
 

  

 

konto@profit.mk | facebook.com/kontoprofit 

02 609 1551 | 070 22 11 65 

 

Електронска (Online) трговија: 

нормативни аспекти 

http://www.profit.com.mk/Default.aspx?id=f278f2ae-5d68-47bf-a882-45aad8ff4ee8
mailto:konto@profit.mk?subject=Прашање%20во%20врска%20со%20
https://www.facebook.com/kontoprofit


 

2 
 

Содржина 

 

1. Нормативна законска рамка .............................................................................................................. 3 

1.1. Законот за трговија...................................................................................................................... 3 

1.1.1. Трговија на големо .............................................................................................................. 4 

1.1.2. Трговија на мало ................................................................................................................. 5 

1.1.3. Електронска трговија .......................................................................................................... 5 

1.1.4. Услуги во трговијата ............................................................................................................ 5 

1.1.5. Продажба од врата до врата .............................................................................................. 6 

1.1.6. Посебни нчини на вршење на трговија ............................................................................. 6 

1.1.7. Евиденциски обврски согласно Законот за трговија ........................................................ 7 

1.2. Закон за електронска трговија ................................................................................................... 8 

1.2.1. Договори склучени по електронски пат ............................................................................ 9 

1.2.2. Прием и потврда на нарачки ............................................................................................ 10 

1.3. Закон за заштита на правата на потрошувачите..................................................................... 10 

2. Останати аспекти на електронската трговија ................................................................................. 15 

2.1. Шифра на дејност ...................................................................................................................... 15 

2.2. Вработени лица ......................................................................................................................... 16 

2.3. Работно време ........................................................................................................................... 16 

2.4. Наплата: фактура или фискална сметка? ................................................................................ 17 

2.4.1. Мислење од страна на УЈП ............................................................................................... 18 

 

  



 

3 
 

Здравствено економската криза предизвикана од COVID-19 доведе до 

менување на дел од потрошувачките навики на населението и драстично 

зголемување на пазарењето преку Интернет. 

Како последица на оваа ситуација во Македонија се појавуваат се повќе 

претпријатија кои работат на бизнис модел што се базира исклучиво на Online 

продажба, без никакво физичко присуство, а истовремено се зголемува и 

бројот на претпријатијата кои покрај физичкото присуство користат Интернет 

како дополнителен канал за продажба, комуникација и промоција а кај 

дигиталните производи истовремени и за испорака. 

Заради тоа во овој напис сакаме да се осврнеме на дел од 

нормативните, сметководствени и даночни аспекти на трговијата преку 

Интернет.  

1. Нормативна законска рамка 

Бизнис окружувањето поврзано со Online трговијата е регулирано со Законот 

за трговија, Законот за електронска трговија, Законот за облигационите односи, 

Законот за заштита на потрошувачите, Законот за регистрирање на готовински 

плаќања и Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис. 

1.1. Законот за трговија 

Трговија, во смисла на овој закон, е купување и продавање на стоки, како и 

вршење на трговски услуги. 

Трговија може да вршат правни и физички лица кои се регистрирани за 

вршење на таа дејност во соодветен регистар согласно со закон. 

Согласно членот 6 од овој Закон, трговија се врши како: 

• трговија на големо,  

• трговија на мало,  

• електронска трговија,  
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• вршење трговија од врата до врата и како  

• давање услуги во трговијата. 

Трговија на големо и мало се врши во уредени деловни простории.  

На зелените пазари исто така се врши трговија на големо и мало на 

земјоделски стоки под услови пропишани со закон и друг пропис, а на посебно 

организирани делови на зелените пазари може да се врши трговија на големо и 

мало и на други стоки под услови пропишани со закон и друг пропис. 

Согласно членот 17 од Зконот, трговија на големо и мало може да се врши и 

со јавна и аукциска продажба (повремена или постојана), а условите за 

организирањето на јавната и аукциската продажба, пописот на производите кои 

задолжително се продаваат со јавна или аукциска продажба, начинот на 

работењето и постапката на продажбата со јавна или аукциска продажба ги 

пропишува Владата на предлог на министерот за економија. 

Покрај тоа, на посебно организирани пазари може да се врши трговија на 

мало на стари моторни возила, стари автоделови, земјоделски алати, добиток, 

живина (опрема и сточна храна), огревно дрво, режана и тесана граѓа и на 

употребувани производи под услови пропишани со закон и друг пропис. 

Надзор над спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз негова 

основа врши Министерството за економија. 

Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон 

вршат Државниот пазарен инспекторат, Државниот инспекторат за труд и 

други инспекциски и царински органи согласно со овластувањата утврдени 

со овој и со посебните закони. 

1.1.1. Трговија на големо 

Трговија на големо, во смисла на овој закон, е купување на стоки заради 

натамошна продажба на трговците, преработувачите и големите потрошувачи 
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во земјата и странство, без оглед на тоа дали стоката е продадена во неизменета 

или во изменета состојба по обработка, преработка или доработка. 

Трговија на големо вообичаено се врши во магацини, складови за трговија на 

големо, на пазарите за трговија на стоки на големо, како и во други деловни 

простори кои ги исполнуваат условите пропишани со закон и друг пропис. 

1.1.2. Трговија на мало 

Трговија на мало, во смисла на овој закон, е продавање на стоки на 

крајните потрошувачи. 

Како трговија на стоки на крајните потрошувачи се смета трговијата на стоки 

за лична потрошувачка и трговијата на стоки за потребите на домаќинствата. 

Трговија на мало вообичаено се врши во продавници (стоковни куќи, 

самопослуги и слично) или деловни простори пред нив, ако за таков начин на 

продажба се исполнети условите пропишани со закон и друг пропис. 

Трговија на нафтени деривати на мало пак, се врши на бензински станици 

под услови пропишани со закон и друг пропис. 

1.1.3. Електронска трговија 

Електронска трговија е посебен начин на вршење на трговија на големо и 

мало по пат на договор. Електронската трговија се организира од страна на 

трговецот за продажба по пат на некое комуникациско средство под услови 

пропишани со закон и друг пропис. 

1.1.4. Услуги во трговијата 

Како услуги во трговијата, во смисла на овој закон, се сметаат: агенциските, 

односно застапничките услуги, берзански услуги, комисиони услуги, услуги 

на складирање на стоки, шпедитерски услуги, услуги на контрола на 

квалитетот и квантитетот на стоки, услуги на економска пропаганда, 
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приредување на саеми и стопански изложби, услуги на пазарот на големо и 

мало, истражување на пазарот, издавање на боксови, тезги и слично во 

организирани деловни простории за вршење на трговија на мало. 

1.1.5. Продажба од врата до врата 

Трговија на мало може да се врши од врата до врата со склучување на 

договори меѓу трговецот кој е регистриран за продажба од врата до врата и 

потрошувачот. 

Владата ги определува производите што можат да се продаваат од врата до 

врата, а аинистерот за економија го пропишува начинот на вршење на продажба на 

производите со продажба од врата до врата. 

Директни продавачи од врата до врата можат да бидат независни 

комерцијални агенти, дистрибутери, вработени или самовработени претставници 

за што тие мора да имаат идентификациона легитимација за настап кај 

потрошувачот, која ја издава трговецот. 

1.1.6. Посебни нчини на вршење на трговија 

Како посебни начини на вршење на трговија се смета и:  

• вршењето на трговија на посебно организирани пазари,  

• продажба преку пошта,  

• продажба на киосци,  

• продажба по пат на автомати,  

• продажба преку телевизија,  

• интернет продажба,  

• подвижни улични продавачи,  

• продажба на организирани саеми,  

• продажба од врата до врата,  

• стопански изложби,  

• изложбени салони,  
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• панаѓури и  

• продажби организирани за хуманитарни и спортски цели. 

Трговија на стоки во киосци, автомати и продажба од подвижни улични 

продавачи може да се врши само на места определени со одлука на советот на 

општината, односно на Градот Скопје. 

1.1.7. Евиденциски обврски согласно Законот за трговија 

Трговецот е должен да води евиденција за набавка и продажба на стоките на 

големо и мало, како и за давање на трговски услуги согласно со закони и други 

прописи. 

Евиденцијата што ја води трговецот мора да се наоѓа во соодветната 

деловна просторија во која се врши трговија и во секое време да биде достапна на 

надлежните инспекциски органи. 

Потсетуваме дека согласно Правилникот за формата и начинот на водење 

на евиденцијата за набавка и продажба на стоките и услугите во трговијата на 

големп и мало, евиденцијатра за набавка и продажба на стоките и за извршените 

трговски услуги се води и тоа: 

• Евиденција во трговијата на мало-образец (ЕТ); 

• Приемен лист во трговијата на мало (ПЛТ); 

• Материјална евиденција за трговија на големо – образец (МЕТГ); и 

• Евиденција за вршење на трговски услуги – образец (ЕТУ). 

Евиденцијата се води одделно во трговијата на мало, трговијата на големо и 

за вршењето на трговските услуги. 

Очигледно дека доколку станува збор за субјект којврши Online трговија 

без чување на залихи во соодветни простории (продажба преку 

посредување), овие евиденциски обврски не би се однесувале на субјектот. 

Доколку пак субјектот има магацини и простории во кои чува залиха тогаш 

евиденциските обврски сепак постојат. 
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1.2. Закон за електронска трговија 

Со овој закон се уредуваат услугите на информатичко општество 

поврзани со електронската трговија, одговорностите на давателите на услуги на 

информатичко општество, комерцијалната комуникација и правилата во врска со 

склучувањето на договорите во електронски облик. 

Услуги на информатичко општество се услуги што се обезбедуваат за 

надомест на далечина, преку електронски средства и на лично барање на 

примателот на услугата, при што:  

• „На далечина“ означува дека услугата се обезбедува без 

истовремено присуство на две страни.  

• “Преку електронски средства“ значи дека услугата се испраќа од 

почетната/изворната точка и се добива на крајната дестинација преку 

електронска опрема за процесирање (вклучително и дигитална 

компресија) и чување на податоци и се испраќа, пренесува и добива 

во целост преку кабел, радиобранови, оптички средства или други 

електромагнетни средства.  

• „На лично барање на примателот на услугата“ значи дека услугите се 

обезбедуваат преку пренос на податоци на лично барање.  

Услугите на информатичкото општество содржат особено продажба на 

призводи и услуги, услуги за пристап до информаци или огласи преку Интернет и 

пристап до услугите на јавна комуникациска мрежа, пренос на податоци или чување 

на податоците на примателот во јавната комуникациска мрежа. 

За давање на услуги на информатичко општество не е потребна посебна 

дозвола, одобрение или концесија, но без да е во спротивност со претходната 

одредба, давателот на услуги мора да ги добие оние одобрувања, кои не се 

однесуваат посебно и исклучиво на услуги за информатичко општество или кои 

треба да се добијат во согласност со други прописи и е должен да постапува и да 

дава услуги во согласност со законите и другите прописи на Република Македонија. 
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Надзор над спровeдувањето на овој закон вршат Министерството за 

економија, Министерството надлежно за работите од областа на електронските 

комуникации и Агенцијата за електронски комуникации во согласност со нивните 

надлежности утврдени со закон. 

Инспекциски надзор над спроведување на поединечните одредби од 

овој закон врши Агенцијата за електронски комуникаци преку надлежни 

инспектори согласно со одредбите од Законот за електронски комуникации и 

Државниот пазарен инспекторат преку надлежни инспектори согласно со 

одредбите од Законот за Државен пазарен инспекторат. 

Заради спроведување на инспекцискиот надзор, давателите на услуги на 

информатичкото општество се должни на инспекторите да им овозможат пристап 

до електронската опрема и уреди и без одложување да достават потребни 

податоци и документација во врска со предметот на инспекцискиот надзор. 

1.2.1. Договори склучени по електронски пат 

Договори во електронски облик согласно законската дефинициа се договори 

кои правните или физичките лица, во целост или делумно, ги склучуваат, 

праќаат, примаат, раскинуваат, откажуваат, пристапуваат кон нив и ги 

прикажуваат по електронски пат, користејќи електронски, оптички или слични 

средства, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на пренесување преку интернет. 

На договорот склучен во електронски облик нема да му се оспори 

полноважноста поради тоа што е направен со електронска порака, односно во 

електронски облик. 

Договорот во електронски облик се смета за склучен во оној момент 

кога понудувачот ќе ја прими електронската порака која содржи изјава на 

примателот дека ја прифаќа содржината на договорот. 

Исто така, согласно со овој закон, и понудата и прифаќањето на понудата 

можат да се даваат по електронски пат, односно во електронски облик. 



 

10 
 

Понудата и прифаќањето на понудата се сметаат за примени кога истите им 

се достапни на страните до кои се адресирани. 

Доколку со овој закон поинаку не е определено, на договорноправните 

односи кои произлегуваат или се поврзани со договорите склучени по 

електронски пат или во електронски облик, се применуваат одредбите од 

Законот за облигационите односи. 

1.2.2. Прием и потврда на нарачки 

Примателот на услугата кога прави нарачка по електронски пат е 

должен да побара од давателот на услугата да му достави потврда за прием 

на нарачката на примателот со посебна електронска порака без одлагање и 

по електронски пат. 

Давателот на услуги му става на располагање на примателот на услугите 

соодветни, ефикасни и достапни технички средства со кои му овозможува да ги 

препознае и да ги поправи погрешно внесените податоци пред да ја направи 

нарачката, освен во случај кога страните што не се потрошувачи поинаку не се 

договорат. 

Нарачката и потврдата за прием се сметаат за примени кога истите им 

се достапни на страните до кои се адресирани. 

Овие одредби не се однесуваат на договори склучени исклучиво преку 

размена на електронска пошта или на неа соодветна форма на лична комуникација. 

1.3. Закон за заштита на правата на потрошувачите 

Обврски за информирање за договорите на далечина и договор склучен 

надвор од деловните простории се пропишани согласно со Законот за заштита на 

потрошувачите („договор на далечина“ е секој договор склучен меѓу трговецот и 

потрошувачот во рамките на организирана шема за продажба или давање услуги 

на далечина без физичко и истовремено присуство на трговецот и потрошувачот, 

преку исклучителна употреба на еден или повеќе средства за комуникација на 
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далечина до склучувањето на договорот, вклучувајќи го и моментот на склучување 

на договорот). 

Овој закон е доста детален и обемен, па во оваа прилика ќе се задржиме 

само на најважните аспекти поврзани со темата наовој напис без да навлегуваме 

премногу во деталите. 

Пред потрошувачот да се обврзе со договор на далечина или договор 

склучен надвор од деловните простории или каква било соодветна понуда, 

трговецот му ги обезбедува на потрошувачот следниве информации на јасен и 

разбирлив начин: 

а) главните карактеристики на стоките или услугите; 

б) идентитетот на трговецот, како што е неговото трговско име; 

в) седиште на трговецот и неговиот телефонски број, факс и 

електронска адреса, каде е можно, за да му се овозможи на потрошувачот 

брзо да стапи во контакт со трговецот и ефикасно да комуницира со него и 

доколку е применливо, седиште и идентитетот на трговецот во чие име 

дејствува; 

г) доколку е различна од седиштето наведено во согласност со точката 

(в) од овој став, географската адреса на седиштето на трговецот, каде што 

потрошувачот може да упати евентуални жалби и доколку е применливо, 

онаа на трговецот во чие име дејствува; 

д) вкупната цена на стоките или услугите вклучувајќи ги даноците или 

доколку природата на стоките или услугите е таква што е невозможно 

разумно и однапред да се пресмета цената, начинот на пресметка на цената 

и доколку е применливо, сите дополнителни трошоци за транспорт, испорака 

или поштенски трошоци и сите други трошоци или кога тие трошоци не може 

разумно и однапред да се пресметаат, фактот дека овие дополнителни 

трошоци можат да се платат. Во случај на договор на неопределено време 

или договор кој содржи претплата, вкупната цена ги вклучува вкупните 
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трошоци за периодот на исплата. Кога тие договори се наплаќаат по фиксна 

стапка, вкупната цена која е еднаква, исто така, на вкупните месечни 

трошоци. Доколку вкупните трошоци не може разумно и однапред да се 

пресметаат, треба да се обезбеди начин за пресметка на цената; 

ѓ) трошокот за користење на средството за комуникација на далечина 

за склучување на договорот кога таквиот трошок се пресметува врз друга 

основа различна од основната стапка; 

е) начините на плаќање, испорака и извршување, датумот до кој 

трговецот се обврзува да ги испорача стоките или обезбеди услуга и доколку 

е применливо, постапка која трговецот ја применува за решавање на 

жалбите; 

ж) во случај кога постои право на повлекување, условите, роковите и 

постапките за остварување на тоа право се во согласност со образецот за 

повлекување; 

з) доколку е применливо, информацијата дека потрошувачот треба да 

го сноси трошокот за враќање на стоките во случај на повлекување и во 

случај на договори на далечина ако стоките по своја природа не можат 

нормално да бидат вратени по пошта; 

ѕ) дека, доколку потрошувачот го остварува правото на повлекување 

по поднесувањето на барање тој е одговорен да му плати на потрошувачот 

разумни трошоци; 

и) ако не е предвидено право на повлекување во согласност овој закон, 

информацијата дека потрошувачот нема да има корист од правото на 

повлекување или доколку е применливо, околностите под кои потрошувачот 

го губи правото на повлекување; 

ј) потсетник дека постои законска гаранција за сообразност на стоките; 

к) доколку е применливо, постоењето и условите за постпродажна 

помош на потрошувачот, постпродажни услуги и трговски гаранции и 
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л) постоење на релевантни кодекси на однесување. 

Доколку договор на далечина кој што треба да биде склучен со 

електронски средства му ја наметнува на потрошувачот обврската да плати, 

трговецот јасно и очигледно му ги соопштува информациите, непосредно 

пред потрошувачот да ја направи својата нарачка. 

Трговецот гарантира дека, во моментот кога ја прави нарачката, 

потрошувачот јасно признава дека нарачката ја наметнува обврската за 

плаќање. 

Доколку праќањето на нарачката подразбира активирање на копче или 

слична функција, копчето или сличната функција треба да бидат лесно читливи 

означени амо со зборовите: „нарачка со обврска за плаќање“ или соодветна 

недвосмислена формулација која покажува дека праќањето на нарачката ја 

наметнува обврската за плаќање на трговецот. 

Доколку трговецот не ги почитува овие одредби од законот од ставот, 

потрошувачот не е обврзан со договорот или нарачката. 

На веб страниците за тргување треба да се прикажат на јасен и читлив начин, 

најдоцна до почетокот на процесот на нарачување, дали се применуваат 

ограничувања во однос на испораката и кои средства за плаќање се прифатени. 

Освен кај исклучоците на правото на повлекување од договорите (членот 96 

од овој закон), потрошувачот располага со период од 14 дена за повлекување од 

договор на далечина или договор склучен надвор од деловните простории без да 

даде каква било причина и без да сноси трошоци. 

Повлекувањето од договор на далечина или договор склучен надвор од 

деловните простории на трговецот, потрошувачот го спроведува со пополнување 

на соодветен Образец: 

Повлекување од договор на далечина или договор склучен надвор од 

деловните простории на трговецот од страна на потрошувачот (овој образец 

да се пополни и прати доколку сакате да се повлечете од договорот)  
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- Назив и седиште на трговецот, телефонски број, адреса на електронска 

пошта или број на телефакс (овие податоци ги внесува трговецот): 

_______________________________;  

- Со ова јас/ние* (известувам/е за моето/нашето повлекување (*) од 

договорот за продажба на следниве стоки/услуги: 

___________________________________________;  

- Нарачано на ден __________ (*) / примено на ден __________ (*);  

- Име и презиме, односно назив на потрошувачот/-

ите:_____________________________;  

- Адреса на потрошувачот/-

ите:_________________________________________________;  

- Потпис на потрошувачот/-ите (само доколку овој образец се пополнува на 

хартија) ________________________________  

- Датум ______________  

* избришете го непотребното. 

Остварувањето на правото на повлекување става крај на обврските на 

страните да го извршат договорот на далечина или договорот склучен надвор 

од деловните простории или да склучат договор на далечина или договор 

склучен надвор од деловните простории во случаите кога една понуда е 

направена од страна на потрошувачот. 

Трговецот ги надоместува сите плаќања примени од страна на 

потрошувачот, евентуално вклучувајќи ги трошоците за испорака, без 

непотребно одлагање, а во секој случај во рок од 14 дена од денот кога е 

известен за одлуката на потрошувачот да се повлече од договорот. 

Освен ако трговецот понудил сам да ги повлече стоките, потрошувачот 

ги враќа стоките или му ги предава на трговецот или на трето лице овластено 
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од страна на трговецот да ги прими стоките, без непотребно одлагање, а во 

секој случај во рок од 14 дена од денот на кој го известил трговецот за својата 

одлука за повлекување од договорот. 

Надзор над спроведувањето на овој закон врши Министерството за 

економија. 

Инспекциски надзор на спроведувањето на одредбите од овој закон врши 

Државниот пазарен инспекторат Дирекција за храна и Управа за ветеринарство, 

Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Државниот инспекторат за 

животна средина преку инспектори, во согласност со овластувањата утврдени со 

закон. 

2. Останати аспекти на електронската трговија 

Електронската трговија е поврзанаи сониза други споредни прашања, на дел 

од кои сакаме да се посветиме во овој напис. 

2.1. Шифра на дејност 

Од аспект на шифра на дејност, доколку субјектот врши само електронска 

трговија тогаш шифрата од НКД рев. 2 која ја користи е 47.91 – Трговија на мало 

преку пошта и интернет. 

Оваа класа опфаќа дејности на трговија на мало преку пошта и/или интернет, 

т.е.дејности на трговијата на мало каде што купувачот го врши изборот на стоката 

врз основа на оглас, каталог, информации (податоци) добиени од интернет-

страница или некое друго средство за огласуваwе и купувачот ја нараќува стоката 

преку пошта, телефон или преку интернет (обично преку специјални методи на 

нарачување дадени на интернет-страниците). Купените производи може да бидат 

или директно симнати од интернет или физички испорачани до купувачот. 

Доколку електронската трговија му е само дополнителна дејност на субјектот 

тогаш нема потреба од регистрирање на подружници со посебна шифра само 

заради самата електронска трговија. 
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2.2. Вработени лица 

Од аспект на тоа дали една Интернет продавница мора да има барем еден 

вработен во редовен работен однос и покрај тоа што не постои законска обврска 

за вакво нешто, особено што поголем дел од процесите во електронската трговија 

може да се автоматизираат, би советуваме да субјектот има барем едно вработено 

лице заради поедноставување во раководењето со одредени ситуации, пред се од 

даночен аспект. 

2.3. Работно време 

Од аспект на работно време, за разлика од класичните трговци на големо и 

мало кај електронските трговци секако нема никакви ограничувања.  

Потсетуваме дека работното време на продавниците, магацините, 

складовите, деловните простори и бензинските станици го утврдува трговецот 

зависно од бројот на вработените. Должината и распоредот на работното време 

што трговецот самостојно го утврдил треба да се усогласат со правата, обврските 

и одговорностите на вработените од работен однос утврдени со закон со кој се 

уредуваат работните односи, особено во поглед на распоредување на работното 

време и прекувремената работа, ноќната работа, одморите, годишниот одмор и 

другите отсуства од работа и во согласност со ограничувањата утврдени со 

прописите од областа на заштита од бучава.  

Централниот регистар преку едношалтерскиот систем води евиденција за 

работното време на продавниците, магацините, складовите, бензинските станици и 

деловните простори коишто работат на нивното подрачје. По евидентирањето на 

пријавата Централниот регистар на трговецот му издава потврда за утврдување на 

часот на почетокот и часот на завршувањето на работното време, времето на пауза 

и распоредот на работното време и истото го објавува на својата веб страница. 

Трговецот е должен часот на почетокот и часот на завршувањето на 

работното време, времето за пауза и распоредот на работното време да го пријави 

на Централниот регистар најмалку 15 дена пред почетокот на работењето, односно 

пред измената на часот на почетокот и часот на завршувањето на работното време, 
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времето за пауза и распоредот на работното време на продавниците, магацините, 

складовите, бензинските станици и деловните простори, освен во случај на 

објективни причини што бараат затворање или измена на работното време, а на 

кои трговецот не може да влијае, во кој случај трговецот може да престане со 

работа, односно да го измени работното време без да ја има исполнето таа обврска, 

но за што мора да го извести надлежниот орган на општината, односно на Градот 

Скопје и на Државниот инспекторат за труд, Управата за јавни приходи, Државниот 

пазарен инспекторат и Државниот санитарен и здравствен инспекторат во рок од 

пет дена од денот на престанокот со работа. 

2.4. Наплата: фактура или фискална сметка? 

Во однос на плаќањето, доколку се работи за наплата преку електронски 

трансфер на парични средства од транскациската сметка на купувачот на 

трансакциската сметка на продавачот, тогаш најдобар начин за администрирање 

со продажбите е преку издавање на фактура на име на примачот на стоката, кој 

истовремено е и плаќач.  

Доколку едно лице е примач на стоката, а друго лице го врши плаќањето 

тогаш фактурата може да има посебен дел од кој ќе е евидентно дека таа гласи 

на плаќачот а испораката ќе се врши до друго лице, на соодветна адреса. 

Претходно кажаното е и во согласност со членот 455 од Законот за 

облигационите односи, според кој продавачот е должен да му го предаде 

предметот на купувачот во времето и на местото предвидено со договорот. 

Продавачот ја извршил обврската за предавање на купувачот, по правило, 

кога предметот ќе му го врачи или ќе му предаде исправа со која предметот 

може да се преземе. 

Доколку пак станува збор за наплата во готовина, при самата испорака на 

стоката (без класична електронска продавница), тогаш секако постои обврска за 

издавање на фискална сметка согласно со Законот за регистрирање наготовински 

плаќања. 
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Членот 4 од овој Закон ја регулира токму оваа ситуација, во ставот 3. 

Потсетуваме дека фискална сметка, во смисла на овој закон, е документ со кој се 

потврдува плаќањето на цената на доброто, односно услугата издадена од 

фискална апаратура. Фискална сметка се издава на купувачот на доброто, 

односно на корисникот на услугата во моментот на предавањето и плаќањето на 

доброто, односно на извршувањето и плаќањето на услугата, а по исклучок, во 

случај кога трговијата се врши преку посредници или дистрибутери 

даночниот обврзник фискалната сметка ја издава на дистрибутерот кој е 

должен да ја врачи на купувачот при плаќање на цената на доброто. 

Значи во ова сценарио продавачот ја издава фискалната сметка, му ја 

предава на посредникот (дистрибутер) кој ја прима наплатата од крајниот 

потрошувач кога ќе ја предаде купената стока. Фискалната сметка 

дистрибутерот секако му ја врачува на купувачот додека примената готовина 

му ја предава на продавачот кој е должен да ја процесуира како дневен 

промет. 

2.4.1. Мислење од страна на УЈП 

Во однос на последната констатација, во комуникација со УЈП го добивме 

следното мислење со кое се потврдува претходно изложената дискусија: 
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Подготвил: Благоја Грозданов  

Скопје, јули 2020 


