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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 30 јули
2014 година.

Бр. 07-3047/1
30 јули 2014 година

Скопје

Претседател
на Република Македонија,

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“ број 31/2001, 42/2003, 40/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 133/2009, 171/10,
185/11, 6/12, 79/13, 188/13), во членот 3 став 2 алинеја 2 точката и запирката на крајот на
реченицата се заменуваат со сврзникот „и“.

Во алинејата 3 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка.
Алинејата 4 се брише.

Член 2
Во членот 3-а ставот 5 се менува и гласи:
„ Даночниот обврзник е должен да го замени крипто медиумот кој е составен дел на

крипто модулот на секои три години и заменетиот крипто медиум да го чува најмалку пет
години во објектот.“

Ставот 6 се менува и гласи:
„По исклучок од ставот 5 на овој член, крипто медиумот од резервниот фискален

систем на опрема се заменува по потреба при негово нефункционирање.“
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Член 3
По членот 3-а се додава нов член 3-б, кој гласи:

“Член 3-б
Даночниот обврзник е должен преку мрежата на мобилните оператори да обезбеди

постојана комуникација со серверот на Управата за јавни приходи.“

Член 4
Во членот 5 став 1 пред точката 1 се додаваат две нови точки 1 и 2, кои гласат:
„1) текст „ФИСКАЛНА СМЕТКА“;
2) реден број на фискалната сметка во тековниот ден;“.

Точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 стануваат точки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19.

Во точката 18 која станува точка 20 по зборот „сметка“ сврзникот „и“ се заменува со
точка и запирка.

Точката 19 која станува точка 21 се менува и гласи:
„21) фискално лого, регистарски број на фискален апарат и регистарски број на

фискална меморија и“.
Точката 20 станува точка 22.

Член 5
Во членот 5-а ставот 3 се менува и гласи:
„Фискалното лого, регистарскиот број на фискалниот апарат и регистарскиот број на

фискалната меморија можат да се наоѓаат и во три последователни различни линии.“

Член 6
Во членот 9-а став 1 зборовите: „фискалните апарати“ се заменуваат со зборовите:

„фискалните системи на опрема“, а зборовите: „фискален систем на опрема“ се заменуваат
со зборовите: „фискална апаратура и/или интегриран автоматски систем за управување“.

Член 7
Во членот 13 став 1 зборовите: „5.000 евра во денарска противвредност во рамките на

тримесечниот период“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 денари во претходната
година“, а зборовите: „закупи и“ се бришат.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Даночниот обврзник кој во деловниот објект има воведено во употреба два или повеќе

фискални системи на опрема, не е должен да регистрира резервен фискален систем на
опрема за тој деловен објект.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 8
Во членот 14 ставот 2 се менува и гласи:
„Даночниот обврзник - корисник на фискален систем на опрема е должен да го

сервисира фискалниот систем на опрема кај овластен сервисен центар на производителот на
фискална апаратура, односно на интегриран автоматски систем на управување од кого истиот
е набавен.“

По членот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:
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„Производителот на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на
управување пред продажбата на фискална апаратура, односно интегриран автоматски
систем на управување е должен да го запознае корисникот на фискален систем на опрема со
функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема и да
обезбеди упатство и обука за употреба на фискален систем на опрема.

Производителот  на  фискален  систем  на  опрема  е  должен,  без  надоместок,  на
корисникот  на  фискална  апаратура,  односно  интегриран  автоматски  систем  на
управување, да му обезбеди навремено сервисирање во гарантниот рок.“

Член 9
Членот 15 се менува и гласи:
„Правните лица коишто се заинтересирани за вршење на производство и продажба на

фискален систем на опрема треба да поднесат барање до Управата за јавни приходи за
добивање на дозвола за одобрување на производство и продажба на соодветен модел на
фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување.

Министерот за финансии на предлог на Управата за јавни приходи издава дозвола за
одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура,
односно интегриран автоматски систем на управување, со важност од шест години.

Два месеца пред истекот на рокот на важност на дозволата од ставот 1 на овој член
производителот  на  фискална  апаратура,  односно  интегриран  автоматски  систем  на
управување може да побара од Министерството за финансии продолжување на рокот на
важноста на дозволата за четири години.

Производителот на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на
управување  е  должен  редовно  да обезбедува  резервни  делови,  техничка  помош,
сервисирање  и  превентивна  проверка  на  фискална  апаратура,  односно  интегриран
автоматски систем на управување десет години од денот на истекот на рокот на важност на
дозволата на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура,
односно интегриран автоматски систем на управување.

Министерот за финансии го пропишува начинот за одобрување и продолжување на
дозволата на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура,
односно интегриран автоматски систем на управување.“

Член 10
Во членот 16 алинеја 1 зборовите: „во висина од 500.000 американски долари“ се

бришат.
Алинејата 4 се менува и гласи:
„- најмалку една проверка годишно на продадената фискална апаратура, односно

интегриран автоматски систем на управување како превентивна проверка без надоместок
и“.

Во алинејата 5 по зборот „место“ се додаваат зборовите: „или во сервисниот центар“, а
точката и запирката се заменуваат со точка.

Алинејата 6 се брише.

Член 11
По членот 16 се додаваат два нови члена 16-а и 16-б, кои гласат:

3 од 8

www.pravdiko.mk



Службен весник на РМ, бр. 115 од 01.08.2014 година

„Член 16-а
Банкарската гаранција од членот 16 алинеја 1 од овој закон, производителот на

фискален систем на опрема е должен да ја обезбеди за целиот период на важност на
одобрувањата  за  производството  и  користењето  на  соодветни  модели  на  фискална
апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, како и за период од десет
години по денот на истекот на рокот на важност на важечкото одобрување на
производството и продажбата  на соодветен  модел на фискална  апаратура,  односно
интегриран автоматски систем на управување.

Износот на банкарската гаранција се менува во зависност од бројот на продадени
фискални апаратури, односно интегрирани автоматски системи на управување со кои
производителот учествува на пазарот.

Пред издавањето на првата дозвола за одобрување на производството и продажбата на
соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на
управување, производителот е должен да обезбеди банкарска гаранција со важност од две
години од денот на добивањето на одобрувањето на производството и продажбата на
соодветен модел на фискална апаратура во висина од 300.000 евра.

По истекот на рокот на важност на банкарската гаранција од ставот 3 на овој член
производителот  на  фискална  апаратура,  односно  интегриран  автоматски  систем  на
управување е должен на секои две години да обезбеди нова банкарска гаранција со
важност од две години.

Вредноста на банкарската гаранција од ставот 4 на овој член која се обезбедува по
истекот на првите две години од денот на добивањето на одобрувањето на производството и
продажбата на соодветен модел на фискална апаратура и секоја наредна банкарска
гаранција по истекот на претходната, се утврдува во зависност од бројот на фискални
апаратури,  односно  интегрирани  автоматски  системи  на  управување  со  кои
производителот  на  фискална  апаратура,  односно  интегриран  автоматски  систем  на
управување учествува на пазарот, и тоа:

- 100.000 евра за продадени до 10.000 фискални системи на опрема,
- 200.000 евра за продадени од 10.001 до 20.000 фискални системи на опрема,
- 300.000 евра за продадени од 20.001 до 30.000 фискални системи на опрема,
- 400.000 евра за продадени од 30.001 до 40.000 фискални системи на опрема,
- 500.000 евра за продадени од 40.0001 до 50.000 фискални системи на опрема и
- 600.000 евра за продадени над 50.000 фискални системи на опрема.
Производителот на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на

управување е должен да ја приложи банкарската гаранција од ставот 5 на овој член до
Министерството за финансии најмалку 30 дена пред истекот на важноста на претходно
приложената гаранција.

Доколку поради делумно активирање на банкарската гаранција, нејзиниот износ се
намали под износот утврден во согласност со овој член,   производителот е должен да го
дополни износот на банкарската гаранција до полниот износ утврден во согласност со
ставовите 3 и 5 на овој член во рок од 30 дена од денот на делумното активирање на
банкарската гаранција.

Член 16-б
Доколку производителот на одобрениот модел на фискална апаратура не се придржува

кон условите утврдени во членовите 16 и 16-а од овој закон, Министерството за финансии
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ќе ја активира банкарската гаранција целосно или делумно со цел надоместување на
материјалната штета предизвикана од повреда на членовите 16 и 16-а од овој закон.“

Член 12
Членот 17 се менува и гласи:
„Доколку  производителот  на  одобрениот  модел  на  фискална  апаратура,  односно

интегриран автоматски систем на управување не се придржува кон условите утврдени во
членовите 16 и 16-а од овој закон, министерот за финансии ќе ја одземе издадената
дозвола за одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална
апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување.

Министерот  за  финансии  го  пропишува  начинот  на  одземање  на  дозволата  за
одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура,
односно интегриран автоматски систем на управување.“

Член 13
Членот 18 се брише.

Член 14
Во  членот 19  зборот „користење“  се  заменува  со  зборовите : „производство  и

продажба“.

Член 15
Членот 19-а се менува и гласи:
„Контролата  и  проверката  на  функционалните  и  техничките  карактеристики  на

фискалниот систем на опрема ги вршат независни акредитирани правни лица овластени од
министерот за финансии, кои ги исполнуваат условите од ставот 3 на овој член.

Овластувањето од ставот 1 на овој член се издава на правно лице за период од   пет
години.

Овластувањето од ставот 1 на овој член може да се издаде на правно лице кои ги
исполнува следниве услови:

- да е регистрирано за вршење на дејноста во Централниот регистар на Република
Македонија,

- да не е во постапка на стечај или ликвидација,
- да нема неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- во моментот на поднесување на барањето за добивање овластување за вршење на

контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот
систем на опрема да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на
професија,  дејност  или  должност,  односно  привремена  забрана за  вршење  одделна
дејност; споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на
договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство; споредна казна
привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност, додека траат последиците од
прекршочната санкција и споредната казна,

- да е акредитирано за контрола на функционалните и техничките карактеристики на
фискалниот систем на опрема од страна на Институтот за акредитација на Република
Македонија, согласно барањата за акредитација на контролни тела,

- да располага со соодветни простории за работа,
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- да има вработено најмалку три лица со високо образование од областа на електроника и
информатика, кои имаат најмалку пет години работно искуство во областа,

- да располага со опрема за испитување на степен на заштита, испитување на удари и
потискување, испитување на температурните и атмосферските влијанија, испитување на
запаливост, испитување на напојувањето и протокот на струја, испитувањето на влијание од
електромагнетни полиња и друго,

- да има план и начин на вршење на проверката и контролата на системот на
фискалната апаратура како и обемот на истата и

- да не врши советодавна активност за субјектите над кои врши контрола.“

Член 16
По членот 19-а се додаваат два нови члена 19-б и 19-в, кои гласат:

„Член 19-б
За издавање на овластување на независни акредитирани правни лица за вршење на

контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот
систем  на  опрема,  заинтересираните  субјекти  доставуваат  барање  за  добивање
овластување  за  вршење  на  контрола  и  проверка  на  функционалните  и  техничките
карактеристики на фискалниот систем на опрема до Министерството за финансии со
докази за исполнетост на условите од членот 19-а од овој закон, како и увид во својата
организациска структура и ценовник по кој ќе ги наплатуваат услугите.

Барањето од ставот 1 на овој член го разгледува Комисија формирана од министерот за
финансии за проверка на поднесена документација од правни лица кои поднеле барање за
добивање  овластување  за  вршење  на  контрола  и  проверка  на  функционалните  и
техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема (во натамошниот текст:
Комисијата). Комисијата е составена од пет членови од кои претседател на комисијата и
еден член кои ги номинира Министерството за финансии, двајца членови кои ги номинира
Управата за јавни приходи и еден член кој го номинира Министерството за информатичко
општество  и  администрација  и  нивни  заменици  кои  ги  номинираат  соодветните
институции.

На предлог на Комисијата, министерот за финансии издава решение за издавање на
овластување за контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на
фискалниот систем на опрема на правното лице за кое ќе се утврди дека ги исполнува
условите од членот 19-а од овој закон.

Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на барањето од ставот 1 на
овој член и потребната документација за исполнување на условите утврдени во членот 19-а од
овој закон и ставот 1 на овој член.

Член 19-в
Правното лице овластено за контрола и проверка на функционалните и техничките

карактеристики на фискалниот систем на опрема е должно да ги исполнува условите
утврдени во согласност со членот 19-а од овој закон во текот на целиот период на важност на
овластувањето.

Правното лице овластено за контрола и проверка на функционалните и техничките
карактеристики на фискалниот систем на опрема е должно да не наплаќа цени повисоки
од цените за услугите доставени во прилог на барањето за добивање овластување за
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вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на
фискалниот систем на опрема согласно со членот 19-б став 1 од овој закон.

Доколку од страна на Управата за јавни приходи ќе биде утврдено постапување
спротивно на ставовите 1 и 2 на овој член, за констатираната неправилност се известува
Министерството за финансии, кое донесува решение за одземање на овластувањето за
контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот
систем на опрема од правното лице.

Против решението од ставот 3 на овој член правното лице може да поведе управен
спор.“

Член 17
Во членот 21 став 1 точка 4, зборот „модулот“ се заменува со зборот „медиумот“ и

бројот „4“ се заменува со бројот „5“.
По точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:
„7) преку мрежата на мобилните оператори не обезбеди постојана комуникација со

серверот на Управата за јавни приходи (член 3-б).“

Член 18
По членот 21-в се додава нов член 21-г, кој гласи:

„Член 21-г
Глоба  во износ  од 5.000  евра  во денарска  противвредност  ќе  му  се  изрече  на

производителот на фискален систем на опрема за сторен прекршок, ако:
1) не обезбеди банкарска гаранција во роковите наведени во членот 16-а од овој закон;
2) не обезбеди редовно резервни делови, техничка помош и сервисирање;
3) не обезбеди три сервисни центри во Република Македонија, како и сервисен центар

во регионална дирекција, на чие подрачје се продадени над 1.000 фискални системи на
опрема и

4) не изврши 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 (член 16 алинеја 4).

Глоба  во износ  од 1.500  евра  во денарска  противвредност  ќе  му  се  изрече  на
одговорното лице во правното лице  за прекршокот од ставот 1 на овој член.“

Член 19
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински

плаќања („Службен весник на Република Македонија“ број 79/13), во членот 23 алинеја 1
датата „31 јули 2014 година“ се заменуваат со датата „ 31 октомври 2014 година“.

Во алинејата 2 датата „31 октомври 2014“ се заменуваат со датата „31 јануари 2015
година“.

Член 20
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински

плаќања („Службен весник на Република Македонија“ број 79/13), членот 24 се брише.
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Член 21
Подзаконските прописи утврдени со овој закон, ќе се донесат во рок од 30 дена од

денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 22
Производителите на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на

управување кои се стекнале со дозволи за одобрување на производство и користење на
соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на
управување треба да го усогласат своето работење со одредбите од овој закон во рок од 60 дена
од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Доколку имателите на дозвола не го усогласат своето работење до истекот на рокот од
ставот 1 на овој член, дозволата ќе се одземе.

Член 23
Правните лица кои се стекнале со овластување за вршење на контрола и проверка на

функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема се должни да
го усогласат своето работење со одредбите од овој закон во рок од 60 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.

Доколку имателите на овластување не го усогласат своето работење до истекот на
рокот од ставот 1 на овој член, овластувањето ќе се одземе.

Член 24
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

утврди пречистен текст на Законот за регистрирање на готовински плаќања.

Член 25
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“.
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