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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2174.
Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.104/19, 146/19 и 275/19), министерот за труд и социјална политика донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
СТАТУТОТ НА ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА - БИТОЛА
1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈУ Дом за доенчиња
и мали деца-Битола, број 01-592/1, донесен од Управниот одбор на Установата на седницата одржана на ден
31.12.2019 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 04-243/10
22 јуни 2020 година
Скопје

Заменик министер за труд
и социјална политика,
Ѓонул Бајрактар, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
2175.
Врз основа на член 65 став (3) од Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), министерот за информатичко општество и администрација дoнесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ И НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на записникот за извршен надзор и на прекршочниот платен налог.
Член 2
Записникот за извршен надзор се пополнува на образец кој се печати на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на записникот за извршен надзор од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог број
1, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за правно лице – давател на квалификувана доверлива услуга, правно лице –
корисник на квалификувана доверлива услуга, правно лице – давател на неквалификувана доверлива услуга,
правно лице кое има регистрирана шема за електронска идентификација и за јавен орган, односно правно лице
кое врши јавни овластувања се издава на образец кој се печати 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 број 2,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице давател на квалификувана доверлива
услуга, одговорното лице во правното лице давател на неквалификувана доверлива услуга, одговорното лице
во правното лице корисник на квалификувани доверливи услуги, одговорното лице во правното лице кое има
регистрирана шема за електронска идентификација, функционерот кој раководи со јавниот орган, односно овластеното лице на правното лице кое врши јавни овластувања и за физичкото лице корисник на квалификувани
доверливи услуги се издава на образец кој се печати 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 број 3,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 08/3-2169/2
24 јуни 2020 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

