
Врз  основа  на  член  26-a  од  Законот  за  административните  такси  („Службен 
весник  на  Републиката  Македонија“,  бр.  17/93,  20/96,  7/98,  13/01,  24/03,  19/04, 
61/04,  95/05,  70/06,  92/07,  88/08,  130/08,  6/10,  145/10  и  17/11),  министерот  за 
финансии  во  согласност  со  министерот  за  информатичко  општество  и 
администрација донесе

                                                              Правилник 
      за начинот на плаќање на административните такси во готови пари на

                            соодветна уплатна сметка во рамките на трезорска сметка,
                             и со пренос на средства од една на друга 
   трансакциска сметка и начинот на плаќање на административните такси

                                     преку мобилни оператори или преку интернет

( “Службен весник на Република Македонија“ бр. 162/11)

Член 1
Со  овој  правилник  се  пропишува  начинот  на  плаќање  на 

административните  такси  во  готови  пари  на  сооодветна  уплатна  сметка  во 
рамките на трезорска сметка, начинот на плаќање со пренос на средства од една 
на  друга  трансакциска  сметка  и  начинот  на  плаќање  на  административните 
такси преку мобилни оператори или преку интернет.

Член 2
Таксата се плаќа во моментот на настанувањето на таксената обврска и 

тоа:
1) за поднесоците во моментот кога се предаваат, а за поднесоците дадени 

на записник - кога записникот се составува;
2)  за  решенијата,  дозволите  и  другите  исправи  во  моментот  на 

поднесувањето на барањето за нивното издавање; и
3)  за управните дејства -  во моментот на поднесувањето на барањето за 

извршување на тоа дејство

Член 3
Таксата  се  плаќа  по  настанувањето  на  таксената  обврска  за  списите  и 

дејствата за кои со Законот за админитративните такси односно со таксената 
тарифа е пропишан таков начин на плаќање. 

Член 4
Административната  такса  во  готови  пари  се  плаќа  така  што  таксениот 

обврзник ја  уплатува таксата на соодветна уплатна  сметка преку носител на 



платниот промет на образец ПП - 50 Налог за плаќање на јавни приходи, од кој 
еден примерок приложува кон списот како доказ за извршена уплата.

Административната  такса  со  пренос  на  средствата  од  една  на  друга 
трансакциска  сметка  се  плаќа  преку  носителот  на  платниот  промет  каде 
таксениот  обврзник  има  трансакциска  сметка  на  образец  ПП-50  Налог  за 
плаќање  на  јавни  приходи  или  преку  пост  треминал  со  платежна  парична 
картичка, а како доказ за извршената уплата кон списот се приложува примерок 
од образецот ПП-50 односно потврда за извршено плаќање преку пост терминал.

Член 5
Административна такса преку интернет се плаќа со платежна картичка со 

пренос на средства од една на друга трансакциска сметка преку виртуелен POS 
терминал на носител на платен промет.

Плаќањето  се  иницира  од веб  локација  на  давателот  на  услуга  од  каде 
вршителот  на  плаќање  ја/ги  одбира  услугите  за  кои  плаќа  административна 
такса и каде ги остава податоците за барателот на услугата (кој може да биде 
различен  од  лицето  кое  го  врши  плаќањето),  како  и  податоците  за  самото 
плаќање односно самата услуга.

Процесот  на  плаќање  односно  одземање  на  средства  од  платежната 
картичка  на  плаќачот  и  нивно  трансферирање  на  сметка  на  буџетскиот 
корисник се  врши преку претходно поставен виртуелен  POS терминал на веб 
локацијата  од  која  се  врши  плаќањето  од  страна  на  деловна  банка  со  која 
давателот на услуга има склучено договор.

Процедурата, начинот, роковите на трансфер на средства од сметката на 
институцијата  отворена  во  банката  чиј  виртуелен  POS терминал  ќе  биде 
поставен  на  веб  локацијата  до  трезорската  сметка  на  која  конечно  треба  да 
завршат  средствата,  како  и  начин  на  доставување  на  доказите  од  извршено 
плаќање од платежниот процесор до давателот на услуга се регулира со Договор.

Член 6
Административна  такса  преку  мобилен  оператор  се  плаќа  преку  СМС 

порака.  Содржината  на  СМС  пораката  и  телефонскиот  број  на  кој  се  праќа 
пораката се предодредени и објавени на шалтерите на давателите на услуги. 

Како  потврда  за  извршено  плаќање  вршителот  на  плаќање  добива 
повратно  СМС  порака  која  содржи  уникатен  код  кој   го  генерира  систем  за 
електронско плаќање. Кодот како доказ од извршено плаќање се приложува кон 
списот.

Давателот  на  услуга  врши  проверка  на  валидноста  на  кодот  и  го 
поништува секој искористен код во системот за електронско плаќање.



Член 7
Со  денот на  влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи 

Правилникот за начинот на плаќање на административните такси и за лепење и 
поништување на вредносници и за висината на таксите кои се плаќаат во готови 
пари (“Службен весник на Републиката Македонија“, бр. 43/93 и 23 /96).

Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“.
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