
Службен весник на РСМ, бр. 300  од  17.12.2020 година 

20203004114

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 259 став (7)  и 266-в став (3) од Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 
50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 
72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
110/19 и 267/20), министерот за труд и социјална политика донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН  
НАЛОГ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен 

налог. 

Член 2
Прекршочниот платен налог за работодавач - правно лице се печати 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 работодавач - физичко лице се печати 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 правно лице се печати 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
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

формата и содржината на прекршочниот платен налог број 08-7838/5 од 23 септември 
2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/15).

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна  Македонија”.

Бр. 08-7077/3 Министер за труд
10 декември 2020 година и социјална политика,

Скопје  Јагода Шахпаска, с.р.
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