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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на членовите 235-в од Законот за супервизија на осигурување (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 
56/09, 67/10 и 44/11, 112/11, 7/12, 30/12, 45/12, 60/12, 64/12, 23/13 , 188/13, 43/14, 112/14, 
153/15, 192/15, 23/16, 83/18 и 198/18) и (“Службен весник на Република Северна 
Македонија” 101/19 и 31/20)и член 65-б од Законот за задолжително осигурување во 
сообраќајот (“Службен весник на Република Македонија” бр. 88/05, 70/06, 81/08, 47/11, 
135/11, 112/14, 145/15) и (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 
220/19), а во врска со членот 47 став (1) од Законот за прекршоците (“Службен весник на 
Република Северна Македонија” бр.96/19), Советот на Експерти на Агенцијата за 
супервизија на осигурување на седница одржана на ден 17.5.2022 година  донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН 
НАЛОГ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен 

налог.

Член 2
1) Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок е отпечатен на хартија со бела 

боја во А4 формат со меморандум на Агенцијата за супервизија на осигурување.
2) Формата и содржината на прекршочниот платен налог се дадени во прилог, кој е 

составен дел на овој правилник.

Член 3
1) Сторител на прекршок за целите на спроведување на постапката на порамнување 

пред Агенцијата за супервизија на осигурување може да биде правно лице, одговорно 
лице во правното лице и физичко лице.

2) Во случај кога сторител на прекршок е одговорно лице во правното лице, под поимот 
одговорно лице во правното лице се подразбира овластеното лице на кое согласно закон и 
статутот на правното лице во моментот на констатирање на прекршок преку Записник за 
констатиран прекршок му е доверено вршење на највисоката функција во правното лице.

3) Доколку две или повеќе лица во правното лице носат иста највисока функција, за 
целите на постапката на порамнување пред Агенцијата за супервизија на осигурување 
одговорно лице се смета првото лице запишано во Централниот регистар на Република 
Северна Македонија.

Член 4
За прекршоците утврдени со Законот за спречување перење пари и финансирање на 

тероризам ќе се применува  формата и содржината на прекршочниот платен налог 
пропишан од Министерот за финансии.
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II ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 5
1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“.
2) Со денот на објавување на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 

формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 63/20). 

Бр. 01-385/1 Совет на експерти
17 мај 2022 година Претседател,

Скопје  Крсте Шајноски, с.р.

О б р а з л о ж е н и е

Целта на донесување на новиот Правилник за формата и содржината на прекршочниот 
платен налог е заради: 

1) утврдување на поимот на одговорно лице во правното лице во постапките на 
порамнување кои ги спроведува  Агенцијата за супервизија на осигурување спроведува 
супервизија, како и

2) упатување на примена на формата и содржината на прекршочниот налог при 
постапката на порамнување кои ги води Агенцијата на супервизија на осигурување 
согласно Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.                                                                                                
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