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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

У К А З
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 29 јули
2015 година.

Бр. 08-3390/1 Претседател
29 јули 2015 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, 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“ бр.31/01, 42/03, 40/04, 70/06, 126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13,
188/13 и 115/14) членот 20-г се  брише.

Член 2
Во членот 20-ѓ по зборот „глоба“ се става точка, а зборовите ,,утврдена во поканата за

нејзино плаќање.“ се бришат.

Член 3
Членот 20-ж се брише.

Член 4
Во членот 21 во ставот (1) по зборот „лице“ се додаваат зборовите „и трговец

поединец“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му

се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот
поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Ставот (3) се брише.
Во ставот (4) кој станува став (3), бројот „500“ се заменува со зборовите „200 до 300“.
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Член 5
Во членот 21-а во ставот (1) по зборот „лице“ се додаваат зборовите „и трговец

поединец“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговец поединец ќе му

се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот
поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Ставот (3) се брише.
Ставот (4) кој станува став (3) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 250 до 375 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на

даночен обврзник - физичко лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.“
Ставот (5) се брише.

Член 6
Во членот 21-б во ставот (1) по зборот „лице“ се додаваат зборовите „и трговец

поединец“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице и трговецот поединец ќе му

се изрече на одговорното лице во правното лице и на одговорното лице во трговецот
поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) бројот „1500“ се заменува со зборовите „500 до 750“.

Член 7
Во членот 21-г 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.“

Член 8
Во членот 22 во ставот (1) по зборот „лице“ се додаваат зборовите „и трговец

поединец“ а зборовите „една година“ се заменуваат со зборовите „30 дена“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„За прекршоците од член 21-б на овој закон за одговорното лице кај правното лице и за

даночниот обврзник - физичко лице може да се изрече забрана на вршење должност
односно забрана на вршење на дејност во траење од 30 дена.“

Член 9
Членот 23-а се менува и гласи:
„Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши

согласно Законот за прекршоците.“

Член 10
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република

Македонија“.

2 од 2

www.pravdiko.mk


