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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Врз основа на член 394 алинеја 30 од Законот за безбедност на сообраќајот на 

патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16), 
министерот за внатрешни работи донесе   

 
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ, КАКО И НАЧИНОТ 

НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА ПРОТИВ КОИ Е 
ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА И 
ЕВИДЕНЦИЈА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ИЗРЕЧЕНА ОПОМЕНА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот, како и начинот 
на водење на евиденција на физички лица против кои е поднесено барање за поведување 
на прекршочна постапка и евиденција на физички лица на кои им е изречена опомена. 

 
Член 2 

(1) Евиденцијата на физички лица против кои е поднесено барање за поведување на 
прекршочна постапка се води во хартиена форма на образец со димензии 210x297 
милиметри.  

(2) Образецот од ставот (1) од овој член содржи: 
-  реден број; 
-  број на предмет; 
-  подносител на барањето за поведување на прекршочна постапка; 
- законски основ на барањето за поведување на прекршочна постапка;  
- податоци за лицето против кое е поднесено барањето за поведување на прекршочна 

постапка (име и презиме, живеалиште односно престојувалиште, единствен матичен број на 
граѓанинот, прекршочна санкција глоба, опомена, износ на глобата, одземање на предмети, 
ослободување од одговорност, запирање на постапка, отфрлање на барањето и други 
одлуки, трошоци на прекршочната постапка, број и датум на одлука, жалба, односно 
тужба и вонредни правни лекови) и 

- забелешка. 
(3) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр. 1, кој е составен дел на 

овој правилник. 
 

Член 3 
(1) Евиденцијата на физички лица на кои им е изречена опомена се води во хартиена 

форма на образец со димензии 210x297 милиметри. 
(2) Образецот од ставот (1) од овој член содржи: 
- реден број 
- име и презиме на лицето на кое му е изречена опомена, живеалиште, односно 

престојувалиште и единствен матичен број на граѓанинот; 
- законски основ на прекршокот и 
- број и датум на решение. 
(3) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на 

овој правилник. 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
Бр.131-30984/1 Министер 

17 мај 2016 година за внатрешни работи, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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