
План за спроведување на проценка на влијание на регулативата 

Наслов на предлог 
законот:

Предлог на закон за изменување  на Законот за платниот 
промет

Министерство: Министерство за финансии
Лице за 
контакт/одговорно 
лице:

Ленче Тагасовска
lence.tagasovska@finance.gov.mk
02/3106-746

Очекуван датум за 
усвојување на предлог 
законот:

   ___.___. 2013 година

Поврзаност со ЕУ 
директиви

Нема

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на работата

А. Почетна проценка на влијанието на регулативата 

1. Кои се главните проблеми? 

Согласно  Заклучокот  од  158-та  седница  на  Владата  на  Република  Македонија  се 
задолжуваат сите министерства да подготват измени на законите во нивна надлежност 
во насока на усогласување на законите со Законот за прекршоци.

За таа цел, се предлагаат измени на  Законот за  платниот промет во насока на негово 
усогласување со новиот Закон за прекршоци во делот на постапката за  усогласување на 
роковите за изрекување на забрана за вршење на професија, дејност или  должност.

2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би 
можеле да се разгледаат? 

2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би 
можеле да се разгледаат? 

Опција  1:  Не прави ништо.  Опцијата „не прави ништо“ се користи како параметар за 
споредба на трошоците и користите од останатите опции (baseline). Ова не е прифатлива 
опција бидејќи со одбирањето на оваа опција нема да се постигне целта синхронизација 
на постоечкиот Закон за платниот помет со Законот за прекршоците.
Опција  2:  Донесување  на  Предлог  законот  за  изменување  на  Законот  за  платниот 
промет, со цел синхронизација на постоечкиот Закон за платниот промет со  Законот за 
прекршоците.

3.  Кои  се  засегнатите  страни  кои  ќе  бидат  вклучени  во  процесот на  проценка  на 
влијанието на регулативата?

А. Органи на државната власт:

mailto:lence.tagasovska@finance.gov.mk


Министерството за финансии

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата
Кои информации и податоци се веќе достапни? 

Предлог текст на Законот за прекршоци.

Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат? 

Не се потребни дополнителни информации и податоци

Кој  тип  и  ниво  на  проценка  е  потребно  (Иницијална  или  Комплетна  проценка  на 
влијание на регулативата - принцип на пропорционална анализа)?

Ќе се спроведе иницијална проценка на влијанието на регулативата.

Дали  ќе  се  формира  меѓуресорска  работна  група  за  спроведување  на  проценка  на 
влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?

Нема  да  се  формира  меѓуресорска  група,  проценката  на  влијанието  за  Предлог  на 
законот за изменување на Законот за платниот промет,  ќе се прави од вработените на 
Министерството за финансии.

В. Временска рамка

1. Кога ќе почнат активностите за проценка на влијанијата на регулативата?

Активностите за РИА ќе почнат во Септември 2013 година.

2. Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за аналитичките 
студии, собирање информации итн.), која е временската рамка предвидена за процесот 
на набавка и договарање?

Надворешни консултанти нема да бидат вклучени при подготовка на Предлог законот 
за изменување на Законот за платниот промет.

3. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат донесени 
до Генералниот секретаријат?

октомври 2013 година

Г. Ресурси

1.  Кои  се  планираните  човечки  и/или  финансиски  ресурси  за  спроведување  на 
проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот?

За спроведување на РИА-та ќе се вклучат претставници од Министерството за 
финансии.



За  спроведување  на  потребните  анализи  не  се  планирани  дополнителни 
финансиски ресурси.


