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20151925319  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И  

 ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот спречување на перење пари 

и финансирање на тероризам,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 

ноември 2015 година. 

 

Бр.08-5134/1 

2 ноември 2015 година 

Скопје 

 

 

 

 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

 д-р  Ѓорге Иванов, с.р.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ  

 НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ  

 

Член 1  

Во Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен 
Весник на Република Македонија” брoj 130/14) во членот 2, точка 11, во потточката а), 
сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со зборовите: „и/или“.  

 

Член 2  

Во членот 16 став (1) во алинејата 7 сврзникот „и“ се заменува со зборовите: „и/или“.  

Член 3  

Членот 30 се менува и гласи:  

„(1) Субјектите се должни собраните податоци, информации и документи, да ги 

достават до Управата, во следниве случаи:  
а) кога се сомневаат или имаат основи за сомневање дека:  

- било или е извршено перење пари и/или финансирање на тероризам или е направен 

обид или се прави обид за перење пари и/или за финансирање на тероризам, без оглед на 

износот на трансакцијата;  

- имотот е принос од казниво дело;  

- имотот е поврзан со финансирање на терористички акт, терористичка организација или 

терорист или лице кое финансира тероризам;  
б)  во  случај  на  готовинска  трансакција  во  износ  од 15.000  евра  во  денарска 

противвредност или повеќе и 
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в) во случај на поврзани готовински трансакции во износ од 15.000 евра во денарска 

противвредност или повеќе.  

(2) Субјектот за сомневањата од ставот (1) точка а) и ставот (4) на овој член е должен да 

достави податоци, информации и документи до Управата најдоцна во рок од 24 часа во форма 

на извештај.  

(3) Доколку Управата не го извести субјектот за натамошните активности во роковите 

определени од ставот (4) на овој член, субјектот ја извршува трансакцијата.  

(4) Субјектот за сомневањата од ставот (1) точка а) на овој член, е должен веднаш да ја 

извести Управата и да ја задржи трансакцијата:  
- најдолго до 2 часа од известувањето на Управата, кога основите на сомневање ги  

сознал пред извршување на трансакцијата и  

- најдолго до 4 часа од известувањето на Управата, кога основите на сомневање ги 

сознал во текот на извршување на трансакцијата.  

(5) Доколку доставените податоци од ставот (2) на овој член се недоволни, Управата 

може да побара дополнителни информации и документација од субјектите.  

(6) Субјектите се должни во писмена форма да го известат надлежниот орган за надзор од 

членовите 91 и 98 на овој закон дека го доставиле извештајот од ставот (2) на овој член до 

Управата, во рок од три работни дена од доставувањето на извештајот.  

(7)  Субјектите  собраните  податоци,  информации  и  документи  за  извршените  

трансакции од ставот (1) точки б) и в) на овој член се должни да ги достават до Управата  

најдоцна во рок од три работни дена од извршената трансакција во форма на извештај.  

(8) Министерот за финансии ја пропишува содржината на извештајот од ставот (7) на овој 

член.“.  

 

Член 4  

Во членот 32 став (5) зборовите: „и формата“ се бришат.  

 

Член 5  

Во членот 49 став (1), во точката в) бројот „50“ се заменува со бројот „47“.  

 

Член 6  

Во членот 52 став (4) зборот „четири“ се заменува со зборот „шест“.  

 

Член 7  

По членот 52, се додава нов член, 52 - а, кој гласи:  

 

„Член 52 - а  

Финансиските разузнавачи при вршење на своите овластувања имаат посебни права да 

влегуваат и да имаат слободен премин на станиците, аеродромите, пристаништата и 

јавните паркинзи само со покажување на службена легитимација.“  

 

Член 8  

Во членот 79 став (2) по зборот „Управата“ се додава зборот „бесплатно“.  

 

Член 9  

Во членот 86 став (1) по зборовите: „на јавниот обвинител“ се додава сврзникот „и“.  
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Член 10  

Во членот 91 став (1), во алинеја 5 по зборовите: „играчница (казино),“ се додаваат  

зборовите: „интернет казината,“, а зборовите: „и здруженија на граѓани и фондации“ се  

бришат.  

 

Член 11  

Во  членот 93  зборот „инспектори“  се  заменува  со  зборовите: „финансиски 

разузнавачи“. 

Член 12  

Во членот 94 во ставовите (1) и (2), зборот „инспекторот“ се заменува со зборовите: 

„финансискиот разузнавач“.  

 

Член 13  

Во членот 95 во ставовите (1) и (3), зборот „инспекторот“ се заменува со зборовите: 

„финансискиот разузнавач“.  

Член 14  

Во членот 96 став (1) зборот „инспекторот“ се заменува со зборовите: „финансискиот 

разузнавач“.  

 

Член 15  

Во  членот 97,  зборот „инспекторот“  се  заменува  со  зборовите: „финансискиот 

разузнавач“. 

 

Член 16  

Во членот 100 став (1), зборовите „член 115 и 116“ се заменуваат со зборовите: 

„членовите 114 и 115“.  

 

Член 17  

Во членот 111, став (1), во воведната реченица, зборовите: „80.000 до“ се бришат, 

бројот „100.000“ се заменува со бројот „80.000“, а по зборовите: „правното лице“ се 

додаваат зборовите: „односно трговецот поединец“.  

Во ставот (2), зборовите: „две до пет години“ се заменува со зборовите: „три месеци до три 

години“.  

Ставот (3) се менува и гласи:  

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице односно трговецот 

поединец ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице односно 

трговецот поединец за дејствијата од ставот (1) на овој член.“  

Во ставот (4) зборовите: „од една до две години согласно закон“ се заменуваат со 

зборовите: „до една година“.  
Член 18  

Во членот 112 став (1), зборовите: „80.000 до“ се бришат, а бројот „100.000“ се 

заменува со бројот „80.000“.  

Ставот (2) се менува и гласи:  

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на банката ќе му се изрече за прекршок и на 

одговорното лице во банката за дејствијата од ставот (1) на овој член.“  
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Член 19  

Во членот 113 став (1), во воведната реченица, зборовите: „30.000 до“ се бришат, бројот 
„40.000“ се заменува со бројот „30.000“, а по зборовите: „правното лице“ се додаваат 
зборовите: „односно трговецот поединец“.  

Во алинејата 33 зборовите: „ја известат Управата“ се заменуваат со зборот „постапи“. 
Ставот (2) се менува и гласи:  

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице односно трговецот 
поединец ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице односно 
трговецот поединец за дејствијата од ставот (1) на овој член.“  

Член 20  

Во членот 114 став (1), во воведната реченица, зборовите: „5.000 до“ се бришат, бројот 
„10.000“ се заменува со бројот „5.000“, а по зборовите: „правното лице“ се додаваат 
зборовите: „односно трговецот поединец“.  

Во алинејата 27, зборовите: „став (5)“ се заменуваат со зборовите: „став (7)“. 
Ставот (2) се менува и гласи:  

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице односно трговецот 
поединец ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице односно 
трговецот поединец за дејствијата од ставот (1) на овој член.“  

Член 21  

Во членот 115 став (1) во воведната реченица, бројот „2.500“ се заменува со бројот 
„2.000“, а бројот „5.000“ се заменува со бројот „2.500“.  

Во ставот (1) алинеја 36, зборовите: „ја известат Управата“ се заменуваат со зборот: 

„постапи“.  

Во ставот (2), зборовите: „од една до две години“ се заменуваат со зборовите: „до една 

година.“.  

Член 22  

По членот 117 се додава нов член 117-а, кој гласи:  

„Член 117-а  
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец поединец се врши 

согласно Законот за прекршоците.“  

Член 23  

Насловот пред член 118 и членот 118 се менуваат и гласат:  
„Постапка за издавање на прекршочен платен налог  

Член 118  

(1) За прекршоците од членовите 111, 112, 113, 114, 115, 116 и 117 од овој закон, 
органите на надзор од членот 91 и комисиите од членот 98 од овој закон при констатирање на 
прекршокот се должни да му предложат на сторителот на прекршокот постапка за 
издавање на прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за поведување на 
прекршочна постапка.  

(2) Доколку органите на надзор од членот 91 и комисиите од членот 98 од овој закон 
констатираат прекршок, составуваат записник во кој ги забележуваат битните елементи на 
прекршокот,  времето,  местото  и  начинот  на  сторување  на  прекршокот,  описот  на 
дејствието на прекршокот и лицата кои се вклучени и даваат предлог за порамнување со 
издавање на прекршочен платен налог. Записникот го потпишуваат органите на надзор од 
членот 91, односно комисиите од членот 98 од овој закон и сторителот.  
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(3) Ако сторителот го признае прекршокот, органите на надзор од членот 91, односно 
комисиите од членот 98 од овој закон, веднаш ќе издадат прекршочен платен налог.  

(4) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е должен да ја 

плати глобата изречена согласно ставот (3) на овој член во рок од осум дена од приемот 

на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.  

(5) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (4) на овој член ќе плати 
половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.  

(6) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (4) на овој член, органите на 

надзор од членот 91, односно комисиите од членот 98 од овој закон поднесуваат барање за 

поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.  

(7) Органите на надзор од членот 91, односно комисиите од членот 98 од овој закон се 
должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози од ставот (1) на овој 
член и за исходот на покренатите постапки.  

(8) Во евиденцијата од ставот (7) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат 
следните  податоци:  име  и  презиме,  односно  назив  на  сторителот  на  прекршокот, 

живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочен 
платен налог кој му се издава и исходот на постапката.  

(9) Личните податоци од ставот (8) на овој член се чуваат пет години од денот на 

внесувањето во евиденцијата.  

(10) Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на прекршочниот 

платен налог.“  

Член 24  

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

Член 25  

Oвој закон влегува во сила осмиот ден од денот  на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија".  
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