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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“  бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 29 мај 2020 година 
донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО 
ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА ЗА 

ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на 

вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/20 и 
128/20) член 1 во ставот 2 по зборот „задоцнување“ се става запирка и се додаваат 
зборовите „за постапката на присилна наплата како“.

Член 2
Во членот 2 по зборот „камата“ се додаваат зборовите „по каматна стапка“.

Член 3
По членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:

„Член 2-а
Управата за јавни приходи нема да издава опомена за плаќање на данок и нема да 

отпочнува постапка на присилна наплата за време на траењето на вонредната состојба 
како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 30 јуни 2020 година и тоа за:

- даночен долг кој е доспеан, а неплатен, и за кој не се отпочнати постапки на присилна 
наплата;

- даночен долг по сите основи кој ќе доспее во месеците мај и јуни 2020 година и
- судски такси и парични казни, односно глоби и трошоци изречени во парнични, 

прекршочни, кривични и управни постапки во корист на Република Северна Македонија, 
а кои ги наплатува Управата за јавни приходи, кои се доспеани, а неплатени, и за кои не е 
отпочната постапка на присилна наплата.“

Член 4
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.
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