
 

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ И ДОМАШНИ 

ПАРИ И ЧЕКОВИ КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ И НЕРЕЗИДЕНТИТЕ ГО ВНЕСУВААТ 

ИЛИ ИЗНЕСУВААТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Прочитајте го упатството пред пополнување на овој образец 

 

Користете големи букви/обележете ги соодветните полиња 

 

мк 

Архивски број 

1. Вие � Влегувате во Република Македонија � Излегувате од Република Македонија 

3. Вие сте сопственик � Да (одете на дел 4) �  Не, сопственикот е:    �Правно лице        � Физичко лице 

(ако не, пополнете ги податоците за сопственикот) 

Правно лице  Адреса 

Улица/бр. 

 

 

ЕДБ  Град  

Презиме  Поштенски број  

Име  Земја  

5. Потекло и намена на ефективните пари/чековите 

Потекло  

Намена  

Вие сте примателот � Да (одете на дел 6) � Не, примателот е:          � Правно лице        � Физичко лице 

(ако не, пополнете ги податоците за примателот) 

Правно лице  Адреса 

Улица/бр. 

 

 

ЕДБ  Град  

Презиме  Поштенски број  

Име  Земја  

7. Потпис на лицето кое го пополнило 

образецот 

Потпис на овластен 

царински службеник 

 

 

 

Печат на надлежен 

царински орган 

Само за службена употреба 

 

Пријавeно   � ДА        � НЕ 

 

Одземени ефективни пари и чекови  

� ДА     � НЕ 

 

Одземен износ на ефективни пари и валута 

_______________________ 

 

Одземен износ и валута во чекови ______________ 

Изјавувам дека сите податоци прикажани погоре 

се точни. Јас сум свесен дека лажна, неточна или 

непотполна пријава подлежи на глоба и 

одземање на готовината и/или чековите од 

страна на надлежниот царински орган 

 

 

Датум 

   
 

 

 

2. Лични податоци    � Машко                 �Женско        Место на издавање  

Презиме  Датум на издавање  

Име  Матичен број  

Државјанство  Адреса  

(улица/бр.) 

 

Датум на раѓање    

Место на раѓање  Град  

Документ за идентификација  � Пасош � Лична карта � Друго Поштенски број  

Број на пасош/ЛК   Земја  

4. Податоци за ефективни пари/чековите  

                                                                        Износ                                                                     Валута 

Банкноти, монети    

  

  

  

Чекови   

6. Податоци за транспорт 

Начин на транспорт � Воздух                    � Друмски                   � Железнички                            � Друго 

Транспортна компанија  Референтен број   

Земја на поаѓање  Датум на поаѓање    

Земја на транзит  Транзитен датум    

Дестинација   Датум на пристигање    



 

Општи информации 

Согласно со член 29 од Законот за девизното работење, имате обврска при влез или излез во или од Република 

Македонија, пред надлежниот царински орган да пријавите ефективни пари и чекови, во износ од 120.000 денари и/или 

10.000 евра и повеќе, а може да пријавите и износи помали од 10.000 евра.  

Во случај на лажна, неточна или нецелосна пријава ќе се смета дека ја немате исполнето обврската за пријавување на 

преносот на готовината или чековите при влез или излез во или од Република Македонија, за што ќе Ви биде изречена 

глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност (член 56-а од Законот за девизното работење), а 

непријавениот износ над дозволениот ќе се одземе од страна на царинскиот орган (член 57 од Законот за девизното 

работење). 

- Пополнување на образецот 

Сите необоени делови мора да бидат пополнети со печатни букви.  

1. Влегување и излегување од Република Македонија 

Обележете ја коцката „Влегувате во Република Македонија“ при влез во Република Македонија. 

Обележете ја коцката „Излегувате од Република Македонија“ при излез од Република Македонија.  

2. Лични податоци за декларантот 

Внесете ги податоците кои се наведени во Вашиот документ за лична идентификација (надлежните власти може да 

направат копија од Вашиот документ за лична идентификација). 

Матичен број: внесете го Вашиот личен идентификациски број. 

3. Лични податоци за сопственикот 

Доколку не сте сопственик на готовината/чековите, пополнете ги податоците за сопственикот. Сопственикот може да 

биде физичко или правно лице. Обележете ја соодветната коцка и пополнете ги податоците. Доколку го знате, внесете 

го и даночниот број на правното лице.  

Доколку има повеќе сопственици, внесете ги податоците за останатите сопсвеници на дополнителни обрасци. За оваа 

цел, може да употребите дополнителни обрасци. Сите податоци ќе се сметаат за една изјава. Сите дополнителни 

обрасци мора да бидат потпишани.  

4. Податоци за ефективните пари/чековите 

Пополнете го точниот износ на готовината или чековите и валутата. Информацијата треба да биде дадена на следниот 

начин: 12.600 евра, или 18.654 американски долари, или 20 030 фунти, или чекови во износ од 17 000 евра. 

5. Потекло и намена на ефективните пари/чековите 

Потекло: опишете од каде потекнуваат ефектвините пари/чековите (на пр. наследство, заштеди, продажба на имот и 

др.). 

Намена: накратко објаснете ја намената (на пр. стекнување на имот, инвестиции и др.). 

Примател на ефективните пари или чековите: може да биде физичко лице или правно лице (на пр.компанија/фирма). 

Означете го соодветното поле и пополнете ги бараните податоци. 

Доколку го знаете даночниот број, Ве молиме да го внесете.  

Доколку има повеќе приматели, внесете ги податоците за секој посебно на дополнителен Образец. За оваа цел, може 

да се употребат дополнителни копии од образецот за пријавување, кои ќе се сметаат за составен дел на оваа пријава. 

Сите дополнителни обрасци мора да бидат потпишани.  

6. Податоци за транспорт 

Означете со „Х“„Воздух“ доколку влегувате/излегувате со авион. Напишете го бројот на летот или регистарскиот број на 

авионот во полето „Референтен број“. 

Означете со „Х“„Друмски“ доколку влегувате/излегувате со кој било вид на моторно возило (автомобил, автобус, 

камион, моторцикл). Напишете го бројот на регистарската табличка на возилото и кодот на земјата во полето 

„Референтен број“. 

Означете со „Х“„Железница“ доколку влегувате/излегувате со воз. Напишете го видот на возот и бројот на возот во 

полето „Референтен број“. 

Означете со  „Х“„Друго“ доколку ниеден од горенаведените транспортни методи не бил употребен (на пр. пешки, 

велосипед). 

 7. Потпис на лицето кое го попoлнило образецот 

По пополнување на образецот, потпишете го. Царинскиот службеник задолжително ви издава копија од пополнетиот 

образец. 


