
 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за платниот промет, 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

4 февруари 2020 година. 

 

Бр. 08-1101/1 Претседател на Република 

4 февруари 2020 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ 

ПРОМЕТ 

 

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, 170/13, 153/15, 

199/15, 193/17 и 7/19) во членовите 1 и 3, член 13 став (2), член 15 став (2), член 24, член 

28 став (1) точка 1), член 34 став (1), член 41 став (4) и член 50 став (1) точка  9) 

зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна 

Македонија“. 

 

Член 2 

Во членот 50 став (1) бројот „10.000” се заменува со зборовите: „8.000 до 10.000”. 

Во ставот (2) зборовите: „30 дена” се заменуваат со зборовите: „од три до шест 

месеци”. 

Во ставот (3) зборовите: „30% од одмерената глоба за носителот на платен промет”. се 

заменуваат со зборовите: „300 до 500 евра во денарска противвредност”. 

Во ставот (4) зборовите: „30 дена” се заменуваат со зборовите: „една година”. 

 

Член 3 

Во членот 51 во ставот (1) воведната реченица се менува и гласи: „Глоба во износ од 

500 до 1.000 евра во денарска противвредност за учесникот во платен промет микро 

трговец, од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за учесникот во  платен 

промет мал трговец, од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност за учесникот во 
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платен промет среден трговец и од 3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност за 

учесникот во платен промет голем трговец ќе му се изрече за прекршок на правно лице 

ако:”. 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок од став (1) на овој член на учесник во платен промет-трговец поединец.”. 

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи: 

„Покрај глобата од ставовите (1) и (2) на овој член на учесникот во платен промет од 

став (1) на овој член ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност 

во траење од три месеци до една година, а на учесникот во платен промет од ставот (2) на 

овој член ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност во траење 

до една година.“. 

Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 100 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице кај правното лице од став (1) на овој член за прекршоците од став (1) на 

овој член.“. 

Ставот (4) кој станува став (5) се менува и гласи: 

„Покрај глобата од став (4) на овој член на одговорното лице кај правното лице од став 

(1) на овој член ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење должност во 

траење до шест месеци.”. 

 
Член 4 

Во членот 52 став (1) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговец, од 

1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, од 3.000 до 6.000 евра во 

денарска противвредност за среден трговец и од 7.000 до 10.000 евра во денарска 

противвредност за голем трговец ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако издава 

електронски пари, а нема дозвола издадена од гувернерот на Народната банка.”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„Покрај глобата од ставот (1) на овој член на правното лице ќе му се изрече и 

прекршочна санкција, забрана за вршење дејност во траење од три месеци до две години.“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 

„Во случај кога прекршокот од ставот (1) на овој член е сторен од користољубие или со 

прекршокот е предизвикана поголема имотна штета, на правното лице ќе му се изрече 

глоба до двојниот износ на максималниот износ од ставот (1) на овој член или во сразмер 

со висината на причинетата или прибавената имотна корист, но најмногу до десеткратен 

износ од износот во ставот (1) на овој член.“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице кај правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.“. 

Ставот (5) се менува и гласи: 

„Покрај глобата од став (4) на овој член на одговорното лице кај правното лице ќе му  

се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење должност во траење до една година.“. 

Ставот (6) се менува и гласи: 
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„Во случај кога прекршокот од ставот (1) на овој член е сторен од користољубие или е 

предизвикана поголема имотна штета на одговорното лице кај правното лице ќе му се 

изрече глоба до двојниот износ на максималниот износ од ставот (4) на овој член или во 

сразмер со висината на причинетата или прибавената имотна корист, но најмногу до 

десеткратен износ од износот во ставот (4) на овој член.”. 

Во ставот (7) зборовите: „1.000 до 1.500” се заменуваат со зборовите: „100 до 250”. 

 

Член 5 

Во членот 53 став (1) бројот „10.000” се заменува со зборовите: „8.000 до 10.000”. 

Во ставот (2) зборовите: „30 дена” се заменуваат со зборовите: „од три месеци до две 

години”. 

Во ставот (3) зборовите: „30% од одмерената глоба за издавачот на електронски пари” 

се заменуваат со зборовите: „300 до 500 евра во денарска противвредност”. 

Во ставот (4) зборовите: „30 дена” се заменуваат со зборовите: „една година”. 

 

Член 6 

Во членот 54 во ставот (1) воведната реченица се менува и гласи: „Глоба во износ од 

500 до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговец, од 1.000 до 2.000 евра во 

денарска противвредност за мал трговец, од 3.000 до 6.000 евра во денарска 

противвредност за среден трговец и од 9.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за 

голем трговец ќе и се изрече за прекршок на клириншка куќа, ако:”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„Покрај глобата од ставот (1) на овој член на правното лице ќе му се изрече и 

прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од три месеци до една 

година.“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице кај правното лице од ставот (1) на овој член за прекршоците од став (1) 

на овој член.“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 

„Покрај глобата од став (3) на овој член на одговорното лице кај правното лице ќе му  

се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење должност во траење до една година.”. 

 

Член 7 

Во членот 55 во ставот (1) воведната реченица се менува и гласи: „Глоба во износ од 

500 до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговец, од 1.000 до 2.000 евра во 

денарска противвредност за мал трговец, од 2.000 до 4.000 евра во денарска 

противвредност за среден трговец и од 4.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за 

голем трговец ќе му се изрече на оператор на платен систем правно лице, ако:”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 200 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице кај правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.”. 
 

Член 8 

Членот 56 се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговец, 

од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, од 1.500 до 2.500 евра 

во денарска противвредност за среден трговец и од 2.000 до 3.000 евра во денарска 
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противвредност за голем трговец вклучен во работењето на платен систем или кој врши 

други услуги поврзани со плаќања ќе му се изрече на правно лице ако до Народна банка 

не достави податоци од извршени активности во платниот промет (член 46 став (1)). 

(2) Глоба во износ од 100 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице кај правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.”. 

 

Член 9 

Во членот 56-а во ставот (1) воведната реченица се менува и гласи: „Глоба во износ од 

500 до 1.000 евра во денарска противвредност за посредник при микроплаќање микро 

трговец, од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за посредник при 

микроплаќање мал трговец, од 1.500 до 2.500 евра во денарска противвредност за 

посредник при микроплаќање среден трговец и од 2.000 до 3.000 евра во денарска 

противвредност за посредник при микроплаќање голем трговец ќе му се изрече на правно 

лице ако:”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„Покрај глобата за прекршоците од ставот (1) на овој член на посредникот при 

микроплаќање ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење дејност во 

траење до шест месеци.“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 100 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице кај правното лице за прекршоците од став (1) на овој член.”. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 

„(4) Покрај глобата од ставот (3) на овој член, на одговорното лице кај правното лице 

ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење должност во траење од три 

месеци до шест месеци.”. 
 

Член 10 

Членот 56-б се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговец, 

од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, од 3.000 до 6.000 евра 

во денарска противвредност за среден трговец и од 8.000 до 10.000 евра во денарска 

противвредност за голем трговец ќе му се изрече на правно лице кое врши работи на 

посредник при микроплаќање без согласност од гувернерот на Народната банка. 

(2) Покрај глобата од ставот (1) на овој член на правното лице ќе му се изрече и 

прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од три месеци до две години. 

(3) Во случај кога прекршокот од ставот (1) на овој член е сторен од користољубие или 

со прекршокот е предизвикана поголема имотна штета, на правното лице ќе му се изрече 

глоба до двојниот износ на максималниот износ од ставот (1) на овој член или во сразмер 

со висината на причинетата или прибавената имотна корист, но најмногу до десеткратен 

износ од износот во ставот (1) на овој член. 

(4) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на физичко лице односно трговец-поединец кој врши работи на посредник при 

микроплаќање без согласност од гувернерот на Народна банка. 

(5) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

одговорното лице во правното лице од ставот (1) на овој член за прекршокот од ставот (1) 

на овој член. 

(6) Покрај глобата од ставот (5) на овој член на одговорното лице кај правното лице ќе 

му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење до една година. 
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(7) Во случај кога прекршокот од ставот (1) на овој член е сторен од користољубие или 

е предизвикана поголема имотна штета на одговорното лице кај правното лице ќе му се 

изрече глоба до двојниот износ максималниот износ од ставот (5) на овој член или во 

сразмер со висината на причинетата или прибавената имотна корист, но најмногу до 

десеткратен износ од износот во ставовите (4) и (5) на овој член.”. 
 

Член 11 

Членот 56-в се брише. 
 

Член 12 

Во членот 56-г зборовите: „од членовите 51, 52 и 56-б на” се заменуваат со зборовите: 

„утврдени со”. 

 

Член 13 

Во членот 56-д во ставот (1) зборовите: „од членовите 50, 53, 54, 55, 56 и 56-а на” се 

заменуваат со зборовите: „утврдени со”. 

Ставот (3) се брише. 

Во ставот (4) кој станува став (3) бројот „3” се заменува со бројот „2”. 

Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: „Република Македонија” се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија”. 

 

Член 14 

Во членот 56-ѓ зборовите: „за правно лице односно за трговец поединец” се бришат. 

 

Член 15 

Започнатите прекршочни постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе 

завршат според одредбите на 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, 170/13, 153/15, 199/15, 193/17 и 7/19). 

 

Член 16 

Во Законот за изменување на Законот за платниот промет („Службен весник на 

Република Македонија” број 7/19), во член 1 зборовите: „31 декември 2019” се заменуваат 

со зборовите: „31 декември 2021“. 

 

Член 17 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 


