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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.153 од 04.09.2015 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, 11/12, 59/12, 166/12 и 170/13), 
во членот 27-а став (1) се менува и гласи:  
„Посредникот при микроплаќање мора да има основна главнина којашто во секој 
момент изнесува најмалку 3.000.000 денари и да ги исполнува техничките стандарди 
за вршење на микроплаќање.“ 

Член 2 

Во членот 27-б став (2) точка (2) зборовите: „во пари” се бришат. 

Член 3 

Во членот 50 став (2) зборот „привремена“ се брише, а зборовите: „од шест месеци до 
пет години“ се заменуваат со зборовите „до 30 дена“. 

Ставот (3) се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за носителот на платен промет, ќе му се 
изрече на одговорното лице кај носителот на платен промет за прекршоците од став 
(1) на овој член.“ 

Во ставот (4) зборовите: „професија, дејност или должност во траење од една година 
до пет години“ се заменуваат со зборовите: „должност во траење до 30 дена“. 

Член 4 

Во членот 51 став (2) зборот „привремена“ се брише, а зборовите: „од шест месеци до 
пет години“ се заменуваат со зборовите: „до три години“. 

Ставот (3) се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за учесникот во платен промет, ќе му се 
изрече на одговорното лице кај учесникот во платен промет за прекршоците од ставот 
(1) на овој член.“ 

Во ставот (4) зборовите: „професија, дејност или должност во траење од една година 
до пет години“ се заменуваат со зборовите: „должност во траење до една година“. 

Член 5 
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Членот 52 се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правно лице, односно на трговец поединец ако издава електронски пари, 
а не ги исполнува условите за издавање на електронски пари пропишани со овој закон. 

(2) Покрај глобата за дејствието од ставот (1) на овој член на правно лице, односно на 
трговец поединец ќе му се изрече и прекршочна санкција, забрана за вршење дејност 
во траење до три години. 

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член сторен од користољубие или со кој се 
предизвикува поголема имотна штета, на правното лице, односно на трговецот 
поединец ќе му се изрече прекршочна санкција глоба до двојниот износ од ставот (1) 
на овој член или во сразмер со висината на причинетата или прибавената имотна 
корист. 

(4) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице, односно трговецот 
поединец, ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице, односно на 
одговорното лице кај трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член. 

(5) Покрај глобата за дејствието од ставот (1) на овој член на одговорното лице кај 
правното лице, односно на одговорното лице кај трговецот поединец ќе му се изрече и 
прекршочна санкција, забрана за вршење должност во траење до една година. 

(6) За прекршокот од ставот (1) на овој член сторен од користољубие или со кој се 
предизвикува поголема имотна штета, на одговорното лице кај правното лице, 
односно на одговорното лице кај трговецот поединец ќе му се изрече прекршочна 
санкција глоба до двојниот износ од ставот (4) на овој член или во сразмер со висината 
на причинетата или прибавената имотна корист. 

(7) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на физичко лице за прекршокот од ставот (1) на овој член. 

(8) Покрај глобата за дејствието од ставот (1) на овој член на физичкото лице ќе му се 
изрече и прекршочна санкција, забрана за вршење дејност во траење до една година. 

(9) За прекршокот од ставот (1) на овој член сторен од користољубие или со кој се 
предизвикува поголема имотна штета, на физичкото лице ќе му се изрече прекршочна 
санкција глоба до двојниот износ од ставот (7) на овој член или во сразмер со висината 
на причинетата или прибавената имотна корист.“ 

Член 6 

Во членот 53 став (2) зборот „привремена“ се брише, а зборовите: „од шест месеци до 
пет години“ се заменуваат со зборовите: „до 30 дена“. 
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Ставот (3) се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за издавачот на електронски пари, ќе му 
се изрече на одговорното лице кај издавачот на електронски пари за прекршоците од 
ставот (1) на овој член.“ 

Во ставот (4) зборовите: „професија, дејност или должност во траење од една година 
до пет години“ се заменуваат со зборовите: „должност во траење до 30 дена“. 

Член 7 

Во членот 54 став (2) зборот „привремена“ се брише, а зборовите: „од шест месеци до 
пет години“ се заменуваат со зборовите: „до 30 дена“. 

Ставот (3) се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за клириншката куќа, ќе му се изрече на 
одговорното лице кај клириншката куќа за прекршоците од ставот (1) на овој член.“ 

Во ставот (4) зборовите: „професија, дејност или должност во траење од една година 
до пет години“ се заменуваат со зборовите: „должност во траење до 30 дена“. 

Член 8 

Во членот 55 став (2) се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за оператор на платен систем, ќе му се 
изрече на одговорното лице кај операторот на платниот систем за прекршоците од 
ставот (1) на овој член.“ 

Член 9 

Во членот 56 став (2) се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице од ставот (1) на овој 
член, ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 
(1) на овој член.“ 

Член 10 

Во членот 56-а став (1) зборовите: „3.000 до“ се бришат. 

Ставот (2) се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за посредникот при микро плаќање, ќе 
му се изрече на одговорното лице кај посредникот при микро плаќање за 
прекршоците од ставот (1) на овој член.“ 

Во ставот (3) зборовите: „професија, дејност или должност во траење од една година 
до пет години“ се заменуваат со зборовите: „должност во траење до 30 дена“. 
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Член 11 

Членот 56-б се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
правно лице, односно трговец поединец кое врши работи на посредник при 
микроплаќање без согласност од гувернерот на Народната банка. 

(2) Покрај глобата на правното лице, односно на трговецот поединец ќе му се изрече и 
прекршочна санкција, забрана за вршење дејност во траење до три години. 

(3) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице, односно трговецот 
поединец ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице односно на 
одговорното лице кај трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член. 

(4) Покрај глобата за дејствието од ставот (1) на овој член на одговорното лице кај 
правното лице, односно на одговорното лице кај трговецот поединец ќе му се изрече и 
прекршочна санкција, забрана за вршење должност во траење до една година. 

(5) Глоба во износ од 1.500 до 2.250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на физичко лице за прекршокот од ставот (1) на овој член. 

(6) Покрај глобата за дејствието од ставот (1) на овој член на физичкото лице ќе му се 
изрече и прекршочна санкција, забрана за вршење дејност во траење до една година. 

Член 12 

Членот 56-в се менува и гласи: 

„За прекршоците од членовите 50, 53, 54, 55, 56 и 56-а од овој закон прекршочна 
постапка води и прекршочна санкција изрекува Народната банка на Република 
Македонија, согласно со Законот за банките.“ 

Член 13 

По членот 56-в се додаваат три нови члена 56-г, 56-д и 56-ѓ, кои гласат: 

„Член 56-г 

За прекршоците од членовите 51, 52 и 56-б од овој закон прекршочна постапка води и 
прекршочна санкција изрекува надлежен суд. 

Член 56-д 

(1) За прекршоците од членовите 50, 53, 54, 55, 56 и 56-а од овој закон лицата кои се 
овластени за контрола пред да поднесат барање за прекршочна постапка се должни на 
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сторителот на прекршокот да му предложат постапка за порамнување со издавање на 
прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците. 

(2) Овластените службени лице се должни да водат евиденција за издадените 
прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки. 

(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат 
следниве податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, 
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на 
прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката. 

(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се чуваат пет години од денот на 
внесувањето во евиденцијата. 

(5) Советот на Народната банка на Република Македонија ја пропишува формата и 
содржината на прекршочниот платен налог. 

Член 56-ѓ 

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице, односно за трговец поединец 
се врши согласно со Законот за прекршоците.“ 

Член 14 

Подзаконскиот акт утврден во овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во силна овој закон. 

Член 15 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 

 


