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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
5179.

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 
154/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА 
ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШ-
ТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШИНИ

НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас 

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна 
сопственост за површини над 3 хектари по пат на елек-
тронско јавно наддавање бр.05/15 со архивски бр.22-
10253/2 од 20.10.2015 година распишан од министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.

                                                                                                                                                       
Бр. 42-10884/1 Заменик на претседателот

20 октомври 2015 година на Владата на Репулика
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

5180.
Врз основа на член 83-г став 5 од Законот за оружје-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13, 164/13 и 
152/15), член 10-в став 5 од Законот за јавните собири 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
55/95, 19/06, 66/07 и 152/15), член 79 точка 3 од Зако-
нот за приватно обезбедување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 166/12, 164/13 и 148/15) и  
член 15-а став 5 од Законот за спречување на насилство-
то и недостојното однесување на спортските натпрева-
ри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
89/04, 142/08,135/11, 27/14 и 154/15), министерот за 
внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на прекршочниот платен налог.

Член 2
Прекршочниот платен налог за правно лице што се 

издава од полициски службеник, односно униформи-
ран полициски службеник е отпечатен на хартија со бе-
ла боја во А 5 формат во два идентични примероци из-
работени од тенка индиго хартија. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 1 
кој е составен дел на овој правилник.

Член 3
Прекршочниот платен налог за физичко лице што 

се издава од полициски службеник, односно униформи-
ран полициски службеник е отпечатен на хартија со бе-
ла боја во А 5 формат во два идентични примероци из-
работени од тенка индиго хартија. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 2 
кој е составен дел на овој правилник.

Член 4
Прекршочниот платен налог за одговорното лице 

во правното лице што се издава од полициски службе-
ник, односно униформиран полициски службеник е от-
печатен на хартија со бела боја во А 5 формат во два 
идентични примероци изработени од тенка индиго хар-
тија. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 3 
кој е составен дел на овој правилник.

Член 5
Прекршочниот платен налог за правно лице што се 

издава од овластено службено лице е отпечатен на хар-
тија со бела боја во А 5 формат во два идентични при-
мероци изработени од тенка индиго хартија. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 4 
кој е составен дел на овој правилник.

Член 6
Прекршочниот платен налог за физичко лице што 

се издава од овластено службено лице е отпечатен на 
хартија со бела боја во А 5 формат во два идентични 
примероци изработени од тенка индиго хартија. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 5 
кој е составен дел на овој правилник.

Член 7
Прекршочниот платен налог за одговорното лице 

во правното лице што се издава од овластено службено 
лице е отпечатен на хартија со бела боја во А 5 формат 
во два идентични примероци изработени од тенка инди-
го хартија. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 6 
кој е составен дел на овој правилник.

Член 8
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.

Број 13.1-78027/1 Министер
21 октомври 2015 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Митко Чавков, с.р.
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 Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. 
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје. 
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

