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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
922.

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 
15/13, 120/13, 41/14, 146/15 и 30/16) и член 39 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2016 година (,,Службен весник на Република Македонија” бр.209/15) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе 

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА 

ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2016 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2016 година („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 2/16) во точката  1 ставот 10, табелата се заменува со нова табела, која гласи:
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2.  Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

           Бр. 42-829/1 Заменик на претседателот
 23 февруари 2016 година на Владата на Република
             Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

923.
Врз основа на член 231 став (8) од Законот за заштита 

на децата („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 
и 27/16), министерот за труд и социјална политика, 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 кој го 

издава инспектор е отпечатен на хартија со бела боја во 
А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.1,  
кој е составен дел на овој правилник.

Член 3
Прекршочниот платен налог за правно лице кој го 

издава овластено лице за вршење инспекциски надзор е 
отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.2, кој 
е составен дел на овој правилник.

Член 4
Прекршочниот платен налог за одговорното лице 

во правното лице кој го издава инспектор е отпечатен 
на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.3, кој 
е составен дел на овој правилник.

Член 5
Прекршочниот платен налог за одговорното лице 

во правното лице кој го издава овластено лице за врше-
ње инспекциски надзор е отпечатен на хартија со бела 
боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.4, кој 
е составен дел на овој правилник.

Член 6
Прекршочниот платен налог за овластено службено 

лице кој го издава инспектор е отпечатен на хартија со 
бела боја во А4 формат.

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

Член 7
Прекршочниот платен налог за физичко лице кој го 

издава инспектор е отпечатен на хартија со бела боја во 
А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.6, кој 
е составен дел на овој правилник.

Член 8
Прекршочниот платен налог за физичко лице кој го 

издава овластено лице за вршење инспекциски надзор е 
отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-
лог од ставот 1 на овој член е даден во Прилог бр.7, кој 
е составен дел на овој правилник.

Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 11-1436/1 Министер
19 февруари 2016 година за труд и социјална политика,

Скопје д-р Фросина Ташевска-Ременски,с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
924.

Врз основа на член 174-г став (8) од од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 
154/15 и 192/15), министерот за култура, 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 содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2
Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок правно лице, односно трговец поединец, 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 сторител на прекршок службеното лице во државен орган, 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 сторител на прекршок одговорното лице во правното  лице, односно  тргове-

цот поединец, 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 сторител на прекршок физичкото 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
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

            Бр. 58-2346/1
  18 февруари 2016 година Министер за култура,
             Скопје д-р Елизабета Канческа-Милевска,с.р.
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51.
 в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска
 телефон:  +389-2-55 12 400  
 телефакс: +389-2-55 12 401  
 Претплатата за 2016 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.
 Цената на овој број е  90  денари.    
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