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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.81 од 07.07.2008 година)  

 

Член 1 

Во Законот за девизното работење (“Службен весник на Република Македонија” број 
34/2001, 49/2001, 103/2001 и 51/2003), во членот 2 став 1 по точката 2 се додава нова 
точка 3, која гласи:  
“3) филијали на странски банки;”. 

Точките 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 4, 5, 6 и 7. 

Член 2 

Во членот 4 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:  
“Се забранува наплата или исплата во ефективни странски пари на побарувања меѓу 
резиденти.” 

Ставот 5 станува став 6. 

Член 3 

Во членот 7 став 2 зборовите: “Министерство за економија” се заменуваат со 
зборовите: “Централен регистар на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Централниот регистар)”. 

Ставот 3 се менува и гласи:  
“Централниот регистар врши упис на вложувања на резиденти во странство и на сите 
натамошни измени на вложувањата кои се сметаат за директни инвестиции на 
резидент во странство во Регистарот на директни инвестиции на резиденти во 
странство.” 

Ставот 4 се менува и гласи:  
“Централниот регистар води Регистар на директни инвестиции на резиденти во 
странство, за што на резидентите од ставот 2 на овој член им издава потврда за 
извршен упис и на секоја натамошна измена на директната инвестиција во странство.” 

Член 4 

Во членот 8 став 2 зборот “Нерезидентите” се заменува со зборовите: “Резидентите во 
кои нерезидент има вложување кое се смета за директна инвестиција”, а зборовите: 
“Министерство за економија” се заменуваат со зборовите: “Централниот регистар”.  
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Ставот 3 се менува и гласи:  
“Централниот регистар врши упис на вложувања на нерезиденти во Република 
Македонија и на сите натамошни измени на вложувањата кои се сметаат за директна 
инвестиција на нерезидент во Република Македонија во Регистарот на директни 
инвестиции на нерезидент во Република Македонија.” 

Ставот 4 се менува и гласи:  
“Централниот регистар води Регистар на директни инвестиции на нерезиденти во 
Република Македонија, за што на резидентите од ставот 2 на овој член им издава 
потврда за извршениот упис и за секоја натамошна измена на директната инвестиција 
во Република Македонија.” 

Член 5 

Во членот 11 став 3 зборовите: “на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Централен регистар)” се бришат. 

Член 6 

Во членот 12 став 1 по зборот “Нерезидентите” се става запирка и се додаваат 
зборовите: “филијали на странски банки”. 

Член 7 

Во членот 35 ставот 2 се менува и гласи:  
“При царинење на увозот, царинската вредност се утврдува согласно со членот 43 од 
Царинскиот закон.” 

Член 8 

По членот 36 се додава нов член 36-а, кој гласи: 

“Член 36-а 

Народната банка на Република Македонија му ја укинува дозволата за вршење на 
менувачки работи на резидентот кој од Народната банка на Република Македонија 
има добиено овластување за вршење на менувачки работи, ако утврди дека:  
1) дозволата ја прибавил врз основа на невистинити податоци;  
2) повеќе не ги исполнува условите за вршење на менувачки работи;  
3) менувачките работи ги извршува спротивно на прописите донесени врз основа на 
овој закон;  
4) го оневозможува извршувањето на надзор од страна на Народната банка на 
Република Македонија;  
5) доставува невистинити извештаи во текот на работењето и  
6) подолго од 30 дена не извршува менувачки работи. 

По укинување на дозволата за вршење на менувачки работи, резидентот од ставот 1 на 
овој член, неговите основачи или членови на органите на управување немаат право да 
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поднесат барање за добивање на дозвола за вршење на менувачки работи во рок од 
десет години од денот на правосилноста на решението за укинување на дозволата.” 

Член 9 

Во членот 43 по зборовите: “Министерството за финансии” се додаваат зборовите: 
“Царинска управа”. 

Член 10 

Членот 46 се менува и гласи:  
“Министерството за финансии - Државен девизен инспекторат врши инспекциски 
надзор над работењето на резиденти и нерезиденти кои вршат дејност на 
територијата на Република Македонија.” 

Член 11 

По членот 46 се додава нов член 46-а, кој гласи: 

“Член 46-а 

Министерството за финансии - Царинска управа врши надзор над изнесувањето од 
Република Македонија и внесувањето во Република Македонија на ефективните 
домашни и странски пари, чекови и монетарно злато кои од Република Македонија ги 
изнесуваат, односно во Република Македонија ги внесуваат резиденти и нерезиденти 
или ги праќаат по поштенски пат. “ 

Член 12 

Во членот 47 став 1 зборовите: “од членот 46 на овој закон “ се бришат. 

Во ставот 3 зборот “трети” се брише и по зборот “надзорот” се става точка, а зборовите 
до крајот на ставот се бришат. 

Член 13 

Членот 56 се менува и гласи:  
“Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на правно лице резидент или нерезидент, ако:  
1) не го пријави вложувањето и сите натамошни измени на вложувањето во 
Централниот регистар во утврдениот рок од склучувањето на капиталната трансакција 
која е правна основа за стекнување на директната инвестиција во странство (член 7 
став 2);  
2) не го пријави вложувањето и сите натамошни измени на вложувањето во 
Централниот регистар во утврдениот рок од склучувањето на капиталната трансакција 
која е правна основа за склучување на директна инвестиција во Република Македонија 
(член 8 став 2);  
3) изврши пренос на добивката и финансиските средства добиени со отуѓување и 
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продажба на сопственички дел во директната инвестиција, како и пренос на остатокот 
од ликвидациона маса спротивно на овој закон (член 9);  
4) вложува во недвижности во странство спротивно на овој закон (член 11 став 1);  
5) вложувањето во недвижности во странство, односно за измените на истото, не го 
пријави во Централниот регистар во утврдениот рок со овој закон (член 11 став 3);  
6) вложувањето во недвижности во Република Македонија, односно за измените на 
истото, не го пријави во Централниот регистар во рокот утврден со овој закон (член 12 
став 2);  
7) издавањето и воведувањето домашни хартии од вредност во странство претходно 
не го пријави кај Комисијата за хартии од вредност (член 13 став 1);  
8) за извршените вложувања на резидентот во хартии од вредност во странство, како и 
измена на овие вложувања и нивно отуѓување редовно не доставува извештај до 
Народната банка на Република Македонија (член 14 став 2);  
9) за вложувањата на нерезидентите во хартии од вредност во Република Македонија 
и измените на истите, вклучувајки и нивно отуѓување, не доставува редовно извештај 
до Народната банка на Република Македонија согласно со овој закон (член 16 став 2);  
10) не известува за сите трансакции согласно со овој закон (член 40);  
11) не известува за сите трансакции со хартии од вредност во странство (член 41) и  
12) не известува за сите кредитни трансакции согласно со овој закон (член 42). 

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 
одговорното 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 прекршок 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 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 14 

По членот 56 се додава нов член 56-а, кој гласи: 

“Член 56-а 

Глоба во износ од 7.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на правно лице резидент или нерезидент, ако:  
1) врши плаќање или наплата во девизи за извршување на договорите меѓу резиденти 
и врши наплата или исплата во ефективни странски пари меѓу резиденти спротивно на 
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овој закон (член 4 ставови 1, 4, 5 и 6);  
2) држи платежни средства или девизни влогови кај институции кои немаат 
овластување согласно со Законот за банките (член 4 став 2);  
3) издава и воведува хартии од вредност и документи за удел во резидентни 
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 3);  
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 4, 5 и 6);  
6) уписот, уплатувањето и тргувањето со хартии од вредност во странство не го врши 
преку овластен учесник (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 пристигнување 
над три години во Република Македонија (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 (член 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 сметки на нерезиденти во странска валута и во денари во 
спротивност со одредбите од овој закон (член 24 став 1);  
17) при отворање на сметката 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 плаќање 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 
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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 одобрение 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);  
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 (членови 48 и 49). 

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 
одговорното 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 прекршок 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 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 15 

Членот 57 се менува и гласи:  
“За сторените прекршоци од членовите 56 и 56-а на овој закон, покрај глобата ќе се 
изрече и посебна прекршочна санкција забрана на вршење на одделна дејност, и тоа:  
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- за правно лице во траење од најмалку три дена до најмногу 30 дена и  
- за физичко лице во траење од најмалку три дена до најмногу 15 дена. 

За сторените прекршоци од членовите 56 и 56-а на овој закон, покрај глобата ќе се 
изрече и посебна прекршочна мерка одземање на предмети со кои бил извршен 
прекршокот или кои биле наменети за извршување на прекршокот или кои настанале 
со извршување на прекршокот. 

По исклучок на ставот 2 од овој член, на сторителот на прекршокот ќе се изврши 
одземање на најмалку 20% од предметите што се употребени, што биле наменети или 
што настанале со извршувањето на прекршокот од физичко лице резидент или 
нерезидент, ако мотивите или другите околности под кои прекршокот е извршен 
укажуваат дека не е оправдано предметот да се одземе во целост. 

За сторениот прекршок од членот 56-а став 1 точки 22 и 23 на овој закон ќе се изрече 
посебна прекршочна мерка одземање на превозното, односно преносното средство 
ако било користено за сокривање на предметот на прекршокот и ако вредноста на 
предметот на прекршокот е поголема од една третина од царинската основица од 
превозното, односно преносното средство.” 

Член 16 

По членот 57 се додаваат пет нови члена 57-а, 57-б, 57-в, 57-г и 57-д, кои гласат: 

“Член 57-а 

За прекршоците утврдени во членот 56 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 од овој 
закон прекршочна постапка води и прекршочка санкција изрекува Министерството за 
финансии - Државниот девизен инспекторат (во натамошниот текст: Прекршочен 
орган). 

За прекршоците утврдени во членот 56 став 1 точка 12 од овој закон прекршочна 
постапка води и прекршочна санкција изрекува Народната банка на Република 
Македонија ( во натамошниот текст: Прекршочен орган). 

Член 57-б 

За прекршоците утврдени во членот 56-а став 1 точки 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
21, 24, 27, 29, 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 2, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
25, 26 и 30 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува 
Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Прекршочен 
орган). 
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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 57-в 

Прекршочна постапка пред Прекршочниот орган за прекршоците утврдени со овој 
закон ја води Комисијата за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: 
Прекршочната комисија). 

Прекршочната комисија е составена од овластени службени лица вработени во 
Прекршочниот орган, од кои едно ја врши функцијата на претседател на Прекршочната 
комисија. 

Прекршочната комисија е составена од три члена со најмалку три години работно 
искуство во струката, од кои еден е дипломиран правник со положен правосуден 
испит. 

Прекршочната комисија се избира за времетраење од пет години со право на реизбор 
на членовите. 

За претседател на Комисијата може да биде избран само дипломиран правник. 

Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа. 

Против решенијата на Прекршочниот орган, со кои се изрекува прекршочна санкција 
може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежниот суд. 

Член 57-г 

Лицето кое раководи со Прекршочниот орган може да формира повеќе прекршочни 
комисии кои ќе бидат надлежни за водење на прекршочна постапка за одделни 
подрачја од Република Македонија. 

Член на Прекршочната комисија може да се разреши:  
1) со истекот на времето за кое е именуван за член;  
2) по негово барање;  
3) со исполнување на услови за старосна пензија во согласност со закон;  
4) ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело;  
5) ако му се утврди трајна неспособност;  
6) ако се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочната постапка со 
правосилна одлука;  
7) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат од работењето во Прекршочната 
комисија или  
8) ако не пријавил постоење на конфликт на интереси за случаи за кои се води 
прекршочна постапка пред Прекршочната комисија. 
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Предлогот за разрешување на член на Прекршочната комисија за случаите од ставот 2 
точки 3 до 8 на овој член поднесува претседателот на Прекршочната комисија до 
Министерот за финансии, односно гувернерот на Народната банка на Република 
Македонија. 

Прекршочната комисија има право да изведува докази и собира податоци кои се 
неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и презема 
дејствија утврдени со овој закон, Законот за прекршоците и/или со друг закон. 

Членовите на Прекршочната комисија се самостојни и независни во работата на 
Прекршочната комисија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и 
самостојно убедување. 

Прекршочната комисија работи во совет, а одлучува со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови. 

Прекршочната комисија води единствена евиденција на прекршоците, изречените 
санкции и донесените одлуки на начин пропишан од лицето кое раководи со 
Прекршочниот орган во согласност со министерот за правда. Со актот со кој се 
пропишува евиденцијата се пропишува и начинот на пристап до информациите кои се 
содржани во евиденцијата. 

Член 57-д 

За прекршоците утврдени со овој закон, лицата кои се овластени за надзор или 
контрола (инспектори и слично) се должни на сторителот на прекршокот да му 
предложат постапка за порамнување пред да поднесат барање за прекршочна 
постапка. 

Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за порамнување, 
лицето кое е овластено за надзор или контрола (инспектор и слично) составува 
записник во кој се забележуваат битните елементи на прекршокот, времето, местото и 
начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието на прекршокот и лицата 
затекнати на самото место. 

Во записникот се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од 
прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторувањето на 
прекршокот. 

Лицето кое е овластено за надзор или контрола (инспектор и слично) може во 
постапка на порамнување на сторителот на прекршокот да му даде платен налог. 

Доколку сторителот го прими платниот налог е должен истиот да го потпише. 
Примањето на платниот налог од сторителот на прекршокот се забележува во 
записникот. 

Кога како сторител на прекршокот се јавува правно лице, записникот и платниот налог 
го потпишува службено, односно одговорно лице кое се нашло на лице место при 
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надзорот или контролата или друго службено или одговорно лице кое изјавило дека 
има право да го потпише записникот и да го прими платниот налог. Изјавата се 
забележува во записникот. 

Лицата кои се овластени за надзор или контрола (инспектори и слично) се должни да 
водат евиденција за покренатите постапки за порамнување и нивниот исход.” 

Член 17 

Во членот 58 став 1 зборовите: “две години” се заменуваат со зборовите: “две и пол 
години”. 

Во ставот 4 зборот “четири” се заменува со зборот “пет”. 

Член 18 

Одредбите од членовите 3 и 4 на овој закон ќе се применуваат од 1 октомври 2008 
година. 

Член 19 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник 
на Република Македонија”. 

 


