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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.154 од 04.09.2015 година 

 
Член 1 

Во Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 

13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 
84/12, 187/13, 15/15, 97/15 и 129/15), во членот 6-а ставот (4) се менува и 

гласи: 
“(4) Против решението од ставот (3) на овој член, даночниот обврзник може да 

поведе управен спор пред надлежниот суд.“ 
 

Член 2 

Во членот 82 став (3) се менува и гласи: 
“(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член важат и за промени во 

постапка по поведен управен спор.“ 
 

Член 3 

Членот 121 се менува и гласи: 
„(1) Управата за јавни приходи на даночниот обврзник кој во целост или делумно 

по пристигнатоста на даночната обврска не го платил данокот, односно 
споредната даночна давачка, му праќа опомена за видот и износот на данокот, 
односно споредните даночни давачки пристигнати за наплата, со која му 

наложува пристигнатиот износ да го плати веднаш, а најдоцна во рок од седум 
дена од денот на приемот на опомената. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, Управата за јавни приходи на 
даночниот обврзник за долг кој произлегува од даночни обврски кои се 
пресметуваат во еднакви износи, во рокови определени со закон кои се 

повторуваат и се непроменливи во текот на годината, наместо опомена од ставот 
(1) на овој член, може да достави известување за доспеан неплатен долг наведен 

во даночниот управен акт или даночниот акт. 
(3) Опомената од ставот (1) на овој член, се доставува согласно со одредбите од 
овој закон кои се однесуваат за доставување на даночен управен акт и даночен 

акт. 
(4) Должникот може да биде повикан да плати со телефонско известување за 

опомена за плаќање на данок од ставот (1) на овој член, за што се составува 
службена белешка.“ 
 

Член 4 
Во членот 126 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 

„(4) По исклучок од ставот (1) на овој член, за доспеан долг за кој Управата за 
јавни приходи има доставено известување согласно со членот 121 став (2) од овој 
закон, присилната наплата може да започне по истекот на 30 дена од денот на 

доспеаноста на долгот.“ 
 

Член 5 
Насловот пред членот 127 и членот 127 се менуваат и гласат: 

“Тужба против присилна наплата 
 

Член 127 

(1) Против присилната наплата не е дозволено поведување на управен спор пред 
надлежен суд за околности кои се однесуваат на утврдувањето на даночниот 

долг. 
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Поведување на управен спор е дозволено само против даночниот управен акт за 
одредување на присилната наплата. 

(2) Поведувањето на управен спор не ја попречува постапката по присилната 
наплата.“ 
 

Член 6 
Во членот 134 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат: 

“(4) По исклучок од ставот (3) од овој член, доколку е донесено решение за 
одложено плаќање на даночен долг на рати, на барање поднесено од даночниот 
должник, Управата за јавни приходи може да го брише залогот воспоставен во 

постапка на присилна наплата, доколку истиот приложи гаранција која во целост 
го обезбедува даночниот долг. 

(5) Бришењето на залогот ќе се изврши по истекот на 90 дена од правосилноста 
на решението за одобрено плаќање на даночниот долг на рати.“ 

 
Член 7 

Во ДЕЛ ТРЕТИ насловот “II. ПОСТАПКА ПО ЖАЛБА”, насловите пред членовите и 

членовите 172, 173, 174, 175, 175-а, 175-б, 175-в, 175-г, 175-д, 175-ѓ, 175-е, 
175-ж и 175-з се бришат. 

 
Член 8 

Членот 176 се менува и гласи: 

“(1) Против даночен управен акт даночниот обврзник може да поведе управен 
спор пред надлежниот суд. 

(2) Поднесувањето на тужбата не го спречува извршувањето на даночниот 
управен акт. 
(3) Управен спор може да се поведе и кога Управата за јавни приходи по барање 

на даночниoт обврзник не донела даночен управен акт во рокот утврден со 
законите од областа на даноците и другите јавни приходи како и на споредните 

даночни давачки кои ги управува Управата за јавни приходи.“ 
 

Член 9 

Одредбата на членот 134 утврдена во членот 6 од овој закон ќе се применува и 
на започнатите постапки за одложено плаќање на даночен долг, доколку 

должникот приложи гаранција која во целост го обезбедува даночниот долг. 
 

Член 10 

Започнатите постапки по жалба согласно со Законот за даночна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 13/2006, 88/2008, 159/2008, 

105/2009, 133/2009, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15 и 97/15), 
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 11 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за даночна постапка. 
 

Член 12 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“. 


