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20160230669  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ  

 ПЛАЌАЊА  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на 

готовински плаќања,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 

февруари 2016 година. 

 

Бр. 08-860/1 

8 февруари 2016 година 

Скопје 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

 д-р Ѓорге Иванов, с.р.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

 РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА  

 

Член 1  

Во Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република  
Македонија“ број 31/2001, 42/2003, 40/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 133/2009, 171/10,  

185/11, 06/12, 79/13, 188/13, 115/14, 129/15 и 154/15), во членот 12 став 4 точката на крајот  

од реченицата се брише и  се додаваат зборовите: „врз основа на доставена пријава.“  

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:  

„Министерот за финансии го пропишува образецот на пријавата за заверка на парагон блок 
и итна сметководствена книга од ставот 4 на овој член.“  

 

Член 2  

Во членот 15 став 2 зборовите: „Министерот за финансии на“ се заменуваат со 
зборовите: „Министерството за финансии во рок од 30 дена по доставен“.  
 Ставот 3 се менува и гласи:  

„Два месецa пред истекот на рокот на важност на дозволата од ставот 2 на овој член 

производителот  на  фискална  апаратура,  односно  интегриран  автоматски  систем  на 

управување може до Управата за јавни приходи да достави барање за продолжување на 

рокот на важноста на дозволата, која до Министерството за финансии доставува предлог по 

што Министерството за финансии во рок од 30 дена издава дозвола за продолжување на 

дозволата за четири години.“  

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:  
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“Министерот за финансии ги пропишува формата и содржината на барањата од 
ставовите 1 и 3 на овој член“.  

 

Член 3  

Членот 16 се менува и гласи:  

„Дозвола од членот 15 став 2 од овој закон може да стекне правно лице кое ќе ги 
исполни следниве услови:  

1. да е регистрирано за вршење на дејност во Централниот регистар на Република 

Македонија;  

2. да обезбеди информација за економско финансиската состојба на субјектот издадена од 

Централниот регистар на Република Македонија;  
3. да не е во стечај или ликвидација;  

4. да не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност;  

5. да има обезбедено банкарска гаранција;  

6. да обезбедува редовно резервни делови, техничка помош и сервисирање;  

7. да обезбеди 3 сервисни центри во Република Македонија како и сервисен центар во  
регионална дирекција, на чие подрачје се продадени над 1.000 фискални системи на  
опрема;  

8. да обезбеди најмалку една проверка годишно на продадената фискална апаратура, 

односно интегриран автоматски систем на управување како превентивна проверка без 

надоместок;  

9. да обезбеди поправка или замена на фискалната апаратура во текот на 72 часа од 

барањето  за  интервенција  од  корисникот  на  апаратурата  на  самото  место  или  во 

сервисниот центар;  
10. да има расположива опрема и други физички капацитети;  

11. да располага со залихи од репроматеријали за производство и сервисирање на 
фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување;  

12. да располага со стручен кадар потребен за производство и сервисирање на фискална 

апаратура и интегриран автоматски систем за управување;  

13. фискалната опрема која ја произведува и продава да биде произведена во согласност  
со дадените стандарди и одредбите на подзаконскиот акт од членот 15 став 5 од овој  
закон;  

14. да располага со извештај со целосна документација од тестирањето на пробниот 

модел од соодветниот тип и модел на фискалниот систем на опрема издаден од независно 

акредитирано правно лице од членот 19-а од овој закон;  

15.  да  располага  со  опис  на  конструкцијата,  функционалноста  на  опремата  и 
сигурносната опрема која гарантира точност во работењето и  

16. да располага со документација за GPRS терминалите.  

Продолжување на дозволата од членот 15 став 3 од овој закон може да добие правно  

лице кое ќе ги исполни условите од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 на овој  

член.  

Доказите со кои се докажува исполнетост на условите од ставот 1 точки 1, 2, 3 и 4 на  

овој член ги прибавува овластено службено лице во Управата за јавни приходи кое ја води  

постапката за доставување на предлогот од членот 15 ставови 2 и 3, кое е должно во рок  

од три дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен  

орган.  

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од 

ставот (3) на овој член да ги достави во форма пропишана со Законот за општата управна 

постапка во рок од три дена од денот на приемот на барањето.“  
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Член 4  

Во членот 16-а став 1 зборовите: „членот 16 алинеја 1“ се заменуваат со зборовите: 

„членот 16 став 1 точка 5“.  

Член 5  

Во членот 17 став 1 зборовите: „министерот за финансии“ се заменуваат со зборовите: 
„Министерството за финансии“.  

 

Член 6  

Во  членот 19-а  став 1  зборовите: „министерот  за  финансии“  се  заменуваат  со 

зборовите: „Министерството за финансии“. 
По ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:  

„Доказите со кои се докажува исполнетост на условите од ставот 3 алинеи 1, 2, 3 и 4 на  

овој член ги прибавува овластено службено лице во Министерството за финансии кое ја  

води постапката за издавање на овластувањето од ставот 1 на овој член, кое е должно во  

рок од три дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот  

јавен орган.  

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од 

ставот (4) на овој член да ги достави во форма пропишана со Законот за општата управна 

постапка во рок од три дена од денот на приемот на барањето.  

Документите за исполнетоста на условите од ставот 3 алинеи 5, 6, 7, 8, 9 и 10 на овој член 
се доставуваат во оригинал или во заверен препис од страна на нотар.“  

 

Член 7  

Во  членот 19-б  став 3  зборовите: „министерот  за  финансии“  се  заменуваат  со 

зборовите: „Министерството за финансии во рок од 30 дена“. 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:  

„Документите од ставот 1 на овој член од кои може да се увиди организациската 

структура  на  правното  лице  и  ценовникот  по  кој  ќе  се  наплатуваат  услугите  се 

доставуваат од барателот во оригинал или во заверен препис од страна на нотар.“  

Член 8  

Членот 20 се менува и гласи:  

„Управата  за  јавни  приходи  воспоставува  Регистар  на  одобрени  и  регистрирани 
фискални системи на опрема согласно со Законот за општата управна постапка. Формата, 

содржината и начинот на водење на Регистарот од ставот 1 на овој член ги пропишува 

министерот за финансии.“  

 

Член 9  

Во членот 21-г став 1 точка 4 зборовите во заградата „член 16 алинеја 4“ се заменуваат со 

зборовите: „член 16 став 1 точка 9“.  

Член 10  

По членот 21-г се додава нов член 21-д, кој гласи:  

 

„Член 21-д  

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

овластеното службено лице во Министерството за финансии ако не одлучи во роковите 

утврдени во членoвите 15 ставови 2 и 3 и 19-б став 3 по поднесено уредно барање кон кое се 

приложени сите потребни докази.  
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Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

овластеното службено лице во Управата за јавни приходи, односно Министерството за 

финансии ако не ги побара доказите по службена должност во рокот утврден во членовите 16 
став 3 и 19-а став 4 од овој закон.  

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на  

овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите ако не  

ги достави бараните докази во рокот утврден во членовите 16 став 4 и 19-а став 5 од овој  
закон.  

За прекршоците од ставовите 1, 2 и 3 на овој член прекршочна постапка води и 

прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“  

Член 11  

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

 

Член 12  

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат 

согласно со законот по кој биле започнати.  

Член 13  

Одредбите на членовите 1 и 2, членот 3 со кој се менува членот 16 ставови 3 и 4 и  

членовите 4, 5, 6, 7, 8, 9  и 10 на овој закон ќе започнат да се применуваат со 

започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 

од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 

124/15).  

Член 14  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”.  
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