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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 22-а став (3) од Законот за Инспекцијата на труд („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 35/97, 29/02, 36/11, 164/13, 44/14, 33/15, 147/15 и 21/18  и 
„Службен весник на Република Северна  Македонија“ бр. 317/20), 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
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна  Македонија“.

Бр. 08-1365/5 Министер за труд и
16 февруари 2021 година социјална политика, 

Скопје Јагода Шахпаска, с.р.
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