
 
 

 

 

ПРЕДЛОГ - ЗАКОН  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

 

Член 1 
Во Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија” број бр.113/07, 
22/08, 159/08, 133/09, 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 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 пркршочна 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: 

„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 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 Народна 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 
годинa. 

(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 влегување во сила на овој закон ќе завршат 
според одредбите на Законот за платниот промет („Службен весник на Република 
Македонија” бр.113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 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 членот 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“. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ИЗВОД ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ  

ШТО СЕ ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ 
 

VIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 50 
 (1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на носител на платен промет ако: 
 1 ) не ги обезбеди пропишаните услови од член 4 од овој закон; 
 2) не води регистар на трансакциски сметки во својот систем (член 6 точка 2); 
 3) одобри извршување на плаќање кое не е преку трансакциска сметка (член 10 став 
(2)); 
 4) постапува спротивно на начинот и постапката за отворање на трансакциска сметка 
(член 12 став (4)); 
 5) не ја затвори трансакциската сметка доколку се исполнети условите, не го извести 
учесникот во платен промет за укинувањето на трансакциската сметка или не го почитува 
начинот и постапката за отворање и затворање на трансакциска сметка (членови 12 и13); 
 6) податоците за промените во својот регистар на трансакциски сметки не ги 
доставува до единствениот регистар на трансакциски сметки во согласност со член 15 став 
(1) од овој закон; 
 7) изврши плаќање по платен инструмент од трансакциска сметка на која нема 
покритие (член 19 став (1)); 
 8) не постапи по решение за присилна наплата најдоцна наредниот ден од денот на 
приемот на решението за присилна наплата, решенијата за присилна наплата не ги 
евидентира според датумот и времето на нивното пристигнување или не ги извршува 
решенијата за присилна наплата според нивниот редослед (член 21); 
 9) не изврши конверзија во денари на средства од девизни сметки со примена на 
среден курс на Народната банка на Република Македонија кој важи на денот на 
трансакцијата или не изврши пренос на денарската сметка на учесникот во платен промет - 
должник до износот потребен за целосно извршување на решението за присилна наплата 
(член 22 став (4)); 
 10) не ја блокира сметката или не го достави даночниот број на учесникот - 
должник преку единствениот регистар на трансакциски сметки до другите носители на 
платен промет дека не смеат да вршат плаќања од средствата на денарските и девизните 
сметки на учесникот - должник до потполно извршување на решението за присилна наплата 
(член 22 став (5)); 
 11) по намирување на обврските по решение за присилна наплата не ја деблокира 
сметката или за деблокирањето на сметка не ги извести другите носители на платен промет 
преку единствениот регистар на трансакцискии сметки (член 22 став (6)); 
 12) не го извести Централниот регистар за трансакциска сметка која е блокирана 
непрекинато повеќе од 45 дена (член 24); 
 13) не ја објави тарифата за надомест за вршење на работите во платниот промет на 
видно место во своите простории и на својата интернет страница (член 
26 став (2)); 
 14) на барање на учесникот во платниот промет не му стави на располагање 
информации за условите за извршување на платниот промет или условите за извршување 
на платниот промет не го содржат минимумот информации (член 27); 
 15) решенијата за присилна наплата кои ја задолжуваат трезорската сметка не ги 
извршува со изготвување на налози за извршување кои ги доставува за извршување до 
Трезорот (член 8 став (1)); 
 16) не ги извршува финансиските обврски кои произлегуваат од платните 
инструменти во рамките на платниот систем (член 40 став (2) алинеја 1) и 
 17) е учесник во платен систем без да склучи договор за основање на платен систем 
или е учесник во платен систем без да склучи договор со операторот на платен систем (член 
41 став (1)). 
 (2) Покрај глобата за дејствијата од став (1) точки 1, 6 и 8 на овој член на носителот на 
платен промет ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење 
до 30 дена. 



 (3) 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 
 (4) Покрај глобата за дејствијата од став (1) точки 1, 6 и 8 на овој член на одговорното 
лице кај носителот на платен промет ќе му се изрече и прекршочна санкција, забрана за 
вршење должност во траење до 30 дена. 
 

Член 51 
 (1) Глоба во износ од 4.000 евра  во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на учесникот во платен промет-правно лице ако: 
 1) не го извести писмено носителот на платниот промет кај кого има трансакциска 
сметка за настанати статусни и други промени (член 14 ); 
 2) не ги уплати најдоцна наредниот работен ден на своја трансакциска сметка 
примените парични средства во готово по која било основа (член 20 став (3)); 
 3) има блокирана трансакциска сметка, а врши плаќање со пресметка (член 25- став 
(1)). 
 (2) Покрај глобата за дејствијата од став (1) точки 1 и 3 на овој член на учесникот во 
платен промет-правно лице 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 учесникот во платен промет, ќе му 
се изрече на одговорното лице кај учесникот во платен промет за прекршоците од став (1) на 
овој член. 
 (4) Покрај глобата за дејствијата од став (1) точки 1 и 3 на овој член на одговорното 
лице кај учесникот во платен промет-правно лице ќе му се изрече и прекршочна санкција, 
забрана за вршење должност во траење до една година. 
 

Член 52 
 (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 став (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 став (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 став (1) на овој член. 

(5) Покрај глобата за дејствието од став (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 став (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 став (1) на овој член. 

 (8) Покрај глобата за дејствието од став (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 став (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 53 
 (1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 



прекршок на издавач на електронски пари ако: 
 1) издаде електронски пари без да склучи договор за издавање на електронски пари 
(член 29 став (1)); 
 2) на сопственикот на електронските пари не му овозможи исплата на покритието на 
издадените електронски пари или исплатата не ја изврши во рок од осум дена од приемот на 
барањето за исплата (член 31став (1)); 
 3) за исплатата од член 31 став 1 на овој закон наплатува надомест или други 
трошоци (член 31 став (2)); 
 4) на сопственикот на електронски пари не му дозволи пристап до информациите за 
салдото и покритието за издадените електронски пари (член 32); 
 5) не вложува средства во износ најмалку во висина на тековните обврски по 
издадените електронски пари или вложувањето е во високоризични и/или нисоко ликвидни 
средства (член 37 став (1)) и 
 6) врши други активности освен издавањето на електронски пари (член 38 став (1)). 
 (2) Покрај глобата за дејствијата од став (1) точки 1, 3 и 5 на овој член на издавачот на 
електронски пари ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење дејност во 
траење  до 30 дена. 
 (3) 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 став 
(1) на овој член. 
 (4) Покрај глобата за дејствијата од став (1) точки 1, 3 и 5 на овој член на одговорното 
лице кај издавачот на електронски пари ќе му се изрече и прекршочна санкција, забрана за 
вршење должност во траење до 30 дена. 
 

Член 54 
 (1) Глоба во износ од 10.000 евра  во денарска противвредност ќе и се изрече за 
прекршок на клириншка куќа ако: 
 1) не го води единствениот регистар на трансакциски сметки (член 15 став (2)); 
 2) трансакциските сметки од единствениот регистар кој го води не ги доставува до 
Трезорот (член 9 став (2)); 
 3) не ги врши работите на пресметка и утврдување на обврските и побарувањата на 
учесниците во платниот систем (член 40 став (2) алинеја 3); 
 4) е учесник во платен систем без да склучи договор за основање на платен систем 
или е учесник во платен систем без да склучи договор со операторот на платен систем (член 
41 став (1)), и 
 5) пресметката за утврдување на обврските не ја врши согласно со член 43 од овој 
закон. 
 (2) Покрај глобата за дејствијата од став (1) точка 1 на овој член на клириншката куќа 
ќе и се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење до 30 дена. 
 (3) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за клириншката куќа, ќе му се изрече 
на одговорното лице кај клириншката куќа за прекршоците од став (1) на овој член. 
 (4) Покрај глобата за дејствијата од став (1) точка 1 на овој член на одговорното лице 
во клириншката куќа ќе му се изрече и прекршочна санкција, забрана за вршење должност 
во траење до 30 дена. 
 

Член 55 
 (1) Глоба во износ од 4.000 евра  во денарска противвредност ќе му се изрече на 
операторот на платен систем ако: 
 1) не ја извести Народната банка за започнување со работа (член 41 став (2)); 
 2) не пропише правила на платниот систем (член 42 став (1)); 
 3) не ја почитува забраната на Народната банка (член 45 став (3)). 

(2) 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 став 
(1) на овој член. 

 
Член 56 

 (1) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
правно лице вклучено во работење на платен систем или правно лице кое врши други услуги 
поврзани со плаќања ако до Народна банка не достави податоци од извршени активности во 



платниот промет(член 46 став (1)). 
(2) 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 став (1) на 
овој член. 

Член 56-а 
(1) Глоба во износ од 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 на овој закон и  

2) не се придржува кон лимитите пропишани во овој закон. 

(2) 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 
став (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 должност во 
траење до 30 дена. 

  
Член 56-б 

 (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 Народна 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 став (1) на овој член. 

 (4) Покрај глобата за дејствието од став (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 став (1) на овој член. 

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

Член 56-в 
За прекршоците од членовите 50, 53, 54, 55, 56 и 56-а на овој закон прекршочна 

постапка води и прекршочна санкција изрекува Народната банка на Република Македонија, 
согласно Законот за банките. 

 
Член 56-г 

За прекршоците од членот 51, 52 и 56-б на 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 на овој закон лицата кои се 
овластени за контрола пред да поднесат барање за прекршочна постапка се должни на 
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 
следните 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 Законот за прекршоците.  
 

Член 1 
 Во Законот за изменување и дополнување на Законот за платниот промет („Службен 
весник на Република Македонија” бр.193/17), во членот 1 зборовите: „31 декември 2018“ се 
заменуваат со зборовите „31 декември 2019“. 
 


