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МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Врз основа на член 13 став (3) од Законот за електронско управување и електронски
услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) министерот за
информатичко општество и администрација, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ ЗА
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ КОИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ
ПАТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот за електронско плаќање за
административните услуги кои се обезбедуваат по електронски пат (во натамошниот
текст: електронски услуги).
Член 2
Плаќањето за користење на електронските услуги преку Порталот корисникот може да
го изврши по електронски пат со директен електронски трансфер на средства на
предпополнет:
- налог за плаќање на јавни приходи (ПП50) или
- налог за пренос на средства (ПП30).
Плаќањето за користење на електронските услуги преку Една точка за услуги
корисникот може да го изврши:
а) со платежна картичка на пос терминал во Една точка за услуги или
б) со еден од следните платни инструменти:
- налог за плаќање на јавни приходи (ПП50)
- налог за пренос на средства (ПП30) или
- уплатница (ПП10).
Плаќањето преку платните инструменти од ставот 1 на овој член, се определува во
зависност од видот на надлежниот орган или другиот субјект кој ја обезбедува
електронската услуга преку Порталот.
Член 3
Барањата поднесени во електронска форма преку Порталот и преку Една точка за
услуги нема да бидат генерирани сѐ додека корисникот не го изврши плаќањето на
електронската услуга која ја побарува од страна на надлежниот орган или другиот субјект.
Член 4
Носителот на платен промет кај кого корисникот го врши плаќањето испраќа
известување за извршеното плаќање до давателот на електронската услуга и до
корисникот преку Порталот.
Член 5
Плаќањето ќе се реализира откако корисникот ќе потврди дека ја побарува избраната
електронска услуга, а пред генерирање на барањето.
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Откако корисникот ќе потврди дека ја побарува избраната електронска услуга, ќе добие
информација за износот кој треба да го плати и за начинот на кој може да го изврши
плаќањето, по што тој избира еден од понудените начини.
Корисникот може да го изврши плаќањето за електронската услуга преку, Порталот со
директен електронски трансфер на средства со пополнување на податоци во
предефеинираниот електронски образец на Порталот.
Член 6
При плаќањето со директен електронски трансфер на средства преку Порталот,
корисникот во достапниот електронски образец ги внесува податоците неопходни да се
изврши плаќањето и да ја потврди наплатата.
Корисникот треба самиот коректно да ги внесе податоците во електронскиот образец.
Откако корисникот ќе ја потврди наплатата, носителот на платниот промет кај кого се
извршува плаќањето го реализира плаќањето согласно равните акти од областа на
финансиското работење.
Корисникот на својот кориснички профил на Порталот и надлежниот орган или
другиот субјект кој ја обезбедува бараната услуга добиваат нотификација за
реализираната трансакција.
Член 7
Доколку корисникот не располага со доволно средства на својата трансакциска сметка
за да го изврши плаќањето по електронски пат со директен електронски трансфер на
средства, добива нотификација дека тоа не може да се изврши, како и причините за тоа и
упатство за начините на кои може да го изврши плаќањето.
Доколку настапат околностите определени со ставот 1 на овој член, барањето нема да
се генерира сѐ додека корисникот не го изврши плаќањето.
Доколку трансакцијата не може да се реализира поради технички причини, корисникот
ќе добие нотификација и упатство за понатамошно постапување.
Доколку заради неуспешното плаќање од било кои причини барањето не се генерира
најдоцна до 30 минути од првиот обид за реализација на плаќањето, електронскиот
образец за побарување на електронската услуга се поништува.
Член 8
Доколку корисникот бара користење на услуга по електронски пат за која доказите се
обезбедуваат по службена должност, плаќа збирен надомест за сите услуги истовремено.
Член 9
Плаќањето преку Една точка за услуги корисникот може да го изврши со платежна
картичка на пос терминал или со еден од платните инструмент од член 2 став 2 од овој
Правилник.
Плаќањето се врши непосредно штом посредникот во име и за сметка на корисникот ја
побара електронската услуга, а пред да се генерира барањето.
Член 10
Барањето на корисникот кој плаќа со платежна картичка на пос терминал се генерира
непосредно по плаќањето.
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Член 11
Корисникот кој избрал плаќањето да го изврши со еден од платните инструмент од
член 3 став 1 од овој правилник, од страна на посредникот за административни услуги по
електронски пат ќе добие податоци за начинот на кој треба да го изврши плаќањето,
вклучително и податоци за сметката на кои треба да ги уплати средствата.
Барањето ќе се генерира неподредно штом посредникот прикачи дигитализиран
примерок од еден од платните инструменти.
Член 12
Доколку корисникот во еден од платните инструменти од член 3 став 2 од овој
правилник, навел неточни податоци, кои не соодветствуваат на податоците кои ги добил од
посредникот, поради кои не го извршил плаќањето за електронската услуга или извршил
плаќање на погрешна сметка, барањето нема да се генерира сѐ додека не го изврши
плаќањето на соодветната сметка, со соодветна дознака и во соодветен износ.
Член 13
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08/1-4474/3
22 ноември 2019 година
Скопје

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