
 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на членот 75 ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна 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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 

април 2019 година. 
 

Бр. 08-2588/2 Претседател 
17 мај 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје  Стево Пендаровски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Северна Македонија, 
м-р Talat Xhaferi, 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“ брoj 31/2001, 42/2003, 40/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 133/2009, 171/10, 
185/11, 6/12, 79/13, 188/13, 115/14, 129/15, 154/15, 23/16 и 11/18), во член 4 ставот 4 се 
менува и гласи: 

„По исклучок од ставот 2 на овој член во случај кога трговијата се врши преку 
посредници или дистрибутери даночниот обврзник фискалната сметка ја издава на 
дистрибутерот кој е должен да ја врачи на купувачот при плаќање на цената на доброто.“. 

 

Член 2 

По членот 5-а се додава нов член 5-б, кој гласи: 
 

„Член 5-б 
Даночниот обврзник при издавање на секоја фискална сметка преку фискалниот систем 

на опрема е должен точно да ги внесе податоците во фискалната сметка за опис и 
количина на прометот на добро, односно услуга, како и задолжителниот опис на 
плаќањата или делумните плаќања (во готово или со платежна картичка).“. 

 

Член 3 
Во членот 10 став 1 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: 

„кон која треба да се приложи фискалната сметка која се сторнира.“. 
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Член 4 

По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи: 

 
„Член 10-а 

Не е дозволено издавање сметка за сторна трансакција по истекот на 15 минути од 

издавањето на фискалната сметка во случај на: 

- вршење на промет на храна и пијалаци за консумирање во рамки на објектот на 

давателот на услугата и 

- приредување на игри на среќа во обложувалници уредени согласно со закон.“. 
 

Член 5 

Членот 20-а се менува и гласи: 

„Управата за јавни приходи врши контрола над спроведувањето и примената на 

одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон. 

Контролата ја вршат даночни инспектори и даночни контролори. 

За вршење на контролата на даночниот обврзник му се доставува налог за контрола 

непосредно пред започнување на контролата. 

По исклучок од ставот 3 на овој член, во случај кога е непознат идентитетот на 

даночниот обврзник, налогот за контрола се доставува на почетокот на контролата или 

најдоцна до завршувањето на контролата, во случај кога со непосредно предавање на 

налогот за контрола би се спречила или попречила контролата. 

Доколку при вршењето на контролата, даночниот инспектор или даночниот контролор 

утврди дека даночниот обврзник нема воведено фискален систем на опрема за 

регистрирање на готовинските плаќања составува записник во кој ја внесува 

констатираната незаконитост. Врз основа на констатираната незаконитост Управата за 

јавни приходи донесува решение со кое на даночниот обврзник ќе му забрани вршење на 

дејност во деловната просторија во траење од 30 дена. 

Доколку при вршењето на контролата даночниот инспектор или даночниот контролор 

утврди дека даночниот обврзник прометот не го регистрира преку фискален систем на 

опрема или не издава фискална сметка на купувачите, односно на корисниците на 

услугата, составува записник во кој ја внесува констатираната незаконитост. Врз основа 

на констатираната незаконитост Управата за јавни приходи донесува решение со кое на 

даночниот обврзник ќе му забрани вршење на дејност во деловната просторија до плаќање 

на глобата, но не подолго од 15 дена. 

Доколку при вршењето на контролата кај даночниот обврзник, даночниот инспектор 

или даночниот контролор по втор пат утврдат ист прекршок од ставот 6 на овој член, во 

рок од две години од денот на изрекување на последниот прекршок од страна на 

даночниот инспектор или даночниот контролор, Управата за јавни приходи донесува 

решение со кое на даночниот обврзник ќе му забрани вршење на дејност во деловната 

просторија во траење од 15 дена. 

Доколку при вршењето на контролата се утврди повторување на ист прекршок од 

ставот 7 на овој член, во рок од две години од денот на изрекување на последниот 

прекршок од страна на даночниот инспектор или даночниот контролор, тогаш Управата за 

јавни приходи донесува решение со кое на даночниот обврзник ќе му забрани вршење на 

дејност во деловната просторија во траење од 30 дена. Такво решение ќе се донесе за 

секое повторување на прекршокот во рок од две години од денот на изрекување на 

последниот прекршок од страна на даночниот инспектор или даночниот контролор. 
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Доколку даночниот обврзник во рокот определен со решението од ставот 5 на овој член 

не ги отстрани утврдените незаконитости, Управата за јавни приходи ќе донесе решение 

со кое на даночниот обврзник ќе му забрани вршење на дејност во деловната просторија 

во траење од 30 дена. 

Против решението од ставовите 5, 6, 7, 8 и 9 на овој член даночниот обврзник може да 

поведе управен спор пред надлежниот суд. Тужбата не го одлага извршувањето на 

решението.“. 
 

Член 6 

Во членот 21 став 2 се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на 

одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член.”. 

Во ставот 3 по зборовите: „физичко лице” се додаваат зборовите: „кое врши самостојна 

дејност”. 

 

Член 7 

Во членот 21-а став 1 по точката 1) се додаваат две нови точки 1-а) и 1-б), кои гласат: 

„1-а) во фискалната сметка неточно го внесе податокот за задолжителниот опис на 

плаќањата или делумните плаќања (во готово или со платежна картичка) (член 5-б); 

1-б) кон издадената сметка за сторна трансакција не ја приложи фискалната сметка  

која се сторнира (член 10 став 1);“. 

По точката 2) се додава нова точка 2-а), која гласи: 

„2-а) издаде сметка за сторна трансакција при вршење на промет на храна и пијалаци за 

консумирање во рамки на објектот на давателот на услугата и при приредување на игри на 

среќа во обложувалници по истекот на 15 минути од издавањето на фискалната сметка 

(член 10-а);“. 

Ставот 2 се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на 

одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член.”. 

Во ставот 3 по зборовите: „физичко лице” се додаваат зборовите: „кое врши самостојна 

дејност”. 

 

Член 8 

Во членот 21-б став 2 се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на 

одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член.”. 

Во ставот 3 по зборовите: „физичко лице” се додаваат зборовите: „кое врши самостојна 

дејност”. 

 

Член 9 

Во членот 22 став 2 по зборовите: „физичко лице” се додаваат зборовите: „кое врши 

самостојна дејност”. 

Член 10 

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

Република Македонија”. 


