
Врз основа на член 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 мај
2006 година.

Бр. 07-2173/1
29 мај 2006 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

З А К О Н

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

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 и 40/2004), во членот 8 став 1 зборот "печатат" се заменува
со зборот "запишуваат".

Член 2
Во членот 9 алинеја 3 сврзникот "и" се заменува со точка и запирка, а по алинејата 4 се

додаваат две нови алинеи 5 и 6, кои гласат:
"- лицата кои вршат улична продажба на весници и списанија -колпортерска продажба

и
- лицата  кои извршуваат континуиран промет, за кои издаваат сметки и за кои се

предвидени   последователни плаќања (испорака на струја, вода, телефонски услуги, греење и
ладење  и друго)."

Член 3
Во членот 14  по  ставот 1 се додава  нов  став 2,  кој гласи:
"За функционално и техничко одржување на фискалните апарати, даночниот обврзник е

должен да склучи договор со овластениот дистрибутер на фискален систем на опрема од кого е
набавена опремата."
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Член 4
Во членот 16 алинеја 3 по зборовите: "Република Македонија" се додаваат зборовите:

"како и сервисен центар во регионална дирекција, на чие подрачје се продадени над 600
фискални апарати", а во алинејата 5 по зборот "апаратурата" се додаваат зборовите: "на
самото место".

Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на

Република Македонија".
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