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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа член 394 алинеја 13 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15), министерот за внатрешни 
работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА МАНДАТЕН 
ПЛАТЕН НАЛОГ, ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ И ЗАПИСНИК ЗА СТОРЕН 

СООБРАЌАЕН ПРЕКРШОК И РЕГИСТРИРАЊЕ НА НЕГАТИВНИ БОДОВИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог, 

прекршочниот платен налог и записникот за сторен сообраќаен прекршок и регистрирање 
на негативни бодови.

  
Член 2

Мандатниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А5 
формат, во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени 
во Прилог бр. 1, кој е составен дел од овој правилник.

Член 3
Прекршочниот платен налог за  физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А5 

формат во три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.
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 службено лице во државен орган/единицa на локалната 

самоуправа е отпечатен на хартија со бела боја во А5 формат во три идентични примероци 
изработени од тенка индиго хартија.

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
Записникот за сторен сообраќаен прекршок и регистрирање негативни бодови е 

отпечатен на хартија со бела боја во А5 формат во три идентични примероци изработени 
од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на записникот за сторен сообраќаен прекршок и регистрирање 
на негативни бодови од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 4, кој е составен дел 
од овој правилник.

Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

формата и содржината на образецот на поканата за наплата на глоба во мандатна постапка 
и за формата и содржината на образецот на платниот налог за наплата на глоба со платен 
налог („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/07 и бр. 31/10).

Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 

          Бр.13.1-85806/1 Министер
  23 ноември 2015 година за внатрешни работи,
               Скопје Оливер Спасовски, с.р.
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