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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.24 од 25.02.2011 година)  

 

Член 1 

Во Законот за девизното работење ("Службен весник на Република Македонија" број 
34/2001, 49/2001, 103/2001, 54/2002 и 81/2008), во членот 14 став 1 точката на крајот 
од реченицата се брише и се додаваат зборовите: "или преку овластен учесник на 
странска берза или организиран пазар на хартии од вредност." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:  
"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, е должен да го достави извештајот од ставот 2 на овој член до Народната 
банка на Република Македонија." 

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

Член 2 

Членот 43 се менува и гласи:  
" Надзорот за спроведување на овој закон и прописите донесени врз основа на него, а 
во рамките на своите надлежности го вршат Народната банка на Република 
Македонија, Министерството за финансии - Државен девизен инспекторат, 
Министерството за финансии - Царинската управа, Министерството за економија и 
Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот текст: органи на надзор)." 

Член 3 

Во членот 46 се додава нов став 2, кој гласи:  
"Во постапката на вршење на инспекцискиот надзор од ставот 1 на овој член се 
применуваат одредбите од Законот за инспекцискиот надзор, доколку со овој закон 
поинаку не е уредено." 

Член 4 

Членот 48 се менува и гласи:  
" Заради отстранување на утврдените неправилности, инспекторот има право и 
обврска:  
1) да му укаже на субјектот на утврдените неправилности и да определи рок за нивно 
отстранување;  
2) да му нареди на субјектот да преземе соодветни мерки и активности во рок кој ќе го 
определи инспекторот;  



База на закони www.pravdiko.mk 
 

2 | С т р а н и ц а  
 

3) привремено да нареди забрана за вршење на дејност, професија или должност на 
субј ектот;  
4) привремено да му одземе на субјектот предмети и средства со кои е сторено 
кривично дело или прекршок;  
5) да поднесе барање за поведување прекршочна постапка и  
6) да поднесе кривична пријава или да поведе друга соодветна постапка." 

Член 5 

Членот 48-а се менува и гласи:  
" Во постапката на инспекцискиот надзор инспекторот донесува заклучок и решение. 

Со заклучок се решава за прашањата на постапката што ќе се појават во текот на 
инспекцискиот надзор. 

Ако при инспекцискиот надзор не се утврдени недостатоци или утврдените 
недостатоци се отстранети во текот на инспекцискиот надзор, инспекторот за тоа 
задолжително донесува заклучок за прекинување на постапката. 

Член 6 

Членот 48-б се менува и гласи:  
" Ако инспекторот при вршењето на инспекцискиот надзор утврди дека е повреден 
закон или друг пропис, со записник ги констатира утврдените неправилности и со 
решение го определува рокот во кој треба да се отстрани недостатокот. 

Инспекторот решението од ставот 1 на овој член ќе го донесе без одлагање, а најдоцна 
во рок од пет дена од денот на завршувањето на надзорот." 

Член 7 

Членот 49 се менува и гласи:  
" Ако субјектот не ги отстрани неправилностите во рокот определен во членот 48-б став 
1 на овој закон, инспекторот привремено ќе забрани вршење на дејност на субјектот 
до отстранувањето на неправилностите." 

Член 8 

Членот 50 се менува и гласи:  
"Против заклучокот од членот 48-а на овој закон и против решението од членот 48-б на 
овој закон субјектот може да поднесе жалба до комисија при Министерството за 
финансии составена од три лица именувани од министерот за финансии. 

Претседателот на комисијата од ставот 1 на овој член се именува од редот на 
раководните државни службеници, а членовите на комисијата се од редот на 
државните службеници со три години работно искуство во областа на девизното 
работење. 
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Комисијата од ставот 1 на овој член одлуката по жалбата ќе ја донесе во рок од 30 
дена од денот на приемот на жалбата. 

Жалбата не го одлага извршувањето на решението." 

Член 9 

Во членот 51 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
"Одземањето на предметите од ставот 1 на овој член трае до донесувањето на 
правосилна одлука во прекршочна, односно кривична постапка." 

Ставот 2 кој станува став 3 се менува и гласи:  
"Инспекторот му издава потврда на субјектот од кого привремено се одземаат 
предмети." 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 

Член 10 

Членот 52 се брише. 

Член 11 

Насловот пред членот 53 и членот 53 се менуваат и гласат: 

" Недозволена употреба на девизи 

Член 53 

Тој што со своето работење ќе ги повреди одредбите од овој закон, со употреба на 
девизи и други меѓународни мерила на вредност како валута на извршување на 
договорите меѓу резиденти ќе се казни со затвор од три до пет 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 12 

Пред членот 54 се додава наслов кој гласи: "Недозволена наплата или исплата во 
ефективни странски пари", а членот 54 се менува и гласи:  
" Тој што на територијата на Република Македонија врши во свое име и за своја сметка, 
како и во име и сметка на друго правно или физичко лице наплата или исплата во 
ефективни странски пари спротивно на одредбите на овој закон ќе се казни со затвор 
од шест месеци до пет години. 
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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 13 

Пред членот 55 се додава наслов кој гласи: "Неовластено продавање или купување 
готовински странски платежни средства и чекови", а членот 55 се менува и гласи:  
" Тој што за друго правно или физичко лице продава или купува готовински странски 
платежни средства и чекови деноминирани и исплатливи во странска валута без 
овластување од Народната банка на Република Македонија ќе се казни со затвор од 
три месеци 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 14 

Во членот 56 став 1 во воведната реченица износите "5.000 до 7.000" се заменуваат со 
износите "4.000 до 6.000". 

Точките 5, 6, 10, 11 и 12 се бришат. 

Точките 7, 8 и 9 стануваат точки 5, 6 и 7. 

Во точката 8 која станува точка 6 во заградата по бројот "2" се додава бројот "и 3". 

Во ставот 3 износите "1.500 до 3.000" се заменуваат со износите "1.000 до 2.000". 

Во ставот 5 износите "1.500 до 3.000" се заменуваат со износите "1.000 до 2.000". 

Член 15 

Во членот 56-а став 1 во воведната реченица износот "7.000" се заменува со износот 
"6.000". 

Во точката 4 во заградата бројот "3" се заменува со бројот "4". 

Во точката 5 во заградата броевите "4, 5 и 6" се заменуваат со броевите "5, 6 и 7". 

Во точката 6 по зборот "учесник" се додаваат зборовите: "или преку овластен учесник 
на странска берза или организиран пазар на хартии од вредност". 
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Во точката 32 во заградата зборовите: "членови 48 и 49" се заменуваат со зборовите: 
"член 48-б". 

По ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои гласат:  
"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 1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
одговорното лице во менувачница за прекршокот од ставот 1 точка 30 на овој член." 

Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 7 и 8. 

Член 16 

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

"Член 56-б 

Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на правно лице резидент или нерезидент, ако:  
1) 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);  
2) 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 1);  
3) не известува за сите трансакции согласно со овој закон (член 40);  
4) не известува за сите трансакции со хартии од вредност во странство (член 41) и  
5) не известува за сите кредитни трансакции согласно со овој закон (член 42). 

Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член." 

Член 17 

Во членот 57 став 1 зборовите: "член 56 и" се бришат. 

Член 18 

Во членот 57-а ставот 1 се менува и гласи:  
" За прекршоците утврдени во членот 56 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој закон, како 
и за прекршоците утврдени во членот 56-б став 1 точки 1, 2, 3 и 4 на овој закон 
прекршочна санкција изрекува Министерството за финансии - Државниот девизен 
инспекторат (во натамошниот текст: Прекршочниот орган)." 

Во ставот 2 зборовите: "56 став 1 точка 12" се заменуваат со зборовите: "56-б став 1 
точка 5". 
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Член 19 

Во членот 57-б став 1 броевите "12, 13" се бришат, а по бројот "15" се додава бројот 
"20". 

Во ставот 2 бројот "20" се заменува со бројот "23". 

Член 20 

Членот 57-д се менува и гласи:  
" За сторените прекршоци од овој закон, овластените лица од органите на надзор, на 
сторителот на прекршокот му предлагаат постапка на порамнување преку доставување 
записник во кој се содржани констатираните прекршоци и платен налог. 

Во платниот налог се забележуваат лични податоци на сторителот на прекршокот, 
времето, местото и начинот на сторување на прекршокот правна квалификација на 
прекршокот, износот на глобата, бројот на сметка за плаќање, правна поука и други 
податоци во согласност со прописите. 

Сторителот на прекршокот кој е согласен да ја плати глобата определена во платниот 
налог е должен да го врати потпишан записникот од ставот 1 на овој член во рок од три 
дена по приемот. 

Доколку сторителот на прекршокот ја плати глобата во рок од осум дена од денот на 
приемот на платниот налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Поуката за 
тоа право е дел од правната поука на платниот налог. 

Доколку сторителот на прекршокот не го врати потпишан записникот од ставот 1 на 
овој член или не ја плати глобата во рокот предвиден од ставот 4 на овој член, се смета 
дека постапката за порамнување не успеала. 

Во случајот од ставот 5 на овој член, против сторителот на прекршокот се поднесува 
барање за поведување прекршочна постапка до прекршочниот орган. 

Органите на надзор се должни да водат евиденција за поведените постапки за 
порамнување и за нивниот исход. 

Член 21 

Одредбите од членовите 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 на овој закон ќе започнат да се применуваат 
од 1 април 2011 година. 

Член 22 

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

 


