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ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.166 од 26.12.2012 година) 

Член 1 

Во Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ број 
113/2007, 22/2008, 159/2008, 133/2009, 145/10, 35/11 и 11/12), во членот 2 став (1) по 
точката 11 се додаваат четири нови точки 12, 13, 14 и 15, кои гласат:  
„12. „Микроплаќање“ е плаќање на производи и услуги во поединечен износ не 
поголем од 1.000 денари при што согласноста да се изврши плаќањето се дава преку 
средства за телекомуникација, дигитални или информациско-технолошки уреди;  
13. „Посредник при микроплаќање“ е телекомуникациски или мрежен оператор или 
оператор на информациско-технолошки системи преку кој се вршат микроплаќањата и 
кој ги исполнува условите пропишани со овој закон;  
14. „Корисник на микроплаќање“ е физичко или правно лице кое има склучено 
договор за микроплаќање со посредник при микроплаќање, а доколку правно лице 
има склучено договори за микроплаќање во име на повеќе физички лица, под 
корисник на микроплаќање се подразбира секое физичко лице поединечно, односно 
секоја претплатничка линија поединечно;  
15. „Циклус на пресмeтка“ е период во кој посредникот при микроплаќање врши 
пресметка на трансакциите направени од страна на корисникот на плаќање кој не 
може да биде пократок од 28 дена и подолг од 31 ден;“. 

Точките 12, 13 и 14 стануваат точки 16, 17 и 18. 

Член 2 

По Главата III се додава нова Глава III-а „МИКРОПЛАЌАЊА“ со 11 нови члена 27-а, 27-б, 
27-в, 27-г, 27-д, 27-ѓ, 27-е, 27-ж, 27-з, 27-ѕ и 27-и, кои гласат: 

„ III-а. МИКРОПЛАЌАЊА 

1. Услови за вршење на услуга на микроплаќање 

Член 27-а 

(1) Посредникот при микроплаќање мора да има основна главнина во пари од 
најмалку 3.000.000 денари и да ги исполнува техничките стандарди за вршење на 
микроплаќање. 

(2) Налогот за вршење на микроплаќање се дава преку телекомуникациски, дигитален 
или информатичко-технолошки уред, а плаќањето го врши посредник при 
микроплаќање, кој дејствува исклучиво како посредник меѓу корисникот на 
микроплаќање и добавувачот на производи и услуги со кој посредникот при 
микроплаќање има склучено договор. 
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(3) Вкупните трансакции во еден циклус на пресметка по еден корисник на 
микроплаќање кај еден посредник при микроплаќање не смеат да надминат износ од 
6.000 денари. 

(4) Вкупните месечни трансакции на сите корисници на микроплаќање кај еден 
посредник при микроплаќање не смеат да надминат износ од 100.000.000 денари. 

(5) Средствата што корисникот на микроплаќање ги уплатува кај посредникот при 
микроплаќање не се сметаат за депозит во смисла на одредбите од Законот за 
банките, ниту се сметаат за електронски пари во смисла на одредбите од овој закон. 

(6) Вршењето на микроплаќањето се уредува со договор потпишан од корисникот на 
микроплаќањето и посредникот при микроплаќањето. 

(7) Посредникот при микроплаќање е должен најмалку еднаш во месецот да му 
достави на корисникот на микроплаќање, без надоместок, извештај за извршените 
микроплаќања и за трошоците за секое микроплаќање на начин и во форма уредени 
со договорот од ставот (6) на овој член. 

2. Согласност за посредник при микроплаќање 

Член 27-б 

(1) Лицето кое има намера да биде посредник при микроплаќање согласно со овој 
закон, поднесува барање до Народната банка за добивање согласност за вршење на 
микроплаќање. 

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член се приложуваат следниве документи, 
податоци и информации:  
1) назив, седиште и адреса на лицето кое има намера да биде посредник при 
микроплаќање и податоци за одговорното лице на правното лице;  
2) доказ дека правното лице кое има намера да биде посредник при микроплаќање 
има основна главнина во пари од најмалку 3.000.000 денари;  
3) доказ дека се исполнети техничките стандарди за вршење на микроплаќање коишто 
се однесуваат најмалку на сигурноста и оперативната достапност, сигурниот и 
ефикасниот пренос на средствата меѓу корисникот на микроплаќање и добавувачот на 
производи и услуги со кој посредникот на микроплаќање има склучено договор;  
4) правила и процедури за вршење на микроплаќање и за следење и почитување на 
лимитите за дозволените износи на микроплаќање;  
5) процедури за навремено завршување на обработката во случај на технички 
проблеми и  
6) програма за спречување на перење пари и финансирање на тероризмот, изработена 
согласно со Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и 
финансирање на тероризмот. 

(3) По барањето за издавање согласност за вршење на микроплаќање, одлучува 
гувернерот во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето. 
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(4) Гувернерот го отфрла некомплетното барање за издавање на согласност од ставот 
(1) на овој член. 

(5) Гувернерот го одбива барањето за издавање на согласноста од ставот (1) на овој 
член, доколку:  
1) барањето не ја содржи комплетната документација од ставот (2) на овој член;  
2) барањето содржи неточни или невистините податоци и  
3) од доставените документи, податоци и информации произлегува дека не се 
исполнети условите поврзани со техничките стандарди за вршење на микроплаќање 
или условите поврзани со дозволените износи на микроплаќање, дефинирани со овој 
закон. 

(6) Техничките стандарди од ставот (2) точка 3 на овој член подетално ги пропишува 
Советот на Народната банка. 

(7) Документацијата, податоците и информациите со кои се потврдува исполнувањето 
на условите од ставот (2) на овој член, начинот на нивното доставување и начинот на 
нивното оценување ги пропишува Советот на Народната банка. 

Член 27-в 

(1) Посредникот при микроплаќање е должен писмено да ја извести Народната банка 
за секоја промена во документацијата, информациите и податоците од членот 27-б 
став (2) од овој закон со образложение за причините поради кои е извршена 
промената. 

3. Регистар на посредници при микроплаќање 

Член 27-г 

(1) Народната банка води Регистар на посредници при микроплаќање. 

(2) Гувернерот на Народната банка ги пропишува формата, содржината и начинот на 
водење на Регистарот на посредници при микроплаќање. 

4. Известување 

Член 27-д 

(1) За издавање и укинување на согласноста за вршење на микроплаќање Народната 
банка писмено го известува Министерството за финансии во рок од пет работни дена 
од денот на издавањето и укинувањето на согласноста. 

(2) Известувањето од ставот (1) на овој член содржи:  
1) назив, седиште и адреса на посредникот при микроплаќање;  
2) податоци за одговорното лице на посредникот при микроплаќање;  
3) датум на издавање, односно укинување на согласноста на посредникот при 
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микроплаќање и  
4) причини за повлекување на согласноста за посредник при микроплаќање. 

5. Надзор над посредниците при микроплаќање 

Член 27-ѓ 

(1) Надзор над работењето на посредниците при микроплаќање врши Народната 
банка, во доменот на:  
1) утврдување на исполнувањето на техничките стандарди за вршење на 
микроплаќања од членот 27-б од овој закон и  
2) утврдување на почитувањето на лимитите за поединечна трансакција и за вкупните 
месечни трансакции при микроплаќање. 

(2) Надзорот од ставот (1) на овој член Народната банка може да го врши преку 
вонтеренско следење на работењето на посредникот при микроплаќања или преку 
теренски контроли кај посредникот при микроплаќања, во согласност со интерните 
акти на Народната банка. 

(3) Посредникот при микроплаќање е должен до Народната банка да доставува 
извештаи за извршените микроплаќања. 

(4) Формата и содржината на извештаите и динамиката на нивното доставување ги 
пропишува Советот на Народна банка. 

Член 27-е 

При теренските контроли посредникот при микроплаќање е должен на овластеното 
лице на Народната банка да му овозможи непречено вршење на надзорот, увид во 
работењето и на негово барање да му ги стави на располагање целокупната 
документација, информации и податоци. 

Член 27-ж 

(1) За преземените дејствија во постапката на теренска контрола овластеното лице на 
Народната банка составува записник. 

(2) Посредникот при микроплаќање има право на приговор на записникот во рок од 
осум дена од денот на приемот на записникот од Народната банка. 

Член 27-з 

Кон посредникот при микроплаќање за кој ќе се утврди дека не работи согласно со 
одредбите од овој закон, Народната банка може да ги преземе следниве мерки:  
1) да достави писмено предупредување или писмена препорака;  
2) да издаде писмена наредба и да определи рок за усогласување на работењето и 
актите со одредбата од овој закон и прописите пропишани согласно со одредбите од 



База на закони www.pravdiko.mk 
 
 

5 |  С т р а н и ц а
 

овој закон и  
3) да ја повлече согласноста за посредник при микроплаќање. 

Член 27-ѕ 

Гувернерот на Народната банка со решение ја повлекува согласноста на посредникот 
при микроплаќање ако утврди дека:  
1) подолго од шест месеци не извршува услуга на посредник при микроплаќање;  
2) согласноста за вршење на услуга посредник при микроплаќање е добиена врз 
основа на невистинити и лажни документи, податоци и информации;  
3) повеќе не ги исполнува условите за вршење на услугата посредник при 
микроплаќање пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на овој 
закон со што е загрозена сигурноста при вршење на микроплаќање;  
4) не ги почитува или постапува спротивно на одредбите од овој закон и прописите 
донесени врз основа на одредбите од овој закон со што е загрозена сигурноста при 
вршење на микроплаќање и  
5) го спречува извршувањето на контролата од страна на Народната банка. 

Член 27-и 

(1) Доколку Народната банка или орган овластен за вршење на инспекциски надзор 
согласно со закон имаат сознанија дека правни и физички лица вршат работи на 
посредник при микроплаќање без претходна согласност од Народната банка, веднаш 
ја известуваат Управата за финансиска полиција. 

(2) Управата за финансиска полиција е должна веднаш по добивањето на 
известувањето од ставот (1) на овој член да изврши контрола на работењето на лицата 
од ставот (1) на овој член и да преземе мерки во рамките на своите надлежности.“ 

Член 3 

По членот 56 се додаваат три нови члена 56-а, 56-б и 56-в, кои гласат: 

„Член 56-а 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на посредникот при микроплаќање, ако:  
1) не ја извести Народната банка согласно со членот 27-в од овој закон и  
2) не се придржува кон лимитите пропишани во овој закон. 

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
и на одговорното лице кај посредникот при микроплаќање за прекршокот од ставот (1) 
на овој член. 

(3) Покрај глобата од ставот (2) на овој член, на одговорното лице кај посредникот при 
микроплаќање ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење професија, 
дејност или должност во траење од една до пет години. 
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Член 56-б 

(1) Глоба во износ од 10.000 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на лице кое врши микроплаќање без согласност од гувернерот на Народната 
банка. 

(2) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член. 

(3) Покрај глобата на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за 
вршење на дејност. 

(4) На одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член ќе 
му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или 
должност во траење од една до пет години. 

Член 56-в 

(1) За прекршоците утврдени со овој закон лицата кои се овластени за контрола се 
должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за порамнување пред 
да поднесат барање за прекршочна постапка, согласно со Законот за прекршоците. 

(2) За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд.“ 

Член 4 

Одредбите од овој закон не се однесуваат на плаќањата на административни и судски 
такси преку мобилните оператори и на плаќањата во поединечен износ до 300 денари. 

Член 5 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 90 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 6 

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

 


