Службен весник на РМ, бр. 67 од 14.05.2010 година

20100671193
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
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на услуги брз
трансфер на пари,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 мај
2010 година.
Број 07-2108/1
12 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА
УСЛУГИ БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ
Член 1
Во Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари („Службен весник на Република
Македонија“ брoj 77/2003 и 54/2007), во членот 6 по точката 10 се додава нова точка 11,
која гласи:
"11) да не му е изречена споредна казна:
- забрана за добивање дозвола за вршење на услуга брз трансфер на пари,
- одземање на дозвола за вршење на услуга брз трансфер на пари,
- забрана за основање на нови правни лица и
- привремена или трајна забрана за вршење на услуга брз трансфер на пари."
Точката 11 станува точка 12.
Член 2
Пред членот 36 се додава наслов "Недозволен брз трансфер на пари", а членот 36 се
менува и гласи:
"Тој што ќе изврши брз трансфер на пари спротивно на членот 5 од овој закон
ќе се казни со затвор од една до три години.
Ако делото од овој член го изврши правно лице ќе се казни со парична казна.
Судот ќе му изрече на сторителот од ставот 1 на овој член и забрана за вршење на
професија, дејност или должност под условите определени со членот 38-б од Кривичниот
законик."
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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