
Службен весник на РСМ, бр. 277  од  20.11.2020 година 

20202773733

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Врз основа на член 109-в став (10) од Законот за средното образование („Службен 
весник на Република Македонија“бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 
67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.229/20), член  172 став (8) од 
Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 161/19 и 229/20), член 84 став (8) од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 
64/18, 29/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 248/20), член 29 
став (8) од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 
146/15, 217/15 30/16 и 21/18), член 60 став (8) од Законот за студентскиот стандард 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 
и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19 и 248/20), член 
40-в став (8) од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/14, 145/15, 55/16, 64/18 и и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), член 18-б став (8) од 
Законот за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/14, 
129/15, 146/15, 30/16, 142/16 и 64/18), член 36-в став 8 од Законот за просветната 
инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 81/08, 148/09, 57/10, 
51/11, 24/13, 137/13, 164/13, 41/14, 33/15, 145/15, 30/16 и 64/18), член 20 став (8) од Законот 
за отворените граѓански универзитети за доживотно учење („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 36/11, 41/14, 145/15, 55/16 и 64/18), член 24-a став (8) од 
Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и 
мобилност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 24/13, 41/14, 
145/15, 55/16 и 64/18), член 32-б став (8) од Законот за обука и испит за директор на 
основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за 
доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 145/15, 192/15, 
30/16, 120/18 и 140/18), член 44-б став (8) од Законот за образование на возрасните 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 
146/15, 30/16 и 64/18), член 60-a став (8) од Законот за научно-истражувачката дејност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 
41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 257/20),  член 18-б став (8) од Законот за високообразовните установи за образование 
на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 55/16, 127/16 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/20) и член 20 став (8) од 
Законот за математичко-информатичка гимназија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 64/18), министерот за образование и наука дoнесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН 
НАЛОГ

                                       
Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен 
налог.
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Член 2
Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 

формат. 
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се 

дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3
Прекршочниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 

формат. 
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се 

дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4
Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице е отпечатен на 

хартија со бела боја во А4 формат. 
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се 

дадени во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5
Прекршочниот платен налог за службено лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 

формат. 
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се 

дадени во Прилог бр. 4, кој е составен дел на овој правилник.

Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.90/16).

Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

                       Бр. 18-12746/1                    Министер за образование
              12 ноември 2020 година                    и наука,
                            Скопје                         Мила Царовска, с.р.
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