
Службен весник на РМ, бр. 154 од 4.09.2015 година

20151544431

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 НА ЗАКОНОТ ЗА
РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за регистрирање на готовински
плаќања,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015
година.

Бр. 08-3968/1 Претседател
27 август 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 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 и 129/15) во член 20-а ставовите (7) и (8) се менуваат и
гласат:

„Против решението од ставовите (4), (5) и (6) на овој член даночниот обврзник може да
поведе управен спор пред надлежниот суд.

Тужбата не го одлага извршувањето на решението.“

Член 2
Започнатите постапки по жалба согласно со 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 и 115/14), до денот
на влегување во сила на овој закон ќе се завршат согласно со законот по кој биле
започнати.

Предметите  во  второстепена  управна  постапка  по  кои  одлучувал  министерот  за
финансии или од него овластено лице, а по кои е поведен управен спор до денот на
влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со законот по кој била
започната постапката.

Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република

Македонија“.
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