Службен весник на РМ, бр. 64 од 9.5.2011 година

20110641685
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
Врз основа на член 10-а, став 7 од Законот за Царинската управа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09 48/10 и 158/10),
министерот за финансии во согласност со министерот за правда, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА НА
ПРЕКРШОЦИТЕ, ИЗРЕЧЕНИТЕ САНКЦИИ И ДОНЕСЕНИТЕ ОДЛУКИ ВО
ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА
Член 1
Со овој Правилник се пропишува начинот на водење на единствена евиденција на
прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, (во
натамошниот текст: прекршочна евиденција), во Царинската управа.
Член 2
(1) Прекршочната евиденција се води во електронски облик на обработка на посебни
обрасци и тоа:
- Образец бр. 1 за евиденција на прекршочните предмети за физички лица;
- Образец бр. 2 за евиденција на прекршочните предмети за правни лица; и
- Образец бр. 3 за евиденција на прекршочните предмети за одговорно лице во
правното лице.
(2) Обрасците од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој
правилник и истите се печатат на хартија со бела боја, со димензии 210 х 297 мм.
(3) Електронската евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените
одлуки во прекршочната постапка се водат во системот на електронски Документ
Менаџмент Систем (еДМС).
Член 3
(1) Образецот бр. 1 за евиденција на прекршочните предмети за физички лица содржи:
реден број; број и датум на прием на предметот; поднесен од надлежен орган; податоци за
сторителот на прекршокот - физичко лице (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење);
правен основ; прекин на постапката; отфрлање на барањето; запирање на постапката; број
и датум на решение; прекршочна санкција (глоба, опомена, забрана за вршење дејност и
рок на важење); посебни прекршочни мерки (одземање на предмети); трошоци на
прекршочната постапка; постапка по тужба (прием на тужба, одговор на тужба); одлука на
Управен суд; постапка по жалба (жалба, прием на жалба, одговор на жалба);одлука на
Врховен суд; датум на наплата (глоба, трошоци); датум на доставување на извршување;
вонреден правен лек (датум на прием и одлука); архивирање и забелешка.
(2) Образецот бр. 2 за евиденција на прекршочните предмети за правни лица содржи:
реден број; број и датум на прием на предметот; поднесен од надлежен орган; податоци за
сторителот на прекршокот - правно лице (назив, ЕДБ, седиште); правен основ; прекин на
постапката; отфрлање на барањето; запирање на постапката; број и датум на решение,
прекршочна санкција (глоба, опомена, забрана за вршење дејност или должност и рок на
важење); посебни прекршочни мерки (одземање на предмети); трошоци на прекршочната
постапка; постапка по тужба (прием на тужба, одговор на тужба); одлука на Управен суд;
постапка по жалба (жалба, прием на жалба, одговор на жалба); одлука на Врховен суд;
датум на наплата (глоба, трошоци); датум на доставување на извршување; вонреден
правен лек (датум на прием и одлука); архивирање и забелешка.
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(3) Образецот бр. 3 за евиденција на прекршочните предмети за одговорно лице во
правно лице: реден број; број и датум на прием на предметот; поднесен од надлежен
орган; податоци за сторителот на прекршокот - одговорно лице во правно лице, (име
презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и назив и седиште на правното лице каде е вработено);
број на патна исправа (за одговорно лице во правно лице-странец); правен основ; прекин
на постапката; отфрлање на барањето; запирање на постапката; број и датум на решение;
прекршочна санкција (глоба, опомена, забрана за вршење дејност и рок на важење);
трошоци на прекршочната постапка; постапка по тужба (прием на тужба, одговор на
тужба); одлука на Управен суд; постапка по жалба (жалба, прием на жалба, одговор на
жалба); одлука на Врховен суд; датум на наплата (глоба, трошоци); датум на доставување
на извршување; вонреден правен лек (датум на прием и одлука); архивирање и забелешка.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
весник на Република Македонија“.
Бр.11-6736/1
април 2011 година
Скопје

Заменик претседател на Влада
и министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.
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