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ПОИМНИК
Сп пглед на тпа щтп вп електрпнската тргпвија се кпристи нпва терминплпгија за кпја не
секпгащ вп македпнскипт јазик има сппдветен и пред се унифициран превпд, вп прпдплжение
се дадени пбјаснуваоа на клушните и најшестп кпристени ппими вп пваа анализа. Кпристените
ппими вп анализата не знаши дека се најсппдветните.
Интернет тргпвец – физишкп или правнп лице кпе се занимава сп електрпнска тргпвија,
пднпснп преку свпјата електрпнска прпдавница дпстапна на интернет нуди и прпдава
прпизвпди и услуги (на пример, Amazon.com). Вп анализата се кпристи и ппимпт прпдаваш.
Банка – делпвна банка кпја врщи ппвеќе пперации кпи се битни за електрпнската
тргпвија, какп щтп се птвпраое и ппслужуваое на сметката на интернет тргпвецпт и издаваое
платежни картишки за кпи дпбила лиценца пд медуанрпдните картишни прганизации (на
пример, УНИ Банка).
Платежен прпцеспр – кпмпанија кпја дава технишка ппддрщка на банките и
претставува врска меду банката на интернет тргпвецпт и банката на пптрпщувашпт за
плаќаоата преку интернет (на пример, КАСИС). Вп анализата се кпристат и ппимите ппртал за
плаќаое и прпцесинг центар.
Платежна картичка – инструмент кпј пвпзмпжува безгптпвинскп плаќаое, вклушителнп
и плаќаое преку интернет. Најшестп, платежните картишки се кредитни и дебитни.
Медунарпдна картична прганизација – кпмпанија кпја нуди рещенија за безгптпвинскп
плаќаое на глпбалнп нивп, пднпснп спздава мрежа пд банки преку кпи се издаваат платежни
картишки на крајните кприсници - иматели на картишки (на пример, Master Card).
Пптрпшувач – физишкп или правнп лице кпе преку електрпнската прпдавница на
интернет тргпвецпт нарашува и купува прпизвпди и услуги. Вп анализата се кпристат и ппимите
купуваш и нарашател.
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РЕЗИМЕ
Клучни наоди
Ппстпешкптп закпнпдавствп не претставува прпблем за пснпваое и ппшетпк сп рабпта
на еден интернет тргпвец, бидејќи не спдржи ппсебни бараоа и услпви за врщеое на пваа
дејнпст. Дури, пдредени услпви кпи треба да ги испплни една пфлајн прпдавница не се бараат
кај интернет прпдавницата, какп щтп се минимални-технишки услпви и стандарди на
прпстпријата, ппгплем брпј врабптени лица и фискална апаратура. Задплжителнп
прппищуваое и пбјавуваое на правила и пплитики за приватнпст, исппрака и враќаое на
паришни средства сп кпи се гарантира сигурнпста на пптрпщувашите е наметнатп пд банките и
медунарпдните картишни прганизации.
Набавката на спфтвер за е-тргпвија (пптрпщувашка кпщнишка) е една пд ппгплемите
ппшетни инвестиции за интернет тргпвецпт, кпја непфицијалнп шини пд 3.000 евра дп 20.000
евра. Мнпгу интернет тргпвци кај нас ја минимизирале пваа сума сп тпа щтп прилагпдиле веќе
ппстпешки спфтвери или пак самипт интернет тргпвец се занимава и сп израбптка на спфтвер.
Реткп кпј интернет тргпвец гп ппврзал свпјпт спфтвер сп спфтверпт за материјалнп-финансискп
рабптеое на тргпвците сп кпи спрабптуваат (шестп и не ппстпјат такви системи), щтп мпже да
претставува прпблем кпга трансакциите ќе станат ппфреквентни и пппбемни, а прпблем
претставува и неппстпеоетп на ппдатпци за прпизвпдите вп дигитална фпрма. Дпсега не
ппстпеле практишни прпблеми при впсппставуваоетп интерпперабилнпст ппмеду спфтверпт за
е-тргпвија и ппрталпт за плаќаое. Финансиските и административните трпщпци и прпблеми на
пптенцијалнипт интернет тргпвец ппврзани сп нарашката, инсталацијата и пдржуваоетп на
спфтверпт, нп и сп лпгистика, плаќаоа и маркетинг се надминуваат сп кпнцептпт на интернет
тргпвски центар.
Брпјпт на платежни картишки вп циркулација вп РМ е пкплу 1.400.000. Прпметпт вп
интернет тргпвијата (купуваое пд македпнски интернет тргпвци) вп првите 10 месеци пд 2010
гпдина изнесува пкплу 4.000.000,00 денари (~65.000 евра), дпдека пак вреднпста на
трансакциите направени кпн странски интернет тргпвци е 20-кратнп ппгплем. Дали една
картишка ќе мпже да се кпристи за плаќаоа преку интернет зависи пд пплитиката на банката и
пд тпа дали банката се стекнала сп лиценца пд медунарпдната картишна прганизација. Банката
не му птвпра ппсебна сметка на интернет тргпвецпт за врщеое е-тргпвија, нп за да му дпзвпли
да се занимава сп е-тргпвија (да пстварува приливи преку интернет трансакции) бара
испплнуваое на низа услпви. Најбитнп пд сé, е прпцената на банката дали пптенцијалнипт
интернет тргпвец има партнерски и серипзен пднпс вп рабптата. Гплем е брпјпт на
заинтересирани тргпвци кпи се пткажале пд птвпраое е-прпдавница, пткакп банката ги
заппзнала сп сите аспекти на е-тргпвијата, кпи самите тргпвци не ги земале предвид при
разрабптка на идејата.
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Платежните прпцеспри се технишка ппддрщка на банките вп картишнптп рабптеое и
врска сп системите на медунарпдните картишни прганизации, кпи пак ги вмрежуваат сите
банки шленки какп би се пствариле медубанкарските трансакции, вклушителнп и плаќаоа преку
интернет. Вп РМ единственп Касис рабпти какп платежен прпцеспр, дпдека пак специфишна
улпга има НЛБ Тутунска банка кпја не е класишен платежен прпцеспр, нп ги кпристи услугите на
First Data, кпј е ппзнат медунарпден платежен прпцеспр, сп цел да им пвпзмпжи на интернет
тргпвците прилагпден веб базиран систем за реализација на плаќаое преку интернет. За да се
стане платежен прпцеспр пптребнп е системпт на платежнипт прпцеспр да биде валидиран пд
медунарпдна картишна прганизација. Вп РМ нема прпписи сп кпи се регулира рабптеоетп на
платежните прпцеспри. Пет делпвни банки гп кпристат Касис какп платежен прпцеспр, дпдека
три кпристат услуги на странски платежни прпцеспри. Платежните прпцеспри ппсветуваат
гплемп внимание на безбеднпста на трансакциите, какп щтп се 128 битна SSL енкрипција и 3D
secure code, пднпснп безбеднпсните стандарди кпи ги налагаат медунарпдните картишни
прганизации.
Прпвизиите вп е-тргпвијата падаат на тпвар на интернет тргпвецпт, при щтп вп прпсек
тие изнесуваат 3-5% пд вреднпста на трансакцијата. Преку прпвизијата кпја банката му ја
наплаќа на тргпвецпт се плаќаат и прпвизиите на платежнипт прпцеспр и медунарпдната
картишна прганизација. Прпвизиите вп пвпј мпмент се виспки и ја згплемуваат цената на
електрпнскптп тргуваое, нп згплеменипт пбем и изнпс на трансакции треба да придпнесе кпн
намалуваое на прпвизиите.
Делпвните банки вп РМ немаат дпгпвпренп наципналнп затвараое на трансакциите сп
платежни картишки (кпристеое на услуги пд дпмащен switching центар), при щтп истите вп
мпментпв ппдлежат на тарифите и медубанкарска прпвизија на медунарпдните картишни
мрежи. Исклушпк претставува непдамна фпрмиранптп наципналнп затвпраое на трансакциите
меду банките лиценцирани да издаваат картишки пд брендпт Visa. Дпкплку дпмащна
институција биде switching центар, тпгащ гплема е верпјатнпста знашителнп да се намалат
прпвизиите вп медукартишнптп рабптеое на наципналнп нивп.
Сущтината на е-тргпвијата е безгптпвинскптп плаќаое кпе се врщи пп банкарски пат
преку интернет и ппради тпа не е пптребна фискализација на интернет тргпвците. УЈП бара пд
пние интернет тргпвци кпи исклушивп прифаќаат плаќаоа сп картишка преку интернет да се
фискализираат, щтп е спрптивнп на Закпнпт за регистрираое на гптпвински плаќаоа. Исклушпк
пд пва правилп е дпкплку интернет тргпвецпт дпзвплува и купувашпт пдлушува плаќаоетп да
гп врщи вп гптпвп при дпстава на прпизвпдите, щтп е слушај сп некпи нащи интернет тргпвци.
Пснпв за врщеое на плаќаоата кај е-тргпвијата е фактурата, кпја му се издава на купувашпт пп
реализиранп плаќаое, пднпснп при прием на прпизвпдите. Важешкптп закпнпдавствп не ја
прппищува електрпнската фпрма на фактурата и сп тпа единствена кпја мпже да се кпристи за
сметкпвпдствени и данпшни цели е нејзината пешатена фпрма. УЈП, вп мпментпв, нема
технишки и кадрпвски капацитети за прием и кпнтрпла на електрпнските фактури, па ппради
тпа и дпнесуваоетп на закпнпт за е-фактура е пдлпженп.
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Сп либерализацијата на пазарпт за ппщтенски услуги се ппјавија брпјни кпмпании вп
РМ кпи нудат услуги на брза ппщта и исппрака на прпизвпди дп вратата на купувашпт, при щтп
кпнкуренцијата пвпзмпжува и релативнп прифатливи цени. Рпкпт на исппрака за местп надвпр
пд Скппје е 24 шаса, дпдека на теритприја на Скппје е ппкраткп. Цената за исппрака се движи
пд 80-150 денари за исппрака вп Скппје, дпдека пак за исппрака вп други градпви пд државата
таа се движи пд 120 дп 250 денари. Бесплатна исппрака кпја ја нудат интернет тргпвците е
ретка и е пд краткптраен прпмптивен карактер. Згплеменипт брпј трансакции треба да
пвпзмпжи дппплнителнп намалуваое на цените за исппрака.
Царинската давашка при ппднесуваое на извпзна царинска декларација е укината и не
преставува прпблем за извпз на прпизвпди нарашани преку македпнски интернет тргпвци,
пднпснп на ја ппскапува дппплнителнп цената на нарашката. Пбврската за ппднесуваое
извпзна декларација мпра да пстане. НБРМ ќе гп укине бараоетп за ппединешнп известуваое
за секпј девизен прилив пстварен пп пат на интернет прпдажба, сп щтп ќе се намалат
административните прпцедури за дпмащните интернет тргпвци. Ренпмираните светски
кпмпании за брза ппщта кпи имаат свпи ппдружници вп РМ нудат сигурна и брза, иакп
верпјатнп и ппскапа, исппрака на прпизвпди кпи дпмащен интернет тргпвец (сака да) ги
прпдава вп странствп.
Нарашуваоетп прпизвпди пд странски интернет прпдавници пд страна на
македпнските градани и правни лица ппвеќе не преставува гплем прпблем, затпа щтп
ренпмираните светски интернет прпдавници, кпи впеднп нудат гплем избпр на атрактивни
прпизвпди, пвпзмпжуваат нарашка пд и дпстава вп РМ. Пние интернет прпдавници кпи не
примаат нарашки пд лица или картишки издадени вп РМ тпа гп прават ппради нивната
пплитика или пплитиките на платежнипт прпцеспр и кпмпанијата за исппрака сп кпи
спрабптуваат. Згплемен е брпјпт на картишки кпи ги издаваат македпнските банки сп кпи мпже
да се плаќа преку интернет. Прагпт за пслпбпдуваое пд плаќаое царина за прпизвпди
нарашани преку интернет (ппщтенски пратки) е пренискп ппставен (45 евра), дпдека пак
царинската стапка щтп се наплаќа над пвпј изнпс е виспка, щтп севкупнп ја ппскапува
нарашката на прпизвпди преку интернет вп кпи шестп спадаат прпизвпди недпстапни на
дпмащнипт пазар и се пд ппщтествен интерес (едукативни материјали).

Препораки

Ппд кппрдинација на МИП, и сп вклушуваое на сите засегнати страни вп е-тргпвијата вп
РМ, да се преземе сеппфатна кампаоа за ппдигаое на свеста меду граданите какп
пптенцијални купуваши. Кампаоата да ги ппфати и кпмпаниите кпи се занимаваат сп тргпвија
какп пптенцијални интернет тргпвци сп щтп би се згплемила и ппнудата на интернет пазарпт.
Банките кпи издаваат кредитни картишки сп кпи е пвпзмпженп плаќаое преку интернет треба
да ги заппзнаат свпите клиенти: а) сп мпжнпста картишките да се кпристат за плаќаоа преку
интернет и б) сп сите интернет прпдавници кпи функципнираат вп РМ, а пспбенп пние кпи
имаат сметки кај нив. Сите засегнати страни да се вклушат вп израбптка на прпмптивен
Стр. 7 пд 39

материјал, вп кпј на леснп разбирлив, атрактивен и ефективен нашин ќе се дадат пснпвни
инфпрмации и ќе се пбјаснат преднпстите кпи ги нуди е-тргпвијата. Треба да се искпристат
мпжнпстите щтп ги нудат медиумите и преку серија натписи вп пдредени списанија, ушествп вп
инфпрмативни и дебатни радип-телевизиски емисии и израбптка на прилпзи да се изврщи
ппщирпка прпмпција на е-тргпвијата. Кампаоата треба да се наспши и кпн државните и јавни
службеници какп гплема целна група кпја распплага сп картишки и стабилни прихпди. Притпа,
ваквата медиумска ппкриенпст да не биде инцидентна какп дп сега, туку интензивна и
ппдплгптрајна.

Владата, прганите вп нејзин спстав, јавните претпријатија и друщтвата вп државна
сппственпст треба да пвпзмпжат услугите кпи ги нудат да се „прпдаваат“ и плаќаат пнлајн и на
тпј нашин да биде пример дека е-тргпвијата за кпја се залага е реална и леснп пстварлива вп
РМ. Иакп владините пргани не се тргпвци, сепак за услугите кпи ги даваат наплаќаат надпмест.
Ппдемпт на е-банкарствп, преку кпј клиентите на банките врщат уплати, меду другптп, на
данпшни рещенија и месешните сметки исппрашани пд јавни претпријатија, укажува на тпа дека
целипт прпцес треба да се запкружи сп пнлајн дпбиваое и плаќаое на услугата. Пилптинституција кпја би мпжела прва да заппшне сп пнлајн наплаќаое на услугите е Централен
регистар, бидејќи е една пд најнапредните вп кпристеоетп на ИТ, брза е вп исппраката на
услугите (дпкументите), а наскпрп ќе заппшне и сп издаваое дпкументи вп електрпнска фпрма.
Ќе треба да се дпнесат или прпменат некплку закпни вп наспка на запкружуваое или
ппдпбруваое на правната рамка за е-тргпвија, сп щтп ќе се пвпзмпжи ппгплема атрактивнпст
на е-тргпвијата за пптрпщувашите и плеснуваое на рабптата на интернет тргпвците. Вп таа
наспка ќе треба: 1) да се дпнесе ппсебен закпн или пдредби вп ппстпешки закпн за регулираое
на е-фактурата; 2) да се дпнесат правила за пснпваое и рабпта на платежни прпцеспри; 3) да
се дппплни Закпнпт за е-тргпвија сп пдредби кпи ќе ги пбврзат интернет тргпвците да дпнесат
и пбјавуваат пплитики за приватнпст, исппрака и враќаое на паришни средства; 4) да се
измени Уредбата за пслпбпдуваое пд плаќаое царина за да се згплеми изнпспт за
пслпбпдуваое пд плаќаое царина за ппщтенски пратки (прпизвпди нарашани пд странствп
преку интернет), пднпснп намалуваое на царинската стапка за прпизвпди шиј изнпс е над
утврденипт праг. Предлпг дппплнуваоата на Закпнпт за е-тргпвија вп врска сп
впсппставуваоетп на кпнтакт центрите да немаат пдлпжена примена. УЈП да гп успгласи
свпетп рабптеое сп Закпнпт за регистрираое на гптпвински плаќаоа, пднпснп да не бара
фискализација на пние интернет тргпвци кпи исклушивп прифаќаат плаќаое преку интернет.
Сп цел да се превенираат мпжни щтетни ппследици за пптрпщувашите и развпјпт на етргпвија вп РМ, треба да заппшне да се применува кпнтрплнипт механизам врз рабптата на
интернет тргпвците, пднпснп прпверка дали ги испплнуваат бараоата спдржани вп Закпнпт за
електрпнска тргпвија. Тпа ќе се ппстигне преку пбука на врабптените вп Министерствп за
екпнпмија и пред сé инспектприте пд Државнипт пазарен инспектпрат. Министерствптп за
екпнпмија треба да впди листа сп пснпвни ппдатпци за интернет тргпвците, кпја мпже да
ппслужи за статистишки, нп и кпнтрплни цели.
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Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп, вп спрабптка сп Министерствптп
финансии и НБРМ, да преземе иницијатива за ппеднпставуваое и ппефтинп рабптеое
платежните картишки, сп тпа щтп преку Здружениетп за банкарствп да се направи пбид
фпрмираое на т.н. switching центар, пднпснп наципналнп затвпраое на трансакциите
платежни картишки кпи се издадени пд дпмащни банки сп щтп би се намалиле прпвизиите
медукартишнптп рабптеое на наципналнп нивп.

за
сп
за
сп
вп

МИП треба да прганизира иницијална кппрдинативна средба сп сите засегнати страни
вп е-тргпвијата вп РМ, какп и да впсппстави систем на редпвни квартални средби. На средбите
би се дискутирале текпвни пращаоа и дпгпварале активнпсти вп наспка на развпј на етргпвија. МИП треба да задплжи ппсебнп лице да рабпти на пращаоа пд пбласта на е-тргпвија.
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ВОВЕД
Причини за спроведување на анализата

Електрпнската (интернет) тргпвија вп светски рамки се ппјавува кпн средината на 90ите гпдини пд минатитпт век, за да вп текпт на претхпдната деценија дпживее вистински бум.
Притпа, брпјпт на трансакции и прпметпт пстварен преку интернет прпдажба вп развиените
земји серипзнп се приближува дп пнпј пстварен пд традиципналната прпдажба. Република
Македпнија (РМ) запстанува(ще) на пвпј план пд ппвеќе пришини: дплгпгпдищната ниска
интернет пенетрација; недпстапнпста, а ппдпцна и неискпристуваоетп, на платежните
картишки; немаоетп избпр пд каде да се купува, бидејќи не ппстпеја македпнски интернет
прпдавници; пгрпмнипт брпј странски интернет прпдавници кпи не дпзвплуваа нарашки
направени пд лица пд РМ, итн. Заживуваоетп на е-тргпвијата вп РМ заппшна пред некплку
гпдини какп резултат на тпа щтп делпвните банки ппшнаа да издаваат картишки сп кпи е
дпзвпленп плаќаое преку интернет и да ппслужуваат сметки на дпмащни интернет тргпвци, се
дпнесе правна рамка за е-тргпвија, а ппради намаленипт брпј измами (трансакции направени
сп лажни или фалсификувани картишки) се згплеми брпјпт на странски интернет прпдавници
кпи дпзвплуваат прпдажба вп РМ, итн.
Пп впсппставуваоетп вп 2008 гпдина, Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп
(МИП) презема активнпсти вп наспка на идентификуваое на мпжните прпблеми вп пбласта на
е-тргпвијата и иницираще мерки за нивнп разрещуваое. За таа цел, вп текпт на 2008 и 2009
гпдина, се пдржаа некплку кппрдинативни средби сп засегнатите страни вп е-тргпвијата на кпи
се дискутираа прпблемите сп кпи се сппшуваат пред сé интернет тргпвците, какп и нашините на
нивнп разрещуваое. Какп резултат на пвие спстанпци, Владата на РМ, вп текпт на 2010 гпдина,
дпнесе заклушпци сп кпи се задплжија пдредени институции да преземат кпрективни мерки и
сп тпа да се ппттикне развпјпт на е-тргпвијата.
Сепак, недпстасуваще една ппсеппфатна анализа кпја ќе ги истражи сите мпжни
аспекти на е-тргпвијата, пспбенп рабптата на интернет тргпвците, притпа не занемарувајќи гп и
аспектпт на медунарпдната интернет тргпвија, вп кпја се вклушени или македпнските интернет
тргпвци или македпнските пптрпщуваши. Пд таа пришина, Прпектпт на УСАИД за е-Влада преку
нејзинипт кпнсултант, Даркп Јаневски пд Друщтвптп за кпнсултантски услуги АЦТ! дпп Скппје,
ја спрпведе анализата за спстпјбата сп е-тргпвијата вп РМ. Вп анализата се дадени напди за
идентификуваните спстпјби вп ппедини сегменти, кпи не секпгащ укажуваат на прпблеми,
преппраки за нашинпт на птстрануваое на пдредени прпблеми или еднпставнп кпи мерки да
се преземат за да се влијае врз развпјпт на е-тргпвијата.
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Методологија на работа
Анализата на спстпјбата сп електрпнска тргпвија вп РМ се спрпведе вп перипд августпктпмври 2010 гпдина. При израбптката на анализата се кпристеа следните алатки:
- Спстанпци сп лица кпи се вклушени вп е-тргпвијата вп целпст или вп пдделени сегменти
- Анализа на материјали какп щтп се извещтаи, записници, истражуваоа, презентации и
струшни публикации ппврзани сп е-тргпвијата вп РМ и вп светски рамки
- Анализа на релевантни медунарпдни и наципнални прпписи за е-тргпвија
Бea пстварени спстанпци сп следните лица и институции:
- Државни пргани: Снежана Никплпвска (Министерствп за екпнпмија), Бпрше Смилевски
(Министерствп за финансии), Дејан Рајшанпвски (Царинска управа)
- Делпвни банки и платежни прпцеспри: Игпр Давшевски (Тутунска Банка), Сандра
Тпманпвиќ (Касис), Билјана Дпнева Гешевска (Уни Банка)
- Интернет тргпвци: Александар Тасев (Тргпвски центар), Натаща Муратпвска
(Ексквизит), Никплас Кумерле (Скппски пазар)
- Кпмпании за трансппрт и брза ппшта: Сащкп Неделкпв (ДХЛ) и Глпбкп Лпгистик
- Спфтверски кпмпании: Марта Тпмпвска (УНЕТ) и Виктпр Сптирпвски (Сеавус)
- Аспцијации: Споа МекГурк (AmCham)
Беа разгледани и земени предвид следните прпписи:
- Наципнални прпписи: Закпн за електрпнска тргпвија, Закпн за ппдатпци вп
електрпнски пблик и електрпнски пптпис, Закпн за електрпнски кпмуникации, Закпн за
данпк на дпдадена вреднпст, Закпн за защтита на пптрпщувашите, Закпн за тргпвија,
Закпн за платнипт прпмет, Закпн за регистрираое на гптпвински плаќаоа, Уредба за
пслпбпдуваое пд плаќаое царина
- Прпписи на ЕУ: Директивата 2000/31/ЕЗ за електрпнската тргпвија и Кпмуникација пд
Еврппската Кпмисија: Еврппска иницијатива вп пбласта на електрпнска тргпвија
[COM(97) 157]
Беа разгледани и земени предвид следните материјали:
- Извештаи, записници, дпписи: записници пд кппрдинативни спстанпци прганизирани
пд страна на МИП, какп и извещтаите и инфпрмациите ппдгптвени за Владата на РМ пд
страна на МИП, дпписите испратени пд Нарпдна банка на РМ и Спјузпт на стппански
кпмпри
- Презентации: презентациите на гпвпрниците за време на кпнференциите за е-тргпвија
пдржани вп мај 2009 и мај 2010 гпдина вп прганизација на American Chamber of
Commerce in Macedonia (AmCham), Презентацијата на истражуваоетп за е-тргпвија
спрпведенп пд маркетинг агенцијата „Оу Мпмент Оу Идеас“;
- Публикации: „Emerging Macedonia – Magazine of the AmCham“ бр.2 пд 2009 гпдина
ппсветен на е-тргпвија и „e-Commerce Law“ струшна публикација на автпрпт Paul Todd
издадена пд Cavendish Publishing Ltd. вп 2005 гпдина.
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Што е електронска трговија?
Електрпнска тргпвија е израз кпј вп себе спдржи два ппима, кпи вп прпдплжение се
пбјаснети сп цел да се разбере на щтп тпшнп пваа анализа е фпкусирана.
Првипт термин „електронска“ се пднесува на средствптп (медиумпт) преку кпј се
изврщува дејствиетп. Ппстпјат мнпгу публикации, прпписи и размислуваоа каде щтп ппд пвпј
термин се ппдразбира секпј нашин (фпрма) на кпмуникација кпј исклушува физишки кпнтакт
меду ушесниците вп прпметпт, а вклушува некакпв вид електрпнскп средствп. Сппред ваквипт
кпнцепт вп е-тргпвија би влеглп тргуваоетп преку кпе билп пд следните средства (медиуми):
телефпн, факс, телекс, интернет, интранет... За разлика пд пва щирпкп ппимаое на терминпт
„електрпнска“, втпрптп, пптеснп размислуваое и дефинираое на пвпј израз, вклушува самп
трансакции кпи се спрпведуваат пнлајн, пднпснп преку кпристеое на интернетпт какп медиум.
Втприпт термин „трговија“ се пднесува на дејствиетп (трансакцијата) кпе се
спрпведува преку пдреденп електрпнскп средствп. И тука, ппстпјат разлишни ппимаоа на
терминпт. Сппред еднипт, индиректната електрпнска тргпвија ппдразбира електрпнскп
нарашуваое (купуваое) на стпки кпи имаат материјална фпрма, мпра да бидат физишки
дпставени и кпи зависат пд брпјни надвпрещни фактпри, какп щтп се трансппртнипт систем и
ппщтенски услуги. Сппред втпрптп, директна електрпнска тргпвија ппдразбира електрпнскп
нарашуваое, плаќаое и дпставуваое на нематеријални (недппирливи, дигитални) стпки и
услуги, какп щтп се на пример кпмпјутерските прпграми или забавните спдржини (музика,
филм, книга).
За пптребите на пваа анализа, ппд терминпт електрпнска тргпвија се ппдразбираат
трансакции кпи се спрпведуваат преку интернет, и тпа исклучивп преку веб-базирани
апликации за тргпвија (трансакциите преку електрпнска ппшта се исклучени), и кпи
ппфаќаат стпки и услуги какп вп материјална, така и вп нематеријална фпрма.
Истп така, пваа анализа не ја ппфаќа рабптата на давателите на интернет услуги
(интернет прпвајдерите), иакп дпбар дел пд пдредбите на Закпнпт за електрпнска тргпвија се
пднесуваат на нивните пбврски. Пришина за пва е щтп рабптата на интернет прпвајдерите е
ущте претхпднп регулирана сп Закпнпт за електрпнски кпмуникации и е предмет на кпнтрпла
на Агенцијата за електрпнски кпмуникации, нп и фактпт щтп интернет прпвајдерите имаат
мнпгу мала улпга вп развпјпт на е-тргпвијата.

Како функционира е-трговијата?

Сущтината на е-тргпвијата се базира на кпристеое на интернетпт какп средствп преку
кпе прпдавашпт и купувашпт кпмуницираат и гп склушуваат дпгпвпрпт за купппрпдажба,
пднпснп се врщи нарашката и плаќаоетп на прпизвпдите и услугите. За да се направи
нарашката се кпристат веб-базирани спфтверски апликации, ппзнати и какп потрошувачки
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кошнички (shopping cart), дпдека пак за пптребите на плаќаоетп се кпристи ппсебен веб
ппртал за плаќаое. Главнп средствп за плаќаое се кредитните и дебитните картишки щтп ги
издаваат разлишни медунарпдни картишни прганизации и електрпнските пари какп
електрпнски сурпгат на банкнптите кпи се кпристат за плаќаоа вп електрпнска фпрма. Самата
трансакција се реализира преку ппсебни ппртали за плаќаое т.н. платежни процесори
(payment processors).
Заради идентификација на купувашпт најшестп се кпристат кприснишкп име и лпзинка,
дпдека пак мнпгу реткп се кпристат ппспфистицираните фпрми на идентификација, какп щтп
се на пример дигиталните сертификати. Медутпа, заради безбеднпст на трансакцијата
пптребнп е веб лпкацијата на прпдавашпт да кпристи систем за криптираое на трансакциите
(Secure Socket Layer-SSL). Вп ппследнп време дппплнителнп е згплемена безбеднпста на
целпкупната трансакција преку кпристеое на безбеднпснипт кпд (secure code) на кредитните
картишки.
Вп е-тргпвијата се вклушени ппвеќе страни:
 прпдаваш (интернет тргпвец),
 купуваш (пптрпщуваш, клиент),
 банки (банка издаваш на картишката на купувашпт и банка ппслужуваш на сметката на
тргпвецпт), и
 платежен прпцеспр какп институција кпја гп ппслужува ппрталпт за плаќаое.
Накраткп, електрпнскптп тргуваое функципнира на следнипт нашин. Регистриранипт
пптрпщуваш пребарува пп интернет прпдавницата, ги избира прпизвпдите или услугите,
нашинпт на исппрака и плаќаое и пп кликнуваое на сппдветнп кппше ја пптврдува нарашката.
Вп истипт мпмент, системпт на интернет тргпвецпт испраќа инфпрмации за самата нарашка дп
платежнипт прпцеспр. Платежнипт прпцеспр кпмуницира сп банките и тпа: а) сп банката кпја ја
издала кредитната картишка преку кпја се врщи плаќаоетп и б) сп банката вп кпја интернет
тргпвецпт има сметка. Банката кпја ја издала кредитната картишка гп дпзвплува или пдбива
плаќаоетп на нарашката, вп зависнпст пд тпа дали клиентпт има паришни средства на
картишката. Пткакп ќе се дпзвпли плаќаоетп, преку платежнипт прпцеспр се префрлаат парите
пд сметката на купувашпт на сметката на прпдавашпт, пп щтп прпдавашпт ги исппрашува стпките
или услугите.
За разлика пд брпјката на интернет тргпвци кпја мпже да биде пгрпмна, брпјпт на
платежни прпцеспри е ппмал. Всущнпст, интернет тргпвецпт не мпже да прима нарашки и да
наплаќа дпкплку претхпднп не склуши дпгпвпр сп банка вп кпја ќе има сметка преку кпја мпже
да наплаќа за трансакции кпи се реализираат преку интернет, а пак банката мпра да има
дпгпвпр сп платежен прпцеспр. Ваквипт „ппзадински“ нашин на функципнираое на етргпвијата ја згплемува безбеднпста при плаќаоетп какп најшувствителен дел пд е-тргпвија.
Клиентите се шувствуваат ппсигурни кпга знаат дека интернет тргпвецпт претхпднп е прпверен
пд институции какп щтп се банките и платежните прпцеспри, при щтп втприте не дпзвплуваат
ппдатпците пд картишката да бидат видливи и на распплагаое на интернет тргпвците.
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Кои се најчестите проблеми поврзани со е-трговијата воопшто?

 Купувашпт кпристи картишка издадена пд една медунарпдна картишна прганизација (на
пример, Visa), а прпдавашпт прифаќа уплати сп картишки издадени пд други медунарпдни
картишни прганизации (на пример, American Express и MasterCard). На тпј нашин, купувашпт
е спрешен да направи нарашка.
 Платежнипт прпцеспр не кпмуницира, пднпснп не спрабптува сп пдредени медунарпдни
картишни прганизации и банки кпи ги издаваат картишките.
 Кпга тргпвецпт птвпра сметка вп банка, не знаши пп автпматизам дека ќе мпже преку неа
да пстварува прилив пд трансакции изврщени преку интернет. Пришина за пва е щтп
интернет трансакциите се ущте се третираат какп ппризишни вп пднпс на класишната пфлајн
прпдажба. Заради тпа банките, какп и медунарпдните картишни мрежи, преку
впсппставените правила и пплитики, прпверката на пптенцијалнипт интернет тргпвец и
надпместпците щтп ги наплаќаат ги намалуваат ризиците, нп на еден нашин и ја стеснуваат
мпжнпста за ппјава на пгрпмен брпј интернет тргпвци.
 Интернет тргпвецпт не врщи прием на нарашка, плаќаоа или исппрака вп пдредени
држави. Штп ппради гплемипт брпј измамнишки трансакции изврщени пд ппределени
држави, кпристејќи фалсификувани кредитни картишки, щтп ппради прпблемите сп
трансппрт и исппрака на прпизвпди вп други држави, се ущте е гплем брпјпт на интернет
тргпвци кпи ја пгранишуваат прпдажбата самп вп ппределени држави.
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РЕЛЕВАНТНИ НАЦИОНАЛНИ И МЕЃУНАРОДНИ ПРОПИСИ
Закон за електронска трговија
Република Македпнија релативнп дпцна гп дпнесе Закпнпт за електрпнска тргпвија, вп
2007 гпдина („Службен весник на Република Македпнија“ 133/07). Пва сп пглед на фактпт щтп
РМ презема пбврска за хармпнизираое на наципналнптп закпнпдавствп сп прпписите на ЕУ, а
Директивата на ЕУ за е-тргпвија беще дпнесена ущте вп 2000 гпдина. Делумна пришина за
дпцнеоетп лежи вп фактпт щтп ппстпеще негативен судир на надлежнпсти пкплу тпа кпе
министерствп е надлежнп да гп израбпти закпнпт. Пптребата да се дпнесе пвпј закпн беще
ущте ппгплема, акп се земе предвид дека веќе вп пракса ппстпеще е-тргпвија пд ппмал пбем
вп кпја беа вклушени некплку македпнски кпмпании, банки, интернет прпвајдери, нп и
пптрпщуваши шија брпјка пд ден на ден се згплемуваще. Сите тие функципнираа вп услпви на
недпвплна регулиранпст на трансакциите, щтп леснп мпже(ще) да дпведе дп негативни
ппследици какп врз пние щтп ушествуваа вп е-тргпвија, така и врз пптенцијалните кприсници и
впппщтп развпјпт на е-тргпвијата вп РМ.
Целта щтп сп пвпј закпн се ппстави беще да се впведе правна рамка за развиваое на
електрпнската тргпвија преку пбезбедуваое правна сигурнпст вп делпвните пднпси.
Истпвременп, сп закпнпт требаще да се пвпзмпжи дефинираое на услпвите за безбеднпст и
сигурнпст при врщеое на услугите на инфпрматишкптп ппщтествп (меду кпи и е-тргпвијата) и
защтита на пптрпщувашите кпи ќе кпристат вакви услуги. Закпнпт ги регулира пснпвните
принципи за даваоетп услуги на инфпрматишкп ппщтествп, а пспбенп ппврзани сп
електрпнската тргпвија, пдгпвпрнпстите на давателите на услуги на инфпрматишкп ппщтествп,
кпмерцијалната кпмуникација и правилата вп врска сп склушуваоетп на дпгпвприте вп
електрпнски пблик.
Вп пбразлпжениетп на Закпнпт стпи дека тпј е целпснп успгласен сп Директивата на ЕУ
за е-тргпвија. Дпкплку се изврщи една кпмпаративна анализа навистина мпже и да се
кпнстатира истптп. Закпнпт не спдржи сущтински пдредби надвпр пд пние спдржани вп
Директивата. Пд пвпј закпн не прпизлезе пбврска за нпсеое на ппдзакпнски акти сп кпи би се
дпразрабптила материјата. Тпа знаши дека е-тргпвијата вп РМ е регулирана сп еден единствен
правен акт, щтп не знаши дека други прпписи на ја детерминираат рабптата на интернет
тргпвците.
Дпсега Министерствп за екпнпмија, какп прган кпј гп израбпти закпнпт и врщи надзпр
врз негпвата примена, не направилп анализа на примената на пвпј закпн, ниту пак некпј друг
државен прган спрпвел таква анализа. Измените и дппплнуваоата на пвпј закпн се веќе
ппдгптвени и се пшекува да бидат усвпени дп крајпт на гпдината. Тие се малубрпјни и се
пднесуваат на дппрецизираое на некпи ппими, пгранишуваое на слпбпдата на даваое услуги
на инфпрматишкп ппщтествп преку судска ппстапка, нашинпт на судска защтита на правата на
пптрпщувашите и впведуваое надлежни тела щтп ја врщат функцијата на кпнтакт центри. Сите
измени и дппплнуваоа е предвиденп да се применуваат пп приемпт на РМ вп ЕУ.
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Други релевантни национални прописи

Вп РМ ппстпјат и се применуваат и други прпписи кпи се релевантни за електрпнската
тргпвија. Дел пд тие прпписи гп надппплнуваат или пак се преклппуваат сп пдредбите пд
Закпнпт за електрпнска тргпвија.
Закон за податоци во електронски облик и електронски потпис – дава правна
валиднпст и дпказна сила на ппдатпците вп електрпнска фпрма и електрпнскипт пптпис вп
правнипт и платнипт прпмет. Ппстпеоетп и примената на пдредбите пд пвпј закпн
пвпзмпжуваще, пд правен аспект, електрпнски нашин на тргуваое и пред дпнесуваоетп на
Закпнпт за тргпвија.
Закон за електронски комуникации – пвпј закпн, меду другптп, ппставува правила за
електрпнска кпмуникација и за рабпта на интернет прпвајдерите какп еден сегмент пд
електрпнската тргпвија. Пдредбите пд Закпнпт за електрпнска тргпвија щтп се пднесуваат на
небарана (несакана) кпмерцијална кпмуникација (spam) и пдгпвпрнпсти на даватели на услуги
на инфпрматишкп ппщтествп се спдржат и вп Закпнпт за електрпнски кпмуникации.
Закон за трговија – ги ппставува услпвите и нашинпт на врщеое тргпвија на внатрещен
и надвпрещен пазар, при щтп дава пснпв за врщеое на електрпнска тргпвија. Пвпј закпн на
мнпгу ппщт и недпвплен нашин ја дефинира електрпнската тргпвија, препущтајќи сп други
прпписи истата да се дпуреди.
Закон за заштита на потрошувачите – деталнп ги разрабптува правата и пбврските
на дпгпвпрните страни - тргпвец и пптрпщуваш - кај дпгпвпрпт склушен на далешина. Вп пваа
група дпгпвпри спадаат сите дпгпвпри вп кпи се кпристи средствп за далешинска кпмуникација
(при склушуваое на дпгпвпрпт нема физишкп присуствп на дпгпвпрните страни).
Закон за платниот промет – пвпј закпн, меду другите рабпти, гп регулира и нашинпт
и услпвите за издаваое електрпнски пари какп платежнп средствп кпе се кпристи за плаќаоа
преку интернет, вклушителнп и услпвите за пснпваое на издаваш на електрпнските пари и
правата и пбврските на издавашпт и сппственикпт на електрпнски пари.
Кривичен законик – некплку шленпви пд пвпј закпн се пднесуваат на кпмпјутерскипт
криминал и негпвите најразлишни ппјавни пблици. Пвие кривишни дела мпже да бидат
стпрени и вп рамките на електрпнската тргпвија, пспбенп пд страна на прпдавашпт и купувашпт.

Директива на ЕУ за е-трговија
Клушен прппис на ЕУ вп пбласта на е-тргпвијата е Директивата 2000/31/ЕЗ на
Еврппскипт Парламент и на Спветпт пд 8 јуни 2000 за некпи правни аспекти на услугите на
инфпрматишкп ппщтествп, а пспбенп за електрпнската тргпвија, на внатрещнипт пазар (вп
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прпдплжение: Директива за е-тргпвија). Директивата се пднесува и ги ппкрива сите услуги на
инфпрматишкп ппщтествп: услуги меду претпријатија (правни лица), услуги ппмеду
претпријатија и пптрпщуваши, услуги кпи се пбезбедуваат бесплатнп на пптрпщувашите и кпи се
финансирани преку прихпди пстварени пд рекламираое и маркетинг и услуги кпи дпзвплуваат
пнлајн електрпнски трансакции (пспбенп интерактивната теле-прпдажба на стпки и услуги и
пнлајн прпдажните центри). Сп Директивата пспбенп се ппкриваат следните пнлајн сектпри и
активнпсти: весници, бази на ппдатпци, финансиски услуги, прпфесипнални услуги
(застапници, дпктпри, сметкпвпдители, агенти за недвижнпсти), забавни услуги (на пример,
видеп на бараое), директен маркетинг и рекламираое и услуги за пристап дп интернет.
Директивата се применува исклушивп на даватели на услуги кпи се пснпвани вп ЕУ.
Вп Директивата се дефинирани
разбираое, трансппнираое и примена
знашајни: давател на услуги, регистриран
инфпрматишкп ппщтествп, кпмерцијална
несакана е-ппщта).

и клушните термини кпи ппмагаат за пплеснп
на Директивата. Следните термини се пспбенп
давател на услуги, примател на услуги, услуги на
кпмуникација, opt-out, opt-in и спамираое (или

Вп Извещтај на Еврппската Кпмисија пд 21 нпември 2003 гпдина за примената на
Директивата за е-тргпвија е спдржана првата евалуација на трансппнираоетп, примената и
влијаниетп щтп гп има Директивата. Трансппнираоетп на Директивата билп на задпвплителнп
нивп и нејзината примена имала ппзитивен ефект. Сите држави шленки, псвен Хпландија, ја
имаат трансппниранп вп ппсебни закпни за е-тргпвија. Некпи држави се пдлушиле да гп
надппплнат наципналнипт закпн за е-тргпвија сп пдредби кпи не се спдржани вп Директивата
и тпа: пдгпвпрнпст на прпвајдерите на интернет линкпви и алатките за пребаруваое пп
Интернет, прпцедурите за нптификација и ппвлекуваое на нелегалната спдржина, услпвите и
бараоата за регистрација на давателите на услуги, филтрираое, енкрипција и задржуваое
(шуваое) на ппдатпци. Благпдарение на Директивата намален е брпјпт на судски слушаи, а
згплемена е правната сигурнпст, пспбенп за интернет прпвајдерите.
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КАКО ПРАКТИЧНО ФУНКЦИОНИРА е-ТРГОВИЈАТА ВО РМ?

Основање и работење на интернет трговец
Штп е пптребнп пд правен аспект за да се пснпва и регистрира еден интернет
тргпвец? За да заппшне да функципнира и да врщи електрпнска тргпвија, интернет тргпвецпт
(правнп лице) најпрвп треба да се регистрира какп тргпвскп друщтвп вп Централен регистар.
Пние друщтва кпи се веќе регистрирани вп Централнипт регистар и пперираат какп „пфлајн“
тргпвци, нп сакаат да гп прпщират нашинпт на прпдажба на стпки и услуги, немаат пптреба пд
ппвтпрна регистрација или дппплнуваое на регистрацијата. Пва пд две пришини: а) најшестп
секпе нпвп фпрмиранп друщтвп при регистрација избира „ппщта бизнис клаузула“ за
дејнпстите сп щтп му е пвпзмпженп да ги врщи сите дејнпсти за кпи не е пптребна ппсебна
дпзвпла и б) Закпнпт за електрпнска тргпвија забранува на тргпвецпт кпј ќе се занимава сп етргпвија да му се бара ппсебна дпзвпла или пдпбрение за врщеое на пваа дејнпст.
Прпстпрни и кадрпвски услпви за рабптеое на интернет тргпвецпт. За разлика пд
физишките прпдавници за кпи спгласнп прпписите пптребнп е испплнуваое на пдредени
минимални-технишки услпви и стандарди на прпстпријата за да мпже тргпвецпт преку неа да
тргува, за ппседуваое и пперираое сп интернет прпдавница впппщтп не се пптребни физишки
прпстприи. Истп така, интернет тргпвецпт впппщтп не треба да има сппствена пфлајн
прпдавница, туку мпже да рабпти исклушивп преку интернет прпдажба. Кај физишките
прпдавници, спгласнп прпписите, пптребен е пдреден минимален брпј врабптени лица кпј
зависи пд рабптните шаспви на прпдавницата (една или две смени). Интернет прпдавницата,
пд тепретска гледна тпшка, мпже да рабпти сп самп еднп врабптенп лице и сп тпа да ги
задпвпли закпнските бараоа, без разлика щтп рабптнптп време е 24/7, бидејќи гплем дел пд
прпцесите се автпматизирани и не бараат рабптеое на лица вп смени. Интернет тргпвецпт не
треба да ппседува ниту фискална апаратура, дпкплку плаќаоата се врщат преку интернет.
Впсппставуваое, пбјавуваое и примена на пплитика на приватнпст (Privacy Policy),
пплитика на исппрака (Shipping Policy) и пплитика на враќаое на парични средства (Refund
Policy). Дпнесуваое на јасни правила за приватнпст, исппрака и враќаое на паришни средства
какп клушни аспекти при електрпнскптп тргуваое не претставува пбврска кпја прпизлегува пд
Закпнпт за е-тргпвија, иакп е делумнп спдржана вп Закпнпт за защтита на пптрпщувашите.
Медутпа, таквп бараое ппстпи пд банките директнп, пднпснп пд медунарпдните картишни
прганизации индиректнп. Именп, меду ппвеќетп бараоа кпи една банка ги ппставува какп
услпв да птвпри сметка на интернет тргпвец е впсппставуваое на пплитики за приватнпст,
исппрака и враќаое на паришни средства. Тие пак прпизлегуваат пд лиценцата кпја банката ја
дпбива пд медунарпдните картишни прганизации. Преку пвие пплитики всущнпст се гарантира
сигурнпста на пптрпщувашите.
Најгплемите фпрмалнпсти и инвестиции за ппшетпк сп рабпта на еден интернет тргпвец
се пдпбрениетп кпе треба да гп дпбие пд банката вп кпја има сметка за да заппшне сп интернет
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тргпвија, какп и набавката на спфтвер за пптрпщувашка кпщнишка, кпи се ппппщирнп пбјаснети
ппдпле.
Наод: Ппстпешкптп закпнпдавствп не претставува прпблем за пснпваое и ппшетпк сп
рабпта на еден интернет тргпвец, бидејќи не спдржи ппсебни бараоа и услпви за врщеое на
пваа дејнпст. Дури, пдредени услпви кпи треба да ги испплни една пфлајн прпдавница не се
бараат кај интернет прпдавницата, какп щтп се минимални-технишки услпви и стандарди на
прпстпријата, ппгплем брпј врабптени лица и фискална апаратура. Задплжителнп
прппищуваое и пбјавуваое на правила и пплитики за приватнпст, исппрака и враќаое на
паришни средства сп кпи се гарантира сигурнпста на пптрпщувашите е наметнатп пд банките и
медунарпдните картишни прганизации.

Набавка на софтвер за е-трговија
За впппщтп да ппстпи е-тргпвија пптребнп е да се кпристи веб-базирана спфтверска
апликација преку кпја ќе биде пвпзмпженп регистрација на кприсник, пребаруваое и нарашка
на прпизвпди и ппврзуваое сп ппрталпт за плаќаое. Некпи пд интернет тргпвците вп РМ
сампстпјнп израбптиле вакпв спфтвер, бидејќи се дел пд кпмпании шија главна дејнпст е
израбптка на спфтвер. Други, пак, се пдлушиле да изврщат прилагпдуваое на веќе ппстпешки
рещенија пд ренпмирани прпизвпдители или на open source рещенија за щтп им била
пптребна мала инвестиција. Кпнешнп, дел пд интернет тргпвците ангажирале спфтверска
кпмпанија кпја им гп израбптила рещениетп. Вп РМ ппстпјат некплку кпмпании кпи
израбптуваат и прпдаваат специјализиран спфтвер за е-тргпвија. Непфицијалнп, цената за
израбптка на еден вакпв спфтвер се движи пд 3.000 евра за наједнпставнп рещение па сé дп
20.000 евра за рещение кпе нуди кпмплетен сет функципналнпсти.
Спфтверскптп рещение секпгащ се тестира пред негпвп пущтаое вп пфицијална
упптреба, щтп е впрпшем и услпв кпј гп ппставуваат банките и платежните прпцеспри. Најшестп
самите интернет тргпвци гп администрираат спфтверпт и ги ажурираат ппдатпците вп негп.
Пваа ппција за интернет тргпвците знаши ппскапа израбптка (ппшетна инвестиција), нп немаат
пптреба да му плаќаат дппплнителни средства на израбптувашпт на спфтверпт за
администрираое. Најшестп, израбптувашпт на спфтверпт ппвтпрнп се ангажира кпга треба да се
надгради спфтверпт сп нпви функципналнпсти.
Ппвеќетп интернет тргпвци, пспбенп пние кпи немаат сппствена пфлајн прпдавница,
ппспшија дека дпсега немале пптреба да изврщат ппврзуваое на спфтверпт за е-тргпвија сп
спфтверпт за материјалнп-финансискп рабптеое на тргпвците сп кпи спрабптуваат или пак
пвие втприве немаат такпв систем. Ппврзуваоетп на спфтверите ќе стане нужнпст кпга
трансакциите ќе станат ппфреквентни и пппбемни, вп спрптивнп интернет тргпвците ќе се
сппшуваат сп прпблеми (застпј ппради немаое ажурни ппдатпци за прпизвпдите на залиха). Вп
таа наспка, гплема ппшетна инвестиција, пд аспект на труд и време, сп кпја се сппшиле дел пд
интернет тргпвците е дигитализација на ппдатпците за прпизвпдите, кпи најшестп тргпвците сп
кпи спрабптуваат впппщтп ги немаат вп електрпнска фпрма или пак се вп несппдветен фпрмат.
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Сите вклушени страни (интернет тргпвците, платежните прпцеспри и израбптувашите на
спфтвер) пптврдија дека впсппставуваоетп интерпперабилнпст на спфтверпт за е-тргпвија и
ппрталпт за плаќаое не претставува никакпв прпблем. Самипт платежен прпцеспр им дава
ппсебен спфтвер кпн кпј спфтверпт за пптрпщувашка кпщнишка треба да се ппврзе и прилагпди.
Вппбишаенптп време кпе е пптребнп за спфтверскптп рещение да се прилагпди за размена на
ппдатпци и ппврзуваое сп ппрталпт за плаќаое е пд 3 дп 15 дена. Ниту една пд засегнатите
страни не се сппшила сп практишен прпблем на некпмпатибилнпст, нефункципнираое или друг
прпблем вп кпмуникација меду пвие два системи.
Финансиските и административните прпблеми ппврзани сп нарашката, инсталацијата и
пдржуваоетп на спфтверпт сп кпи се сппшуваат пптенцијалните интернет тргпвци се
надминуваат преку кпнцептпт на интернет тргпвски центар. Кпмпанијата кпја гп ппслужува
тргпвскипт центар се грижи не самп пкплу спфтверските аспекти, туку нуди и гплем брпј други
услуги на тргпвците кпи имаат сппствена прпдавница вп центарпт какп щтп се лпгистика,
плаќаоа и маркетинг сп щтп се спздава кпмплетен B2B2C систем. Ваквипт кпнцепт не бара
никаква ппшетна инвестиција за тргпвецпт, нп и вп текпт на пперираоетп месешнипт надпмест
е дпста низпк вп пднпс на услугите и мпжнпстите щтп се дпбиваат.
Наод: Набавката на спфтвер за е-тргпвија (пптрпщувашка кпщнишка) е една пд
ппгплемите ппшетни инвестиции за интернет тргпвецпт, кпја непфицијалнп шини пд 3.000 евра
дп 20.000 евра. Мнпгу интернет тргпвци кај нас ја минимизирале пваа сума сп тпа щтп
прилагпдиле веќе ппстпешки спфтвери или пак самипт интернет тргпвец се занимава и сп
израбптка на спфтвер. Реткп кпј интернет тргпвец гп ппврзал свпјпт спфтвер сп спфтверпт за
материјалнп-финансискп рабптеое на тргпвците сп кпи спрабптуваат (шестп и не ппстпјат такви
системи), щтп мпже да претставува прпблем кпга трансакциите ќе станат ппфреквентни и
пппбемни, а прпблем претставува и неппстпеоетп на ппдатпци за прпизвпдите вп дигитална
фпрма. Дпсега не ппстпеле практишни прпблеми при впсппставуваоетп интерпперабилнпст
ппмеду спфтверпт за е-тргпвија и ппрталпт за плаќаое. Финансиските и административните
трпщпци и прпблеми на пптенцијалнипт интернет тргпвец ппврзани сп нарашката,
инсталацијата и пдржуваоетп на спфтверпт, нп и сп лпгистика, плаќаоа и маркетинг се
надминуваат сп кпнцептпт на интернет тргпвски центар.

Плаќања преку интернет
Плаќаоетп е мпжеби клушнипт елемент кај е-тргпвијата, кпе мпже мнпгу да влијае врз
развпјпт на е-тргпвијата. Најшест нашин на плаќаое вп е-тргпвијата, вп светски рамки и кај нас,
е сп платежни картишки. Сé ппшестп, вп светски рамки, се кпристат електрпнските пари, нп кај
нас се ущте не ппстпи друщтвп кпе се занимава сп издаваое електрпнски пари. Некпи
интернет тргпвци вп РМ пвпзмпжуваат плаќаоа вп гптпвп при дпстава на прпизвпдите (пва гп
пвпзмпжуваат пние интернет тргпвци кпи имаат сппствена исппрака и на тпј нашин мпже леснп
да гп реализираат и пвпј нашин на плаќаое).
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а) Издавање платежни картички и отворање сметка на интернет трговец
Ппдатпци за брпјпт на издадени картички и трансакции вп РМ. Вп ппследните
некплку гпдини, вп РМ драстишнп се згплеми брпјпт на издадени платежни картишки. Пва вп
гплема мера се дплжи на мерката кпја ја презема Владата секпја исплата на средства пд
државнипт бучет на пдредени категприи лица (државни и јавни службеници и пензипнери) да
се врщи на картишки. Вп мпментпв, брпјпт на картишки вп циркулација е пкплу 1.400.000,
дпдека пак брпјпт на тргпвци кпи прифаќаат плаќаое сп картишки е преку 22.000. 8-10% пд
вкупнипт прпмет вп РМ (купуваое пд македпнски тргпвци) се пстварува преку картишки, при
щтп прпметпт вп интернет тргпвијата (купуваое пд македпнски интернет тргпвци) вп првите 10
месеци пд 2010 гпдина изнесува пкплу 4.000.000,00 денари (~65.000 евра). Затпа пак, вкупнипт
прпмет пстварен сп картишки издадени пд македпнски банки за плаќаое преку интернет
(трансакции кпн странски интернет тргпвци) е 20-кратнп ппгплем! Вп пднпс на брпјпт на
трансакциите, уделпт на интернет трансакциите направени кпн дпмащните интернет тргпвци е
пкплу 1% пд вкупнипт брпј трансакции реализирани сп картишки. Ппдемпт вп брпјпт на
издадени картишки и нивнптп кпристеое е секакп неппхпден услпв за развпј на е-тргпвија.
Мпжнпст за кпристеое на картичките за плаќаое преку интернет. Дали една картишка
ќе мпже да се кпристи за плаќаоа преку интернет најмнпгу зависи пд пплитиката на банката,
какп и пд тпа дали таа банка се стекнала сп лиценца за тпа пд медунарпдната картишна
прганизација. За таа цел банката прпада низ ппслпжена и ппдплгптрајна прпцедура кпја ја
налага медунарпдната картишна прганизација за да ја издаде лиценцата. Истп така, банката и
пп дпбиваоетп на лиценцата, мпра да ги следи правилата кпи ги прппищува медунарпдната
картишна мрежа. Пд друга страна, кпи картишки ќе ги прифаќаат интернет тргпвците зависи пд
банката сп кпја спрабптува, пднпснп кпи лиценци банката ги дпбила пд медунарпдните
картишни мрежи.
Отвпраое и ппслужуваое на трансакциска сметка на интернет тргпвец. За банката да
му дпзвпли на свпјпт клиент – тргпвец да се занимава сп електрпнска тргпвија бара
испплнуваое на низа услпви меду кпи ппднесуваое на бизнис план, кпј не мпра да биде
премнпгу струшнп напищан и деталнп разрабптен, нп вп негп да биде спдржана издржана и
пбмислена идеја на тргпвецпт, пптпа пплитики за приватнпст, исппрака и враќаое на паришни
средства. Нп, најбитнп пд сé е прпцената на банката дали пптенцијалнипт интернет тргпвец
има партнерски и серипзен пднпс вп рабптата. Правеоетп прпверка и прпцена е услпв кпј гп
наметнува медунарпдната картишна прганизација при лиценцираое на банката и сп кпи се
превенираат мпжните измами. Медунарпдната картишна прганизација мпже да направи
кпнтрпла вп банката и дпкплку пцени дека банката дпзвплила птвпраое на сметка на интернет
тргпвец кпј не ги испплнува или не се придржува кпн услпвите мпже да и ја пдземе лиценцата
на самата банка.
Банката не му птвпра ппсебна сметка на интернет тргпвецпт за врщеое е-тргпвија, туку
дпкплку веќе бил клиент на таа банка му се дпзвплува истата да ја кпристи и за приливи
пстварени преку интернет плаќаоа, а дпкплку не бил клиент на таа банка тпгащ му птвпра
една единствена трансакциска сметка. За таа цел, тргпвецпт прпада низ пдредена прпцедура
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кпја банката ја налага. Банката и интернет тргпвецпт склушуваат дпгпвпр, вп кпи се регулираат
пппрецизнп медусебните права и пбврски. Една пд пбврските пд тпј дпгпвпр е интернет
тргпвецпт да ги шува лпгпвите (електрпнските записи) за изврщената нарашка какп дпказ и
механизам за защтита пд злпупптреби. Бараоетп за шуваое база на ппдатпци (детални
ппдатпци за нарашката и за нарашателпт) пд страна на интернет тргпвецпт се ппвтпрнп
наметнати пд издавашите на картишки, кпи на пвпј нашин се справуваат сп ситуации на мпжни
ппдпцнежни псппруваоа на трансакцијата.
Искуствптп на банките ппкажува дека ппстпјат дпбри идеи, нп не секпгащ тргпвците
знаат какп целпснп да ги разрабптат. Пптенцијалните интернет тргпвци не ги ппзнаваат
дпвплнп дпбрп правилата и нашинпт на функципнираое на е-тргпвијата, пднпснп не ги земаат
предвид сите аспекти при презентација и разрабптка на нивнипт план. Гплем е брпјпт на
пптенцијални интернет тргпвци кпи се пткажале пд идејата за птвпраое е-прпдавница, пткакп
пд банката им биле ппспшени „правилата на игра“.
Наод: Брпјпт на платежни картишки вп циркулација вп РМ е пкплу 1.400.000. Прпметпт
вп интернет тргпвијата (купуваое пд македпнски интернет тргпвци) вп првите 10 месеци пд
2010 гпдина изнесува пкплу 4.000.000,00 денари (~65.000 евра), дпдека пак вреднпста на
трансакциите направени кпн странски интернет тргпвци е 20-кратнп ппгплем. Дали една
картишка ќе мпже да се кпристи за плаќаоа преку интернет зависи пд пплитиката на банката и
пд тпа дали банката се стекнала сп лиценца пд медунарпдната картишна прганизација. Банката
не му птвпра ппсебна сметка на интернет тргпвецпт за врщеое е-тргпвија, нп за да му дпзвпли
да се занимава сп е-тргпвија (да пстварува приливи преку интернет трансакции) бара
испплнуваое на низа услпви. Најбитнп пд сé, е прпцената на банката дали пптенцијалнипт
интернет тргпвец има партнерски и серипзен пднпс вп рабптата. Гплем е брпјпт на
заинтересирани тргпвци кпи се пткажале пд птвпраое е-прпдавница, пткакп банката ги
заппзнала сп сите аспекти на е-тргпвијата, кпи самите тргпвци не ги земале предвид при
разрабптка на идејата.
б) Платежен процесор
Платежните прпцеспри (ппрталите за плаќаое) се технишка ппддрщка на банките вп
картишнптп рабптеое и врска сп системите на медунарпдните картишни прганизации, кпи пак
ги вмрежуваат сите банки шленки какп би се пствариле медубанкарските трансакции (преку
сите платежни канали, вклушувајќи и интернет). Вп РМ веќе ппстпи една кпмпанија кпја рабпти
какп платежен прпцеспр. Тпа е Касис, кпј се занимава сп рабпти ппврзани сп безгптпвинскп
плаќаое пд 2002 гпдина. Свпите услуги на картишнп рабптеое ги дава на 14 пд вкупнп 17
македпнски делпвни банки, пднпснп самп 3 банки впппщтп не спрабптуваат сп нив. На 5 пд 14те банки сп кпи спрабптува им претставува платежен прпцеспр при плаќаоата преку интернет.
За да се стане платежен прпцеспр пптребнп е вп прпцеспт на лиценцираое на банката
за рабпта сп картишки, вклушувајќи и интернет трансакции, прпцеспрпт да ппмине низ технишка
валидација на системпт кпј се спрпведува пд медунарпдната картишна прганизација. Системпт
на Касис е валидиран да ги ппслужува трансакциите сп платежните картишки на MasterCard и
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Visa, кпи се впеднп и најгплемите медунарпдни картишни прганизации. За разлика пд
правилата кпи ги наметнуваат медунарпдните картишни прганизации, надлежните државни
пргани вп РМ немаат дпнесенп прпписи сп кпи ќе гп регулираат рабптеоетп на платежните
прпцеспри. Иакп пваа празнина дпсега не предизвикала практишни прпблеми, сепак, ппради
шувствителнпста на пбласта (трансакции вп кпи се вклушени паришни средства и лишни
ппдатпци) пптребнп е впсппставуваое на пснпвни правила и услпви за пснпваое, нашин на
рабптеое и кпнтрпла врз рабптеоетп на платежните прпцеспри.
Три делпвни банки вп РМ, кпи издаваат картишки сп кпи мпже да се плаќа преку
интернет, кпристат услуги на странски платежни прпцеспри. Истп така, ппсегпт на рабпта на
Касис е пгранишен на трансакции вп кпи се вклушени дпмащните интернет тргпвци. Тпа знаши
дека плаќаоата щтп ги врщат македпнски градани за нарашки пд интернет прпдавници пд
други држави се прпцесираат преку платежни прпцеспри пд други држави (на пример, за
картишките издадени пд НЛБ Тутунска банка се кпристат услугите на платежен прпцеспр пд
Слпвашка). Специфишна улпга вп е-тргпвијата вп РМ има НЛБ Тутунска банка, кпја не е
платежен прпцеспр, нп ги кпристи услугите на слпвашкптп претставнищтвп на First Data, кпј е
ппзнат медунарпден платежен прпцеспр, сп цел да им пвпзмпжи на свпите клиенти - интернет
тргпвци вп РМ систем (спфтвер, пднпснп веб ппртал ппврзан сп First Data системпт) за плаќаое
на интернет трансакциите. Кпристеоетп на услуги пд странски платежни прпцеспри, пднпснп
фактпт щтп целпкупнптп медубанкарскп картишнп рабптеое вп РМ е вп медунарпден режим на
рабпта придпнесува за згплемуваое на цената на трансакцијата.
Платежните прпцеспри ппсветуваат гплемп внимание на безбеднпста на трансакциите.
Касис и НЛБ Тутунска банка кпристат 128 битна SSL енкрипција. Касис применува и 3D secure
code (MasterCard Secure Code и Verified by Visa), а НЛБ Тутунска банка пвпј безбеднпсен кпд гп
применува какп ппслужуваш на картишки, нп сеущте не и кај картишките щтп ги издава, иакп
имплементацијата се пшекува наскпрп. Истп така, платежните прпцеспри мпра да ги следат
безбеднпсните стандарди на медунарпдните картишни прганизации (на пример, Payment Card
Industry Standard) кпи не се самп услпв за дпбиваое на лиценцата, тука и за нејзинп
задржуваое. Тпа знаши дека рабптата на платежните прпцеспри, пспбенп безбеднпсните
аспекти, е кпнтрплирана пд медунарпдните картишни прганизации. Кпнешнп, при
впсппставуваоетп интерпперабилнпст на спфтверпт за нарашки на интернет тргпвецпт и
спфтверпт за плаќаое на платежнипт прпцеспр се внимава на запазуваое на стандардите за
размена на ппдатпци и безбеднпста на истите (интернет тргпвецпт нема пристап дп
ппдатпците пд картишката сп кпја се врщи плаќаоетп). Безбеднпсните аспекти не им се
дпвплнп ппзнати на пптенцијалните интернет тргпвци и пптрпщуваши.
Наод: Платежните прпцеспри се технишка ппддрщка на банките вп картишнптп
рабптеое и врска сп системите на медунарпдните картишни прганизации, кпи пак ги
вмрежуваат сите банки шленки какп би се пствариле медубанкарските трансакции, вклушителнп
и плаќаоа преку интернет. Вп РМ единственп Касис рабпти какп платежен прпцеспр, дпдека
пак специфишна улпга има НЛБ Тутунска банка кпја не е класишен платежен прпцеспр, нп ги
кпристи услугите на First Data, кпј е ппзнат медунарпден платежен прпцеспр, сп цел да им
пвпзмпжи на интернет тргпвците прилагпден веб базиран систем за реализација на плаќаое
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преку интернет. За да се стане платежен прпцеспр пптребнп е системпт на платежнипт
прпцеспр да биде валидиран пд медунарпдна картишна прганизација. Вп РМ нема прпписи сп
кпи се регулира рабптеоетп на платежните прпцеспри. Пет делпвни банки гп кпристат Касис
какп платежен прпцеспр, дпдека три кпристат услуги на странски платежни прпцеспри.
Платежните прпцеспри ппсветуваат гплемп внимание на безбеднпста на трансакциите, какп
щтп се 128 битна SSL енкрипција и 3D secure code, пднпснп безбеднпсните стандарди кпи ги
налагаат медунарпдните картишни прганизации.
в) Провизии во е-трговијата
Вп принцип, сите прпвизии вп е-тргпвија кпи се ппврзани сп кпристеое на картишките
падаат на тпвар на интернет тргпвецпт, никпгащ на купувашпт. Банката ппслужуваш на сметката
на интернет тргпвецпт му наплаќа на тргпвецпт прпвизија кпја вп прпсек изнесува 3-5% пд
вреднпста на трансакцијата. Дел пд таа прпвизија ја издвпјува за медунарпдната картишна
прганизација, дел за платежнипт прпцеспр и дел за банката издаваш на картишката. Висината
на прпвизијата е детерминирана пд пплитиките и тарифите на сите вклушени страни, пред сé,
пд медунарпдната картишна прганизација, нп и пд платежнипт прпцеспр и банката ппслужуваш.
На тпј нашин, преку прпвизиите се згплемува цената на е-тргпвијата, барем за интернет
тргпвците. Кај нас, вппбишаенп, прпвизијата щтп се наплаќа за трансакција изврщена преку POS
терминал е ппниска пд прпвизијата за плаќаое преку интернет. Медутпа, Касис се пдлушила вп
пвпј ппшетен перипд пд развпјпт на е-тргпвијата вп РМ да наплаќа ист изнпс на надпмест какп
за трансакции пстварени преку POS терминали, щтп е еден вид стимулативна мерка. Некпи
банки наплаќаат и месешни паущални трпщпци кпи се ппмали или пак впппщтп нема да се
наплатат дпкплку тргпвецпт пстварува ппгплем прпмет.
Наод: Прпвизиите вп е-тргпвијата падаат на тпвар на интернет тргпвецпт, при щтп вп
прпсек тие изнесуваат 3-5% пд вреднпста на трансакцијата. Преку прпвизијата кпја банката му
ја наплаќа на тргпвецпт се плаќаат и прпвизиите на платежнипт прпцеспр и медунарпдната
картишна прганизација. Прпвизиите вп пвпј мпмент се виспки и ја згплемуваат цената на
електрпнскптп тргуваое, нп згплеменипт пбем и изнпс на трансакции треба да придпнесе кпн
намалуваое на прпвизиите.
г) Други проблеми поврзани со користењето на картичките
Медукартишнптп рабптеое вп РМ, а пспбенп ппдигаоетп пари пд банкпмат (АТМ) кпј гп
ппслужува банка кпја не е издаваш на картишката е се ущте скапп, пднпснп се наплаќаат виспки
прпвизии. Главна пришина за пва е щтп банките меду себе не се дпгпвприле да спздадат
наципналнп затвараое на трансакциите сп платежни картишки, при щтп истите нема да
ппдлежат на тарифите и медубанкарска прпвизија на медунарпдните картишни мрежи , а ќе се
спздаде мпжнпст банките медусебнп да гп дпгпвпрат изнпспт на пвие прпвизии. Сп тпа,
верпјатнпста да се намали изнпспт на прпвизиите е гплема и истите би се движеле пд 1-3%.
Непдамна, банките лиценцирани да издаваат картишки пд брендпт Visa фпрмирале
наципналнп затвпраое на трансакциите, пднпснп банките вп РМ кпи издаваат и ппслужуваат
Visa картишки ги утврдиле и унифицирале медусебните прпвизии.
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Вп таа наспка, институција каква щтп е Касис да биде switching центар, пднпснп да гп
управува и администрира таквипт систем. На тпј нашин, ќе се намалат прпвизиите вп
медукартишнптп рабптеое на наципналнп нивп, пспбенп ќе биде знашителнп намалуваоетп кај
ппдигаоетп пари пд банкпмат. Прпцените се дека вкупната защтеда за македпнските градани
на гпдищнп нивп би била 7-8 милипни денари.
Наод: Делпвните банки вп РМ немаат дпгпвпренп наципналнп затвараое на
трансакциите сп платежни картишки (кпристеое на услуги пд дпмащен switching центар), при
щтп истите вп мпментпв ппдлежат на тарифите и медубанкарска прпвизија на медунарпдните
картишни мрежи. Исклушпк претставува непдамна фпрмиранптп наципналнп затвпраое на
трансакциите меду банките лиценцирани да издаваат картишки пд брендпт Visa. Дпкплку
дпмащна институција биде switching центар, тпгащ гплема е верпјатнпста знашителнп да се
намалат прпвизиите вп медукартишнптп рабптеое на наципналнп нивп.

д) Фискализација, издавање фактура и евидентирање на прометот од страна
на интернет трговецот
Дп пред извеснп време ппстпела дилема пкплу тпа дали интернет тргпвците треба да
бидат фискализирани, пднпснп да ппседуваат фискална апаратура и да издаваат фискални
сметки. Сущтината на е-тргпвијата е безгптпвинскптп плаќаое кпе се пстварува пп банкарски
пат преку интернет и ппради тпа не е пптребна фискализација на интернет тргпвците. Пд друга
страна, тпа не знаши дека интернет тргпвецпт не е данпшен пбврзник. Тпј мпра да биде
регистриран вп Управата за јавни прихпди (УЈП) какп данпшен пбврзник и впеднп какп
пбврзник за плаќаое на данпк на дпдадена вреднпст (дпкплку пстварува гпдищен прпмет над
1.300.000 денари). Исклушпк пд правилптп дека за е-тргпвија не е пптребнп издаваое
фискална сметка е дпкплку интернет тргпвецпт дпзвплува и купувашпт избира плаќаоетп да гп
изврщи вп гптпвп при дпстава на прпизвпдите. Некпи интернет тргпвците вп РМ нудат и
применуваат ппција за плаќаое вп гптпвп при дпстава на прпизвпдите и за тпа издаваат
фискална сметка. Дел пд нив, пак, непптребнп издаваат фискална сметка и кпга плаќаоетп е
изврщенп сп картишка преку интернет. Какп пришина за ваквата пракса беще ппспшенп дека
таквп билп бараоетп пд УЈП. Ваквптп бараое на УЈП не е вп спгласнпст за Закпнпт за
регистрираое на гптпвински плаќаоа сппред кпј фискална сметка не се издава дпкплку
плаќаоата се врщат пп банкарски пат.
Пснпв за врщеое на плаќаоата кај е-тргпвијата и впеднп дпказ дека е изврщена
трансакцијата е фактурата. Тпа знаши дека секпј тргпвец мпра да издава фактури за
изврщените нарашки и плаќаоа. За разлика пд класишната пфлајн купппрпдажба каде щтп првп
прпдавашпт издава фактура, пп щтп се врщи примппредаваое и плаќаое на прпизвпдите, кај етргпвија првп се пстварува плаќаоетп, па дури при приемпт на прпизвпдите се дпбива
фактура. Пваа недпследнпст, интернет тргпвците ја надминуваат сп испраќаое електрпнска
фактура на адресата за е-ппщта на купувашпт и тпа веднащ щтпм е изврщена нарашката.
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Прпблемпт е щтп важешкптп закпнпдавствп не ја прппищува електрпнската фпрма на
фактурата и сп тпа единствена кпја мпже да се кпристи за сметкпвпдствени и данпшни цели е
нејзината пешатена фпрма. Иакп, спгласнп Закпнпт за ппдатпци вп електрпнски пблик и
електрпнски пптпис, ппдатпците вп електрпнска фпрма и електрпнските дпкументи (а сп тпа и
фактурите) не мпже да се сметаат за невалиден дпказ самп затпа щтп се вп електрпнска
фпрма, сепак вп пвпј мпмент тещкп дека данпшните служби би мпжеле да гп прифатат
ппстпеоетп на фактура вп електрпнска фпрма без сппдветен еквивалент вп пешатена фпрма.
Пд таа пришина сите интернет тргпвци задплжителнп дпставуваат пешатени фактури дп
купувашпт, нп и за пптребите на евидентираое на сппственипт прпмет. Нпсеоетп на закпн за
електрпнска фактура или дппплнуваое на Закпнпт за ДДВ сп пдредби кпи ќе ја регулираат
електрпнската фпрма на фактурата е пдлпженп. Пришина за пва е немаоетп технишки и
кадрпвски капацитети кај УЈП да врщи прием и кпнтрпла на фактурите вп електрпнска фпрма
какп пснпв за плаќаоетп и реализација на прпметпт кај е-тргпвијата.

Наод: Сущтината на е-тргпвијата е безгптпвинскптп плаќаое кпе се врщи пп банкарски
пат преку интернет и ппради тпа не е пптребна фискализација на интернет тргпвците. УЈП бара
пд пние интернет тргпвци кпи исклушивп прифаќаат плаќаоа сп картишка преку интернет да се
фискализираат, щтп е спрптивнп на Закпнпт за регистрираое на гптпвински плаќаоа. Исклушпк
пд пва правилп е дпкплку интернет тргпвецпт дпзвплува и купувашпт пдлушува плаќаоетп да
гп врщи вп гптпвп при дпстава на прпизвпдите, щтп е слушај сп некпи нащи интернет тргпвци.
Пснпв за врщеое на плаќаоата кај е-тргпвијата е фактурата, кпја му се издава на купувашпт пп
реализиранп плаќаое, пднпснп при прием на прпизвпдите. Важешкптп закпнпдавствп не ја
прппищува електрпнската фпрма на фактурата и сп тпа единствена кпја мпже да се кпристи за
сметкпвпдствени и данпшни цели е нејзината пешатена фпрма. УЈП, вп мпментпв, нема
технишки и кадрпвски капацитети за прием и кпнтрпла на електрпнските фактури, па ппради
тпа и дпнесуваоетп на закпнпт за е-фактура е пдлпженп.

Испорака (достава)
Брзината, сигурнпста и цената на исппраката (дпставата) на прпизвпдите нарашани
преку дпмащен интернет тргпвец мпжеби е клушен сегмент вп развпјпт на е-тргпвијата вп РМ.
Интернет тргпвците најшестп ги кпристат услугите на специјализираните кпмпании за брза
ппщта и трансппрт, бидејќи се рабпти за тип на тргпвија и прпизвпди за кпи се бара и пшекува
брза исппрака. Брпјпт на кпмпании кпи се занимаваат сп ваква исппрака вп РМ е пкплу
дваесетина и нивната рабпта е ппд кпнтрпла на регулатпрнптп телп - Агенција за ппщти. Тпа
пвпзмпжува впсппставуваое ред вп пваа сфера и сигурнпст за ушесниците вп е-тргпвијата. Дел
пд интернет тргпвците кпи имаат сппствена мрежа на пфлајн прпдавници ја кпристат истата за
трансппрт и дистрибуција, щтп претставува ппвплнпст какп вп пднпс на брзината и сигурнпста
на исппраката, така и вп пднпс на цената.

Стр. 26 пд 39

Гплем дел пд кпмпаниите за исппрака нудат и пвпзмпжуваат исппрака на кпе билп
местп вп РМ, при щтп рпкпт на исппрака за местп надвпр пд Скппје е 24 шаса, дпдека на
теритприја на Скппје е ппкраткп. Преднпста на ЕМС, служба вп рамките на ЈП „Македпнски
ппщти“, вп пднпс на другите кпмпании кпи се занимаваат сп брза ппщта, е щтп имаат
најразвиена мрежа (филијали и превпзни средства) вп РМ. Пд друга страна, тие се ппмалку
флексибилни при дпгпвараоетп сп интернет тргпвците, кпи дпбиваат третман какп секпј друг
клиент. Ппмалите кпмпании за исппрака се ппдгптвени за даваое ппниска цена и други
ппппвплни услпви. Пд разгпвприте сп интернет тргпвците и кпмпаниите за исппрака, какп и пд
преглед на некплку веб-лпкации за е-тргпвија, се дпада дп заклушпк дека цената за исппрака се
движи пд 80-150 денари за исппрака на теритприја на град Скппје, дпдека пак за исппрака вп
други градпви пд државата цената се движи пд 120 дп 250 денари.
Најшестп, тргпвците се пдлушуваат вп ппшетнипт перипд да не им ги наплаќаат на
купувашите трпщпците за исппрака, туку тие да паднат на нивен тпвар. Сепак, пва се пднесува
на еден кратпк временски перипд. Пд друга страна, интернет тргпвците не пвпзмпжуваат
бесплатна исппрака дпкплку купувашпт е пд ист град пд каде щтп се испраќаат прпизвпдите и
дпкплку вреднпста на нарашаните прпизвпди надминува пдреден праг, щтп пак е редпвна
пракса на ренпмираните светски интернет тргпвци. Нп, сп пглед на малипт пбем на
трансакции, релативнп виспките прпвизии щтп интернет тргпвците ги плаќаат на банките и
надпместпкпт щтп вп секпј слушај мпра да и гп платат на кпмпанијата за исппрака, разбирливп
е щтп се ущте не се пдлушуваат на вакпв шекпр.
Наод: Сп либерализацијата на пазарпт за ппщтенски услуги се ппјавија брпјни
кпмпании вп РМ кпи нудат услуги на брза ппщта и исппрака на прпизвпди дп вратата на
купувашпт, при щтп кпнкуренцијата пвпзмпжува и релативнп прифатливи цени. Рпкпт на
исппрака за местп надвпр пд Скппје е 24 шаса, дпдека на теритприја на Скппје е ппкраткп.
Цената за исппрака се движи пд 80-150 денари за исппрака вп Скппје, дпдека пак за исппрака
вп други градпви пд државата таа се движи пд 120 дп 250 денари. Бесплатна исппрака кпја ја
нудат интернет тргпвците е ретка и е пд краткптраен прпмптивен карактер. Згплеменипт брпј
трансакции треба да пвпзмпжи дппплнителнп намалуваое на цените за исппрака.
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НАДВОРЕШНА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА
Испорака на стоки во странство нарачани преку интернет трговец
од РМ
Ппднесуваое на извпзна царинска декларација. Дп пред некплку гпдини и за
ппщтенски пратки, вп кпи спадаат и прпизвпдите щтп лица пд странствп ги нарашуваат преку
македпнски интернет тргпвец, се пппплнувала извпзна царинска декларација и се плаќала
царинска давашка. Плаќаоетп на фиксна царинска давашка ја ппскапувала целата нарашка. Пд
пред некплку гпдини пваа давашка е укината, нп извпзната царинска декларација, какп и за
секпј друг прпизвпд щтп се извезува, мпра да се ппднесе. Пваа декларација не мпра да ја
пппплнува щпедитерска фирма, туку мпже и самипт интернет тргпвец. Пбразецпт не е слпжен
за пппплнуваое и прпцедурата не бара време. Дел пд ренпмираните странски кпмпании за
исппрака нудат мпжнпст за бесплатнп пппплнуваое и ппднесуваое, пднпснп пваа услуга е
вклушена вп цената на исппрака.
Пријава на девизен прилив вп НБРМ. Спгласнп правилата кпи ги прппищува Нарпдната
банка на Република Македпнија (НБРМ), за секпј девизен прилив пстварен пп пат на прпдажба
и извпз на прпизвпди вп странствп пптребнп е да се пппплни и дпстави ппединешнп
известуваое за трансакцијата. Пва бараое е, пред сé, за статистишки цели, нп ги згплемува
трпщпците и административните прпцедури низ кпи треба да прпјде интернет тргпвецпт.
Прпблемпт е щтп трансакциите вп е-тргпвијата мпже да бидат мнпгубрпјни, а изнпсите вп
секпја пд нив прилишнп ниски. Пд таа пришина, ваквата пбврска за известуваое за секпја
пстварена трансакција дејствува дестимулирашки за интернет тргпвците кпи пстваруваат или
сакаат да пстваруваат извпз вп странствп.
Какп резултат на заклушпкпт пд 153-та седница на Владата на РМ, НБРМ испрати дппис
дп МИП вп кпј наведува дека ќе изврщи ревизија на Упатствптп за платен прпмет сп странствп
сп кпе ќе се излезе вп пресрет на бараоетп на интернет тргпвците. Именп, сп измените треба
да се пвпзмпжи збирнп известуваое за девизнипт прилив настанат пп пснпв на трансакции пд
мал изнпс. Сп тпа треба да се намалат трпщпците и административните фпрмалнпсти сп кпи се
сппшуваат интернет тргпвците.
Исппрака на прпизвпди пд интернет тргпвец пд РМ на купувач пд друга држава. Вп
РМ пперираат гплемите медунарпдни кпмпании кпи се занимаат сп брза ппщта какп щтп се
DHL, FedEx и UPS. Пвие кпмпании имаат щирпкп распрпстранета мрежа и секпјдневнп
дпставуваат пратки пд РМ вп други држави. За прпизвпди кпи ппределен македпнски
интернет тргпвец би ги праќал преку нив би наплаќале пкплу 20 евра за пратка на прпизвпди
шија вреднпст е пкплу 50-60 евра. Пваа цена вп принцип не се разликува пд цената кпја пвие
кпмпании ја наплаќаат и кпга пд друга држава увезуваат вп РМ пратка сп прпизвпди нарашана
преку интернет.
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Прпблемпт сп кпристеое на услугите на дпмащни кпмпании за брза ппщта е щтп
немаат свпи ппдружници надвпр пд државата, щтп знаши дека треба да впсппстават делпвни
пднпси сп слишни такви кпмпании вп друга држава за да исппраката на прпизвпдите пди
ппбрзп и сп ппмал трпщпк.
Наод: Царинската давашка при ппднесуваое на извпзна царинска декларација е
укината и не преставува прпблем за извпз на прпизвпди нарашани преку македпнски интернет
тргпвци, пднпснп на ја ппскапува дппплнителнп цената на нарашката. Пбврската за
ппднесуваое извпзна декларација мпра да пстане. НБРМ ќе гп укине бараоетп за ппединешнп
известуваое за секпј девизен прилив пстварен пп пат на интернет прпдажба, сп щтп ќе се
намалат административните прпцедури за дпмащните интернет тргпвци. Ренпмираните
светски кпмпании за брза ппщта кпи имаат свпи ппдружници вп РМ нудат сигурна и брза, иакп
верпјатнп и ппскапа, исппрака на прпизвпди кпи дпмащен интернет тргпвец (сака да) ги
прпдава вп странствп.

Нарачка на производи преку странски интернет трговци и нивен увоз
во РМ

Пплитиките на македпнските делпвни банки. Веќе беще наведенп дека щтпм една
делпвна банка биде лиценцирана за издаваое на пдреден бренд картишки, тпгащ пд неа
зависи какви сé пгранишуваоа ќе наметне вп ппглед на кпристеоетп на картишките,
вклушителнп и мпжнпста за пнлајн плаќаоа. Една пд најгплемите делпвни банки вп РМ,
Стппанска банка АД Скппје, не дпзвплува плаќаое преку интернет сп стандардните платежни
картишки издадени пд неа, пднпснп за таа намена издава ппсебна картишка за кпја и услпвите
за дпбиваое се ппстрпги. Пвпј пример е наведен ппради тпа щтп гплем брпј на картишки вп РМ
се издадени тпкму пд страна на пваа банка. Сепак, сé ппгплем е брпјпт на делпвни банки пд
РМ кпи издаваат картишки сп кпи мпже да се плаќа преку интернет.
Пплитиките на странските интернет тргпвци, платежни прпцеспри и кпмпании за
исппрака. Втпр пгранишувашки фактпр се пплитиките на странските интернет тргпвци,
платежни прпцеспри и кпмпании за исппрака. Пдредени странски интернет тргпвци не
примаат нарашки или не врщат исппрака на прпизвпди на теритприја на РМ. Нивнипт брпј е сé
ппмал сппреденп сп перипд пд пред некплку гпдини кпга Македпнија беще ставена на црните
листи на мнпгу ренпмирани интернет прпдавници. Ппзитивен мпмент е тпа щтп гплемите
интернет прпдавници, какп щтп се Amazon, Barnes & Noble или Victoria’s Secret Catalogue кпи
нудат щирпк избпр на прпизвпди, примаат нарашки и врщат дпстава вп РМ. Ппврзанп сп пва
пращаое е и пплитиката на кпмпаниите за исппрака кпи имаат свпи медунарпдни
дистрибутивни мрежи. Дел пд нив не врщат исппрака вп РМ. Пришините за ваквата нивна
пплитика се исклушивп пд пазарна прирпда. Сепак, најппзнатите светски кпмпании за брза
ппщта какп щтп се DHL, FedEx и UPS се присутни на македпнскипт пазар и врщат трансппрт и
дпстава на прпизвпди пд други држави на теритприја на РМ.
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Една пд најппзнатите и најкпристени интернет прпдавници eBay и нивнипт сервис за
плаќаое PayPal сеущте не им пвпзмпжува на лица пд РМ вп свпјствп на прпдаваши да ги
кпристат нивните услуги. Единствен нашин дпмащнп правнп или физишкп лице да ги кпристи
услугите на eBay и PayPal е преку нивнп претставнищтвп вп друга држава, нп тпгащ лицата би
се сппшиле сп други правнп-административнп-финансиски прпблеми. Вп изминатипт перипд
МИП ималп делпвни разгпвпри сп PayPal за нивнп влегуваое на македпнскипт пазар, нп
сппред некпи најави тпа би се пстварилп за 2-3 гпдини. Нивнптп или влегуваоетп на друг
слишен издаваш на електрпнски пари (на пример, Money Bookers) ќе знаши и делумна
либерализација на пазарпт, бидејќи се гплема кпнкуренција на картишките, и впеднп би
требалп да предизвика згплемуваое на брпјпт на интернет трансакции пд РМ.
Царински давачки за прпизвпди кпи се увезуваат вп РМ какп резултат на интернет
прпдажба. Прпизвпдите нарашани преку интернет кпи се увезуваат вп РМ, спгласнп
царинските прпписи, се категпризираат вп прпизвпди кпи се увезуваат какп ппмали пратки сп
писмп или ппщтенска пратка. Спгласнп Уредбата за ппблиските критериуми и нашинпт на
спрпведуваое на пслпбпдуваоетп пд плаќаое увпзни давашки, какп и вреднпста, кплишината и
видпт или намената на стпката кпја мпже да се пслпбпди пд плаќаое увпзни давашки,
ппщтенските пратки дп пдредена вреднпст се пслпбпдени пд царински давашки, дпдека
пратките над утврдената вреднпст ппдлежат на увпзни давашки. Вп мпментпв тпј праг изнесува
45 евра, вп кпј е вклушена цената на прпизвпдпт и на ппщтенските услуги. Пд друга страна, вп
изминатипт перипд, вп РМ некплку пати беще згплемен прагпт за пслпбпдуваое пд плаќаое
царина за стпки кпи спадаат вп категпријата лишен багаж на патници кпи дпадаат пд странствп и
тпа пд 45 евра преку 175 евра па сé дп сегащните 350 евра. Ппд пвпј изнпс лицата не плаќаат
царина за прпизвпдите, ппд услпв прпизвпдите да не се за ппнатампщна кпмерцијална
упптреба.
Прагпт за пслпбпдуваое пд царина за прпизвпди кпи се увезуваат какп ппщтенски
пратки е пренискп ппставен. Мнпгу прпизвпди, какп щтп се едукативните (ушебници и струшна
литература), пспбенп пние сп ппнпв датум на издаваое, кпи граданите ги нарашуваат преку
интернет ги прави ппскапи. На сумата кпја ја вклушува цената на прпизвпдпт и цената за
исппрака се плаќа царина, ДДВ и щпедитерски услуги, сп щтп цената на вака увезенипт
прпизвпд е далеку ппвиспка и непристапна, пспбенп за студентската пппулација. На пример,
на книгата кпја вп интернет прпдавница шини 70 евра се дпплаќа пкплу 15 евра за ппщтарина,
нп тпа не е кпнешната сума за купувашпт, затпа щтп пп изврщенптп увпзнп царинеое ќе
дпплати ущте дппплнителни 30-ина евра.
Ущте еден парадпкс претставува разликата вп нарашка на материјален прпизвпд пд
негпвипт еквивалент вп дигитална фпрма. Така, за симнуваое музика вп дигитален фпрмат
преку некпи пд интернет прпдавниците (iTunes, eMusic) не се плаќа никаква увпзна давашка,
иакп таквптп симнуваое на музика мпже да шини и преку 100 евра, дпдека пак истата таа
музишка спдржина дпкплку се нарашува вп материјализирана фпрма (ЦД или винил) и
надминува 45 евра сп вклушена ппщтарина, ппдлежи на увпзни давашки.
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Наод: Нарашуваоетп прпизвпди пд странски интернет прпдавници пд страна на
македпнските градани и правни лица ппвеќе не преставува гплем прпблем, затпа щтп
ренпмираните светски интернет прпдавници, кпи впеднп нудат гплем избпр на атрактивни
прпизвпди, пвпзмпжуваат нарашка пд и дпстава вп РМ. Пние интернет прпдавници кпи не
примаат нарашки пд лица или картишки издадени вп РМ тпа гп прават ппради нивната
пплитика или пплитиките на платежнипт прпцеспр и кпмпанијата за исппрака сп кпи
спрабптуваат. Згплемен е брпјпт на картишки кпи ги издаваат македпнските банки сп кпи мпже
да се плаќа преку интернет. Прагпт за пслпбпдуваое пд плаќаое царина за прпизвпди
нарашани преку интернет (ппщтенски пратки) е пренискп ппставен (45 евра), дпдека пак
царинската стапка щтп се наплаќа над пвпј изнпс е виспка, щтп севкупнп ја ппскапува
нарашката на прпизвпди преку интернет вп кпи шестп спадаат прпизвпди недпстапни на
дпмащнипт пазар и се пд ппщтествен интерес (едукативни материјали).
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ДРУГИ ПРОБЛЕМИ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ ИНТЕРНЕТ
ТРГОВЦИТЕ ИЛИ ПОТРОШУВАЧИТЕ ВО РМ
Псвен дпсега наведените прпблеми кпи се пд правнп-административен и финансиски
аспект, ппстпјат и други пращаоа, прпблеми и прешки сп кпи се сппшуваат или интернет
тргпвците или пптрпщувашите и сп тпа влијаат на развпјпт на е-тргпвијата вп РМ.
Вп мпментпв, вп РМ, рабптат околу 30 интернет продавници. Притпа,
а) најгплем дел пд тие тргпвци се целпснп пнлајн приентирани, пднпснп се
прпмпвираат и рабптат на интернет какп сампстпен бренд без притпа да имаат еквивалентна
прпдавница вп физишкипт свет, иакп спрабптуваат сп и нудат прпизвпди на пфлајн
прпдавници,
б) дел се „прпдплжена рака“ и дппплнителен нашин на прпдажба на веќе етаблирани
пфлајн прпдавници и
в) мал дел рабптат какп еден вид тргпвски центри, щтп знаши дека на свпјпт ппртал
имаат засебни е-прпдавници за ппзнати пфлајн тргпвци.
Интернет тргпвците кпи рабптат на принцип на интернет тргпвски центри нагласуваат
дека се ущте е пгрпмен брпјпт на пфлајн тргпвци кпи псвен ппседуваое на инфпрмативна веблпкација за кпмпанијата, немаат желба да ја прпщират прпдажбата преку е-тргпвија. Ппстпјат
ппвеќе пришини за тпа какп щтп се: а) неппзнаваоетп на целипт кпнцепт на е-тргпвија, а
пспбенп преднпстите щтп ги нуди, б) недпвербата и скептицизмпт кпн нещтп нпвп кпе е
ппинаквп пд разрабптенипт и рутински нашин на рабптеое, в) филпзпфијата и менталитетпт на
тргпвецпт дека „мущтериите треба да стапнат вп дуќанпт“ и сл.
Вклушените страни вп е-тргпвијата, а пспбенп македпнските пптрпщуваши, истакнуваат
дека се ущте ппнудата на прпизвпди и услуги за прпдажба преку интернет е скрпмна. Мнпгу пд
интернет тргпвците: а) рабптат сп пгранишен избпр на стпки и услуги и реткп ја прпщируваат
ппнудата, б) рабптат сп мал брпј брендпви или в) прпдаваат прпизвпди кпи не се предмет на
секпјдневнп или шестп купуваое. Пд тие пришини, дпбар дел пд македпнските пптрпщуваши
реткп ги прелистуваат дпмащните интернет прпдавници, а пак регистрираните интернет
пптрпщуваши ппреткп прават нарашки.
Маркетинг агенцијата ОУ МПМЕНТ ОУ ИДЕАС на примерпк пд 330 испитаници пд
разлишна етнишка припаднпст, кпи редпвнп кпристат интернет на теритприја на град Скппје и
се на впзраст пд 18-45 гпдини, спрпведе истражуваое за нивните навики и кпристеоетп на етргпвијата, при щтп дпјде дп следниве клушни напди:
-

43% пд граданите ги ппсетуваат интернет прпдавниците ппреткп пд еднащ месешнп,
дпдека 17% тпа гп прават 2-3 пати неделнп;

-

87% пд граданите на Скппје би купувале на интернет дпкплку им се гарантира
безбеднпст или дпкплку им се пбезбеди щирпк избпр на прпизвпди;
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-

43% пд граданите на Скппје би се пдлушиле за интернет купуваое самп дпкплку им се
гарантира защтита на лишните ппдатпци, нп ппвеќетп пд пние кпи купувале на интернет
не знаат дали македпнските интернет прпдавници нудат безбеднп купуваое;

-

60% пд граданите не знаат дека ппстпјат македпнски интернет прпдавници;

-

71% пд граданите преферираат плаќаоетп да гп прават сп уплата преку банкарска
сметка;

-

На интернет пптрпщувашите најважнп им е јаснп да се наведени нивните права вп
слушај на незадпвплствп пд услугата, а ппдатпците за интернет тргпвците да се јавнп
пбјавени;

-

Интернет кприсниците најмнпгу сакаат да купуваат електрпнска и кпмпјутерска
ппрема, пблека, пбувки и ппдарпци, а најмалку храна и пијалпци.

Еден пример пд пракса какп илустрација и пптврда на напдите пд истражуваоетп:
Мајка ми е на впзраст пд 60 гпдини, сп плата блиску дп наципналнипт прпсек, имател е на
дебитна картишка и е типишен македпнски пптрпщуваш кпј ппсетува и купува пд ппвеќе
физишки прпдавници, пред се супермаркетите. Најшестп картишката ја кпристи за ппдигаое
пари пд банкпмат. Смета дека купуваоетп преку интернет е скапп и мпже да си гп дпзвплат
самп ппбпгатите луде. При дпставата на една мпја нарашка на прпизвпди пд дпмащна интернет
прпдавница, за прв пат дпзна дека цената на прпизвпдите е иста какп вп пфлајн прпдавницата
и дека дпставата дп врата шини самп 80,00 денари. Тпгащ, за прв пат направи пресметка дека
всущнпст нарашуваоетп прпизвпди преку интернет е дури и ппефтинп, акп се земе предвид
дека за класишнптп пазареое е пптребнп превпзнп средствп (трпщпци за автпбуска карта или
гпривп/паркинг) или дпкплку не се кпристи превпзнп средствп, тпгащ физишкипт наппр и
пптребнптп време се далеку ппгплеми.
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ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА Е-ТРГОВИЈАТА
ВО РМ
I. Ппд кппрдинација на МИО, и сп вклучуваое на сите засегнати страни вп етргпвијата вп РМ, да се преземе сеппфатна кампаоа за ппдигаое на свеста меду граданите
какп пптенцијални купувачи, нп и меду кпмпаниите кпи се занимаваат сп тргпвија какп
пптенцијални интернет тргпвци сп штп би се згплемила и ппнудата на интернет пазарпт.
Пд банките и платежните прпцеспри беще ппспшенп дека вп принцип, за нив не е
сущтинскп да се згплеми брпјпт на интернет тргпвци, туку да се згплеми брпјпт и изнпспт на
трансакциите. Сепак, присуствптп на интернет на щтп ппгплем брпј тргпвци ќе влијае врз щтп
ппшеста ппсета на е-прпдавниците пд страна на пптрпщувашите и сп тпа и дп згплемуваое на
брпјпт на трансакциите. Некпи тргпвци сметаат дека птвпраоетп на е-прпдавница е
инвестиција кпја пд финансиски аспект не мпже да си ја дпзвплат, пднпснп бара дппплнителнп
време, труд и знаеое. Нп, дпкплку им се презентираат и ги спгледаат преднпстите на етргпвијата, какп и на кпнцептпт на интернет тргпвски центри преку кпј самите тие немаат
никаква инвестиција, а мнпгу мал месешен трпщпк, пвпј првпбитен став мпже да се прпмени.
Истп така, гплема е дискрепанцата на брпјпт на издадени кредитни и дебитни картишки сп кпи
мпже да се плаќа преку интернет вп пднпс на фактишкптп кпристеое на пвие картишки за
интернет плаќаоа. Пвпј факт гпвпри дека пптенцијал за згплемуваое на интернет прпдажбата
и впппщтп развпј на е-тргпвијата има.
Сите пвие пришини даваат пснпв за веруваое дека дпбрп псмислена и реализирана
кампаоа мпже да придпнесе за ппдпбруваое на спстпјбата сп е-тргпвијата вп РМ. Вп таа
наспка, кампаоата треба да биде разнплика, сеппфатна и интензивна и вп неа да се вклушат
сите засегнати страни.
Банките кпи издаваат кредитни картишки сп кпи е пвпзмпженп плаќаое преку интернет
треба да ги заппзнаат свпите клиенти: а) сп мпжнпста картишките да се кпристат за плаќаоа
преку интернет и б) сп сите интернет прпдавници кпи функципнираат вп РМ, а пспбенп пние
кпи имаат сметки кај нив. Пд интерес на банката е згплемуваое на трансакциите на интернет
тргпвците и сп тпа ппгплем прилив на средства. Еден пд нашините тпа да се направи е при
секпе издаваое на нпва картишка, пбнпвуваое на старата или при дпстава на месешната сметка
да му се презентираат пвие инфпрмации, какп и да му се даде на клиентпт инфпрмативен
материјал вп пешатена и/или електрпнска фпрма.
Сите засегнати страни, ппд кппрдинација на МИП, да се вклушат вп израбптка на
прпмптивен материјал, вп кпј на леснп разбирлив, атрактивен и ефективен нашин ќе се дадат
пснпвни инфпрмации и ќе се пбјаснат преднпстите на е-тргпвијата. Сп пглед на разлишните
целни групи кпи ќе бидат ппфатени, пптребна е израбптка на два разлишни кпмплета пд
прпмптивни материјали. Пд една страна, треба да бидат заппзнаени пптенцијалните интернет
тргпвци щтп знаши ппседуваое на сампстпјна интернет прпдавница или да се биде дел пд
интернет тргпвски центар (ппшетна инвестиција, врабптени луде, немаое пптреба пд дпзвпли).
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Пд друга страна, сппдветни инфпрмации треба да им се дадат и на (пптенцијалните) интернет
пптрпщувашите, притпа не пгранишувајќи се самп на пдредени категприи и групи.
Презентативните материјали треба да се дистрибуираат не самп вп стандардна пешатена
фпрма, туку и на друг интересен нашин кпј ќе привлеше внимание.
Треба да се искпристат мпжнпстите щтп ги нудат медиумите и преку серија натписи вп
пдредени списанија, ушествп вп инфпрмативни и дебатни радип-телевизиски емисии и
израбптка на прилпзи да се изврщи ппщирпка прпмпција на е-тргпвијата, притпа тпа да не
биде инцидентнп какп дп сега, туку интензивнп и ппдплгптрајнп. Изданијата на Капитал
групацијата се птвпрени за спрабптка пд вакпв тип. Бесплатните термини за прпмпција на
активнпсти пд јавен интерес на МРТВ треба да се искпристат. Истп така, и пдредени емисии кај
приватните радипдифузери би мпжеле да бидат искпристени. Заради згплемуваое на брпјпт
на трансакциите пд ппмладата пппулација дпбрп е да се пствари спрабптка сп списанијата и
медиумите наменети за студенти и млади. Кпнешнп, зависнп пд распплпживите бучетски
средства мпже да се израбпти и спрпведе класишна кпмерцијална медиумска кампаоа, какви
щтп Владата на РМ и пдредени министерства спрпведпа вп изминативе некплку гпдини.
Гплемипт брпј лица кпи се врабптени вп јавнипт сектпр (државна или ппщтинска
администрација, јавни претпријатија и устанпви) и кпи распплагаат сп платежни картишки и
релативнп стабилни прихпди се знашајна целна група за прпмпција на е-тргпвијата и
пптенцијални пптрпщуваши. Тие би требалп да бидат заппзнаени сп мпжнпстите щтп ги нудат
картишките пд аспект на купуваое преку интернет пд дпмащни прпдавници, нп и впппщтп.
Пваа прпмптивна активнпст треба да ја спрпведуваат сите државни пргани и јавни институции,
нп пред се највклушените министерства, какп щтп се МИП, Министерствп за финансии и
Министерствп за екпнпмија.
МИП треба да ја кппрдинира пваа активнпст, при щтп еднакпв прпстпр да им биде
даден на сите засегнати страни, а пспбенп на интернет тргпвците какп категприја кпја има
најгплема пптреба, а малку средства, да се прпмпвира меду пптенцијалните интернет
купуваши. Сп пглед на тпа щтп вп мпментпв интернет тргпвците рабптат без или сп мнпгу мал
прпфит, не треба да се пшекува нивен финансиски придпнес вп кампаоата, нп евентуалнп
банките би мпжеле да дадат придпнес.
II. Владата, прганите вп нејзин спстав, јавните претпријатија и друштвата вп државна
сппственпст треба да пвпзмпжат услугите кпи ги нудат да се прпдаваат и плаќаат пнлајн и на
тпј начин да бидат пример дека е-тргпвијата за кпја се залагаат е реална и леснп пстварлива
вп РМ.
Вп РМ вп изминативе гпдини спсема сплиднп се развива сектпрпт на е-банкарствп.
Преку системите за е-банкарствп пвпзмпженп е плаќаое на фактури и сметки, какп меду
правни лица така и ппмеду правни и физишки лица. Вп таа наспка, преку е-банкарствптп мпже
да се плаќаат и пдредени јавни давашки и надпместпци какп прилив на трезпрска сметка или
на ппсебните сметки на бучетските кприсници. Сепак, некпи институции таквипт нашин на
плаќаое не гп дпзвплуваат, бидејќи спздава прпблеми при дпкажуваое дека е изврщенп
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плаќаоетп или пак не знаат да гп евидентираат. Вп мпментпв, ниту една веб-лпкација на
владина институција кпја пбезбедува услуги на граданите и правните лица, не пвпзмпжува
надпместпкпт за пбезбедената услуга да се плати пнлајн. Мнпгу испитуваоа укажуваат дека и
прпдавашите и купувашите пплеснп би се пдлушиле за е-тргпвија кпга е вп пращаое сектпрпт
услуги.
Затпа, Владата, државните пргани и јавните претпријатија треба да заппшнат услугите
кпи ги нудат (наведени на ппрталпт www.uslugi.gov.mk) да ги „прпдаваат“ преку интернет.
Иакп не се рабпти за класишна е-тргпвија, сп пглед на тпа щтп и Владата и нејзините пргани не
се тргпвци, сепак мпже да се смета дека услугите се еден вид прпдажба, сп пглед на тпа щтп за
истите се плаќа надпмест. За таа цел треба да се избере пилпт-институција кпја е технишки
ппдгптвена и кпја има клиентела кпја сака и бара вакпв нашин на плаќаое за услугата.
Институција кпја би мпжела прва да заппшне сп пнлајн наплаќаое на услугите е Централен
регистар сп пглед на тпа щтп е една пд најнапредните вп кпристеоетп на ИТ и ппради
брзината на исппраката на услугите. Вп таа наспка, Централнипт регистар веќе е вп фаза на
имплементација на прпект кпј ќе пвпзмпжи издаваое на пптврдите и дпкументите вп
електрпнска фпрма и преку интернет, щтп знаши истипт треба да биде надппплнет и сп
плаќаое преку интернет. Сп тпа би се впсппставил целпсен систем на е-тргпвија, кпј ппдпцна
би мпжелп и би требалп да гп следат и други институции.
III. Ќе треба да се дппплнат некплку закпни вп наспка на запкружуваое на правната
рамка за е-тргпвија, сп штп ќе се пвпзмпжи нејзина ппгплема атрактивнпст за
пптрпшувачите и плеснуваое на рабптата на интернет тргпвците.
Вп таа наспка ќе треба да се дпнесат и/или изменат и дппплнат следните прпписи:
 Да се дпнесе ппсебен Закпн за електрпнска фактура или Закпнпт за ДДВ да се дппплни
сп пдредби сп кпи ќе се регулира е-фактура (фпрма, спдржина, нашин на издаваое и
пптпищуваое и сл.). Цел: Пва е веќе бараое пд гплемите кпмпании на пазарпт кпи
издаваат и рабптат сп пгрпмен брпј фактури на дневна пснпва. Ппстпеое,
применуваое и признаваое на е-фактурата ќе ја згплеми брзината на интернет
трансакциите и истите ќе ги ппеднпстави.
 Да се дппплни Закпнпт за е-тргпвија сп кпј ќе се даде правен пснпв за дпнесуваое на
ппдзакпнски акт за регулираое на рабптата на платежните прпцеспри или пак вп друг
сппдветен закпн вп надлежнпст на Министерствп за финансии да се уреди или даде
такпв правен пснпв. Цел: Пращаоата ппврзани сп услпвите за пснпваое, рабптеое и
кпнтрпла врз рабптата на платежните прпцеспри треба да бидат правнп регулирани.
Какп щтп е регулирана и кпнтрплирана рабптата на приватните пензиски фпндпви или
издавашите на дигитални сертификати или друщтвата за издаваое електрпнски пари,
така и за пваа дејнпст ќе треба да се впсппстават барем минимален сет на правила
(ппшетен капитал, псигуруваое за евентуална пдгпвпрнпст, технишки стандарди кпи
треба да ги задпвплат, брпј на врабптени лица, права и пдгпвпрнпсти на прпцеспрпт)
сп щтп ќе се згплеми сигурнпста вп е-тргпвијата.
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 Да се дппплни Закпнпт за е-тргпвија вп наспка на впведуваое пбврска за интернет
тргпвците да дпнесат правила и пплитики и тпа: Пплитика на приватнпст, Пплитика за
исппрака и Пплитика за враќаое на прпизвпдите и паришните средства. Планираните
дппплнуваоа на закпнпт вп врска сп впсппставуваоетп на кпнтакт центрите да немаат
пдлпжена примена, туку веднащ да влезат вп сила. Цел: Истражуваоата укажуваат
дека најгплема грижа на пптенцијалните интернет пптрпщуваши е безбеднпста при
нарашуваоетп и плаќаоетп преку интернет. Иакп прппищуваоетп на вакви пплитики гп
налагаат банките кај кпи интернет тргпвците имаат сметки, сепак нивнптп ставаое вп
закпн би придпнелп кпн ппгплема сигурнпст на пптрпщувашите и ред вп е-тргпвијата.
Кпн истата цел ќе впди и щтп ппбрзптп впсппставуваое на кпнтакт центри.
 Да се измени Уредбата за ппблиските критериуми и нашинпт на спрпведуваое на
пслпбпдуваоетп пд плаќаое увпзни давашки, какп и вреднпста, кплишината и видпт
или намената на стпката кпја мпже да се пслпбпди пд плаќаое увпзни давашки вп
наспка на згплемуваое на изнпспт за пслпбпдуваое пд плаќаое царина за увпз на
ппщтенски пратки (прпизвпди кпи се нарашани преку интернет) и намалуваое на
царинската стапка кпја се плаќа за прпизвпди кпи гп надминуваат прагпт. Цел: На
пазарпт вп РМ се ущте недпстасуваат пдредени прпизвпди, пред сé едукативни
публикации, бидејќи ппради малипт пазар пптенцијалните увпзници немаат
кпмерцијален интерес за прпдажба на такви прпизвпди. Сп намалуваое на прагпт ќе
им биде пвпзмпженп на мнпгу градани вп РМ пплеснп и ппефтинп да стигнат дп
пптребните прпизвпди, пспбенп едукативните и струшни публикации кпи им се
неппхпдни на пгрпмна пппулација вп РМ.
 Да се прпменат интерните акти и/или праксата на УЈП сп кпи се бара фискализација и
на пние интернет тргпвци кпи исклушивп прифаќаат плаќаое изврщенп сп картишка
преку интернет, бидејќи не се вп спгласнпст за Закпнпт за регистрираое на гптпвински
плаќаоа сппред кпј фискална сметка не се издава дпкплку плаќаоата се врщат пп
банкарски пат.
IV. Сп цел да се превенираат мпжни штетни ппследици за пптрпшувачите и развпјпт
на е-тргпвија вп РМ треба да заппчне да се применува кпнтрплнипт механизам врз рабптата
на интернет тргпвците, пднпснп прпверка дали ги испплнуваат бараоата спдржани вп
Закпнпт за електрпнска тргпвија, а тпа ќе се ппстигне преку пбука на врабптените вп
Министерствптп за екпнпмија и пред сé инспектприте пд Државнипт пазарен инспектпрат.
Закпнпт за електрпнска тргпвија вп шлен 21 ги ппределува прганите кпи треба да врщат
надзпр над примената на пдредбите пд пвпј закпн и кпнтрпла на субјектите, нп се шини дека
пвие пдредби ппвеќе се наспшени кпн кпнтрпла на даватели на услуги на инфпрматишкп
ппщтествп (интернет прпвајдерите), пткплку кпн самите интернет тргпвци. Пптребна е
кпнтрпла дали се ппшитуваат пдредбите пд шлен 7 вп ппглед на минимум инфпрмациите щтп
интернет тргпвецпт мпра да ги направи јавнп дпстапни и шлен 12 за инфпрмациите щтп треба
да се пбезбедат при склушуваое на дпгпвпр вп електрпнска фпрма. Редпвна и правилна
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кпнтрпла е пптребна затпа щтп се рабпти за нпва и шувствителна пбласт каде щтп
непридржуваоетп дп правилата мпже да предизвика щтетни ппследици, пред сé за
пптрпщувашите, нп и за имичпт и развпјпт на е-тргпвијата вп РМ.
Закпнпт им дава кпнтрплна надлежнпст на Министерствптп за екпнпмија и Државнипт
пазарен инспектпрат, а предлпг измените и дппплнуваоата на закпнпт гп придпдаваат и МИП.
Треба да дпјде дп пперативна примена на пвие пдредби. Сп пглед на тпа щтп пазарните
инспектпри применуваат најразлишни прпписи, вп кпи шестп е спдржана материја кпја не им е
блиска, пптребнп е да бидат пбушени пкплу пснпвните рабпти ппврзани сп интернет тргпвијата
за правилнп да ги шитаат и применуваат закпнските пдредби. Заради ппдпбар увид кпј мпже
да им ппслужи и на пазарните инспектпри и впппщтп какп статистишки ппдатпк,
Министерствптп за екпнпмија треба да впди листа сп пснпвни ппдатпци за интернет тргпвците,
кпја мпже да се впведе какп закпнска пбврска за делпвните банки да испраќаат известуваое
дп Министерствптп за екпнпмија за секпја нпвп птвпрена сметка на интернет тргпвец.
V. Министерствптп за инфпрматичкп ппштествп, вп спрабптка сп Министерствптп за
финансии и НБРМ, да преземе иницијатива за ппеднпставуваое и ппефтинп рабптеоетп сп
платежните картички, сп тпа штп преку Здружениетп за банкарствп да се направи пбид за
фпрмираое на т.н. switching центар, пднпснп наципналнп затвпраое на трансакциите сп
платежни картички кпи се издадени пд дпмашни банки сп штп би се намалиле прпвизиите
вп медукартичнптп рабптеое на наципналнп нивп.
Пваа мерка би се преземала сп цел да се намалат прпвизиите кај медукартишнптп
рабптеое. Ппдигаоетп пари пд банкпмат на една банка сп картишка издадена пд друга банка е
дпста скапп и ппради тпа пправдан е стравпт кај граданите дека на тпј нашин губат мнпгу пари,
иакп ппнекпгащ ппради недпвплната гепграфска застапенпст на банкпмати пд банката издаваш
на картишката тпа е единственипт нашин граданинпт да дпјде дп гптпви пари. МИП и пспбенп
МФ и НБРМ, вп шии респри се платнипт систем и платежните картишки, би требалп да
прганизираат кппрдинативна средба сп банките кпи издаваат платежни картишки вп РМ,
платежните прпцеспри и клиринщките куќи. Треба да се ппттикне фпрмираоетп на т.н.
затвпрен круг, пднпснп switching центар, кпј ќе гп ппеднпстави и ппефтини пвпј сегмент пд
картишнптп рабптеое сп щтп најгплема кприст би имале имателите на картишки. Дпкплку пд
средбата прпизлезат кпнкретни шекпри вп надлежнпст на државни пргани, истите треба да се
преземат вп щтп ппбрз временски перипд.
VI. МИО треба да прганизира иницијална кппрдинативна средба сп сите засегнати
страни вп е-тргпвијата вп РМ, какп и да впсппстави систем на редпвни квартални средби. На
првата средба би се разгледувале напдите и преппраките пд пваа анализа, а ппнатаму би се
дискутирале актуелни прашаоа и дпгпварале активнпсти и мерки вп наспка на развпј на етргпвија вп РМ. МИО треба да задплжи ппсебнп лице пд редпт на свпите врабптени за
прашаоа пд пбласта на е-тргпвија.
На иницијалната средба сп засегнатите страни ќе се изврщи презентација на
извещтајпт, сп ппсебен псврт на напдите и преппраките. Притпа, ќе се ппбара пд ушесниците да
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дадат свпе мислеое пп пднпс на напдите и преппраките, какп и да предлпжат други мерки и
активнпсти. Дпбрп би билп секпј пд ушесниците да се изјасни кплку и каде би мпжел да се
вклуши и да придпнесе за реализација на преппраките. Пваа иницијална кппрдинативна
средба ппнатаму би требалп да прпдплжи вп редпвни квартални средби. Средбите треба да се
кппрдинираат пд страна на МИП, при щтп псвен даваое инфпрмации кпи се пд интерес за
интернет тргпвците (закпнски прпмени, мерки и прпмптивни активнпсти и слишнп), ќе се
слущаат мислеоата и предлпзите на самите интернет тргпвци.
Заради реализација на преппраките спдржани вп пвпј извещтај, какп и сите
ппнатампщни мерки и активнпсти вп пваа пбласт, неппхпднп е еднп врабптенп лице вп МИП
да биде целпснп или вп гплема мера ппсветенп на пваа прпблематика. Притпа, пва лице би гп
ималп следнипт делпкруг на задаши: а) кппрдинираое на индивидуалните и заеднишките
спстанпци сп засегнатите страни вп е-тргпвијата, б) прганизираое на прпмптивни настани и
други активнпсти, в) кппрдинација и вклушуваое вп реализација на преппраките и мерките
спдржани вп пваа анализа, какп щтп се: кампаоата за ппдигаое на свеста, прпмените на
прпписите, иницијативата за ппеднпставуваое на медукартишнптп рабптеое, следеое и
известуваое за статуспт на преземените мерки и впппщтп развпјпт на е-тргпвијата итн.
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