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В  О  В  Е  Д

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ  И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

 Во годишните извештаи на Европската Комисија за напредокот на Република 
Македонија кон Европската Унија неколку години по ред беа нотирани високите 
трансакциски трошоци за прекуграничните плаќања. Со цел да се намалат овие трошоци 
и времето за извршување на платежните трансакции во евра, како и за поуспешна 
оперативна подготвеност на Народната банка за приклучување во системот на Европски 
централни банки, потребно е во Законот за девизното работење да се овозможи пристап 
до странските платни системи заради вршење на платниот промет со странство.

Во моментов резидентите – овластени банки можат да вложуваат во хартии од 
вредност издадени од влади на земји-членки на ОЕЦД. Меѓутоа, членството во ОЕЦД 
само по себе не значи дека земја-членка има висок кредитен рејтинг како гаранција за 
вложувањето. Поради тоа, има потреба од измени во законските решенија со кои ќе се 
воспостави врска на хартиите од вредност со кредитниот рејтинг на земјата како мерило 
за степенот на ризичност.

Според постојните решенија, резиденти не можат да вложуваат во хартии од 
вредност во странство. Ваквите решенија се ограничувачки за трговските друштва 
основани во Република Македонија од странски компании. Имено, вообичаена 
меѓународна пракса е компаниите, како награда на своите вработени, да им даваат акции 
од матичните друштва. Поради, се предлага ваквата пракса да се воведе и за компаниите 
во технолошко индустриските развојни зони. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Целта на предложениот закон е да се намалат трансакциските трошоци за 
прекуграничните плаќања и времето за извршување на трансакции во евра, зголемување 
на оперативната подготвеност на Народната банка за приклучување во системот на 
Европски централни банки и јакнење на сигурноста на вложувањата на овластените 
банки во странски хартии од вредност.

Предлогот на закон за изменување на Законот за девизното работење се заснова на 
истите начела врз кои се заснова и постојниот закон. 

Основни решенија што се предлагаат со законот се:
- Овозможување на платен промет со странство преку странски платни системи,
- Овозможување на овластените банки – резиденти да вложуваат во хартии од 

вредност издадени во странство, согласно со условите пропишани од 
Народната банка,

- Овозможување на резиденти – зависни друштва кои работат во ТИРЗ-овите да 
купуваат акции издадени од нивните владеачки друштва за наградување на 
своите вработени.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН                 
ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

За спроведување на законот што се предлага, не се потребни финансиски 
средства од Буџетот на Република Македонија. 



IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА 
ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДРЕДЕНИ СУБЈЕКТИ

Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за девизното 
работење нема да предизвика финансиски импликации врз Буџетот на Република 
Македонија. 



ПРЕДЛОГ-ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

Член 1
Во Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ 

број 34/01, 49/01, 103/01, 54/02, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13) во членот 4 по ставот 2 се 
додава нов став 3 кој гласи:

„Овластените банки може да имаат странски платежни средства на девизна сметка 
кај Народна банка на Република Македонија заради вршење на платен промет согласно 
член 26 став 3 од овој закон.“

Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.

Член 2
Во членот 14 став 4 зборот „купуваат“ се заменува со зборовите „вложуваат во“.
Ставот 5 се менува и гласи:
„Овластените банки можат во свое име и за своја сметка да вложуваат во  хартии 

од вредност во странство кои ги исполнуваат условите пропишани од страна на Народна 
банка на Република Македонија.“

Ставовите 6, 7 и 8 се бришат.
Во ставот 9 кој станува став 6 зборот „купуваат“ се заменува со зборовите 

„вложуваат во“ и се додава нов став 7 кој гласи:
„По исклучок од став 4 на овој член, резиденти - зависни друштва основани  во 

технолошко индустриските развојни зони можат, заради наградување на своите 
вработени, за своја сметка а во име на вработените, да купуваат акции издадени од 
владеачкото друштво.“

Член 3
Во членот 21 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
„Народна банка на Република Македонија може на овластените банки да им 

одобрува интрадневен кредит и кредит преку ноќ во девизи заради непречено вршење на 
платниот промет согласно член 26 став 3 од овој закон.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 4
Во членот 26 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„Народна банка на Република Македонија може да користи и на овластените банки 

да им овозможи пристап до странски платни системи заради вршење на платен промет со 
странство.“

Ставот 3  станува став 4 .

Член 5
Во членот 56-а став 1 точка 1 зборовите „ставови 1, 4, 5 и 6“ се заменуваат со 

зборовите „ставови 1, 5, 6 и 7“. 
Во точката 4 зборот „купуваат“ се заменува со зборовите „вложуваат во“.
Точката 5 се менува и гласи:
„овластените банки вложуваат во хартии од вредност во странство во туѓо име и за 

туѓа сметка или во свое име и за туѓа сметка (член 14 став 5).“
По  точката 6 се додава нова точка 6-а која гласи:



„6-а) Резидент - зависно друштво основано во технолошко индустриските развојни 
зони купува акции издадени од владеачкото друштво за своја сметка и во свое име (член 
14 став 7).“

Во точката 14 бројот „2“ се заменува со бројот „3“.

Член 6
Во членот 57-б став 1 по бројот 6 се става запирка и се додаваат зборовите „6-а“.

Член 7
Во членот 59 став 1 зборовите „ставови 3, 4, 5, 6, 7 и 8“ се заменуваат со 

зборовите „ставови 4, 5, 6 и 7“.
Во ставот 2 зборовите „ставови 3, 4, 5, 6 и 7“ се заменуваат со зборовите „ставови 

4 и 5“.

Член 8
Подзаконскиот акт од овој закон ќе се донесе во рок од 90 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.
До донесувањето на подзаконскиот акт од ставот 1 на овој член, вложувањето во 

хартии од вредност во странство ќе се врши согласно со одредбите од Законот за 
девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ број 34/01, 49/01, 
103/01, 54/02, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13).

Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

Со членовите 1, 3 и 4 се уредува пристапот на банките во Република Македонија до 
алтернативен канал за прекугранични плаќања во евра, што ќе овозможи порамнување 
на плаќањата во евра за домашните правни и физички лица во платниот систем ТАРГЕТ2 
на Европската централна банка, а со тоа и до намалување на трансакциските трошоци и 
скусување на времето за извршување на трансакциите во евра. За таа цел, на Народната 
банка и на банките им се овозможува пристап до странски платни системи заради 
вршење на платен промет со странство (член 4). За реализација на ваквите 
прекугранични плаќања во евра, се овозможува овластените банки да отвораат девизни 
сметки кај Народната банка (член 1), а заради ликвидносна поддршка на банките и 
непречено вршење на платниот промет во евра со странство, се овозможува Народната 
банка да им одобрува на банките интрадневен кредит и кредит преку ноќ во девизи (член 
3).

Со измената од членот 2, со кој се вршат измени во членот 14 од Законот, се менуваат 
критериумите што треба да ги исполнат хартии од вредност во странство во кои е 
дозволено да вложуваат домашните овластени банки. Имено, банките ќе можат да 
вложуваат во хартии од вредност во странство што ги исполнуваат условите пропишани 
од страна на Народната банка. 

Со новиот став 7 на членот 14 се овозможува резиденти – зависни друштва основани 
во ТИРЗ-овите за своја сметка, а во име на вработените, да купуваат акции издадени од 
владејачкото друштво, кои ќе бидат дадени на вработените како награда.

Измените во членовите 5, 6 и 7 се во насока на усогласување на прекршочните 
одредби од законот со измените и дополнувањата.

Со членот 8 се уредува рокот за донесување на подзаконскиот акт пропишан со овој 
закон и правото што ќе се применува во однос на вложувањето во хартии од вредност во 
странство до денот на донесувањето на подзаконскиот акт.

Со членот 9 се уредува влегувањето во сила на законот.
 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Постојните одредби од Законот за девизното работење се меѓусебно поврзани со 
предлозите за изменување и дополнување на овој закон бидејќи се однесуваат на иста 
правна работа.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Предложените изменувања на Законот за девизното работење имаат за цел  ефикасно и 
еднообразно спроведување на законските одредби.



ИЗВОД ОДРЕДБИ
Од  Законот за девизното работење што се изменуваат  

2.2.Трансакции меѓу резиденти
Член 4

Резидентите меѓу себе можат да склучуваат трансакции во странски платежни средства, 
како и трансакции чиј предмет е странско платежно средство, само под услови и начин 
утврдени со овој Закон.
Резидентите можат да имаат странски платежни средства на девизни сметки или како 
девизни влогови кај банки во Република Македонија, овластени согласно со Законот за 
банките.
Народната Банка на Република Македонија го утврдува начинот на кој резидентите 
отвораат девизни сметки.
Употреба на девизи и други меѓународни мерила за вредност е дозволена само за 
вредносно изразување на договорите помеѓу резидентите при што валутата на 
извршување задолжително е денар.
Се забранува наплата или исплата во ефективни странски пари на побарувања меѓу 
резиденти.
Одредбите од став 1 од овој член не важат при исплата на плати на работници кои 
работат во странство врз основа на договор со резидент и за повраток на трошоци кои 
тие ги направиле во странство.

Вложувања на резиденти во хартии од вредност во странство
Член 14

Резидентите можат да вршат упис, да уплатуваат и да тргуваат со хартии од вредност во 
странство само преку овластен учесник на пазарот на хартии од вредност (во 
натамошниот текст: овластен учесник) или преку овластен учесник на странска берза или 
организиран пазар на хартии од вредност.
Овластениот учесник е должен за сите вложувања на резидентите во хартии од вредност 
во странство, како и за измена на овие вложувања, вклучувајќи и нивно отуѓување 
редовно да доставува извештај до Народна банка на Република Македонија.
Доколку резидентот врши упис, уплатува или тргува со хартии од вредност во странство 
преку овластен учесник на странска берза или организиран пазар на хартии од вредност, 
должен е да го достави извештајот од ставот 2 на овој член до Народната банка на 
Република Македонија.
Резидентите освен овластените банки, не можат да купуваат хартии од вредност во 
странство. 
Овластените банки во свое име и за своја сметка можат да купуваат и продаваат хартии 
од вредност во странство.
Правото од став 4 на овој член се однесува на хартиите од вредност издадени или 
гарантирани од влади на држави-членки на ОЕЦД и од меѓународни финансиски 
институции.
Правото од став 4 на овој член се однесува и на други хартии од вредност кои поседуваат 
инвестициски рејтинг оценет од страна на најмалку една првокласна меѓународна рејтинг 
агенција.
Критериумите за инвестициски рејтинг ќе ги определи Народна банка на Република 
Македонија.
По исклучок на став 3 од овој член, Фондот за осигурување на депозити, осигурителните 
друштва, пензиските фондови и инвестиционите фондови можат да купуваат хартии од 
вредност во странство согласно законите кои го регулираат нивното работење.



Кредитирање меѓу резиденти во странски пари
Член 21

Овластените банки можат на резидентите да им одобруваат кредити во девизи.
Народната банка на Република Македонија ги утврдува условите и начинот под кои 
резидентите можат да склучуваат кредитни работи во девизи и вршат плаќања врз 
основа на трансакциите од овој член.

Платен промет со странство
Член 26

Платниот промет со странство го вршат банки, овластени од Народната банка на 
Република Македонија за вршење на платен промет со странство.
За потребите на Република Македонија платниот промет со странство го врши Народната 
банка на Република Македонија.
Народната банка на Република Македонија го пропишува начинот за вршење на платниот 
промет со странство.

Член 56-а
Глоба во износ од 6.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на правно лице резидент или нерезидент, ако:
1) врши плаќања или наплата во девизи за извршување на договорите меѓу резиденти и 
врши наплата или исплата во ефективни странски пари меѓу резиденти спротивно на овој 
Закон (член 4 ставови 1,4,5 и 6);
2) држи платежни средства или девизни влогови кај институции кои немаат овластувања 
согласно со Законот за банките (член 4 став 2);
3) издава и воведува хартии од вредност и документи за удел во резиденти инвестициони 
фондови во странство без добиено одобрение од Комисијата за хартии од вредност (член 
13 став 2);
4) резидентите, освен овластените банки, купуваат хартии од вредност во странство 
спротивно на одредбите од овој Закон (член 14 став 4);
5) овластените банки купуваат и продаваат хартии од вредност во странство во туѓо име 
и за туѓа сметка или во свое име и за туѓа сметка (член 14 ставови 5,6 и 7);
6) уписот, уплатувањето и тргувањето со хартии од вредност во странство не го врши 
преку овластен учесник или преку овластен учесник на странска берза или организиран 
пазар на хартии од вредност (член 14 став 1);
7) издава и воведува странски хартии од вредност во Република Македонија без 
одобрение од Комисијата за хартии од вредност (член 15 став 1);
8) издава и воведува странски должнички хартии од вредност со рок на пристигнувања 
над три години во Република Маконија (член 15 став 3);
9) уписот, уплатувањето и тргувањето со хартии од вредност во Република Македонија не 
го врши преку овластен учесник (член 16 став 1);
10) за трансакциите во странство со документи за удели на инвестиционите фондови кои 
се резиденти не постапува согласно со одредбите од членовите 13 и 14 на овој Закон 
(чл.18);
11) за трансакциите со документи за удели на инвестиционите фондови кои се 
нерезиденти не постапува согласно со одредбите од членовите 15 и 16 на овој Закон 
(член 19);
12) кредитните работи со странство ги врши спротивно на начинот пропишан со овој 
Закон (член 20);
13) на резидент му одобрува кредити во девизи спротивно на одредбите на овој Закон 
(член 21 став 1);



14) склучува кредитни работи во девизи спротивно на условите утврдени од страна на 
Народната банка на Република Македонија (член 21 став 2);
15) резидент отвора и има сметка во странство спротивно на условите од овој Закон 
(член 23);
16) отвора и води сметка на нерезиденти во странска валута и во денари во спротивност 
со одредбите од овој Закон (член 24 став 1);
17) при отворање на сметка не го утврди идентитетот на нерезидентот (член 24 став 2);
18) врши трансфер врз основа на склучени договори за осигурување на живот и 
осигурување на кредити во спротивност со законските прописи (член 25);
19) платниот промет со странство го вршат спротивно на начинот утврден од Народната 
банка на Република Македонија (член 26);
20) врши плаќање и наплата на ефективни странски пари во трансакции со нерезиденти 
спротивно на начинот и условите пропишани од Народната банка на Република 
Македонија (член 27);
21) врши плаќања и трансфер на средства врз основа на капитални трансакции во 
спротивност со одредбите од овој Закон (член 28);
22) внесува или изнесува ефективни домашни и странски пари, чекови и монетарно злато 
спротивно на условите утврдени од Владата на Република Македонија и на Народната 
банка на Република Македонија (член 29);
23) врши трансфер на хартии од вредност во странство надвор од случаите утврдени со 
овој Закон (член 30);
24) врши трансакции на купување и продавање на странски платежни средства со 
субјекти кои за вршење на такви работи немаат добиено одобренија од Народната банка 
на Република Македонија (член 31 став 3);
25) купува и продава странски платежни средства на девизниот пазар спротивно на 
одредбите од овој Закон (член 31 став 4);
26) за вршењето на својата дејност купува или продава странски платежни средства од 
менувачница спротивно на овој Закон (член 31 став 6);
27) употребата на средните курсеви од курсната листа на Народната банка на Република 
Македонија е во спротивност со одредбите на овој Закон (член 35 став 1);
28) при царинењето на увозот царинската вредност не се утврди согласно со членот 43 
од Царинскиот закон (член 35 став 2); 
29) врши менувачки работи без добиено овластување од Народната банка на Република 
Македонија (член 36 став 2);
30) врши менувачки работи спротивно на начинот и условите пропишани од Народната 
банка на Република Македонија (член 36 став 3);
30-а) вложува и тргува со инвестициско злато спротивно на членот 22-а од овој закон;
31) не овозможува непречено вршење на инспекцискиот надзор, увид во работењето и на 
негово барање не му ја стави на располагање или доставува целата потребна 
документација или податоци (член 47); и
32) не го изврши решението на инспекторот (член 48 - б). 
Глоба до десеткратен износ од ставот 1 на овој член ќе се изрече за прекршок на правно 
лице резидент или нерезидент, ако со прекршокот од ставот 1 на овој член прибавило 
поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.
Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече и на 
одоговорното лице во правното лице за сторен прекршок од ставот 1 на овој член.
Глоба до петкратен износ од ставот 3 на овој член ќе се изрече за ппрекршок од ставот 1 
на овој член на одговорното лице во правното лице резидент или нерезидент, ако 
прекршокот го сторил од користољубие.
Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
менувачница за прекршокот од ставот 1 точка 30 на овој член.



Глоба во износ од 1.000 до 1.5000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
одговорното лице во менувачница за прекршокот од ставот 1 точка 30 на овој член.
Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
физичко лице резидент и нерезидент за сторен прекршок од ставот 1 на овој член.
Глоба до двоен износ од ставот 5 на овој член ќе се изрече за прекршок од ставот 1 на 
овој член на физичко лице резидент или нерезидент, ако прекршокот го сторил од 
користољубие.

Член 57-б
За прекршоците утврдени во членот 56-а став 1 точки 1, 2 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 
24, 27, 29, 30-а 31 и 32 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција 
изрекува Министерство за финансии - Државниот девизен инспекторат (во натамошниот 
текст: Прекршочен орган).
За прекршоците утврдени во членот 56-а став 1 точки, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 
26 и 30 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува 
Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Прекршочен орган).
За прекршоците утврдени во членот 56-а, став 1 точка 22 и 28 од овој закон прекршочна 
постапка води и прекршочна санкција изрекува Царинска управа (во натамошниот текст: 
Прекршочен орган).

Член 59
По истекот на првата етапа од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република 
Македонија и Европската Унија, одредбите на член 11 став 1, член 13 став 2, член 14 
ставови 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и член 15 став 3 од овој Закон, ќе престанат да важат.
Во случај на различни форми на поврзување и спојување на Македонската берза за 
долгорочни хартии од вредност со други странски берзи, одредбите на член 14 ставови 3, 
4, 5, 6 и 7 од овој Закон нема да се однесуваат за вложувањата на резидентите во хартии 
од вредност на тие берзи.
По истекот на втората етапа од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу 
Република Македонија и Европската Унија, одредбата на член 23 став 2 од овој Закон ќе 
престане да важи.


