
 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ  
ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 317/20) 
 

Член 1 
Во Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам („Службен 

весник на Република Македонија“ број 120/18 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија” број 275/19), во член 14 став (1) точката а) се менува и гласи:  
 

„а) идентификација на клиентот и потврдување на неговиот идентитет со користење на 
документи, податоци и информации од сигурни и независни извори, вклучувајќи доколку е 
возможно со употреба на средства за електронска идентификација издадени во рамки на 

регистрирана шема за електронска идентификација согласно со закон;“. 
 

Точката б) се менува и гласи:  
„б) идентификација на ополномоштувачот и потврдување на неговиот идентитет со  

користење на документи, податоци и информации од сигурни и независни извори,  
вклучувајќи доколку е возможно со употреба на средства за електронска идентификација 
издадени во рамки на регистрирана шема за електронска идентификација согласно со  
закон;“.  
 

Член 2 

Во член 15 ставот (3) се брише.  
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4). 
 

Член 3 
Во член 16 ставот (1) се менува и гласи: 

„Кога клиентот е физичко лице се идентификува и се потврдува неговиот идентитет 
со поднесување на оригинален и важечки документ за идентификација, издаден од 

надлежен орган или копија заверена на нотар или доколку е возможно со употреба на 
средства за електронска идентификација издадени во рамки на регист рирана шема за 

електронска идентификација согласно со закон.“. 
Ставот (2) се менува и гласи: 
„Од документот од ставот (1) на овој член, а доколку е возможно и од податоците 

за идентификација на лица кои употребуваат средства за електронска идентификација, се 
утврдува име, презиме, дата и место на раѓање, место и адреса на живеалиште или  

престојувалиште, единствен матичен број или број за идентификација и број на документот 

за идентификација или сериски број на средството за електронска идентификација, органот 
кој го издал документот и дата на важење, односно назив на издавачот на средството за 
електронска идентификација и периодот на важност на средството за електронската 
идентификација.“. 

Ставот (5) се менува и гласи: 

„Субјектите задолжително задржуваат копија во хартиена форма од документите од 
ставовите (1) и (3) на овој член, како и електронски записи од податоците од ставовите (1) 

и (3) на овој член за идентификација на лица кои употребиле средства за електронска 
идентификација обезбедени преку употреба на средствата за електронска идентификација 

издадени во рамки на регистрирана шема за електронска идентификација, при што  



применуваат технички и организациски мерки согласно со прописите за заштита на личните 
податоци.“. 
 

Член 4 
По членот 23 се додаваат два нови наслова и два нови члена 23-а и 23-б, кои гласат: 

 
„Вистински сопственик на правно лице во државна сопственост 

 
Член 23-а 

Вистински сопственик на правно лице во државна сопственост е лицето кое управува 

или раководи со органот на управување на правното лице во државна сопственост. 
 

 
 

 
Вистински сопственик на правно лице кое е во постапка на стечај или 

ликвидација 
 

Член 23-б 

Вистински сопственик на правно лице кое е во постапка на стечај или ликвидација 
е стечајниот управник, односно ликвидаторот  до завршувањето на постапката на стечај, 
односно ликвидација.“. 

 
Член 5 

Во член 25 став (1) во точката 2 сврзникот „и“ се заменува со точка запирка. 

Во точката 3 точката се заменува со точка запирка и се додаваат три нови точки 4, 
5 и 6, кои гласат: 

„4. буџетски корисници; 
5. правни лица во државна сопственост и 

6. правни лица во постапка на стечај или ликвидација.“.  
Во став (2) точка а) во потточката 2. зборот „држава“ се заменува со зборот „адреса“. 

Во ставот (3) по зборовите: „точка 3“ се става запирка и се додаваат зборовите: „4,  
5 и 6“. 
 

Член 6 
Во член 26 во ставот (3) по зборовите: „трговци поединци“ се става запирка и се 

додаваат зборовите: „лица кои вршат јавни овластувања, буџетски корисници, правни  лица 

во државна сопственост и правни лица во постапка на стечај и ликвидација“. 
Во ставот (4) зборовите: „ставовите (1) и (2)“ се заменуваат со зборовите: „ставот 

(3)“. 
 

Член 7 

Во член 28 ставот (1) се менува и гласи: 
„Во регистарот се запишуваат следниве податоци: 

а) податоци за правниот субјект: назив, седиште, ЕМБС и даночен број, датум на 
основање и бришење на деловниот субјект, кои по службена должност и автоматски се 

преземаат и евидентираат од единствениот трговски регистар и регистарот на други  правни 
лица; 



б) податоци за вистинскиот сопственик: име и презиме (лично име), единствен 
матичен број или друг идентификациски број, адреса на живеалиште, односно 
престојувалиште, датум на раѓање и државјанство, кои по службена должност и со 
користење на електронски средства се преземаат од Централниот регистар на население, 
со внесување на единствениот матичен број на граѓанинот, за граѓани на Република 

Северна Македонија кои живеат во државата или во странство, како и странски државјани 
со уреден престој во Република Северна Македонија подолго од една година или се 
внесуваат од страна на подносителот за странски државјани и 

в) податоци за сопственоста на вистинскиот сопственик.”. 
Ставот (2) се менува и гласи: 

„Администраторот на регистарот го води и управува регистарот на начин што:  
- покрај последниот статус на податоците за вистинските сопственици, исто така, се 

чуваат сите претходни записи, измени на податоци и бришење според времето и видот на 
настанот и 

- податоците во регистарот се достапни десет години по бришењето на правниот  
субјект од надлежен регистар.“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„Внесувањето на податоците се врши електронски, преку веб-порталот на 

администраторот на регистарот, без надоместок во законски предвидените рокови, со  

примена на технички и организациски мерки согласно со прописите за заштита на личните 
податоци.“. 

 
Член 8 

Во член 29 во ставот (2) по зборот „достапни“ се додаваат зборовите: „во форма на 
информација“. 

По ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), кои гласат: 
„(3) Информацијата од ставот (2) на овој член се издава согласно со впишаните 

податоци во Централниот регистар на население на денот на издавањето на истата. 
(4) Информацијата за вистинскиот сопственик на трговецот поединец, самостојните 

вршители на дејност и лицата кои вршат јавни овластувања, како и на буџетските 
корисници, правни лица во државна сопственост и правни лица во постапка на стечај и  

ликвидација се издава согласно со последно впишани податоци во единствениот трговски 
регистар и регистарот на други правни лица и регистарот на буџетски корисници во 
надлежност на Министерството за финансии.“. 

 
Член 9 

Во член 32 ставот (6) се брише. 

 
Член 10 

Во членот 35 во воведната реченица по зборот „идентификација” се додаваат  
зборовите: „или доколку нивниот идентитет не може да се утврди со употреба на средства 
за електронска идентификација издадени во рамки на регистрирана шема за електронска 

идентификација согласно со закон.”. 
 

Член 11 
Во член 39 во ставот (3) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат  

зборовите: „согласно со членот 56 од овој закон.“. 
Ставот (4) се менува и гласи: 



„Во случаите од ставот (1) на овој член, субјектот е должен да изготви писмена 
анализа и да ја утврди потребата од доставување извештај до Управата согласно со членот 
54 од овој закон. Субјектот е должен да ја чува анализата и да ја направи достапна на 
барање на органите на надзор од членот 146 од овој закон.“. 

 

Член 12 
Во член 51 ставот (1) се менува и гласи: 
„Субјектите се должни копиите од документите, односно електронските записи од  

податоците обезбедени со употреба на средства за електронска идентификација издадени  
во рамки на регистрирана шема за електронска идентификација согласно со закон, со кои  

го утврдуваат и верификуваат, односно го идентификуваат и автентицираат идентитетот  
на клиентот, ополномоштувачот и вистинскиот сопственик, за спроведените процедури за 

анализа на клиентот или вистинскиот сопственик и за реализираните трансакции или  
трансакциите во обид, клиентското досие и деловната кореспонденција, да ги чуваат десет  

години во електронска или хартиена форма по извршената трансакција, сметано од  
последната трансакција.”. 

 
Член 13 

Во член 53 ставот (5) се менува и гласи: 

„Осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот собраните 
податоци за склучени полиси за осигурување живот ги доставуваат до Управата на крајот  
на денот во електронска форма во следниве случаи: 

-за склучени полиси за осигурување живот со уплата на премија по полиси за  
осигурување на живот во износ еднаков или поголем од 15.000 евра и исплата по основ на 
откуп, заем или доживување еднаква или поголема од 15.000 евра во денарска 

противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Северна  
Македонија на денот кога е склучена полисата за осигурување, односно на денот кога се 

врши исплатата, освен договорите за осигурување на живот во случај на смрт -ризико 
осигурување и 

- за склучени полиси за осигурување живот од страна на носител на јавна функција, 
без оглед на вредноста на осигурената сума.“. 

 
Член 14 

Во член 57 став (6) во точката б) зборот  „високо“ се заменува со зборовите: 

„најмалку средно“. 
Ставот (7) се менува и гласи: 

„Кај субјектите од ставот (2) на овој член, овластеното лице, неговиот заменик, како 

и сите лица вработени во одделот од ставот (3) на овој член, подлежат на безбедносни  
проверки согласно со прописите за безбедност на класифицирани информации и потребно 
е да имаат безбедносен сертификат.“. 

 
Член 15 

Во членот 58 по зборот „годишно“ се додаваат зборовите: „во тековната година за 
претходната година“. 

 
Член 16 

Во членот 63 зборот „достават“ се заменуваат со зборовите: „обезбедат, достават и 
дадат“. 



 
Член 17 

Во член 74 став (2) точката 4) се менува и гласи: 
„да има активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици (англиски, 

француски или германски јазик).“. 

 
Член 18 

Во членот 83 зборот „премин“ се заменува со зборот „пристап“. 
 

Член 19 

Во член 116 став (1) по точката 21 се додава нова точка 22., која гласи: 
„22. Министерство за информатичко општество и администрација: 

- податоци од Централниот регистар на население.“. 
 

Член 20 
Во член 117 во ставот (1) по зборовите: „Министерството за одбрана – Воено 

разузнавање,“ се додаваат зборовите: „Агенцијата за национална безбедност,“. 
Во став (2) точката 2 се брише. 
Точката 3 станува точка 2. 

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 
„(7) За целите на овој закон, Управата може да разменува податоци со кои располага 

во своите бази на податоци со органите од ставот (1) на овој член по нивно образложено  
писмено барање или по сопствена иницијатива.“. 
 

Член 21 

Во член 124 став (1) во алинеjата 2 на крајот на реченицата по зборот „закон“ се 
додаваат зборовите: „како и број на примени дополнувања на извештаи за сомнителни  

трансакции“. 
Во алинеjата 5 по зборот „органи“ се додаваат зборовите: „како и број на доставени  

дополнувања на извештаи и известувања“. 
 

Член 22 
Во насловот пред членот 131 по зборот „мерки“ се додаваат зборовите: „и налог за 

следење на деловен однос“. 

Во ставот (1) по зборот „членовите“ се додава бројот „119,“. 
Во ставот (3) пред зборот „држава“ се додаваат зборовите: „за следење на деловен 

однос и“. 

 
Член 23 

Во член 146 став (1) во алинејата 3 по зборовите: „брокерските куќи,“ се додаваат  
зборовите: „банки со дозвола за работа со хартии од вредност,“. 
 

Член 24 
Во член 148 став (3) алинејата 1 се брише. 

 
Член 25 

Во член 149 став (1) точката 10) се брише. 
Точките 11) и 12) стануваат точки 10) и 11). 



Во став (2) точката 6) се брише. 
Точките 7), 8), 9) и 10) стануваат точки 6), 7), 8) и 9). 

 
Член 26 

Во член 150 став (1) во точката 1) по зборот „проверува“ се додаваат зборовите: „и 

прибира“. 
 

Член 27 
Во член 151 став (1) точката 1) се брише. 
Точките 2) и 3) стануваат точки 1) и 2). 

 
Член 28 

Во член 154 став (1) алинејата 2 се брише. 
Во алинејата 7 зборот „глоба“ се заменува со зборовите: „прекршочна санкција“. 

Член 29 
Насловот пред членот 155 и членот 155 се бришат. 
 

Член 30 
Во член 159 ставот (1) се менува и гласи: 

„За целите на спречување и одвраќање од извршување на активности кои се сметаат 
за прекршоци согласно со овој закон, Управата е должна, врз основа на податоците 
добиени согласно со членот 154 од овој закон, јавно да ги објави информациите за изречени 
глоби врз основа на правосилна судска одлука, освен ако објавувањето на информацијата 
може да попречи спроведување на предистражна или кривична постапка.“. 

Ставот (4) се брише. 

 
Член 31 

Членот 160 се менува и гласи: 
„(1) Глоба во износ 60.000 до 80.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правно лице (голем трговец), ако: 
- не спроведува процедура на анализа на клиентот согласно со членот 12 од овој 

закон, 
- не спроведе засилена анализа при воспоставување на коресподентен однос 

согласно со членот 34 од овој закон, 

- не одбие воспоставување на деловен однос или изврши трансакција или не го 
прекине деловниот однос со клиентот согласно со членот 39 ставови (1) и (2) од овој закон, 

- воспостави или продолжи деловен однос со shell bank (банки школки) и да започне 

или продолжат и коресподентски деловен однос со банка за која знае дека дозволува 
отварање и работење со сметки на банки школки спротивно на членот 49 став (1) од овој 
закон, 

- доколку врши финансиски активности на shell bank (банка школка) спротивно на 
членот 49 став (2) од овој закон, 

- отвори или чува анонимни сметки или сметки на фиктивни имиња спротивно на 
членот 50 од овој закон, 

- не достави до Управата податоци, информации и документи согласно со членот 54  
став (1) од овој закон, 

- банката не стави во употреба или не го надгради софтверот за автоматска 
обработка на податоците согласно со членот 59 од овој закон, 



- се повикува на деловна тајна спротивно на членот 63 од овој закон, 
- не ги достави побараните податоци, достави нецелосни или неточни податоци или 

не ги достави во рок согласно со членот 115 од овој закон, 
- не постапи согласно со налогот за следење на деловен однос од членот 119 од овој 

закон, 

- не ја задржи трансакцијата врз основа на издадениот налог согласно со членот 120 
од овој закон. 

(2) За дејствијата од ставот (1) на овој член, на правно лице (среден трговец) ќе му 
се изрече глоба во износ од 50.000 до 60.000 евра во денарска противвредност. 

(3) За дејствијата од ставот (1) на овој член, на правно лице (мал трговец) ќе му се 

изрече глоба во износ од 30.000 до 50.000 евра во денарска противвредност. 
(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член, на правно лице (микро трговец) ќе му 

се изрече глоба во износ од 20.000 до 40.000 евра во денарска противвредност. 
(5) За дејствијата од ставот (1) на овој член, на правните лица од ставовите (1), (2), 

(3) и (4) на овој член може да им се изрече прекршочна санкција привремена забрана за 
вршење одделна дејност согласно со закон. Управата може да достави образложен предлог 
за привремено или трајно одземање на лиценца, односно дозвола за работа на правното 
лице до органите надлежни за нивно издавање согласно со закон. 

(6) Глоба во износ од 6.000 до 12.000 евра во денарска противвредност за 

дејствијата од ставот (1) на овој член ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице 
во правното лице од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член. 

(7) На одговорното лице во правното лице од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој 
член за дејствијата од ставот (1) на овој член покрај глобата може да му се изрече и 
прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност согласно со 
закон. 

(8) За дејствијата од ставот (1) на овој член сторени намерно, на организиран начин, 
кои се повторуват, со кои предизвикана е значителна штета или се стекнува со значителна 

имотна корист, на правното лице му се изрекува глоба во износ од 10% од приходот на  
правното лице остварен претходната фискална година и прекршочна санкција привремена 

забрана за вршење одделна дејност согласно со закон.”. 
 

Член 32 
Членот 161 се менува и гласи: 
„(1) Глоба во износ 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правно лице (голем трговец), ако: 
- не спроведе проценка на ризикот согласно со членот 10 од овој закон, 

- не изготви и применува програма согласно со членот 11 став (1) од овој закон, 

- не донесе програмата, редовно не ја следи и оценува нејзината адекватност, 
усогласеност и ефикасност согласно со членот 11 став (2) од овој закон, 

- постапи спротивно на исклучоците за анализа на клиентот во однос на 
електронските пари од членот 13 од овој закон, 

- не ги спроведе мерките за анализа на клиентот од членот 14 од овој закон, 

- не го идентификува и потврди идентитетот на клиентот, ополномоштувачот или  
вистинскиот сопственик согласно со членот 15 од овој закон, 

- не го идентификува и потврди идентитетот на клиентот согласно со членот 16 од 
овој закон, 

- не го идентификува и потврди идентитетот на ополномоштувачот согласно со 
членот  17 од овој закон, 



- не го идентификува и потврди идентитетот на вистинскиот сопственик согласно со  
членот 18 од овој закон, 

- не го следи деловниот однос согласно со членот 31 од овој закон, 
- не спроведе засилена анализа на клиентот согласно со членот 33 од овој закон, 
- не спроведе засилена анализа на клиент кој не е физички присутен согласно со 

членот  35 од овој закон, 
- не спроведе засилена анализа на клиентот-носител на јавна функција согласно со 

членот 36 од овој закон, 
- не спроведе засилена анализа на клиент од високо ризични држави согласно со 

членот  37 од овој закон, 

- не спроведе засилена анализа кон сложени и невообичаени трансакции согласно 
со членот 38 од овој закон, 

- не ги чува податоците, информациите или документите согласно со членот 51 од 
овој закон, 

- не ја извести Управата и не ја задржи трансакцијата согласно со членот 54 став (2) 
од овој закон, 

- не достават до Управата податоци, информации и документи во форма на извештај  
согласно со членот 54 став (3) од овој закон, 

- не обезбеди примена на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и  

финансирање на тероризам согласно со членот 41 од овој закон, 
- ги довери обврските за анализа на клиентот на трети лица спротивно на членот 42 

од овој закон, 
- не обезбеди и проследи информации кај безготовински пренос на парични средства 

согласно со членот 43 од овој закон, 
- не утврди идентитет на клиент согласно со членот 44 став (1) од овој закон, 

- не утврди идентитет на клиент согласно со членот 46 од овој закон, 
- не утврди идентитет на клиент согласно со членот 47 став (1) од овој закон, 

- прими готовина спротивно на членот 48 од овој закон, 
- извршат регистрација на хартии од вредност, друг имот или правни работи или за 

пријавување или вршење на пренос на пари, хартии од вредност или друг имот, можат да 
извршат таква регистрација или пренос спротивно на членот 48  став (2) од овој закон, 

- не ги достави до Управата собраните податоци, информации и документи во случај 
на готовинска трансакција во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе 
без оглед дали станува збор за една трансакција или повеќе очигледно поврзани 

трансакции согласно со членот 52 од овој закон, 
- не достави податоци до Управата согласно со членот 53 од овој закон, 

- не ги достави извештаите до Управата согласно со членот 56 од овој закон, 

- не именуваат овластено лице и негов заменик согласно со членот 57 став (1) од 
овој закон, 

- не формира посебен оддел за спречување на перење пари и финансирање на 
тероризам согласно со членот 57 став (2) од овој закон, 

- не формира посебен оддел за спречување на перење пари и финансирање на 

тероризам согласно со членот 57 став (3) од овој закон, 
- не обезбеди исполнување на услови согласно со членот 57 став (8) од овој закон, 

- не врши внатрешна контрола согласно со членот 58 од овој закон, 
- користење на податоците обезбедени со овој закон спротивно на членот 60 од овој 

закон, 
- го известат клиентот или трето лице согласно со членот 61 став (1) од овој закон, 



- не преземе потребни мерки за заштита на податоците согласно со членот 61 став 
(3) од овој закон. 

(2) За дејствијата од ставот (1) на овој член на правно лице (среден трговец) ќе му 
се изрече глоба во износ од 10.000 до 20.000 евра во денарска противвредност. 

(3) За дејствијата од ставот (1) на овој член на правно лице (мал трговец) ќе му се 

изрече глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност. 
(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на правно лице (микро трговец) ќе му 

се изрече глоба во износ од 3.000 до 8.000 евра во денарска противвредност. 
(5) За дејствијата од ставот (1) на овој член на правните лица од ставовите (1), (2), 

(3) и (4) на овој член може да им се изрече прекршочна санкција привремена забрана за 

вршење одделна дејност согласно со закон. 
(6) Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за дејствијата 

од ставот (1) на овој член ќе му  се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното 
лице од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член. 

(7) На одговорното лице во правното лице од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој 
член за дејствијата од ставот (1) на овој член покрај глобата може да му се изрече и 
прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност согласно со 
закон.”. 

 

Член 33 
Членот 162 се менува и гласи: 
„(1) Глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на правно лице (голем трговец), ако: 
- не ја извести Управата согласно со членот 7 став (2) од овој закон, 
- не ја достави програмата на барање на надлежните органи на надзорот од членот 

146 од овој закон согласно со членот 11 став (3) од овој закон, 
- не спроведе поедноставена анализа на клиентот согласно со членот 32 од овој 

закон, 
- не ги забележува податоците по хронолошки редослед во нумериран регистар кај  

менувачки работи согласно со членот 45 од овој закон, 
- не води нумериран регистар за тргувањето на хартии од вредност чиј вкупен износ 

е поголем од 15.000 евра во денарска противвредност согласно со членот 47 став (2) од 
овој закон, 

- не го известат надлежниот орган за надзор од членот 146 од овој закон дека 

доставиле извештај до Управата согласно со членот 54 став (6) од овој закон, 
- вработи во одделот лица кои не ги исполнуваат условите од членот 57 ставови (6), 

(7) и (11) од овој закон, 

- не обезбеди редовна стручна обука согласно со членот 57 став (12) од овој закон, 
- не достави податоци до Управата согласно со членот 57 став (13) од овој закон. 
(2) За дејствијата од ставот (1) на овој член на правно лице (среден трговец) ќе му 

се изрече глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност. 
(3) За дејствијата од ставот (1) на овој член на правно лице (мал трговец) ќе му се 

изрече глоба во износ од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност. 
(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член на правно лице (микро трговец) ќе му 

се изрече глоба во износ од 800 до 2.000 евра во денарска противвредност. 
(5) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за дејствијата 

од ставот (1) на овој член ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното 
лице од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член.”. 



 
Член 34 

Членот 163 се брише. 
 

Член 35 

Во член 164 став (1) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: 
„- не одбие воспоставување на деловен однос или изврши трансакција или не го  

прекине деловниот однос со клиентот согласно со членот 39 ставови (1) и (2) од овој 
закон,“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„На лицето кое врши јавно овластување или физичкото лице за дејствијата од ставот 
(1) на овој член покрај глобата може да му се изрече и прекршочна санкција забрана за 

вршење на професија, дејност или должност согласно со закон.“. 
 

Член 36 
Во член 165 став (1) алинејата 17 се брише. 
Ставот (2) се менува и гласи: 
„На лицето кое врши јавно овластување или физичкото лице за дејствијата од ставот 

(1) на овој член покрај глобата може да му се изрече и прекршочна санкција забрана за 

вршење на професија, дејност или должност согласно со закон.“. 
 

Член 37 
Во член 166 ставот (2) се брише. 
 

Член 38 

Во член 167 став (1) во воведната реченица зборовите: „од 10.000“ се заменуваат 
со зборовите: „од 5.000 до 10.000“. 

 
Член 39 

Во член 168 износот „2.500“ се заменува со износот „500“, а износот „5.000“ се 
заменува со износот „1.000“. 

 
Член 40 

Во член 169 во воведната реченица износот „1.000“ се заменува со износот „500“, а 

износот „2.000“ се заменува со износот „1.000“. 
 

Член 41 

Во член 171 ставот (2) се менува и гласи: 
„Доколку органите на надзор од членот 146 од овој закон констатираат прекршок од  

членовите 164, 165, 166 и 167 од овој закон, составуваат записник во кој ги забележуваат  
битните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, 
лично име, адреса и единствен матичен број на граѓанинот, ако се работи за странец и број  

на патната исправа и држава, а за правно лице, назив, седиште и даночен број, времето, 
местото и начинот на сторувањето на прекршокот, описот на дејствието, правната 

квалификација на прекршокот и лицата затекнати на самото место, како и даваат предлог  
за порамнување со издавање на прекршочен платен налог. Записникот го потпишува 

органот на надзор, овластеното службено лице и сторителот.“. 
Ставот (3) се менува и гласи: 



„Во постапката за порамнување глобата во прекршочниот платен налог се изрекува 
во фиксен износ пропишан со закон, а ако глобата е пропишана во распон се изрекува 
минималниот пропишан износ за прекршокот.“. 

По ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат: 
„(6) Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен платен налог не се 

плаќаат трошоци на постапката. 
(7) Сторителот којшто со заминувањето заради престој во странство би можел да го 

одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со  
прекршочниот платен налог.“. 

Ставовите (6), (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови (8), (9), (10), (11) и (12). 

Член 42 
Во член 172 зборот „шест“ се заменува со зборот  „четири“. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 43 

Одредбата од членот 1 со кој се менува членот 14 став (1) точки а) и б), одредбата 
од членот 3 со кој се менува членот 16 ставови (1) и (2), одредбата од членот 12 со кој се 
менува членот 51 став (1) од овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на 

започнувањето на примената на Законот за електронски документи, електронска 
идентификација и доверливи услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ 
број 101/19 и 275/19). 
 

Член 44 
Започнатите прекршочни постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон 

ќе завршат согласно со одредбите од Законот за спречување перење пари и финансирање 
на тероризам* („Службен весник на Република Македонија“ број 120/18 и „Службен весник  

на Република Северна Македонија” број 275/19). 
 

Член 45 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Северна Македонија“. 


