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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за финансиските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.158/10, 53/11, 112/14, 153/15 и 23/16) се уредува основањето, 
работењето и надзорот над финансиските друштва во Република Северна 
Македонија. 

Со донесувањето на новиот Закон за прекршоците („Службен весник на 
Република Северна Македонија“  бр.96/19)  се јави потреба од усогласување на 
Законот за финансиските друштва со новиот Закон за прекршоците.

Дополнително, со цел спроведување на Амандманот XXXIII од Уставот 
на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.6/19) потребно е да изврши промена на уставното име на државата, како и 
на називите на институциите во државата.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Предложените изменувања на Законот за финансиските друштва имаат 
за цел усогласување на прекршочните одредби од Законот со одредбите од 
Законот за прекршоците. 

Предлогот на Законот за изменување на Законот за финансиските 
друштва се заснова врз истите начела врз кои се заснова и постојниот закон. 

Основни решенија на предлог законот се:
-утврдување на глоба за правното лице во распон;
-утврдување во фиксен износ и намалување на висината на глобата што 
се изрекува за одговорното лице во правното лице.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Законот чие донесување се предлага не повлекува обврска за 
обезбедување средства за неговото спроведување од Буџетот на Република 
Северна Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА 
МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Законот не повлекува обврска за обезбедување дополнителни 
финансиски средства за неговото спроведување и материјални обврски за 
одделни субјекти. 
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ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1
Во Законот за финансиските друштва ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.158/10, 53/11, 112/14, 153/15 и 23/16) во членот 1 и член 2 став 
(1) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република 
Северна Македонија“.

Член 2
Во членот 8 став (3) точка 11) запирката и зборовите „одобрена од Управата за 
финансиско разузнавање“ се бришат.

Член 3

Во членот 20 став (3) и член 26 зборовите „Република Македонија“ се 
заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 4
Во членот 27 став 1 зборовите „10.000 евра“ се заменуваат со зборовите „8.000 
до 10.000 евра“.

Во ставот 2 зборовите „30% од одмерената глоба за финансиското друштво“ се 
заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Член 5
Во членот 28 став 1 зборовите „5.000 евра“ се заменуваат со зборовите „4.000 
до 5.000 евра“.

Во ставот 2 зборовите „30% од одмерената глоба за финансиското друштво“ се 
заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Член 6
Во членот 28-а став 1 зборовите „25 до 50 евра“ се заменуваат со зборовите 
„100 евра“.

Во ставот 2 зборовите „25 до 50 евра“ се заменуваат со зборовите „25 евра“.

Во ставот 3 зборовите „25 до 50 евра“ се заменуваат со зборовите „25 евра“.

Член 7
Член 29 се менува и гласи:
„(1) За сторените прекршоци од овој закон, овластеното лице при констатирање 
на прекршокот е должно да му предложи на сторителот на прекршокот постапка 
за порамнување со издавање на прекршочен платен налог согласно Законот за 
прекршоците.
(2) Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на 
прекршочниот платен налог.“

Член 8
Подзаконскиот акт предвиден во овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето на сила на овој закон.
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Член 9
Започнатите прекршочни постапки до денот на влегување во сила  на овој 
закон ќе завршат според Законот за финансиските друштва ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.158/10, 53/11, 112/14, 153/15 и 23/16).

Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен 
весник на Република Северна Македонија".
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДРУШТВА

Со членот 1 и 3 од Предлог законот се врши усогласување со уставното име на 
државата.

Со членот 2 се врши усогласување со Законот за спречување на перење пари и 
финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија 
бр.120/18“) од причина што Управата за финансиско разузнавање повеќе не ги 
одобрува програмите за спречување на перење пари изготвени од субјектите, 
односно не дава мислење по истите.

 Со членовите 4, 5, и 6 се менуваат постојните членови од законот кои се 
однесуваат на висините на глобите кои им се изрекуваат на сторителите на 
прекршоците во согласност со Законот за прекршоците.

Со членот 7 се врши доусогласување со Законот за прекршоците во однос на 
постапката за издавање на прекршочен платен налог.

Со членот 8 се уредува рокот во кој ќе се донесе подзаконскиот акт со кој ќе се 
пропише формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Со членот 9 се уредуваат веќе започнатите постапки кои ќе завршат според 
законот по кои започнале.

Со членот 10 се уредува влегувањето во сила на предложените измени. 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените одредбите се меѓусебно поврзани  и како такви прават правна 
целина и се применливи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените измени на Законот за финансиските друштва ќе се овозможи 
усогласување на прекршочните одредби од Законот со одредбите од Законот 
за прекршоците. 
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ИЗВОД ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ДРУШТВА КОИ СЕ 
ИЗМЕНУВААТ

Општи одредби
Член 1

Со овој закон се уредува основањето, работењето и надзорот над 
финансиските друштва во Република Македонија.

Член 2
(1) Одредбите од овој закон не се однесуваат на банките, филијалите на 
странски банки и штедилниците основани во Република Македонија, на 
фондациите и здруженијата и на трговските друштва кои позајмуваат парични 
средства на други трговски друштва.
(2) На финансиските друштва се применуваат одредбите од  Законот за 
трговските друштва, доколку со овој закон поинаку не е  уредено.
(3) На договорите за кредит и факторинг се применуваат одредбите од Законот 
за облигациони односи, доколку со овој закон поинаку не е  уредено.

Член 8
(1) За основање и работа на финансиско друштво е потребна претходна 
дозвола за основање и работа од Министерството за финансии (во 
натамошниот текст: дозвола). 
(2) Лицата кои имаат намера да основаат финансиско друштво до 
Министерството за финансии поднесуваат барање за добивање дозвола.
 (3) Кон барањето од ставот (2) на овој член се поднесува следнава 
документација и информации:

1) предлог-акт за основање;
2) предлог име и седиште на финансиското друштво;
3) доказ за уплата на парични средства на име основна главнина на 

привремена сметка кај носител на платен промет;
4) извори на средства за уплата на основната главнина;
5) идентитет на лицата кои имаат намера да основаат финансиско 

друштво;
6) документ дека против основачот не е изречена мерка на безбедност 

забрана за вршење на професија, дејност или должност;
7) листа на предложени членови на органот на управување на 

финансиското друштво со докази за исполнување на условите од  
членот 9 на овој закон;

8) финансиски активности што ќе ги врши друштвото;
9) програма за работа на финансиското друштво со проекција на 

финансиски извештаи за наредните три години;
10) интерни процедури за вршење на финансиските активности, вклучувајќи 

критериуми и услови за кредитирање и за проценка на кредитната 
способност на кредитобарателите;

11) програма за спречување на перење пари, одобрена од Управата за 
финансиско разузнавање и

12) доказ за уплатена административна такса согласно со Законот за 
административни такси.

 (4) Доколку основач на финансиското друштво е правно лице, покрај доказите и 
информациите од ставот (3) на овој член, кон барањето ја доставуваат и 
следнава документација:

1) извод од регистарот во кој е регистрирано седиштето на правното лице;
2) информација за економско-финансиската состојба;
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3) финансиски извештаи заедно со извештај на овластен ревизор за 
извршена законска или договорна ревизија на финансиските извештаи 
за последната деловна година;

4) документ дека против правното лице не е изречена мерка  забрана за 
вршење на дејност;

5) документ дека против одговорното лице на правното лице не е изречена 
мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или 
должност и

6) документ дека не е поведена стечајна или ликвидациона постапка над 
правното лице.

(5) Доколку основач на финансиското друштво односно подружницата е 
странско правно лице, покрај доказите и информациите од ставот (3) на овој 
член, кон барањето ја доставуваат и следнава документација:

1) извод од регистарот во кој е регистриран;
2) финансиски извештаи со извештај за извршена ревизија за последната 

година и
3) потврда, уверение или друг вид на доказ издаден од соодветен орган во 

земјата во која е регистриран со кои ќе може да се потврди дека ги 
исполнува условите од ставот (4) точки 4, 5 и 6 на овој член.

(6) Документацијата од ставот (5) точки 1) и 3) на овој член не смее да биде 
постара од шест месеци, а се приложува во оригинал или во копија заверена на 
нотар. За документацијата која изворно е на странски јазик потребно е да се 
приложи и заверен превод.
(7) Содржината и формата на образецот на барањето за добивање дозвола ги 
пропишува министерот за финансии.
(8) Овластеното службено лице од Министерството за финансии кое ја води 
постапката за издавање на дозвола за основање и работа на финансиско 
друштво е должно документите и информациите од ставовите (3) точка 6) и (4) 
точки 1), 2), 4), 5) и 6) на овој член, по службена должност да ги побара од 
Централниот регистар во рок од три дена од денот на приемот на барањето.
(9) Овластеното службено лице на Централниот регистар е должно 
документите и информациите од ставовите (3) точка 6) и (4) точки 1), 2), 4), 5) и 
6) на овој член да ги достави до Министерството за финансии во рок од три 
дена од денот на приемот на барањето од ставот (8) на овој член.

10. Сметководство, финансиски извештаи и ревизија
Член 20

(1) Финансиското друштво го води сметководството и ги изготвува  
финансиските извештаи во согласност со Законот за трговските друштва и 
усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување.
(2) Финансиските извештаи на финансиското друштво се предмет на ревизија 
од страна на овластено друштво за ревизија, во согласност со прописите за 
ревизија.
(3) Финансиското друштво е должно да ги објави годишниот финансиски 
извештај заедно со извештајот и мислењето на овластениот ревизор во 
најмалку еден дневен весник во Република Македонија, во рок од 15 
календарски дена од денот на доставувањето на извештаите до 
Министерството за финансии.
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(4) Финансиското друштво е должно до 31 мај во тековната година до 
Министерството за финансии да достави примерок од финансискиот извештај 
за претходната година заедно со извештајот од извршената ревизија.
(5) Друштвото за ревизија веднаш го известува Министерството за финансии 
доколку при ревизијата утврди дека:

1) финансиското друштво направило сериозни прекршувања на одредбите 
од овој или друг  закон и

2) финансиската состојба на финансиското друштво е влошена со што се 
доведува во прашање неговото нормално функционирање.

Член 27
(1) Глоба во износ од  10.000 евра во денарска противвредност  ќе се изрече за 
прекршок на финансиско друштво ако постапи спротивно на одредбите од 
членот 17 од овој закон, или врши активности кои не смее да ги врши (член 
5став (1)).
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за финансиското друштво ќе му 
се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице во 
финансиското друштво.

Член 28
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на  финансиско друштво доколку:

1) не го извести Министерството за финансии за извршениот упис во 
трговски регистар во утврдениот рок (членови 15 став (5) и 16 став (2));

2) не го води сметководството и не ги изготвува  финансиските извештаи 
во согласност со членот 20 од овој закон;

3) не поднесува извештаи до Министерството за финансии согласно со 
членот 21 од овој закон;

4) не ја стави на увид документацијата од членот 22 став (4) на овој закон и
5) не го извести Министерството за финансии во пропишаниот рок за 

дејствијата од членот 18 од овој закон и
6) одобрува кредити во обем и на лица спротивно на членот 19 од овој 

закон .
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за финансиското друштво ќе му 
се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице во 
финансиското друштво.

Член 28-а
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на овластеното службено лице од Министерството за 
финансии ако не одлучи во рокот од членот 10 став (1) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на овластеното службено лице од Министерството за 
финансии, доколку во рокот утврден во членовите 8 став (8) и 17 став (10) од 
овој закон не ги побара потребните документи и информации.
(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на овластеното службено лице од Централниот регистар, доколку во 
рокот од членовите 8 став (9) и 17 став (11) од овој закон не ги достави 
бараните документи и информации.

Постапка за издавање на прекршочен платен налог
Член 29

(1) За сторените прекршоци од овој закон, овластеното лице при констатирање 
на прекршокот е должно да му предложи на сторителот на прекршокот постапка 
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за издавање на прекршочен платен налог, пред да го поднесе барањето за 
поведување на прекршочна постапка.
(2) Доколку овластеното лице констатира прекршок, составува записник во кој 
ги забележува битните елементи на дејствието од кое произлегува правното
обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на 
прекршокот, описот на дејствието и дава предлог за порамнување со издавање 
на прекршочен платен налог. Записникот го потпишува овластеното лице и 
сторителот.
(3) По исклучок од ставот (2) од овој член, ако овластеното лице прекршокот го 
утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и 
направи, односно со податоци од службена евиденција, записникот го 
потпишува само овластеното лице.
(4) Ако сторителот го признае делото што му се става на товар или ако 
овластеното лице прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на 
соодветни технички средства и направи, овластеното лице веднаш ќе издаде 
прекршочен платен налог.
(5) Прекршочниот платен налог содржи лични по- датоци на сторителот на 
прекршокот, а за правно лице, назив, седиште и даночен број, местото и 
времето на сторување на прекршокот, правната квалификација на прекршокот, 
износот на глобата, број на сметката за плаќање и правна поука.
(6) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е 
должен да ја плати глобата во рок од осум дена од приемот на прекршочниот 
платен налог на сметката означена во платниот налог.
(7) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (6) на овој член ќе 
плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната 
поука.
(8) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (6) на овој член, 
овластеното лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка 
до надлежен суд.
(9) Овластените лица се должни да водат евиденција за издадените 
прекршочни платни налози од ставот (4) на овој член и за исходот на 
покренатите постапки.
(10) Во евиденцијата од ставот (9) на овој член се собираат, обработуваат и 
чуваат следниве податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на 
прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на 
прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на 
постапката.
(11) Личните податоци од ставот (10) на овој член се чуваат пет години од 
денот на внесување во евиденцијата.
(12) Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на 
прекршочниот платен налог.


