
28 април 2016    „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“   Бр. 83 

 
Врз основа на член 87 став (12) од Законот за  возила („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16), 
министерот за економија 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 производител-правно лице, техничка служба и 
правно лице за технички преглед на возила 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 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 

Прекршочниот платен налог за одговорно лице кај производител-правно лице, 
одговорно лице кај техничка служба и одговорно лице кај правното лице за технички 
преглед на возила 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 2 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 4 

Прекршочниот платен налог за производител-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 3 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија”. 
 
 
 
 
Бр. 25 -685/5             Министер за економија, 
21.04. 2016 година                   Дритон Кучи 
         Скопје 
 



 
Прилог 1 

_____________________ 
   (Назив на органот) 
 
Број: _________ 
Дата ______________ год.  во __________ часот 
 
Врз основа на член 87 став (5) од Законот за возила, државниот пазарен  инспектор, издава  
 

 
ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ   

 (за производител-правно лице) 
(за техничка служба) 
(за правното лице за технички преглед на возила) 

 
 

 
А ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

 
 
Назив  
Даночен број  
Седиште  
Жиро сметка и деловна 
банка 

 

 
 
Б ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ 

 
 
Име и презиме  
ЕМБГ  
Датум, место и држава на 
раѓање 

 

Занимање  
Адреса на живеалиште или 
на привремен престој 

 

Број на лична карта/патна 
исправа 

 

Датум и место на издавање  

Орган кој ја издал  
 
 
 
 



 
 
 
 
В ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК 

 
 
Место и време на 
сторување на 
прекршокот 

 

Опис на прекршокот  
Правна квалификација 
на прекршокот 

 

Записник за сторен 
прекршок 

 

Износ на утврдената 
глоба за прекршокот 

 

Сметка за плаќање на 
глоба на образец ПП50 

- Цел на дознаката: Уплата на глоба за прекршок согласно Законот за 
возила 
- Банка на примачот: Народна банка на Република Македонија  
- Трезорска сметка: 100-0000000630-95  
- Уплатна сметка: 840  05187  ( – број на општина каде се уплатува) 
- Приходна шифра: 722 123 00 
 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот 
платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката 
означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до 
инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот 
од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од 
изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на 
прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна 
постапка пред Комисијата за одлучување по прекршок. 
 
 
  Сторител на прекршок        Инспектор 
 
______________________________                М. П.   _______________________________ 
име, презиме и своерачен потпис      име, презиме и своерачен потпис 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 



   (Назив на органот)                                                                                                                  Прилог  2  
                                                                                                                                                                     
Број: _________ 
Дата _____________ год.  во __________ часот 
 
Врз основа на член 87 став  (5) од Законот за возила, државниот пазарен  инспектор,  издава  

 
ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ  

 (за одговорно лице кај производител-правно лице) 
 (за одговорно лице кај техничка служба) 
 (за одговорно лице кај правното лице за технички преглед на возила) 

Име и презиме _____________________________________________________________________ 
ЕМБГ на одговорното лице во правното лице  _______________________________________ 
Адреса _____________________________________________________________________________ 
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа ____________________________ 
Податоци за правното лице, 
Назив ______________________________________________________________________________ 
Седиште ___________________________________________________________________________ 
Единствен даночен број (ЕДБ) ________________________________________________________ 
Опис на прекршокот, _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Место и време на сторување на прекршокот 
____________________________________________________________________________________ 
Правна квалификација на прекршокот 
____________________________________________________________________________________ 
Записник за сторен прекршок_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
да плати глоба во износ од _______ евра во денарска противвредност на образец ПП50 

 - Цел на дознаката: Уплата на глоба за прекршок согласно Законот за возила 
- Назив на примачот: Државен пазарен инспекторат 
- Банка на примачот: Народна банка на Република Македонија  
- Трезорска сметка: 1 00-0000000630-95  
- Уплатна сметка: 840  05187                (  – број на општина каде се уплатува) 
- Приходна шифра: 722 123 00  

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот 
платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката 
означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до 
инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот 
од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од 
изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на 
прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна 
постапка пред Комисијата за одлучување по прекршок. 
         Сторител на прекршок           Инспектор 
________________________________                М. П.                      _______________________________ 
    име, презиме и своерачен потпис                           име, презиме и своерачен потпис 

 
 
 



Прилог 3 
_____________________ 
   (Назив на органот) 
 
Број: _________ 
Дата _____________ год.  во __________ часот 
 
Врз основа на член 87 став  (5) од Законот за возила, државниот пазарен  инспектор, издава 

 
ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ 

(за производител - физичко лице) 
 
Име и презиме _______________________________________________________________ 
Единствен матичен број на физичкото лице __________________________________ 
Адреса _______________________________________________________________________ 
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа ______________________ 
Опис на прекршокот, 
______________________________________________________________________________ 
Место и време на сторување на прекршокот 
______________________________________________________________________________ 
Правна квалификација на прекршокот 
______________________________________________________________________________ 
Записник за сторен прекршок 
______________________________________________________________________________ 
да плати глоба во износ од _______ евра во денарска противвредност на образец ПП 50  

- Цел на дознаката: Уплата на глоба за прекршок согласно Законот за возила 
- Назив на примачот: Државен пазарен инспекторат 
- Банка на примачот: Народна банка на Република Македонија  
- Трезорска сметка: 1 00-0000000630-95  
- Уплатна сметка: 840  05187                ( – број на општина каде се уплатува) 
- Приходна шифра: 722 123 00  
 
ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот 
платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката 
означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до 
инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот 
од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од 
изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на 
прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна 
постапка пред Комисијата за одлучување по прекршок. 
 
       Сторител на прекршок                  Инспектор 
 
 _____________________________                  М. П.         _____________________________ 
име, презиме и своерачен потпис           име, презиме и своерачен потпис 


