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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.188 од 31.12.2013 година)  

 

Член 1 

Во Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ број 
34/2001, 49/2001, 103/2001, 54/2002, 51/2003, 81/2008, 24/11 и 135/11), во членот 2 
став 1 точката 5 се менува и гласи:  
„физички лица со постојано место на живеење во Република Македонија и лицата кои 
привремено престојуваат во странство со важечки документ за престој или за работа, 
за време на нивниот престој во странство.“ 

Во ставот 3 зборовите: „е банка“ се заменуваат со зборовите: „е банка, филијала на 
странска банка“. 

Ставот 9 се менува и гласи:  
“Хартии од вредност се акции издадени од акционерски друштва и од командитни 
друштва со акции, акции од инвестициските фондови кои работат согласно со закон, 
обврзници, инструменти на пазарот на пари, деривативни финансиски инструменти, 
потврда за странска хартија од вредност и други финансиски инструменти кои според 
Комисијата за хартии од вредност се сметаат за хартии од вредност. Овие хартии од 
вредност се неограничено преносливи.” 

Ставот 10 се брише. 

Во ставот 11 зборовите: „Хартии од вредност со кои се тргува на пазарот на пари и 
краткорочни хартии од вредност“ се заменуваат со зборовите: „Инструменти на 
пазарот на пари“. 

Во ставот 12 зборовите: „Финансиски деривати“ се заменуваат со зборовите: 
„Деривативни финансиски инструменти“. 

Во ставот 15 по точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:  
„7) вложување во инвестициско злато;“. 

Точките 7 и 8 стануваат точки 8 и 9. 

Ставот 17 се менува и гласи:  
„Работи со хартии од вредност, во смисла на овој закон, се трансакции со хартии од 
вредност на пазарот на капитал и пазарот на пари, вклучувајќи ги и трансакциите со 
документите за удел во инвестициските фондови кои не се дефинирани како директни 
инвестиции. Како работи со хартии од вредност се сметаат:  
1) издавање, регистрирање и продавање на домашни хартии од вредност во 



База на закони www.pravdiko.mk 
 

2 |С т р а н и ц а  
 

странство;  
2) издавање, регистрирање и продавање на странски хартии од вредност во Република 
Македонија;  
3) вложување (упис, уплата и купување) на хартии од вредност во странство од страна 
на резиденти и  
4) вложување (упис, уплата и купување) во хартии од вредност во Република 
Македонија од страна на нерезиденти.“ 

Ставот 18 се брише. 

Ставот 28 кој станува став 27 се менува и гласи:  
„27. Монетарно злато е златото кое е составен дел на девизните резерви на Република 
Македонија и има третман на финансиски средства;“, 

По ставот 27 се додава нов став 28, кој гласи:  
„28. Инвестициско злато е:  
- злато во форма на прачки или плочки со тежина прифатена од пазарите за 
благородни метали и со финост еднаква или поголема од најмалку 995 промили 
(илјадити делови), независно дали е обезбедено со хартии од вредност и  
- златни монети со финост еднаква или поголема од 900 промили (илјадити делови) 
што се исковани по 1800 година, кои во земјата на потекло се или биле законски 
платежни средства и вообичаено се продаваат по цена што не надминува повеќе од 
80% од вредноста на златото на слободниот пазар кое е содржано во монетата.  
Златните монети продадени заради нумизматички цели нема да се сметаат за 
инвестициско злато.” 

Член 2 

Во членот 13 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат: 

“Резидентите се должни секое издавање или регистрирање на домашни хартии од 
вредност во странство претходно да го пријават во Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија (во натамошниот текст: Комисијата за хартии од вредност). 

Резидентите можат да издаваат и регистрираат во странство домашни хартии од 
вредност и удели од резидентни инвестициски фондови единствено по претходно 
добиено одобрение од Комисијата за хартии од вредност.” 

Член 3 

Во членот 14 ставови 6 и 7 зборовите: „став 4“ се заменуваат со зборовите: „став 5“. 

Во ставот 7 зборот “првокласна” се брише. 

Во ставот 9 зборовите: „став 3“ се заменуваат со зборовите: „став 4“. 
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Член 4 

Во членот 15 став 1 зборот „воведување“ се заменува со зборот „регистрирање“. 

Ставот 2 се менува и гласи:  
“Комисијата за хартии од вредност ги определува условите и начинот под кои може да 
се добие одобрение за издавање, односно за регистрирање на хартии од вредност од 
ставот 1 на овој член.” 

Во ставот 3 зборот „воведување“ се заменува со зборот „регистрирање“. 

Член 5 

Во членот 16 ставот 1 се менува и гласи:  
„Нерезидентите можат да упишуваат и да тргуваат со хартии од вредност во Република 
Македонија само преку овластен учесник.“ 

Член 6 

Членот 18 се менува и гласи: 

„Инвестициските фондови кои се резиденти, односно се основани согласно со Законот 
за инвестициски фондови можат да издаваат удели на инвестициски фондови, 
односно да издаваат и регистрираат акции на затворени инвестициски фондови 
надвор од Република Македонија единствено со претходно одобрение на Комисијата 
за хартии од вредност. 

Комисијата за хартии од вредност со подзаконски акт ги определува условите и 
начинот под кои може да се добие одобрението од ставот 1 на овој член. 

Акциите на затворениот инвестициски фонд се издаваат, односно се регистрираат со 
постапката предвидена во членот 13 од овој закон. 

Подзаконскиот акт од ставот 2 од овој член Комисијата за хартии од вредност го 
објавува во „Службен весник на Република Македонија“.“ 

Член 7 

Членот 19 се менува и гласи: 

„Удели на инвестициски фондови, односно акции на нерезидентни инвестициски 
фондови може да бидат понудени на продажба во Република Македонија само 
доколку друштвото за управување со инвестициски фондови има регистрирано 
подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во 
Република Македонија согласно со Законот за инвестициски фондови. 
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За продажба на удели на инвестициски фондови, односно акции на затворени 
инвестициски фондови нерезидентните инвестициски фондови мора да добијат 
одобрение од Комисијата за хартии од вредност. 

Комисијата за хартии од вредност со подзаконски акт ги определува условите и 
начинот под кои може да се добие одобрението од ставот 2 на овој член. 

Акциите на затворениот инвестициски фонд се издаваат, односно се регистрираат со 
постапката предвидена во членот 15 од овој закон. 

Подзаконскиот акт од ставот 3 на овој член Комисијата за хартии од вредност го 
објавува во „Службен весник на Република Македонија“.“ 

Член 8 

По членот 22 се додава нова точка 4.4-а и нов член 22-а, кои гласат: 

“4.4-а. Вложување во инвестициско злато 

Член 22-а 

Резиденти не смеат да вложуваат и да тргуваат со инвестициско злато во странство. 

Вложување и тргување со инвестициско злато во Република Македонија нерезиденти 
можат да вршат согласно со посебен закон.” 

Член 9 

Во членот 29 по ставот 4 се додаваат три нови става 5, 6 и 7, кои гласат: 

„Пријавувањето на ефективни странски и домашни пари и чекови се врши на обрасци 
пропишани од министерот за финансии. 

Образците од ставот 5 на овој член особено содржат:  
- лични податоци за лицето кое внесува или изнесува ефективни странски и домашни 
пари и чекови (име и презиме, дата и место на раѓање, број на патна исправа или 
лична карта),  
- податоци за сопственикот на ефективни странски и домашни пари и чекови (име и 
презиме на физичко лице или назив на правно лице, идентификациски број и адреса),  
- податоци за ефективни странски и домашни пари и чекови (вид, износ и валута),  
- потекло и намената на ефективни странски и домашни пари и чекови,  
- податоци за превозното средство и рутата по која се превезуваат ефективни странски 
и домашни пари и чекови и  
- потпис на лицето што пријавува. 

Обрасците од ставот 5 на овој член се достапни во царинските испостави на 
граничните премини, на интернет страницата на Министерството за финансии и на 
интернет страницата на Царинската управа.“ 
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Член 10 

Членот 30 се менува и гласи:  
„Во и од Република Македонија може да се врши физички пренос на хартии од 
вредност заради остварување на правата кои произлегуваат од хартијата од вредност, 
чување или давање како залог.“ 

Член 11 

Во членот 50 зборовите: „Комисија при Министерството за финансии составена од три 
лица именувани од министерот за финансии“ се заменуваат со зборовите: „Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен“. 

Ставовите 2 и 3 се бришат. 

Ставот 4 станува став 2. 

Член 12 

Во членот 56-а став 1 по точката 30 се додава нова точка 30-а, која гласи:  
„30-а) вложува и тргува со инвестициско злато спротивно на членот 22-а од овој 
закон;“. 

Член 13 

Во членот 57 став 4 бројот „и 23“ се брише. 

Член 14 

Во членот 57-а став 2 зборот „член“ се заменува со зборовите: „членови 56 став 1 точка 
7 и“. 

Член 15 

Во членот 57-б став 1 по зборовите: „точки 1“ се додава бројот „2“, а по бројот „29“ се 
додава бројот „30-а“. 

Во ставот 2 бројот „2“ се брише. 

Член 16 

Во членот 57-г ставот 7 се брише. 
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Член 17 

Членот 57-д став 1 по запирката по зборот „закон“ се додаваат зборовите: „освен за 
прекршоците од членот 56-а став 1 точки 22 и 28 од овој закон“. 

Член 18 

По истекот на втората етапа од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу 
Република Македонија и Европската унија одредбата од членот 22-а став 1 од овој 
закон ќе престане да важи. 

Член 19 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“, а членот 11 од овој закон ќе започне да се применува од 
започнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ број 147/13). 

 


