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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

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

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА (*) 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска 

дисциплина (*), 

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

11 јуни 2019 година. 

 

Бр. 08-3438/1 Претседател на Република 

11 јуни 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА 

ДИСЦИПЛИНА( ) 

 

Член 1 

Во Законот за финансиска дисциплина („Службен весник на Република Македонија“ 

број 187/13, 201/14 и 215/15), во член 3 став (1) зборовите: „е отворена постапка за стечај, 

во согласност со закон со кој се уредува стечајна постапка“ се заменуваат со зборовите: 

„се водат постапки согласно со Законот за стечај“. 
 

Член 2 

Во член 4 точката 7 се менува и гласи: 

„Казнена камата“ е законска казнена камата или договорна казнена камата согласно со 

Законот за облигациони односи;“. 

 

Член 3 

Во член 5 став (2) точка 4) зборовите: „по исклучок кој произлегува од 

специфичностите на стоките, услугите и работите или од природата на договорот не е 

договорен подолг рок“ се заменуваат со зборовите: „постои изречна писмена согласност 

од двете страни и под услов тоа да не е значително нефер кон доверителот во смисла на 

членот 10 став (3) од овој закон“. 

 
 Со овој закон се врши усогласување со Директива 2011/7/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 16 февруари 2011 година за 
сузбивање на задоцнето плаќање при трговски трансакции 
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Во став (3) по зборот „страни“ се додаваат зборовите: „и под услов тоа да не е 

значително нефер кон доверителот во смисла на членот 10 став (3) од овој закон“. 

Во став (4) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат 

зборовите: „без претходно потсетување или опомена од страна на доверителот.“. 

 

Член 4 

Во член 7 во воведната реченица по зборот „треба“ се става запирка и се додаваат 

зборовите: „без претходно потсетување или опомена од страна на доверителот,“. 

Во точка 4 зборовите: „по исклучок кој произлегува од специфичностите на стоките и 

услугите или од природата на договорот не е договорен подолг рок“ се заменуваат со 

зборовите: „не е поинаку договорено во договорот или во тендерската документација 

(постои изречна писмена согласност од двете страни) и под услов тоа да не е значително 

нефер кон доверителот во смисла на членот 10 став (3) од овој закон“. 

 

Член 5 

Во член 8 став (1) износот „3.000“ се заменува со износот „2.400“. 

Во став (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „без 

потреба од претходно потсетување или опомена од страна на доверителот.“. 

 

Член 6 

Во член 10 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) При утврдувањето дали условите од договорот се значително неправедни и нефер 

кон доверителот се земаат предвид сите околности на конкретниот случај, а особено 

добрата трговска пракса, начелото на совесност и чесност, природата и специфичноста на 

производот или услугата и сразмерот на правата и обврските.“. 

Ставот (3) станува став (4). 

 

Член 7 

Во член 11 став (2) зборовите: „Министерството за финансии - Управа за јавни 

приходи“ се заменува со зборовите: „Министерството за економија - Државен пазарен 

инспекторат“. 

 

Член 8 

Во член 12 став (1) зборовите: „Управата за јавни приходи“ се заменуваат со зборовите: 

„Државниот пазарен инспекторат”. 

 

Член 9 

Во член 13 став (1) зборовите: „Управата за јавни приходи“ се заменуваат со зборовите: 

„Државниот пазарен инспекторат”. 

Во ставот (2) зборовите: „Управата за јавни приходи е должна“ се заменуваат со 

зборовите: „Државниот пазарен инспекторат е должен”. 

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) и 

(19) се бришат. 

 

Член 10 

Во член 13-а став (1) зборовите: „и истовремено се врачува покана за едукација на 

одговорното лице на субјектот кај кого е утврден прекршокот“ се бришат. 

Ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) се бришат. 

Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (2) и (3). 

Ставот (9) се брише. 
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Член 11 

Во член 13-б зборовите: „Управата за јавни приходи“ се заменуваат со зборовите: 

„Државниот пазарен инспекторат”. 

 

Член 12 

Во член 14 став (2) зборовите: „Управата за јавни приходи“ се заменуваат со зборовите: 

„Државниот пазарен инспекторат”. 

Во ставот (3) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и 

истото се констатира во записник.“. 

 

Член 13 

Во член 14-а став (1) зборовите: „Управата за јавни приходи“ се заменуваат со 

зборовите: „Државниот пазарен инспекторат”. 

Во став (15) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „што го 

издаваат овластените лица на Финансиската инспекција од јавниот сектор.“. 

По ставот (15) се додава нов став (16), кој гласи: 

„(16) Министерот за економија ја пропишува формата и содржината на прекршочниот 

платен налог што го издаваат инспекторите на Државниот пазарен инспекторат.“. 

Ставот (16) станува став (17). 

 

Член 14 

Започнатите постапки за спроведување на надзорот кај економските оператори од 

приватниот сектор до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат согласно со 

Законот за финансиска дисциплина („Службен весник на Република Македонија“ број 

187/13, 201/14 и 215/15). 

 

Член 15 

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

на влегувањето во сила на овој закон. 

 

Член 16 

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

на Република Северна Македонија“, а ќе започне да се применува во рок од 60 дена од 

денот на влегувањето во сила на овој закон. 


