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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.51 од 31.07.2003 година)  

 

 Член 1 

Во Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ број 
34/2001, 49/2001, 103/2001 и 54/2002), во членот 7 ставот 2 се брише. 

Во ставот 3 кој станува став 2 зборовите: „30 дена од“ се заменуваат со зборовите: „60 
дена од денот на“. 

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

Член 2 

Во членот 8 став 2 бројот „30“ се заменува со бројот „60“. 

Член 3 

Членот 11 се менува и гласи:  
„Резидентите не можат да вложуваат во недвижности во странство. 

Исклучок од ставот 1 на овој член се дипломатските, конзуларните и другите 
претставништва на Република Македонија во странство. 

Резидентите, кои вложиле средства за стекнување сопственост на недвижност во 
странство, се должни во рок од 60 дена од денот на настанување на правната основа 
за стекнување на недвижноста да го пријават вложувањето и сите натамошни измени 
на вложувањето во Централниот регистар на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Централен регистар). 

Централниот регистар врши упис на средствата вложени во недвижности и на сите 
натамошни измени на вложувањето во регистарот на вложувања во недвижности на 
резиденти во странство. 

Централниот регистар води регистар на средствата вложени во недвижности на 
резиденти во странство, за што издава потврда за извршениот упис и за секоја 
натамошна измена. Податоците од регистарот се користат за статистички цели.  

Министерот за финансии го пропишува начинот на пријавувањето, уписот, како и 
содржината, формата и начинот на водење на регистарот на вложувања во 
недвижности на резиденти во странство.“ 
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Член 4 

Членот 12 се менува и гласи:  
“Нерезидентите и подружниците на странски трговски друштва во Република 
Македонија што стекнале сопственост врз недвижности во Република Македонија под 
услови определени со посебен закон или ратификувани меѓународни договори, се 
должни во рок од 60 дена од денот на настанување на правната основа за стекнување 
сопственост на недвижност во Република Македонија да го пријават вложувањето на 
средствата и сите измени на вложувањето во недвижности во Централниот регистар. 

Централниот регистар врши упис на средствата вложени во недвижности и на сите 
измени на вложувањето во регистарот на вложувања во недвижности на 
нерезидентите во Република Македонија. 

Централниот регистар води регистар на средствата вложени во недвижности на 
нерезиденти во Република Македонија, за што издава потврда за извршениот упис и 
за секоја натамошна измена. Податоците од регистарот се користат за статистички 
цели. 

Министерот за финансии го пропишува начинот на пријавувањето, уписот на 
вложувањето, како и содржината, формата и начинот на водење на регистарот на 
вложување во недвижности на нерезиденти во Република Македонија.“ 

Член 5 

Во членот 14 ставот 8 се менува и гласи:  
“По исклучок од ставот 3 на овој член, Фондот за осигурување на депозити, 
осигурителните друштва, пензиските фондови и инвестиционите фондови можат да 
купуваат хартии од вредност во странство согласно со законите кои го регулираат 
нивното работење.“ 

Член 6 

Во членот 21 став 1 по зборот “девизи“ се става точка, а текстот до крајот на 
реченицата се брише. 

Во ставот 2 по зборот „условите“ се додаваат зборовите: „и начинот“. 

Член 7 

По членот 26 се додава нов член 26-а, кој гласи: 

„Член 26-а 

За извршување на платниот промет од членот 26 став 2 на овој закон, корисниците и 
единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија отвораат 
девизни сметки на начин и под услови утврдени од страна на Владата на Република 
Македонија.“ 
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Член 8 

Во членот 29 став 1 зборовите: „домашни и“ се бришат, запирката по зборот „пари“ се 
заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и монетарно злато“ се бришат. 

По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:  
„Народната банка на Република Македонија ги пропишува условите и висината на 
износот на ефективни домашни пари и чекови и монетарно злато кои можат да се 
внесуваат или изнесуваат од Република Македонија. 

Народната банка на Република Македонија ги пропишува условите под кои 
овластените банки можат да внесуваат или изнесуваат од Република Македонија 
ефективни странски пари од или на нивните сметки во странство.“ 

Во ставот 2 кој станува став 4 запирката по зборот „изнесуваат,“ се брише и се додаваат 
зборовите: „над износите утврдени со актите од ставовите 1 и 2 на овој член, 
задолжително“. 

Член 9 

Во членот 37 став 1 во втората реченица зборовите: „треба да добие претходно 
согласност од“ се заменуваат со зборовите: „веднаш ја известува“. 

Во ставот 3 зборовите: „добиено мислење“ се заменуваат со зборовите: „добиена 
согласност“. 

Во ставот 5 процентот „5%“ се заменува со процентот „10%“, а зборовите: „или да ги 
продадат на овластената банка од која девизите се купени“ се бришат. 

Член 10 

Во членот 42 став 3 точки 1 и 2 зборовите: „180 дена“ се заменуваат со зборовите: 
„една година“. 

Член 11 

Во членот 47 се додаваат 3 нови става, 2, 3 и 4, кои гласат:  
„За потребите на инспекцискиот надзор од ставот 1 на овој член, банките кај кои се 
водат сметките на резидентите или нерезидентите се должни на писмено барање на 
инспекторот, да му ја дадат на увид целокупната документација за нивното работење 
преку сметките. 

Увидот во работењето и во документацијата во смисла на ставовите 1 и 2 од овој член 
подразбира и увид во документацијата и сметките на трети резиденти и нерезиденти 
кои се поврзани со надзорот од член 46 на овој закон. 

При вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот може да задржи и изнесе копии 
од документите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член.“ 
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Член 12 

Членот 48 се менува и гласи:  
„За преземените дејствија во постапката на инспекциски надзор инспекторот составува 
записник. 

Со заклучок кој е составен дел на записникот од ставот 1 на овој член, инспекторот му 
наложува на субјектот да ги отстрани незаконитостите и неправилностите во рок од 
три дена од денот на приемот на записникот. 

Субјектот има право да поднесе приговор на записникот за спроведениот надзор во 
рок од осум дена од денот на неговиот прием. Ако во приговорот се изнесат нови 
факти и нови докази што би влијаеле на донесување на решението и преземањето на 
други мерки, ќе се проверат поднесените факти и приложените докази и за тоа ќе се 
состави дополнителен записник.“ 

Член 13 

По членот 48 се додаваат два нови члена 48-а и 48-б, кои гласат: 

„Член 48-а 

Ако субјектот во рокот утврден со заклучокот од членот 48 на овој закон не ги отстрани 
утврдените незаконитости и неправилности директорот на Државниот девизен 
инспекторат (во натамошниот текст: директор), ќе донесе решение со кое ќе наложи 
на субјектот во рок од осум дена од приемот на истото да уплати бескаматен депозит 
во денарска противвредност на вложените средства спротивно на членовите 14, 20, 23 
и 25 на овој закон, на посебна сметка во Министерството за финансии. 

Денарската противвредност на депозитот се пресметува според средниот курс на 
Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата. 

По барање на субјектот, а врз основа на потврда од страна на инспекторот дека 
утврдените незаконитости и неправилности се отстранети, Министерството за 
финансии ќе одобри враќање на уплатениот депозит од ставот 1 на овој член во рок од 
осум дена. 

Член 48-б 

Заради наплата на депозитот од членот 48-а на овој закон директорот ќе донесе 
решение за забрана на користење на средства на субјектот од неговите сметки, на 
личните примања од работен однос и на неговите побарувања, а на носителот на 
платниот промет, на должникот на субјектот, односно на исплатителот на личните 
примања да им наложи средствата да ги уплатат во корист на бескаматниот депозит.  

Инспекторот е должен да поведе прекршочна постапка пред донесување на 
решението од ставот 1 на овој член, а поради повреда на одредбите од членовите 14, 
20, 23 и 25 на овој закон од страна на субјектот. 
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Министерството за финансии е должно во рок од осум дена да постапи, односно да ја 
изврши судската пресуда која се однесува во делот на пристигнатиот депозит.“ 

Член 14 

Во членот 49 ставот 1 се менува и гласи:  
„Ако субјектот во рокот кој ќе го определи инспекторот со заклучокот од членот 48 на 
овој закон не ги отстрани утврдените незаконитости, односно неправилности или на 
барање не ја даде, односно достави документацијата или ако депозитот од членот 48-а 
на овој закон не го уплати, директорот ќе донесе решение со кое привремено ќе 
забрани вршење на определена дејност. Привремената забрана ќе важи до 
исполнување на обврската пропишана во решението.“ 

Член 15 

Во членот 50 став 1 по бројот „48“ се става запирка и се додаваат зборовите: „48-а, 48-
б“. 

Член 16 

Во членот 56 став 1 точки 8 и 9 зборовите: „Министерството за финансии“ се 
заменуваат со зборовите: „Централниот регистар“. 

Во точката 33 по зборовите: „Владата на Република Македонија“ се додаваат 
зборовите: „и Народната банка на Република Македонија“. 

Член 17 

По членот 59 се додава нов член 59-а, кој гласи: 

„Член 59-а 

Резидентите и нерезидентите кои имаат вложувања во директни инвестиции и во 
недвижности во странство, односно во Република Македонија до денот на 
влегувањето во сила на овој закон, должни се во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон да извршат упис на вложувањата во Регистарот на 
вложувањата во недвижности на нерезидентите во Република Македонија, Регистарот 
на вложувањата во недвижности на резидентите во странство, Регистарот на директни 
инвестиции на резидентите во странство и Регистарот на директни инвестиции на 
нерезидентите во Република Македонија.“ 

Член 18 

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

 


