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ЗАКОН  

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕОРИЗАМ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Предмет на Законот 

 

Член 1 

Со овој Закон се утврдуваат мерките и дејствијата што се преземаат заради откривање 

и спречување на перење на пари и финансирање на тероризам.  

 

Перење на пари 

 

Член 2 

Под перење на пари, во согласност со овој Закон, се подразбира особено: 

1) замена или пренос на пари или друг имот со знаење дека потекнуваат од 

криминални дејствија или од делот на учество во тие дејствија со цел прикривање или лажно 

прикажување на незаконското потекло на сопственоста или помагање на лице кое е вклучено 

во извршување на криминални дејствија заради избегнување на санкционирање на неговото 

однесување;    

2) прикривање или лажно прикажување на природата, потеклото, местото на кое се 

наоѓа, движењето, располагањето или на сопственоста над парите или друга сопственост со 

знаење дека потекнуваат од криминални дејствија или учество во тие дејствија; 

3) стекнување, поседување или употреба на сопственост со знаење дека во моментот 

на примање  сопственоста потекнува од кривично дело или учество во тоа дело;    

4) учество во извршување, здружување заради извршување, обид за извршување и 

помагање, поттикнување, олеснување и советување во врска со извршување на дејствија од 

точките 1, 2 и 3 на овој став. 



Под перење на пари се подразбираат и дејствијата од став 1 на овој член извршени на 

територијата на друга држава.  

Финансирање на тероризам 

 

Член 3 

Под финансирање на тероризам, во согласност со овој Закон, се подразбира особено: 

1) обезбедување или прибирање, односно обид за обезбедување или прибирање на 

пари, хартии од вредност, други средства или сопственост, на каков било начин, посредно или 

непосредно, со намера да се употребат или со знаење дека ќе бидат употребени, во целост 

или делумно, за спроведување на терористички акт; 

2) поттикнување или помагање во обезбедување или прибирање на средства или 

сопственост од точката 1 на овој член. 

 

Даночни обврзници 

 

Член 4 

Мерки за откривање и спречување на перење на пари и финансирање на тероризам се 

преземаат пред, при и после завршувањето на сите работи на примање, вложување, замена, 

чување или друго располагање со пари или друга сопственост, односно трансакции за кои 

постои основа за сомневање дека се работи за перење на пари или финансирање на 

тероризам. 

Мерките од став 1 на овој член се должни да ги преземаат деловни субјекти, други 

правни лица, претприемачи и физички лица (во понатамошниот текст: даночни обврзници), и 

тоа: 

1) банки, филијали на странски банки и финансиски институции; 

2) штедилници и депозитно-кредитни институции; 

3) институции кои вршат платен промет; 

4) пошти; 

5) друштва за управување со инвестициски фондови и филијали на странски друштва 

за управување со инвестициски фондови; 

6) друштва за управување со пензиски фондови и филијали на странски друштва за 

управување со пензиски фондови;  

7) брокери (посредници на берза) и филијали на странски брокери; 

8) друштва за животно осигурување, филијали на странски осигурителни друштва за 

животно осигурување, друштва за посредување и друштва за застапување и осигурување во 

делот што се однесува на животно осигурување; 

9) приредувачи на лотарија и посебни игри на среќа; 

10) менувачници: 

11) заложни куќи; 

12) друштва за ревизија, овластени ревизори и правни, односно физички лица кои 

вршат сметководствени и услуги за даночно советување, како и услуги при основање на 

компании; 

13) друштва за издавање на електронски пари; 

14) хуманитарни, невладини и други непрофитни организации; 

15) други деловни субјекти, правни лица, претприемачи и физички лица кои вршат 

дејност, односно работат на: 



- продажба и купување на побарувања; 

- факторинг; 

- управување со сопственост за трети лица; 

- издавање на патнички и кредитни картички и работење со тие картички; 

- финансиски лизинг; 

- организирање на патувања; 

- инвестирање, промет и посредување во промет со недвижности: 

- промет на моторни возила; 

- промет на пловни и воздухопловни објекти; 

- спортски организации; 

- чување во сефови; 

- издавање на гаранции и други покритија; 

- кредитирање и кредитно посредување; 

- обезбедување на угостителски услуги; 

- давање на заеми и посредувања при договарање на работи на позајмување; 

- организирање и спроведување на лицитации, промет на уметнички предмети, 

благородни метали и скапоцени камења и производи од благородни метали и 

скапоцени камења како и други стоки, доколку плаќањето се врши во готовина во износ 

од најмалку 15.000 ЕУР, во една или повеќе меѓусебно поврзани трансакции.   

 

По исклучок од став 2 на овој член, со пропис на Владата на Црна Гора (во 

понатамошниот текст: Влада) можат да се одредат и други даночни обврзници кои се должни 

да преземаат мерки од став 1 на овој член, доколку со оглед на природата и начинот на 

вршење на дејноста или работата постои значителен ризик од перење на пари или 

финансирање на тероризам, односно, во согласност со посебни услови пропишани со 

меѓународни стандарди, да се одредат даночните обврзници кои не се должни во одреден 

дел од извршувањето на работата или дејноста да преземаат мерки и дејствија утврдени со 

овој Закон.   

 

Значење на користената терминологија 

 

Член 5 

Одделни термини употребени во овој Закон ги имаат следниве значења: 

1) терористички акт е акт одреден со Меѓународната конвенција за сузбивање на 

финансирање на тероризам;  

2) терорист е лице кое само или со други лица: 

- со намера, непосредно или посредно помага во извршување на терористичкиот 

акт; 

- поттикнува или помага во извршувањето на терористичкиот акт; 

- со намера или со знаење за намера на друго лице или група лица да извршат 

терористички акт, да придонесе, односно придонесува за извршување на 

терористичкиот акт; 

3) терористичка организација е организирана група лица кои: 

- со намера, непосредно или посредно извршува или се обидува да изврши 

терористички акт, 

- поттикнува или помага во извршување на терористички акт, 



- со намера или со знаење за намера на друго лице или група лица да извршат 

терористички акт, да придонесе, односно придонесува за извршување на 

терористичкиот акт; 

4) трансакција е примање, вложување, замена, чување или друго располагање со 

пари или друга сопственост; 

5) ризик од перење пари и финансирање на тероризам е ризик дека клиентот ќе го 

искористи финансискиот систем за перење пари или финансирање на тероризам, 

односно дека работниот однос, трансакцијата или производот ќе биде посредно 

или непосредно користен за перење на пари или финансирање на тероризам; 

6) коресподентски однос е однос меѓу домашни и странски кредитни институции кој 

настанува со отворање на сметка на странска кредитна или друга институција кај 

домашна кредитна институција, односно договор што домашна кредитна 

институција го склучува со странска кредитна или друга институција, со цел преку 

неа да работи со странство; 

7) „квази“ банка е кредитна институција, односно друга слична институција што е 

регистрирана во држава во која не е деловно присутна, не врши дејност, нема 

деловни простории, вработени, органи на управување, менаџмент и којашто не е 

поврзана со финансиска група која подлежи на надзор поради откривање и 

спречување на перење на пари или финансирање на тероризам; 

8) посредник за осигурување е лице кое врз основа на дозвола на регулаторен орган 

извршува работи на посредување во осигурување и кој го поврзува осигуреникот, 

односно договарачот за осигурување со друштвото за осигурување поради 

преговарање за склучување на договор за осигурување, а врз основа на налог на 

друштвото за осигурување или налог на осигуреникот, односно договарачот за 

осигурување;       

9) сопственост се материјални или нематеријални, движни или недвижни, физички 

опипливи или неопипливи средства и документи или инструменти во каква било 

форма, вклучително и електронски или дигитални, кои означуваат право или 

даваат право за остварување на интерес во тие средства; 

10) деловен однос е деловен, професионален или комерцијален однос поврзан со 

професионални активности на институции и лица од овој Закон  за кои во моментот 

на воспоставување се очекува дека ќе имаат траен карактер; 

11) идентификување на клиент е постапка што опфаќа: 

- утврдување на идентитетот на клиентот, односно проверување на идентитетот 

врз основа на веродостојни, независни и објективни извори, 

- собирање на податоци за клиентот, односно проверување на собраните 

податоци врз основа на веродостојни, независни и објективни извори.   

     

II. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК 

 

1. Основни задачи 

 

Член 6 

Се брише. („Службен весник на Црна Гора“ бр. 14/12) 

 

 



 Идентификување на клиент 

 

Член 7 

Се брише. („Службен весник на Црна Гора“ бр. 14/12) 

 

Анализа на ризик 

 

Член 8 

Даночниот обврзник е должен да изработи анализа на ризик со која се утврдува 

процена на ризичноста на одделен клиент, група клиенти, деловен однос, трансакција 

или производ, поврзани со можност за злоупотреба со цел перење на пари или 

финансирање на тероризам. 

Анализата од став1 на овој член се подготвува во согласност со насоките за 

анализа на ризик. 

Насоките од став 1 на овој член ги утврдуваат надлежни надзорни органи од 

член 86 на овој Закон во согласност со пропис што го донесува министерството 

надлежно за финансиски работи (во понатамошниот текст: Министерство). 

Со прописот од став 3 на овој член се утврдуваат поблиските критериуми за 

изработка на насоки (големина и состав на даночниот обврзник, обем и вид на 

работите, односно производот и слично).  

 

Случаи во кои се спроведуваат мерки за проверка на идентитетот и следење на 

работењето на клиентот 

 

Член 9 

Даночниот обврзник е должен да спроведува соодветни мерки од член 10 од овој 

Закон, а особено: 

1) при воспоставување на деловен однос со клиентот; 

2) при една или повеќе поврзани трансакции во вредност од 15.000 ЕУР или 

повеќе; 

3) кога постои сомневање во точноста или веродостојноста на обезбедените 

податоци за идентификување на клиентот; 

4) кога во врска со трансакцијата или клиентот постои основа за сомневање дека 

се работи за перење на пари и финансирање на тероризам. 

Доколку трансакциите од став 1 точки 2 и 4 на овој член се засновуваат на веќе 

воспоставен деловен однос, даночниот обврзник е должен: 

1) да го провери идентитетот на клиентот кој ја врши трансакцијата и да обезбеди 

дополнителни податоци во согласност со овој Закон; 

2) да собере докази за изворот на паричните средства и да ја провери 

усогласеноста на изворот на средствата на клиентот со дејноста, доколку е 

правно лице, односно занимањето, доколку е физичко лице. 

Приредувач на посебни игри на среќа е должен при трансакции во износ од најмалку 

2.000 ЕУР да го провери идентитетот на клиентот и да прибере податоци од член 71 точка 6 

на овој Закон. 

Под воспоставување на деловен однос, во согласност со овој Закон се подразбира: 



1) регистрација на клиентот за учество во системот за приредување на игри на 

среќа кај приредувачите кои приредуваат игри на среќа преку интернет или 

други телекомуникациски средства; 

2) пристапување на клиентот со правила на управување со заеднички фонд кај 

друштва за управување. 

 

    Мерки за проверка и следење кои ги презема даночниот обврзник 

 

Член 10 

Даночниот обврзник е должен да спроведува мерки за проверка или следење на 

клиент, а особено: 

1) да врши идентификација и проверка на клиентот и вистинскиот сопственик, 

доколку клиентот е правно лице; 

2) да обезбеди податоци за целта и природата на деловниот однос или 

трансакциите и други податоци во согласност со овој Закон; 

3) редовно да ги следи деловните активности што ги презема клиентот кај 

даночниот обврзник и да ја проверува нивната усогласеност со природата на 

деловниот однос и вообичаениот обем и видот на работење на клиентот.  

 

Контрола на клиентот при воспоставување деловен однос  

 

Член 11 

Даночниот обврзник е должен мерките од член 10 точки 1 и 2 на овој Закон да ги 

спроведе пред воспоставувањето  на деловниот однос. 

По исклучок од став 1 на овој член, даночниот обврзник може мерките од член 10 точки 

1 и 2 на овој Закон да ги спроведува и во текот на воспоставувањето на деловниот однос, 

доколку по оценка на даночниот обврзник тоа е неопходно и доколку постои незначителен 

ризик од перење на пари или финансирање на тероризам. 

Даночниот обврзник од член 4 став 2 точка 8 на овој Закон може, при склучување на 

договор за животно осигурување да изврши контрола на корисникот од договорот за 

осигурување и после склучувањето на договорот за осигурување, а најдоцна кога врз основа 

на полисата за осигурување корисникот може да ги оствари своите права. 

Доколку не може да се обезбеди доказ за идентитетот на корисникот од став 3 на овој 

член, деловниот однос не смее да се воспостави, а доколку е воспоставен деловен однос, тој 

може да се прекине. 

 

Контрола на клиентот пред извршување на трансакција 

 

Член 12 

При вршење на трансакции од член 9 став 1 точка 2 на овој Закон, даночниот обврзник 

е должен да ги спроведува мерките од член 10 точки 1 и 2 на овој Закон пред извршување на 

трансакцијата. 

Доколку не може да се обезбеди доказ за идентитетот на клиентот, не смее да се 

воспостави деловен однос и не смее да се извршуваат трансакции. 

 

 



Електронски пренос на пари 

 

Член 12а 

Даночен обврзник кој врши услуги на платен промет или пренос на пари е должен да 

собере точни и целосни податоци за уплатувачот и да ги внесе во образец или порака која 

следи електронски пренос на парични средства, испратени или примени во секоја валута што 

е предмет на електронски пренос.  

Податоците од став 1 на овој член мора да го следат преносот на парични средства 

при поминување низ синџирот на плаќање.  

Давателот на услуги поврзани со платен промет или пренос на пари, кој е посредник 

или примач на парични средства, ќе одбие да изврши пренос на парични сред доколку 

податоците за уплатувачот не се целосни или ќе побара податоците за уплатувачот да се 

дополнат во најкус можен рок. 

Во постапката за прибирање на податоци од став 1 на овој член, давателите на услуги 

поврзани со платен промет или пренос на пари вршат идентификација на уплатувачот врз 

основа на лична исправа издадена од надлежен орган. 

Содржината и видот на податоците од став 1 на овој член и другите активности на 

давателот на услуги поврзани со платен промет или пренос на пари, како и исклучоците од 

прибирање на податоци при пренос на парични средства што претставува незначителен ризик 

за перење пари и финансирање на тероризам, поблиску се регулираат со пропис на 

Министерството.    

 

Исклучоци од примената на мерки за проверка и следење на клиенти 

 

Член 13 

Осигурителните друштва кои вршат работи поврзани со животно осигурување и 

филијалите на странски осигурителни друштва што имаат дозвола за вршење на работи 

поврзани со животно осигурување во Црна Гора, основачи, управители на пензиски фондови и 

правни и физички лица кои вршат работи поврзани со застапување и посредување во 

осигурување во случај на склучување на договор за животно осигурување, не се должни да 

спроведуваат мерки за проверка и следење на клиентот при: 

1) склучување на договор за животно осигурување кај кој поединечната рата на 

премија или повеќе рати на премија на осигурување што треба да се платат во 

една календарска година вкупно не надминуваат износ од 1.000 ЕУР, или ако 

плаќањето на еднократна премија не преминува износ од 2.500 ЕУР; 

2) склучување на работи поврзани со пензиско осигурување под услов да се 

работи за:  

- осигурување во рамките на кое полисата за осигурување не може да се 

пренесе на трето лице или да се користи како обезбедување за земање кредит 

или заем, 

- склучување на колективно осигурување кое обезбедува право на пензија. 

Домашни и странски друштва и филијали на странски друштва за издавање на 

електронски пари не мора да спроведуваат мерки за проверка и следење на клиентот при: 

1) издавање на електронски пари доколку еднократниот износ на уплатата 

извршена за издавање на тие пари на електронскиот носител на податоците на 

кој не може повторно да се вложат пари, не надминува износ од 150 ЕУР; 



2) издавање и работење со електронски пари доколку вкупниот износ на 

извршените уплати зачуван на електронскиот носител на податоците на кој 

може повторно да се вложат пари, и кој во тековната календарска година не 

надминува износ од 2.500 ЕУР, освен ако имателот на електронски пари во 

односната календарска година впаричува износ од најмалку 1.000 ЕУР.     

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член не се однесуваат на случаи каде што во 

однос на трансакцијата или клиентот постои основа за сомневање дека се работи за перење 

на пари или финансирање на тероризам. 

 

2. Спроведување на мерки за контрола на клиент 

 

Утврдување и проверка на идентитетот на физичко лице 

 

Член 14 

За клиент кој е физичко лице, односно негов законски застапник, претприемач или 

физичко лице кое врши дејност, даночниот обврзник го утврдува и проверува неговиот 

идентитет со увид во лична исправа на клиентот, во негово присуство, и прибира податоци од 

член 71 точка 4 на овој Закон. Доколку од поднесената лична исправа не можат да се утврдат 

пропишаните податоци, податоците што недостасуваат се обезбедуваат од други важечки 

јавни исправи што ги поднесува клиентот. 

Идентитетот на клиентот од став 1 на овој член може да се утврди и врз основа на 

квалификувана електронска потврда на клиентот, што ја издал давателот на услуги за 

сертифицирање во согласност со прописите за електронски потпис и електронско работење. 

Во рамките на утврдувањето и проверката на идентитетот на клиентот, на начин 

утврден со став 2 на овој член, даночниот обврзник ги запишува податоците за клиентот од 

квалификуваната електронска потврда во евиденцијата на податоци од член 70 на овој Закон. 

Податоците што не можат да се обезбедат од квалификувана електронска потврда се 

обезбедуваат од копија на личната исправа која клиентот му ја доставува на даночниот 

обврзник во писмена или електронска форма, и доколку на тој начин не можат да се 

обезбедат сите пропишани податоци, податоците што недостасуваат се добиваат непосредно 

од клиентот.     

Давателот на услуги за сертифицирање од став 2 на овој член, кој на клиентот му 

издал квалификувана електронска потврда, е должен, на барање на даночниот обврзник, без 

одлагање да му поднесе податоци за начинот на кој го утврдил и проверил идентитетот на 

клиентот кој е носител на квалификуваната електронска потврда. 

Утврдувањето и проверката на идентитетот на клиентот со користење на 

квалификувана електронска потврда не е допуштено: 

- при отворање на сметка кај даночниот обврзник од член 4 став 2 точки 1 и 2 на 

овој Закон, освен кај отворање на привремена депозитарна сметка за уплата на 

основачки капитал; 

- доколку постои сомневање дека квалификуваната електронска потврда е 

злоупотребена, односно доколку даночниот обврзник тврди дека се измениле 

околностите кои имаат важно влијание на валидноста на потврдата. 

Доколку при утврдување и проверка на идентитетот на клиентот даночниот обврзник 

се посомнева во вистинитоста на добиените податоци или веродостојноста на исправите и 



друга деловна документација од која се обезбедени податоците, должен е да бара писмена 

изјава од клиентот.    

 

Утврдување и проверка на идентитетот на правно лице 

 

Член 15  

Даночниот обврзник го утврдува и проверува идентитетот на клиентот кој е правно 

лице и прибира податоци од член 71 точка 1 на овој Закон со увид во оригинална или копија 

на исправа од Централниот регистар на деловни субјекти (во понатамошниот текст: ЦРДС) 

или друг соодветен јавен регистар што ја поднесува застапник во име на правното лице. 

Исправата од став 1 на овој член не смее да биде постара од три месеци од денот на 

издавањето. 

Даночниот обврзник може да го утврди и да го провери идентитетот на правното лице 

и да обезбеди податоци од член 71 точка 1 на овој Закон и со увид во ЦРДС или друг 

соодветен јавен регистар. На изводот од регистарот во кој е извршен увид, даночниот 

обврзник означува датум и време и лично име на лицето кое извршило увид. Изводот од 

регистарот на организации се чува во согласност со законот.  

Податоците од член 71 точки 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 од овој Закон, даночниот 

обврзник ги обезбедува од увидот во оригинална и заверена копија на исправа и друга 

деловна документација. Доколку со увид во исправата и документацијата не можат да се 

утврдат податоците, податоците што недостасуваат се обезбедуваат непосредно од 

застапникот или овластеното лице.  

Оригинал или заверена копија на исправа даночниот обврзник задржува за своја 

документација. 

Доколку при утврдувањето и проверувањето на идентитетот на правното лице 

обврзникот се посомнева во вистинитоста на добиените податоци или веродостојноста на 

исправата или друга деловна документација од која се земени податоците, пред 

воспоставување на деловниот однос или извршување на трансакцијата е должен од 

застапникот или овластеното лице да обезбеди и писмена изјава. 

Доколку клиентот е странско правно лице кое извршува дејност во Црна Гора преку 

своја деловна единица, обврзникот го утврдува и проверува идентитетот на странското 

правно лице и неговата деловна единица.     

 

Утврдување и проверка на идентитетот на застапникот на правното лице 

 

Член 16 

Даночниот обврзник го утврдува и проверува идентитетот на застапникот и обезбедува 

податоци од член 71 точка 2 на овој Закон со увид во лична исправа на застапникот во негово 

присуство. Доколку со увидот во личната исправа не можат да се утврдат сите пропишани 

податоци, податоците што недостасуваат се обезбедуваат од други важечки јавни исправи 

што ги поднесува застапникот, односно овластеното лице. 

Доколку при утврдувањето и проверката на идентитетот на застапникот даночниот 

обврзник се посомнева во вистинитоста на добиените податоци, должен е да бара и негова 

писмена изјава.    

 

 



Утврдување и проверка на идентитетот на овластеното лице 

 

Член 17 

Доколку деловниот однос во име на клиентот, правното лице, го воспоставува 

овластено лице, даночниот обврзник го утврдува и проверува идентитетот на овластеното 

лице и обезбедува податоци од член 71 точка 2 на овој Закон со увид во личната исправа на 

овластеното лице и во негово присуство. Доколку од личната исправа не можат да се утврдат 

сите пропишани податоци, податоците што недостасуваат се обезбедуваат од друга јавна 

исправа што ја поднесува овластеното лице. 

Податоците од став 1 на овој член за застапникот во чие име настапува овластеното 

лице, даночниот обврзник ги обезбедува од заверено писмено овластување издадено од 

застапникот. 

Доколку трансакцијата од член 9 став 1 точка 2 на овој Закон во име на клиентот ја 

врши овластено лице, даночниот обврзник врши проверка на идентитетот на овластеното 

лице и обезбедува податоци од член 71 точка 3 на овој Закон за клиентот кој е физичко лице, 

претприемач или физичко лице кое врши дејност. 

Доколку при утврдувањето и проверката на идентитетот на застапникот даночниот 

обврзник се посомнева во вистинитоста на добиените податоци, должен е да бара и негова 

писмена изјава.    

 

Посебни случаи за утврдување и проверка на идентитетот на клиентите 

 

Член 18 

Во согласност со член 7 на овој Закон, идентитетот на клиентите се утврдува, односно 

се проверува особено: 

1) при влегување на клиентот во простории во кои се приредуваат игри на среќа; 

2) при секое приоѓање на сефот на закупецот или неговиот застапник, односно 

лицето кое го овластува. 

При утврдување и проверка на идентитетот на клиентот врз основа на став 1 на овој 

член, приредувачот на игри на среќа или обврзникот кој врши дејност на чување во сефови, 

обезбедува податоци од член 71 точки 6 и 8 на овој Закон.   

 

3. Утврдување на вистинскиот сопственик 

 

Вистински сопственик 

 

Член 19 

Вистински сопственик е физичко лице кое го контролира клиентот, односно физичко 

лице во чие име се врши трансакција, како и лице кое врши ефективна контрола над правно 

лице или правна работа. 

Вистински сопственик на деловно претпријатие, односно правно лице, во согласност 

со овој Закон се смета: 

1) физичко лице кое посредно или непосредно е имател на најмалку 25% 

деловно учество во акции, права на глас или други права врз основа на кои 

учествува во управувањето, односно учествува во капиталот со повеќе од 



25% удели или има одлучувачко влијание во управувањето со средствата 

на деловното претпријатие, односно правното лице; 

2) физичко лице кое на деловното претпријатие, односно правното лице, 

посредно го обезбедува или обезбедува средства и по таа основа има 

право одлучувачки да влијае на донесувањето одлуки на органот на 

управување со деловното претпријатие, односно правното лице при 

одлучување за финансирање и работење.   

Вистински сопственик на лица со туѓо право (труст, фонд или слично) кој прима, 

управува или врши распределба на сопственички средства за одредени намени, во 

согласност со овој Закон се смета: 

1) физичко лице кое посредно или непосредно располага со најмалку 25% 

сопственост на правното лице или сличен субјект со туѓо право; 

2) физичко лице кое е одредено или одредливо како корисник на најмалку 25% 

приход од сопственост со која се управува.  

  

Утврдување на вистински сопственик на правно лице или правен субјект со туѓо право 

 

Член 20 

Даночниот обврзник е должен да го утврди вистинскиот сопственик на правното лице 

или странско правно лице со обезбедување на податоци од член 71 точка 15 на овој Закон. 

Податоците од став 1 на овој член даночниот обврзник ги обезбедува со увид во 

оригинална ли заверена копија на документација од ЦРДС и друг соодветен јавен регистар, 

која не смее да биде постара од три месеци од денот на издавањето или ги обезбедува со 

увид во ЦРДС или друг јавен регистар во согласност со член 14 став 3 и 5 на овој Закон. 

Доколку пропишаните податоци не можат да се обезбедат на начин утврден во став 1 

и 2 на овој член, податоците што недостасуваат даночниот обврзник ќе ги обезбеди од 

писмена изјава на застапникот или овластеното лице. 

Податоците за вистинските сопственици на правното лице или сличен правен субјект 

со туѓо право се проверуваат до степен со кој се обезбедува целосен и јасен увид во 

вистинската сопственост и органот на управување со клиентот, со уважување на процената за 

степенот на ризик.   

 

4. Обезбедување на податоци за клиент, деловен однос, производ и трансакција 

 

Член 21 

Во рамките на контролата на клиентот од член 9 став 1 на овој Закон, даночниот 

обврзник е должен да обезбеди податоци и да води евиденција од член 71 точки 1, 2, 4, 5, 7, 8 

и 15 на овој Закон. 

Во рамките на контролата на клиентот од член 9 став 1 на овој Закон, даночниот 

обврзник е должен да обезбеди податоци и да води евиденција од член 71 точки 1, 2, 3, 4, 5, 

9, 10, 11, 12, 13 и 15 на овој Закон. 

Во рамките на контролата на клиентот од член 9 став 1 точки 3 и 4 на овој Закон, 

даночниот обврзник е должен да обезбеди податоци и да води евиденција од член 71 на овој 

Закон. 

 

 



5. Следење на деловни активности 

 

Член 22 

Даночниот обврзник е должен да ги следи деловните активности на клиентот што ги 

опфаќа и изворите на средствата со кои работи клиентот. 

Следењето на деловните активности од став 1 на овој член кај обврзникот, особено 

опфаќа: 

1) проверка на усогласеноста на работењето на клиентот со природата и 

намената на договорениот однос; 

2) следење и проверка на усогласеноста на работењето на клиентот со 

неговиот вообичаен обем на работење; 

3) следење и уредно ажурирање на исправи и податоци за клиентот што 

опфаќа вршење на повторна годишна контрола на клиентот во случаите од 

член 23 на овој Закон. 

Даночниот обврзник е должен да обезбеди и да ја приспособи динамиката на 

спроведувањето мерки од став 1 на овој член, во однос на ризикот од перење пари или 

финансирање на тероризам, на кој е изложен обврзникот при вршење на одредена работа, 

односно во работењето со клиентот.   

 

Повторна годишна контрола на странско правно лице 

 

Член 23 

Доколку странско правно лице кај даночниот обврзник врши трансакции  од член 9 став 

1 на овој Закон, даночниот обврзник е должен, покрај следењето на деловните активности од 

член 22 на овој Закон, најмалку еднаш годишно, а најдоцна по истекот на една година од 

последната контрола на клиентот, да изврши повторна годишна контрола на странското 

правно лице. 

По исклучок од став 1 на овој член, даночниот обврзник е должен најмалку еднаш 

годишно, а најдоцна по истекот на една година од последната контрола на клиентот, да 

изврши повторна контрола и кога клиентот, кој врши трансакции од член 9 став 1 на овој 

Закон, е правно лице со седиште во Црна Гора, доколку во тоа правно лице учеството на 

странски капитал е најмалку 25%. 

Повторната контрола на клиентот од став1 и 2 на овој член опфаќа: 

1) обезбедување, односно проверка на податоците за фирмата, адресата и 

седиштето; 

2) обезбедување на податоци за личното име и живеалиштето или 

престојувалиштето на застапникот; 

3) обезбедување на податоци за вистинскиот сопственик; 

4) обезбедување на ново овластување од член 17 став 2 на овој Закон. 

Доколку деловната единица на странско правно лице врши трансакции од член 9 став 

1 на овој Закон во име и за сметка на странско правно лица, даночниот обврзник при повторна 

контрола на правното лице, покрај податоците од став 3 на овој член, обезбедува и: 

1) податоци за адресата и седиштето на деловната единица на странското правно 

лице; 

2) податоци за личното име и живеалиштето на застапникот на деловната единица на 

странското правно лице. 



Податоците од став 3 точки 1, 2 и 3 на овој член даночниот обврзник ги обезбедува со 

увид во оригинална или заверена копија на документацијата од ЦРДС или друг соодветен 

јавен регистар која не смее да биде постара од три месеци од денот на издавањето, односно 

со увид во ЦРДС или друг соодветен јавен регистар. Доколку од увидот во документацијата не 

можат да се обезбедат сите пропишани податоци, податоците што недостасуваат се 

обезбедуваат од оригинална или заверена копија на исправи и друга деловна документација 

која на барање на даночниот обврзник ја проследува правното лице или непосредно од 

писмена изјава на застапникот на правното лице од став 1 или 2 на овој член. 

По исклучок од ставовите 1, 2, 3, 4 и 5 на овој Закон, даночниот обврзник е должен да 

врши повторна контрола на странското лице од член 29 точка 1 на овој Закон. 

 

6. Посебни форми на проверка и следење на клиентот 

 

Член 24 

Посебни форми на проверка и следење на клиентот, во согласност со овој Закон се: 

1) продлабочена проверка и следење на клиентот; 

2) поедноставена проверка и следење на клиентот.  

 

Продлабочена проверка и следење на клиентот 

 

Член 25 

Даночниот обврзник е должен да врши продлабочена проверка на идентитетот и 

следење на работењето на клиентот во ситуации во кои проценува дека постои висок ризик од 

перење на пари и финансирање на тероризам. 

Даночниот обврзник е должен да презема мерки за продлабочена проверка и следење 

на клиентот во следните ситуации: 

1) воспоставување на однос на отворена сметка со банка или друга слична кредитна 

организација која има седиште надвор од ЕУ или надвор од државата од листата; 

2) воспоставување на деловен однос или спроведување на трансакции од член 9 став 

1 точка 2 на овој Закон со клиент кој е политички експонирано лице според член 27 

на овој Закон; 

3) кога во постапката за проверка на клиентот не е присутен при утврдувањето и 

проверувањето на идентитетот. 

Обврзникот е должен мерките за продлабочена проверка на клиентот да ги спроведува 

во случаи кога, во согласност со член 8 од овој Закон проценува дека заради 

природата на деловниот однос, формата и начинот на извршување на трансакцијата, 

деловниот профил на клиентот или други околности поврзани со клиентот, постои, или 

може да постои висок ризик од перење на пари или финансирање на тероризам.  

 

Кореспондентски банкарски односи со кредитни институции на други држави 

 

Член 26 

При воспоставување на кореспондентски однос со банка или друга слична кредитна 

институција која има седиште надвор од ЕУ или надвор од државата од листата, даночниот 

обврзник врши идентификација и проверка на клиентот во согласност со член 10 од овој Закон 

и ги прибира следните податоци: 



1) датум на издавање и време на важење на дозволата за вршење на банкарски 

услуги и назив и седиште на надлежниот орган што ја издал дозволата;  

2) опис на спроведувањето на интерни постапки кои се однесуваат на откривање и 

спречување на перење на пари и финансирање на тероризам, а особено постапки 

за проверка на клиентот, утврдување на вистинските сопственици, соопштување на 

податоци за сомнителни трансакции и клиенти, надлежни органи, водење на 

евиденции, интерни контроли и други постапки кои банката или други слични 

кредитни институции ги утврдиле во врска со спречување и откривање на перење 

на пари и финансирање на тероризам; 

3) опис на системското уредување во областа на откривање и спречување на перење 

на пари и финансирање на тероризам кое се применува во друга држава во која 

има седиште, односно е регистрирана банката, односно друга слична кредитна 

институција; 

4) писмена изјава што ја издава банката или друга кредитна институција во државата 

во која има седиште, односно во која е регистрирана под правен надзор дека во 

согласност со законите на таа држава е должна да применува соодветни прописи 

во областа на откривање и спречување на перење на пари и финансирање на 

тероризам; 

5) писмена изјава дека банката, односно друга слична кредитна институција не 

работи како „квази“ банка; 

6) писмена изјава дека банката, односно друга слична кредитна институција нема 

воспоставени, односно не воспоставува делови односи или врши трансакции со 

„квази“ банки; 

7)  писмена изјава дека банката, односно друга слична кредитна институција во однос 

на посредничка сметка го потврдила идентитетот и извршила континуирана 

процедура со клиентот кој има директен пристап до сметката на кореспондентот и 

дека е во можност да обезбеди соодветни податоци од процедурата со клиентот. 

Податоците од став 1 на овој член даночниот обврзник ги обезбедува од јавна или 

друга достапна евиденција на податоци, односно со увид во исправите и деловната 

документација кои ги доставува банката или друга слична кредитна организација со 

седиште надвор од ЕУ или надвор од државата на листата.   

 

Политички експонирани лица 

 

Член 27 

Политички експонирано лице, во согласност со овој Закон, се смета физичко лице кое 

делува или во последната година делувало на истакната јавна позиција во Црна Гора или 

некоја друга држава или на меѓународно ниво, вклучително и неговото потесно семејство и 

блиски соработници, и тоа: 

1) претседатели на држави, претседатели на влади, министри и нивни заменици 

односно помошници, раководители на органи на управа и органи на единици на 

локална самоуправа, како и нивни заменици, односно помошници и други 

функционери; 

2) избрани претставници на законодавни органи; 

3) носители на највисоки правосудни и уставно-судски функции; 



4) членови на сметководствени судови, односно врховни ревизорски институции и 

совети на централни банки; 

5) конзули, амбасадори и високи офицери на воените сили; 

6) членови на управни и надзорни органи на претпријатија кои се во мнозинска 

сопственост на државата. 

Како лица, членови на потесното семејство од  став 1 на овој член се сметаат брачен 

или вонбрачен партнер и деца родени во брак или надвор од брак и нивните брачни или 

вонбрачни партнери, родители, браќа и сестри. 

Како лице близок соработник од став 1 на овој член се смета: 

1) физичко лице кое има заедничка сопственост над правно лице, воспоставен 

деловен однос или друг вид блиски деловни односи со политички експонирано 

лице. 

2) физичко лице кое има заедничка сопственост над правно лице или воспоставен 

деловен однос во корист на политички експонирано лице. 

Покрај мерките од член 10 на овој Закон, во рамките на продлабочената проверка на 

клиентот од став 1 на овој член, даночниот обврзник е должен: 

1) да обезбеди податоци за изворот на средства и сопственост кои се предмет на 

деловниот однос, односно трансакции, од лични или други исправи кои ги 

поднесува клиентот, а доколку пропишаните податоци не можат да се обезбедат 

од поднесените исправи, податоците се обезбедуваат непосредно од писмена 

изјава на клиентот; 

2) да обезбеди писмена согласност од одговорното лице пред воспоставувањето на 

деловен однос со клиентот; 

3) по воспоставувањето на деловен однос, со посебно внимание да ги следи 

трансакциите и другите деловни активности кои кај институцијата ги врши 

политички експонираното лице. 

Обврзникот  е должен со интерен акт, во согласност со насоките на надлежен 

надзорен орган, да ја утврди постапката за идентификување на политички експонираното 

лице. 

Листата на политички експонирани лица од став 1 на овој член се објавува на 

интернет-страницата на надлежниот орган на управа. 

 

  

Проверка на идентитетот на клиент во отсуство  

 

Член 28 

Доколку при проверувањето на идентитетот клиентот не е присутен, даночниот 

обврзник е должен, во рамките на продлабочената проверка и следење на клиентот, покрај 

соодветните мерки од член 10 на овој Закон, да преземе една или повеќе дополнителни 

мерки, и тоа: 

1) да обезбеди дополнителни исправи, податоци или информации врз основа на кои 

го проверува идентитетот на клиентот;    

2) да ги провери поднесените исправи и од страна на финансиска институција која 

врши платен промет да обезбеди потврда дека првото плаќање на клиентот е 

извршено на товар на сметката што се води кај односната финансиска институција. 

 



Нови технологии  

 

Член 28а 

Банките и други финансиски институции се должни да преземаат мерки и дејствија 

заради отстранување на ризик од перење на пари и финансирање на тероризам до кои може 

да дојде со примена на нови технологии кои овозможуваат анонимност (интернет-банкарство, 

употреба на банкомати и слично). 

Банките и други финансиски институции се должни да донесат интерен акт за 

спречување на употреба на технологии наменети за перење на пари и финансирање на 

тероризам.   

 

Поедноставна проверка и следење на клиентот   

 

Член 29 

Доколку во однос на клиентот или трансакциите од член 9 став 1 точки 1 и 2 на овој 

Закон не постои основа за сомневање дека се работи за перење на пари или финансирање на 

тероризам, даночниот обврзник може да изврши поедноставена проверка и следење на 

клиентот, кој е: 

1) обврзник од член 4 став 2 точки 1, 2, 4, 5, 6, 8 и 9 на овој Закон или друга 

соодветна институција која има седиште во ЕУ или држава од листата на држави 

кои применуваат меѓународни стандарди од областа на спречување на перење на 

пари и финансирање на тероризам кои се на нивото на стандардите на ЕУ или 

повисоки; 

2) државен орган или орган на локална самоуправа и други правни лица кои вршат 

јавни овластувања; 

3) друштво чиишто хартии од вредност се котирани во трговијата на организиран 

пазар или берза во држави кои се членки на ЕУ или други држави во кои на 

берзите се применуваат меѓународни стандарди кои се на нивото на стандардите 

на ЕУ или повисоки. 

Листата на држави од став 1 на овој член се објавува на интернет-страницата на 

надлежниот орган на управа.   

 

Поедноставна проверка и следење на клиентот   

 

Член 30 

Поедноставената проверка и следење на клиентот од член 29 на овој Закон опфаќа 

обезбедување на податоци при: 

1) воспоставување на деловен однос за: 

- фирмата и седиштето на правното лице кое воспоставува, односно во чие име 

и за чија сметка се воспоставува деловниот однос; 

- личното име на застапникот или овластеното лице кое воспоставува деловен 

однос за правното лице; 

- целта, природата и датумот на воспоставување на деловен однос; 

2) извршување трансакции од член 9 став 1 точка 2 на овој Закон за: 

-  фирмата и седиштето на правното лице во чие име и за чија сметка се врши 

трансакцијата; 



-  личното име на застапникот или овластеното лице кое врши трансакција за 

правното лице; 

-  датумот и времето на извршување на трансакцијата; 

- износот на трансакцијата, валутата и начинот на извршување на трансакцијата; 

- целта на трансакцијата и личното име и живеалиште, односно фирмата и 

седиштето на правното лице за кого е наменета трансакцијата.  

Податоците од став 1 на овој член даночниот обврзник ги обезбедува со увид во 

оригинална или заверена копија на документацијата од ЦРДС или друг соодветен јавен 

регистар кои ги доставува клиентот, односно со непосреден увид. 

Доколку пропишаните податоци не можат да се обезбедат на начин од став 2 на овој 

член, податоците што недостасуваат се обезбедуваат од оригиналот или од заверени копии 

на исправи и друга деловна документација што ја доставува клиентот или од писмена изјава 

на застапникот или овластеното лице.   

 

Ограничувања при работење со клиент  

 

Член 31 

Даночниот обврзник не смее за клиентот да отвора или води анонимна сметка, штедна 

книшка на шифра или доносител или да врши друга услуга (банкарски производ) со кои 

посредно или непосредно се овозможува прикривање на идентитетот на клиентот.  

 

Забрана за работење со „квази“ банки  

 

Член 32 

Даночниот обврзник не смее да воспоставува кореспондентски однос со банка којашто 

работи или би можела да работи како „квази“ банка или со друга слична кредитна институција 

за која е познато дека дозволува користење на свои сметки на „квази“ банки. 

 

7. Обврски за известување  

 

Член 33 

Даночниот обврзник е должен да му ги достави на надлежниот орган на управа 

податоците од член 71 точки 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 и 12 на овој Закон за секоја трансакција што 

се извршува во готовина и износ од најмалку 15.000 ЕУР, веднаш, а најдоцна во рок од три 

дена од денот на извршувањето на трансакцијата. 

Обврзникот е должен да му ги достави на надлежниот орган на управа, без одлагање,  

податоците од член 71 на овој Закон кога, во однос на трансакцијата (без оглед на износот и 

видот) или клиентот, постои основа за сомневање дека се работи за перење на пари или 

финансирање на тероризам и тоа пред извршувањето на трансакцијата, и да го наведе рокот 

во кој треба да се изврши трансакцијата. Соопштение може да се даде и преку телефон, но 

мора да биде испратено на надлежниот орган на управа и во писмена форма најдоцна до 

следниот работен ден од денот на соопштувањето.  

Обврзникот е должен веднаш да му ги достави на надлежниот орган на управа 

податоците од член 71 на овој Закон и по извршената трансакција кога во однос на 

трансакцијата (без оглед на износот и видот) или клиентот постои основа за сомневање дека 

се работи за перење на пари или финансирање на тероризам.    



Обврзникот е должен за трансакцијата за која постои основа за сомневање дека 

претставува перење на пари или финансирање на тероризам, а чиешто одлагање не е можно 

или би ги оневозможило напорите за следење на клиентот кој врши активности за кои се 

сомнева дека претставуваат перење на пари или финансирање на тероризам, веднаш да го 

извести надлежниот орган на управа. 

Обврските од став 2 на овој член се однесуваат и на најавена трансакција, без оглед 

дали е извршена подоцна. 

Начинот и условите за доставување на податоци од ставовите од 1 до 5 на овој член 

поблиску ги пропишува Министерството.   

 

Невообичаени трансакции  

 

Член 33а 

Даночниот обврзник е должен да ги анализира сите невообичаено големи трансакции 

што немаат очигледна економска или правна цел. 

Резултатите од анализата од став 1 на овој член обврзникот ги евидентира во писмена 

форма. 

Даночниот обврзник е должен со привремен акт да утврди критериуми за 

препознавање на невообичаени трансакции. 

Насоките за трансакции што се сметаат за невообичаени ги утврдува Министерството 

врз основа на стручна основа што ја подготвува надлежен орган на управа.  

 

8. Спроведување на мерки за откривање и спречување на перење на пари и 

финансирање на тероризам во деловни единици и друштва во мнозинска сопственост 

во странски држави  

 

Член 34 

Даночниот обврзник е должен да обезбеди дека мерките за откривање и спречување 

на перење на пари и финансирање на тероризам, утврдени со овој Закон, во истиот обем се 

спроведуваат и во деловни единици и друштва во мнозинска сопственост на обврзникот што 

имаат седиште во друга држава, доколку тоа е во согласност со правниот систем на 

односната држава. 

Доколку со прописи на државата не е предвидено спроведување на мерки за 

откривање и спречување на перење на пари или финансирање на тероризам во истиот обем 

во кој се утврдени со овој Закон, обврзникот е должен за тоа веднаш да го извести 

надлежниот орган на управа и да преземе мерки за отстранување на ризикот од перење на 

пари или финансирање на тероризам. 

 

9. Одредување на овластено лице и негов заменик 

 

Вршење на дејствија за откривање и спречување на перење на пари и финансирање на 

тероризам  

 

Член 35 

Даночниот обврзник е должен да утврди и спроведува соодветни правила за 

постапување со клиент, известување, чување на податоци, внатрешна контрола, процена на 



ризик, управување со ризик и комуникација, заради спречување на дејствие на перење на 

пари и финансирање на тероризам.  

Банките, кредитните и други финансиски институции се должни да наложуваат, 

спроведуваат и контролираат примена на правилата од став 1 на овој член во филијалите и 

другите делови во мнозинска сопственост, со седиште во други држави. 

Даночните обврзници кои имаат повеќе од тројца вработени се должни да одредат 

овластено лице и негов заменик за дејствија на перење на пари и финансирање на 

тероризам.   

Кај даночни обврзници кои имаат помалку од четворица вработени, дејствијата на 

перење на пари и финансирање на тероризам ги врши директорот или друго овластено лице. 

Доколку даночниот обврзник од член 4 став 2 на овој Закон не именува овластено 

лица, за овластено лице се смета законскиот застапник или друго лице кое води дејствија на 

обврзник, односно одговорното лице на обврзникот во согласност со законот. 

 

Услови за овластено лице 

 

Член 36 

Работите на овластеното лице и заменикот на овластеното лице од член 35 на овој 

Закон може да ги врши лице кое ги исполнува условите утврдени со општ акт за 

систематизација на работни места, а особено: 

1) дека е постојано вработено за извршување на работи и задачи што се во 

согласност со актот за систематизација организиран на начин што овозможува 

брзо, квалитетно и благовремено извршување на задачите пропишани со овој 

Закон и прописите донесени врз основа на овој Закон; 

2) дека е стручно оспособено за вршење на работи на спречување на перење на пари 

и финансирање на тероризам и да поседува професионални надлежности за 

работење на обврзникот во области во коишто постои ризик од перење на пари и 

финансирање на тероризам. 

3) да не е правосилно осудувано за кривично дело за кое е пропишана казна затвор 

во траење подолго од шест месеци, а кое го прави неподобно за вршење на работи 

на спречување на перење на пари и финансирање на тероризам.  

 

Обврски на овластеното лице 

 

Член 37 

Овластеното лице од член 35 на овој Закон ги извршува следните работи: 

1) се грижи за воспоставување, делување и развивање на системи за откривање и 

спречување на перење на пари и финансирање на тероризам; 

2) се грижи за правилно и благовремено доставување на податоци до надлежниот 

орган на управа; 

3) покренува и учествува во изготвување на измени на оперативни постапки и 

подготвување на интерни акти на обврзникот што се однесуваат на спречување и 

откривање на перење на пари и финансирање на тероризам; 

4) соработува во изработката на насоки за вршење на проверки поврзани со 

спречување и откривање на перење на пари и финансирање на тероризам; 



5) ја следи и координира дејноста на обврзникот во областа на спречување на 

перење на пари и финансирање на тероризам; 

6) соработува за воспоставување и развој на информациска технологија за вршење 

на дејствија на откривање и спречување на перење на пари и финансирање на 

тероризам; 

7) му дава на надлежниот орган на управа или на раководен или друг орган 

иницијативи и предлози за унапредување на системот за откривање и спречување 

на перење на пари и финансирање на тероризам; 

8) подготвува програми за стручно оспособување и усовршување на вработените кај 

обврзникот во областа на откривање и спречување на перење на пари и 

финансирање на тероризам. 

Овластеното лице е непосредно одговорно пред управата или друг раководен или друг 

орган на обврзник, а функционално и организационо е одвоено од другите организациони 

делови на обврзникот. 

Во случај на отсутност или спреченост, овластеното лице го заменува лице одредено 

со општиот акт за даночни обврзници (заменик на овластено лице). 

      

Услови за работа на овластеното лице 

 

Член 38 

Даночниот обврзник е должен на овластеното лице да му обезбеди: 

1) функционална поврзаност на организационите делови со овластеното лице и да го 

регулира начинот на соработка меѓу организационите единици и обврските и 

одговорностите на вработените; 

2) соодветни овластувања за ефикасно извршување на задачите од член 38 став 1 на 

овој Закон; 

3) соодветни материјални и други услови за работа; 

4) соодветни простории и технички можности што обезбедуваат соодветен степен на 

заштита на доверливите податоци и информации со кои постапува врз основа на 

овој Закон; 

5) соодветна информациско-техничка поддршка која овозможува постојано и 

веродостојно следење на активностите од областа на спречување на перење на 

пари и финансирање на тероризам; 

6) редовно стручно усовршување поврзано со откривање и спречување на перење на 

пари и финансирање на тероризам; 

7) замена за време на отсуствување од работа. 

Раководниот орган во организацијата е должен да му обезбеди на овластеното лице 

помош и поддршка при извршување на задачите утврдени со овој Закон и да го известува за 

факти што се од значење за откривање и спречување на перење на пари и финансирање на 

тероризам. 

Даночниот обврзник е должен да му доставува на надлежниот орган на управа 

податоци за личното име и називот на работното место на овластеното лице и лицата кои го 

заменуваат овластеното лице во случај на негово отсуство или спреченост, како и за секоја 

промена на тие податоци, без одлагање, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на нивната 

промена да го извести надлежниот орган на управа. 

 



Стручно оспособување и усовршување 

 

Член 39 

Даночен обврзник, адвокат, односно нотар, е должен да обезбеди редовно стручно 

оспособување и усовршување на вработените кои извршуваат работи на откривање и 

спречување на перење на пари и финансирање на тероризам. 

 

10. Внатрешна контрола 

 

Член 40 

Даночниот обврзник е должен да обезбеди редовна внатрешна контрола на 

извршувањето работи на откривање и спречување на перење на пари и финансирање на 

тероризам. 

Начинот на работа на овластеното лице, спроведувањето на внатрешна контрола, 

чувањето и заштитата на податоци, водењето на евиденција и оспособувањето на 

вработените кај обврзникот, адвокатот, адвокатските канцеларии и адвокатските партнерски 

друштва (во понатамошниот текст: адвокат), нотарот, друштвата за ревизија, самостојните 

ревизори или физичките лица кои вршат сметководствени или други слични услуги, поблиску 

се регулираат со пропис на Министерството.  

 

III. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА АДВОКАТ И НОТАР 

 

 Задачи и обврски на адвокат и нотар 

 

Член 41 

Адвокатот, односно нотарот, е должен мерките за откривање и спречување на перење 

на пари и финансирање на тероризам да ги спроведува во согласност со овој Закон кога: 

1) помага за планирање и извршување на трансакции за клиентот во однос на: 

- купување или продажба на недвижности или деловно претпријатие; 

- управување со пари, хартии од вредност или друга сопственост на клиентот; 

- отворање или управување со банкарска сметка, штеден влог или сметка за 

работење со хартии од вредност; 

- прибирање на средства за основање, работење или управување со деловното 

претпријатие; 

- основање, работење или управување со установа, фонд, деловно претпријатие 

или друг сличен облик на организирање; 

2) во име и за сметка на клиентот врши финансиска трансакција во врска со 

недвижноста.  

 

Проверка на клиентот 

 

Член 42 

Во рамките на проверката на клиентот во постапката за утврдување на идентитетот од 

член 9 став 1 точки 1 и 2 на овој Закон, адвокатот, односно нотарот, обезбедува податоци од 

член 73 точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 11 на овој Закон. 



Во рамките на проверката на клиентот во постапката за утврдување на идентитетот од 

член 9 став 2 на овој Закон, адвокатот, односно нотарот, обезбедува податоци од член 73 

точки 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 и 11 на овој Закон. 

Во постапката за спроведување на мерки за продлабочена проверка и следење на 

клиентот од член 9 став 1 точки 3 и 4 на овој Закон, адвокатот, односно нотарот, обезбедува 

податоци од член 73 точки 12, 13 и 14 на овој Закон. 

Адвокатот, односно нотарот, го утврдува и проверува идентитетот на клиентот, 

односно неговиот застапник, односно овластеното лице, и обезбедува податоци од член 73 

точки 1, 2 и 3 на овој Закон со увид во личната исправа на клиентот во негово присуство, 

односно во оригинали или заверена копија на документацијата од ЦРДС или друг соодветен 

јавен регистар, која не смее да биде постара од три месеци од денот на издавањето. 

Адвокатот, односно нотарот, го утврдува вистинскиот сопственик на клиентот кој е 

правно лице или друг сличен облик на организирање на туѓо право, со обезбедување на 

податоци од член 73 точка 4 на овој Закон, со увид во оригинали или заверена копија на 

документацијата од ЦРДС или друг соодветен јавен регистар, која не смее да биде постара од 

еден месец од денот на издавањето. Доколку од регистарот не може да се добијат сите 

пропишани податоци, податоците што недостасуваат се обезбедуваат со увид во оригинали 

или заверени копии на исправи и друга деловна документација што ја поднесува застапникот 

на правното лице, односно друг организационен облик или негово овластено лице. 

Податоците од член 73 на овој Закон што недостасуваат, адвокатот, односно нотарот, 

ги обезбедува со увид во оригиналите или заверените копии на исправите и другата деловна 

документација. 

Доколку пропишаните податоци не можат да се обезбедат на начин од ставовите 1, 2, 

3, 4, 5 и 6 на овој член, податоците што недостасуваат, освен податоците од член 73 точки 12, 

13 и 14 на овој Закон, се обезбедуваат непосредно од писмената изјава на клиентот.     

 

Известување за клиенти и трансакции за кои постојат причини за сомневање за перење 

на пари и финансирање на тероризам  

 

Член 43 

Доколку при извршување на работи од член 41 точка 2 на овој Закон адвокатот, 

односно нотарот, утврди дека во врска со трансакцијата или лицето постои основа за 

сомневање за перење на пари или финансирање на тероризам, должен е да го извести 

надлежниот орган на управа пред извршувањето на трансакцијата и во известувањето да го 

наведе рокот во кој би требало да се изврши трансакцијата. Соопштение може да се даде и 

преку телефон но мора да биде испратено до надлежниот орган на управа и во писмена 

форма, најдоцна следниот работен ден од денот на соопштувањето. 

Обврската од став 1 на овој член се однесува и на планираните трансакции без оглед 

дали трансакцијата е извршена подоцна или не. 

Доколку адвокат, адвокатска канцеларија или нотар, во случаи од ставовите 1 и 2, 

поради природата на трансакцијата, заради тоа што не е извршена или од други оправдани 

причини, не може да изврши соопштување, должен е на надлежниот орган на управа да му 

достави податоци штом ќе биде во можност, односно штом ќе дознае за основата за 

сомневање дека се работи за перење на пари или финансирање на тероризам и да ги 

образложи причините поради кои не постапил на пропишаниот начин од ставовите 1 и 2 на 

овој член. 



Кога клиентот ќе побара совет за перење на пари или финансирање на тероризам, 

адвокатот, односно нотарот, е должен да го извести надлежниот орган на управа, без 

одлагање.  

Нотарот е должен еднаш неделно, на надлежниот орган на управа да му доставува 

копии од заверени купопродажни договори за промет со недвижнини чијашто вредност 

надминува 15 000 ЕУР. 

Адвокатот, адвокатската канцеларија или нотарот е должен да му доставува на 

надлежниот орган на управа податоци од член 73 на овој Закон на начин утврден со пропис на 

Министерството. 

    

Исклучоци  

 

Член 44 

По исклучок од член 43 став 1 и 2 на овој Закон, адвокатот не е должен податоците 

што ги добил од клиентот или за клиентот при утврдување на неговата правна положба или 

застапување во постапка што се води пред судот, што вклучува давање совети за негово 

предлагање или избегнување, да ги доставува до надлежниот орган на управа. 

На барање на надлежен орган на управа за доставување на податоци од член 49 став 

1 и 2 на овој Закон, адвокатот е должен, без одлагање, а најдоцна во рок од 15 дена од денот 

на прием на барањето, во писмена форма да ги наведе причините поради кои не постапил во 

согласност со барањето. 

Адвокатот не е должен да известува за готовински трансакции од член 33 став 1 на 

овој Закон, освен ако во однос на трансакцијата или клиентот постои основа за сомневање 

дека се работи за перење на пари или финансирање на тероризам.  

 

IV. ЛИСТА НА ИНДИКАТОРИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СОМНИТЕЛНИ КЛИЕНТИ И 

ТРАНСАКЦИИ 

 

 Примена на листа на индикатори 

 

Член 45 

При утврдување на основата за сомневање дека се работи за перење на пари или 

финансирање на тероризам и други околности поврзани со сомневањето, даночниот 

обврзник, адвокатот, односно нотарот, е должен да користи листа на индикатори за 

препознавање на сомнителни клиенти и трансакции. 

Листата на индикатори од став 1 на овој член мора да се наоѓа во деловните 

простории на даночниот обврзник, адвокатот, односно нотарот.   

 

Утврдување на листа на индикатори 

 

Член 46 

Листата на индикатори за препознавање на сомнителни клиенти и трансакции ја 

утврдува Министерството врз основа на стручна основа што ја подготвува надлежен орган на 

управа во соработка со други надлежни органи. 

 

 



V. НАДЛЕЖНОСТИ НА ОРГАНОТ НА УПРАВА 

 

 Работи и задачи на органот на управа 

 

Член 47 

Работите на управата што се однесуваат на откривање и спречување на перење на 

пари и финансирање на тероризам, утврдени со овој Закон и други прописи, ги врши 

надлежен орган на управа. 

Доставувањето на податоци, информации и документација на недлежен орган на 

управа од став 1 на овој член, во согласност со овој Закон, се врши без надомест. 

 

Доставување на податоци врз основа на барање 

 

Член 48 

Кога ќе процени дека постои основа за сомневање дека се работи за перење на пари 

или финансирање на тероризам, надлежниот орган на управа може да бара даночниот 

обврзник да достави податоци: 

1) од евиденцијата за клиентите и трансакциите што ја водат врз основа на член 70 

од овој Закон; 

2) за состојбата на средствата и сопственоста на одреден клиент кај даночниот 

обврзник; 

3) за прометот на средства и сопственост на одреден клиент кај даночниот обврзник; 

4) за деловните односи воспоставени со даночниот обврзник; 

5) информации кои ги обезбедил или ги води обврзникот врз основа на закон. 

Во барањето од став 1 на овој член надлежниот орган на управа е должен да ги 

наведе податоците што треба да се достават, правната основа, целта за прибирање и рокот 

за нивно доставување. 

Надлежниот орган на управа може да бара доставување на податоци од став 1 на овој 

член и за лица за кои може да се заклучи дека соработувале, односно учествувале во 

трансакции или за работи на лица за кои постои основа за сомневање дека се работи за 

перење на пари или финансирање на тероризам. 

На барање на надлежниот орган на управа, во случаи од ставовите 1 и 2 на овој член, 

даночниот обврзник е должен да ја достави документацијата со којашто располага. 

Надлежниот орган на управа може да бара од обврзникот доставување на податоци, 

информации и документација поврзани со вршење на работи во согласност со овој Закон, 

како и други податоци заради следење на извршувањето на обврските утврдени со овој Закон. 

Даночниот обврзник е должен податоците, информациите и документацијата од 

ставовите 1, 2, 3, 4 и 5 на овој член да му ги достави на надлежниот орган на управа без 

одлагање, а најдоцна во рок од осум дена од денот на прием на барањето. 

Даночниот обврзник е должен на надлежниот орган на управа чиешто барање за 

доставување на податоци, информации и документација од ставовите од 1 до 5 на овој член 

носи ознака за итност, да му ги достави бараните податоци веднаш, а најдоцна во рок од 24 

часа. 

Заради обемност на документацијата или од други оправдани причини, надлежниот 

орган може на образложено барање на даночниот обврзник да го продолжи рокот од став 2 на 

овој член или да изврши проверка на податоците кај обврзникот.  



 

Барање до адвокат, односно нотар, за поднесување на податоци за сомнителни 

трансакции или лица 

 

Член 49 

Доколку надлежниот орган на управа процени дека постои основа за сомневање дека 

се работи за перење на пари или финансирање на тероризам, може од адвокатот, односно 

нотарот, да бара доставување на податоци од член 48 на овој Закон што се неопходни за 

откривање на перење на пари или финансирање на тероризам. 

Во барањето надлежниот орган на управа е должен да ги наведе податоците што 

треба да се достават, правниот основ, целта на прибирањето и рокот за нивно доставување. 

Надлежниот орган на управа може да бара доставување на податоци од став 1 на овој 

член и за лица за кои може да се заклучи дека соработувале, односно учествувале во 

трансакции или за дејствија на лица за кои постои основа за сомневање дека се работи за 

перење на пари или финансирање на тероризам.  

Надлежниот орган на управа може од адвокатот, односно нотарот, да бара да достави 

податоци, информации и документација во врска со извршување на работи во согласност со 

овој Закон, како и други потребни податоци заради следење на извршувањето на обврски 

утврдени со овој Закон. 

Во поглед на роковите и начинот на доставување на податоци од ставовите 1, 2, 3 и 4 

на овој член, се применуваат одредбите од член 48 став 6 и 7 на овој Закон. 

 

Барање до државен орган или носител на јавни овластувања за поднесување на 

податоци за сомнителни трансакции или лица 

 

Член 50 

Доколку надлежниот орган на управа процени дека постои основа за сомневање дека 

се работи за перење на пари или финансирање на тероризам, може од државните органи, 

односно носителите на јавни овластувања, да бара доставување на податоци, информации и 

документација што се неопходни за откривање на перење на пари или финансирање на 

тероризам.  

Надлежниот орган на управа е должен во барањето да ги наведе податоците кои 

треба да се достават, правниот основ, целта на собирањето и рокот за нивно доставување. 

Надлежниот орган на управа може да бара доставување на податоци од став 1 на овој 

член и за лица за кои може да се заклучи дека соработувале, односно учествувале во 

трансакции или за дејствија на лица за кои постои основа за сомневање дека се работи за 

перење на пари или финансирање на тероризам.  

Државните органи и носителите на јавни овластувања се должни на надлежниот орган 

на управа да му ги достават бараните податоци, информации и документација без одлагање, 

а најдоцна во рок од осум дена од денот на прием на барањето или да овозможат, без 

надомест, непосреден електронски пристап до податоците и информациите наведени во 

барањето.  

 

 

 

 



Наредба за привремено прекинување на трансакција 

 

Член 51 

Надлежниот орган на управа може со писмена наредба привремено, но најдолго за 72 

часа, да прекине трансакција доколку процени дека постои основа за сомневање дека се 

работи за перење на пари или финансирање на тероризам, за што е должен, без одлагање, 

да ги извести надлежните органи. 

Во случај рокот од став 1 на овој член да паѓа во неработни денови, надлежниот орган 

на управа може со налог да го продолжи тој рок за дополнителни 48 часа. 

Доколку заради природата или начинот на извршување на трансакцијата, односно 

други околности под кои се одвива трансакцијата, трансакцијата не може да се одложува, по 

исклучок од став 1 на овој член наредбата може да се издаде и усмено.   

За примање на усмена наредба од став 1 на овој член одговорното лице на даночниот 

обврзник составува забелешка.    

Надлежниот орган на управа е должен, без одлагање, да ја достави во писмена форма 

претходно усмено издадената наредба. 

Надлежните органи на управа од став 1 на овој член се должни, по применото 

известување за прекинување на трансакцијата, да постапат во согласност со своето 

овластување, а најдоцна до 72 часа од привременото прекинување на трансакцијата, и за тоа 

веднаш да го известат надлежниот орган на управа.    

 

Престанок на мерката за привремено прекинување на трансакција 

 

Член 52 

Доколку во рок од 72 часа од издавањето наредба за привремено прекинување на 

трансакцијата надлежниот орган на управа оцени дека не постои основа за сомневање дека 

се работи за перење на пари или финансирање на тероризам, должен е за тоа, без одлагање, 

да ги извести надлежните органи и даночниот обврзник.  

Доколку во рок од 72 часа надлежните органи не ги преземат мерките од член 51 став 

5 на овој Закон, даночниот обврзник може веднаш да ја изврши трансакцијата. 

 

Барање за следење на финансиското работење на клиентот во континуитет 

 

Член 53 

Надлежниот орган на управа може од даночниот обврзник во писмена форма да бара 

континуирано да го следи финансиското работење на клиентот во врска со кое постои основа 

за сомневање дека се работи за перење на пари или финансирање на тероризам или за друго 

лице за кое може да се заклучи дека соработувало, односно учествувало во трансакции или 

дејствија заради кои постои основа за сомневање за перење на пари или финансирање на 

тероризам и да одреди рок во кој е должен да го известува и да ги доставува бараните 

податоци. 

Обврзникот е должен  податоците од став 1 на овој член да му ги достави, односно 

соопшти, на надлежниот орган на управа пред извршувањето на трансакцијата или 

склучувањето на работата и во соопштението да наведе процена на рокот во кој треба да се 

изврши трансакцијата или работата. 



Доколку заради природата на трансакцијата, односно работата или заради други 

причини обврзникот не е во можност да постапи на начин утврден со став 2 на овој член, 

должен е на надлежниот орган на управа да му ги соопшти податоците штом биде во 

можност, а најдоцна следниот работен ден од денот на извршувањето на трансакцијата или 

склучувањето на работата. Во соопштението е должен да ги наведе причините поради кои не 

постапил во согласност со став 2 на овој член.  

Континуираното следење на трансакциите од став 1 на овој член може да трае 

најдолго три месеци, а од причини за кои постои основа за сомневање дека се работи за 

перење на пари и финансирање на тероризам, неговото траење може да се продолжи уште 

најмногу три месеци сметајќи од денот на поднесување на барањето од став 1 на овој член.  

 

Прибирање на податоци врз основа на иницијатива 

 

Член 54 

Доколку во врска со одредена трансакција или лице постои основа за сомневање дека 

се работи за перење на пари или финансирање на тероризам, надлежниот орган на управа 

може, и врз основа на писмена и образложена иницијатива на судот, државниот обвинител, 

органот на управа надлежен за полициски работи, надлежната агенција за национална 

безбедност, надлежниот даночен орган, надлежниот царински орган, надлежниот орган за 

антикорупција и друг надлежен државен орган, да започне постапка за прибирање и 

анализирање на податоци, информации и документација заради откривање и спречување на 

перење на пари и финансирање на тероризам. 

Писмената иницијатива од став 1 на овој член посебно содржи образложени причини 

за сомневање за перење на пари или финансирање на тероризам, како и следните податоци: 

1) име и презиме, датум и место на раѓање, постојано живеалиште на физичкото 

лице, адреса и седиште на правното лице во врска со кое постојат причини за 

сомневање за перење на пари или финансирање на тероризам; 

2) податоци за трансакција во врска со која постојат причини за сомневање за перење 

пари или финансирање на тероризам (предмет, износ, валута, датум или период 

на извршување на трансакцијата или други податоци за трансакцијата). 

Доколку писмената иницијатива од став 1 на овој член не е образложена и не содржи 

податоци од став 2 на овој член, надлежниот орган на управа ќе ја врати писмената 

иницијатива на државниот орган што ја поднесол за дополнување. 

Доколку во рок од осум дена од денот на доставување на барањето за дополнување 

писмената иницијатива не е дополнета, односно ако не се образложени причините и наведени 

податоците од став 2 на овој член, надлежниот орган на управа, во писмена форма ќе го 

извести подносителот дека писмената иницијатива не ги исполнува условите за покренување 

постапка за прибирање и обработка на податоци, со наведување на причините поради кои не 

е покрената постапка врз основа на иницијативата.  

 

Известување за сомнителни трансакции 

 

Член 55 

Доколку врз основа на податоци, информации и документација кои ги обезбедува, во 

согласност со овој Закон, надлежниот орган на управа процени дека во врска со некоја 

трансакција или лице постои основа за сомневање дека се работи за перење на пари или 



финансирање на тероризам, должен е во писмена форма, со неопходната документација за 

причините за сомневање, да го извести надлежниот орган. 

Во известувањето од став 1 на овој член надлежниот орган на управа не смее да 

наведува податоци за даночниот обврзник и вработениот во организацијата кој ги соопштил 

податоците, освен ако постои основа за сомневање дека обврзникот или вработениот кај 

обврзникот извршил кривично дело перење на пари или финансирање на тероризам или ако 

податоците се неопходни за утврдување на факти во кривична постапка и ако поднесувањето 

на тие податоци во писмена форма ги бара надлежниот суд.     

 

Информации за други кривични дела 

 

Член 56 

Доколку врз основа на податоци, информации и документација, обезбедени во 

согласност со овој Закон, надлежниот орган на управа процени дека поврзано со некоја 

трансакција или лице постои основа за сомневање дека се извршени други кривични дела што 

се гонат по службена должност, должен е за тоа да достави писмена информација до 

надлежните органи.      

 

Повратна информација  

 

Член 57 

За извршеното прибирање и анализирање на податоци, информации и документација 

поврзани со лица или трансакции за кои се дадени причини за основа за сомневање дека се 

работи за перење на пари или финансирање на тероризам или утврдени факти што се, или 

можеле да бидат поврзани со перење на пари или финансирање на тероризам, надлежниот 

орган на управа го известува во писмена форма даночниот обврзник или друг подносител на 

иницијативата, освен ако оцени дека известувањето би можело да предизвика штетни 

последици за текот и исходот на постапката.     

 

Меѓународна соработка 

 

Член 58 

Пред доставувањето на лични податоци на органот надлежен за спречување на 

перење на пари и финансирање на тероризам на странска држава, надлежниот орган на 

управа врши проверка дали органот кому треба да ги проследи податоците поседува уреден 

систем за заштита на личните податоци и дека податоците ќе бидат користени само за 

бараната намена, доколку не е поинаку одредено со меѓународен договор. 

Надлежниот орган на управа може да склучува спогодби за размена на финансиски и 

разузнавачки податоци, информации и документација со овластени органи на странски 

држави и меѓународни организации во согласност со склучен меѓународен договор.  

 

 

 

 

 

 



Молба до надлежен орган на странска држава за доставување на податоци  

 

Член 59 

Надлежниот орган на управа може, во рамките на своите надлежности, да бара од 

надлежен орган на друга држава податоци, информации и документација потребни за 

спречување на перење на пари или финансирање на тероризам. 

Податоците, информациите и документацијата прибрани во согласност со став 1 на 

овој член, надлежниот орган на управа може да ги користи исклучиво за намената утврдена со 

овој Закон и не смее, без претходна согласност на органот на странската држава од кој се 

обезбедени, да ги доставува или дава на увид на друг орган, правно или физичко лице за 

намени што не се во согласност со условите и ограничувањата што ги одредил органот до 

кого е доставен дописот.    

 

Доставување на податоци и информации по молба од надлежен орган на странска 

држава 

 

Член 60 

Податоците, информациите и документацијата за лица или трансакции за кои постои 

основа за сомневање дека се работи за перење на пари или финансирање на тероризам, 

надлежниот орган на управа може да ги доставува врз основа на молба од надлежен орган за 

откривање и спречување на перење на пари или финансирање на тероризам на странска 

држава под услов на реципроцитет.  

Надлежниот орган на управа не е должен да постапува по службениот допис од став 1 

на овој член ако: 

1) врз основа на фактите и околностите наведени во службениот допис процени дека 

не се дадени доволно причини за сомневање дека се работи за перење на пари 

или финансирање на тероризам; 

2) давањето податоци би го загрозило или би можело да го загрози текот на 

кривичната постапка во Црна Гора, односно на друг начин да им штети на 

интересите на таа постапка. 

За одбивање на молба надлежниот орган на управа е должен во писмена форма да го 

извести органот што ја доставил молбата и да ги наведе причините за одбивање. 

Надлежниот орган на управа може да одреди услови и ограничувања за користење на 

податоците од став 1 на овој член.     

 

Самоиницијативно доставување на податоци на странски орган 

 

Член 61 

Надлежен орган на управа може самоиницијативно да доставува податоци, 

документација и информации за клиенти или трансакции за кои постои основа за сомневање 

за перење на пари или финансирање на тероризам што ги обезбедил или ги води во 

согласност со овој Закон, на орган надлежен за спречување и откривање на перење на пари и 

финансирање на тероризам на странска држава, со услов за реципроцитет. 

При самоиницијативно доставување на податоци, надлежниот орган на управа може 

да одреди услови и ограничувања под кои органот надлежен за откривање и спречување на 



перење на пари и финансирање на тероризам на странска држава може да ги користи 

податоците од став 1 на овој член.    

 

Привремено прекинување на трансакции на иницијатива на странски орган 

 

Член 62 

Надлежен орган на управа, во согласност со овој Закон, под услов на реципроцитет, 

врз основа на образложена писмена иницијатива на надлежен орган на друга држава, може, 

со писмена наредба, привремено, најдолго до 72 часа, да прекине трансакција. 

За наредбата од став 1 на овој член надлежниот орган на управа е должен да ги 

извести надлежните органи. 

Надлежниот орган на управа може да ја одбие иницијативата на органот од став 1 на 

овој член доколку врз основа на фактите и околностите наведени во иницијативата процени 

дека не се дадени доволно причини за основа за сомневање дека се работи за перење на 

пари или финансирање на тероризам, за што во писмена форма го известува подносителот 

на иницијативата со наведување на причините за нејзино одбивање.     

 

Иницијатива на странски орган за привремено прекинување на трансакции  

 

Член 63 

Во рамките на своите надлежности во областа на откривање и спречување на перење 

на пари и финансирање на тероризам, надлежен орган на управа може до органите на 

странски држави надлежни за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам 

да поднесе писмена иницијатива за привремено прекинување на трансакција доколку оцени 

дека постојат доволно причини за постоење на основа за сомневање дека се работи за 

перење на пари или финансирање на тероризам.  

 

Овластувања и должности на надлежен орган на управа 

 

Член 64 

Надлежниот орган на управа е овластен: 

1) да поднесува иницијатива за измени и  дополнувања на прописи што се 

однесуваат на спречување на перење на пари и финансирање на тероризам; 

2) да подготвува и обединува листа на индикатори за препознавање на клиенти и 

трансакции за кои постои основа за сомневање дека се работи за перење на пари и 

финансирање на тероризам и ја доставува на лицата кои имаат обврски утврдени 

со овој Закон; 

3) да учествува во обучување и стручно усовршување на овластени лица вработени 

кај даночен обврзник и надлежни државни органи; 

3а) да објавува на својата интернет-страница листа на земји што применуваат 

меѓународни стандарди од областа на спречување на перење на пари и 

финансирање на тероризам кои се на ниво на стандардите на ЕУ или повисоки; 

3б) да објавува на својата интернет-страница листа на домашни политички  

експонирани      лица; 



4) да објавува на својата интернет-страница листа на земји што не применуваат 

стандарди од областа на спречување на перење на пари и финансирање на 

тероризам; 

5) да подготвува и издава препораки или насоки за единствено спроведување на овој 

Закон и прописите донесени врз основа на него кај даночниот обврзник; 

6) најмалку еднаш годишно да објавува статистички податоци од областа на перење 

на пари и финансирање на тероризам (број на сомнителни трансакции доставени 

до надлежен орган на управа, број на истражувани случаи, број на кривично гонети 

лица, број на лица кои се осудени за кривично дело перење на пари или 

финансирање на тероризам, податоци за тоа колку имот е замрзнат, одземен или 

конфискуван) и на друг примерен начин да ја известува јавноста за појавните 

форми на перење на пари и финансирање на тероризам. 

На барање на судот или државниот обвинител, надлежниот орган на управа е должен 

да доставува расположливи податоци, информации и документација од евиденцијата на лица 

и трансакции, освен податоците кои ги обезбедил врз основа на меѓународна соработка а за 

кои не добил согласност од надлежен орган на странска држава, што им се потребни на судот 

и обвинителството при водење на постапката.         

 

Известување на Владата 

 

Член 65 

За својата работа и состојбата во управната област надлежниот орган на управа 

најмалку еднаш годишно поднесува извештај до Владата.   

 

VI. ОБВРСКИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

 

Орган на управа надлежен за царински работи 

 

Член 66 

Органот на управа надлежен за царински работи е должен на надлежниот орган на 

управа да му достави податоци или да му овозможи електронски пристап за секое 

пренесување на пари, чекови, хартии од вредност на доносителот, благородни метали и 

скапоцени камења преку државната граница чијашто вредност или износ е 10.000 ЕУР или 

повеќе, најдоцна во рок од три дена од денот на пренесување. 

Органот на управа надлежен за царински работи е должен на надлежниот орган на 

управа да му достави податоци од став 1 на овој член, за пренесување или обид за 

пренесување на пари, чекови, хартии од вредност, благородни метали и скапоцени камења 

чијашто вредност или износ е 10.000 ЕУР доколку во врска со тоа лице постојат причини за 

сомневање дека се работи за перење на пари или финансирање на тероризам.     

 

Берза и клириншко-депозитарни друштва 

 

Член 67 

Берзите и клириншко-депозитарните друштва се должни, без одлагање, во писмена 

форма да го известат надлежниот орган на управа доколку при извршувањето на работи од 



својата дејност откријат факти што упатуваат на можна поврзаност со перење на пари или 

финансирање на тероризам. 

На барање на надлежниот орган на управа правните лица од став 1 на овој член се 

должни да доставуваат податоци, информации и документација која упатува на можна 

поврзаност со перење на пари или финансирање на тероризам, во согласност со законот. 

Во однос на роковите и начинот на доставување на податоците од став 2 на овој член 

се применуваат одредбите од член 48 став 6 и 7 на овој Закон.  

 

Судови, државен обвинител и други државни органи 

 

Член 68 

Заради водење на единствена евиденција за перење на пари и  финансирање на 

тероризам, надлежните судови, државниот обвинител и други државни органи се должни на 

надлежниот орган на управа да му доставуваат податоци за прекршоци и кривични дела 

поврзани со перење на пари и финансирање на тероризам. 

Надлежните државни органи од став 1 на овој член се должни на надлежниот орган на 

управа редовно и на барање да му доставуваат податоци за: 

1) датумот на поднесување на кривична пријава; 

2) личното име, датумот на раѓање и адресата, односно фирмата, адресата и 

седиштето на пријавеното лице; 

3) кривичното дело и местото, времето и начинот на извршување на дејствие коешто 

има обележје на кривично дело; 

4) претходното кривично дело и местото, времето и начинот на извршување на 

дејствието коешто има обележје на претходно кривично дејствие. 

Државниот обвинител и надлежните судови се должни на надлежниот орган на управа 

најмалку полугодишно да му доставуваат податоци што се однесуваат на: 

1) личното име, датумот на раѓање и адресата, односно фирмата, адресата и 

седиштето на пријавеното лице, или лица, кое поднело барање за судска заштита 

во рамките на прекршочната постапка по овој Закон; 

2) фазата на постапката и конечната одлука; 

3) законското обележје на кривичното дело или прекршокот; 

4) личното име, датумот на раѓање и адресата, односно фирмата и седиштето на 

лицето за кое е одредена привремена мерка одземање на имотна корист или 

привремено запленување; 

5) датумот на издавање и времето на траење на наредбата за привремена мерка 

одземање на имотна корист и привремено запленување; 

6) износот на средства или вредноста на имотот на кои се однесува наредбата за 

привремена мерка одземање на имотна корист или привремено запленување; 

7) датумот на издавање на наредбата за одземање на средства или имот; 

8) износот на запленетите средства или вредноста на одземениот имот.    

   

Известување за согледувања и преземени мерки 

 

Член 69 

Надлежните државни органи се должни еднаш годишно, а најдоцна до крајот на 

јануари во тековната година за претходната година, да го известуваат надлежниот орган на 



управа за своите согледувања и преземените мерки што се однесуваат на сомнителни 

трансакции за перење на пари или финансирање на тероризам, во согласност со овој Закон. 

 

VII. ЕВИДЕНЦИЈА, ЗАШТИТА И ЧУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ  

 

1. Водење и содржина на евиденцијата 

 

Евиденција што ја води даночен обврзник  

 

Член 70 

Даночните обврзници се должни да водат: 

1) евиденција на податоци за клиентите, деловните односи и трансакциите од член 9 

на овој Закон; 

2) евиденција на податоците од член 33 на овој Закон. 

 

Содржина на евиденциите на даночните обврзници  

 

Член 71 

Во евиденциите од член 70 на овој Закон се водат и обработуваат следните податоци: 

1) фирма, адреса, седиште и матичен број на правното лице кое воспоставува 

деловен однос или врши трансакција, односно правно лице за кое се воспоставува 

деловен однос или врши трансакција; 

2) лично име, адреса на живеалиште, односно престојувалиште, датум и место на 

раѓање и даночен број на застапникот или овластеното лице кое за правното лице 

или друго лице со граѓанско право склучува деловен однос или врши трансакција, 

број, вид и назив на органот што ја издал личната исправа; 

3) лично име, адреса на живеалиште, односно престојувалиште, датум и место на 

раѓање и даночен број на овластеното лице кое за клиентот бара и извршува 

трансакција и број, вид и назив на органот што ја издал личната исправа; 

4) лично име, адреса на живеалиште, односно престојувалиште, датум и место на 

раѓање и даночен број на физичкото лице, односно неговиот застапник, 

претприемач или физичко лице кое извршува дејност, кое воспоставува деловен 

однос или извршува трансакција, односно физичко лице за кое се воспоставува 

деловен однос или извршува трансакција и број, вид и назив на органот што ја 

издал личната исправа; 

5) фирма, адреса и матичен број, доколку е доделен на претприемач или физичко 

лице кое врши дејност; 

6) лично име, адреса на живеалиште, односно престојувалиште, датум и место на 

раѓање на физичкото лице кое влегува во играчница или пристапува до сеф;   

7) намена и претпоставена природа на деловниот однос, вклучително и информација 

за дејноста на клиентот; 

8) датум на воспоставување на деловен однос, односно датум и време на влегување 

во играчница или пристап до сеф; 

9) датум и време на извршување на трансакцијата; 

10) износ на трансакцијата и валута во која е извршена трансакцијата; 



11) намена на трансакцијата и лично име и живеалиште, односно престојувалиште, 

односно фирма и седиште на лицето за кое е наменета трансакцијата; 

12) начин на извршување на трансакцијата; 

13) податоци за изворот на сопственоста и средствата што се или ќе бидат предмет на 

деловниот однос или трансакцијата; 

14) причини за сомневање за перење на пари или финансирање на тероризам; 

15) лично име, адреса на живеалиште, односно престојувалиште, датум и место на 

раѓање на вистинскиот сопственик на правното лице, односно во случајот од член 

19 став 3 точка 2 на овој Закон, податок за категоријата на лица во чијшто интерес 

е основање и делување на правно лице или сличен правен субјект со туѓо право; 

16) назив на друго лице со граѓанско право и лично име, адреса на живеалиште, 

односно престојувалиште, датум и место на раѓање и даночен број на членот.  

  

 Евиденции што ги води адвокат, односно нотар  

 

Член 72 

Адвокатот, односно нотарот, води: 

1) евиденција за клиентите, деловните односи и трансакциите од член 9 на овој 

Закон;  

2) евиденција на податоците од член 43 став 1 на овој Закон. 

 

Содржина на евиденциите на адвокат, односно нотар  

 

Член 73 

Во евиденциите од член 72 на овој Закон се водат и обработуваат следните податоци: 

1) лично име, живеалиште, датум и место на раѓање на претприемачот и физичкото 

лице кое врши дејност, односно фирма, седиште и адреса и матичен број на 

правното лице или претприемачот кому адвокатот или нотарот му пружа услуги;   

2) лично име, живеалиште, датум и место на раѓање на застапникот кој воспоставува 

деловен однос или врши трансакција за лицето од точка 1 на овој став; 

3) лично име, живеалиште, датум и место на раѓање на овластеното лице кое ја 

извршува трансакцијата за лицето од точка 1 на овој став; 

4) податоци од член 72 на овој Закон поврзани со правното лице за кое адвокатот, 

односно нотарот, врши услуги; 

5) намена и претпоставена природа на деловниот однос, вклучително и информации 

за дејноста на клиентот; 

6) датум на склучување на деловниот однос; 

7) датум на извршување на трансакцијата; 

8) износ и валута на трансакцијата; 

9) намена на трансакцијата и лично име и живеалиште, односно фирма и седиште на 

лицата за кои е наменета трансакцијата; 

10) начин на извршување на трансакцијата; 

11) податоци за изворот на сопственоста и средствата што се предмет на деловен 

однос или трансакција; 



12) лично име, датум и место на раѓање, живеалиште, односно фирма, адреса и 

седиште на лицето за кое постои основа за сомневање дека се работи за перење 

на пари или финансирање на тероризам; 

13) податоци за трансакцијата за која постои основа за сомневање дека се работи за 

перење на пари или финансирање на тероризам (износ, валута, датум или период 

на извршување на трансакцијата); 

14) причини за основа за сомневање за перење на пари или финансирање на 

тероризам.   

 

Евиденции што ги води органот на управа надлежен за царински работи  

 

Член 74 

Органот на управа надлежен за царински работи води: 

1) евиденција за пријавено и непријавено пренесување на пари, чекови, хартии од 

вредност, благородни метали и скапоцени камења преку државната граница, во 

износ и вредност од 10 000 ЕУР или повеќе; 

2) евиденција за пренесување и обид за пренесување на пари, чекови, хартии од 

вредност, благородни метали и скапоцени камења преку државната граница, во 

вредност помала од 10 000 ЕУР, доколку постојат причини за сомневање дека се 

работи за перење на пари или финансирање на тероризам.   

 

Содржина на евиденциите на орган на управа надлежен за царински работи  

 

Член 75 

Во евиденциите од член 74 на овој Закон се водат и обработуваат следните податоци: 

1) лично име, живеалиште, датум, место на раѓање и државјанство на физичкото 

лице кое пренесува или се обидува да пренесе преку државната граница 

сопственост од член 74 на овој Закон; 

2) фирма, адреса и седиште на правното лице, односно лично име, живеалиште и 

државјанство на физичкото лице за кое се врши пренос преку државната граница 

на сопственост од член 74 на овој Закон; 

3) лично име, живеалиште и државјанство на физичкото лице, односно назив на 

фирмата, адреса и седиште на правното лице кому е наменета готовината; 

4) износ, валута и вид на готовината што се пренесува преку државната граница; 

5) извор и намена на користење на готовината што се пренесува преку државната 

граница; 

6) место, датум и време на преминување или обид за преминување преку државната 

граница; 

7) причини за основа за сомневање дека се работи за перење на пари или 

финансирање на тероризам. 

Покрај податоците од став 1 на овој член, во евиденцијата од член 74 точка 2 на овој 

Закон се водат податоци за тоа дали пренесувањето на готовина било пријавено на органот 

на управа надлежен за царински работи. 

 

 

 



Евиденции што ги води надлежниот орган на управа  

 

Член 76 

Надлежниот орган на управа води евиденција на податоци и статистика за: 

1) лица и трансакции од член 33 на овој Закон; 

2) лица и трансакции од член 43 став 1 на овој Закон; 

3) примени иницијативи од член 54 на овој Закон; 

4) соопштенија и информации од член 55 и 56 на овој Закон; 

5) меѓународни молби од член 59 и 60 на овој Закон; 

6) кривични дела и прекршоци од член 68 на овој Закон. 

 

Содржина на евиденциите што ги води надлежниот орган на управа  

 

Член 77 

Во евиденцијата на податоци за лица и трансакции од член 33 на овој Закон се водат и 

обработуваат податоци од член 71 на овој Закон заради привремено прекинување на 

трансакцијата од член 51 на овој Закон. 

Во евиденцијата на податоци за лица и трансакции од член 43 став 1 на овој Закон, 

поради привремено прекинување на трансакцијата се обработуваат податоци од член 72 на 

овој Закон. 

Во евиденцијата од член 76 точка 3 на овој Закон се водат и обработуваат следните 

податоци: 

1) лично име, датум и место на раѓање, живеалиште, односно фирма, адреса и 

седиште на лицето за кое постојат причини за сомневање дека се работи за 

перење на пари или финансирање на тероризам; 

2) податоци за трансакција за која постојат причини за сомневање дека се работи за 

перење на пари или финансирање на тероризам (износ, валута, датум и период на 

вршење на трансакцијата); 

3) причини за сомневање дека се работи за перење на пари или финансирање на 

тероризам.   

 Во евиденцијата од член 76 точка 4 на овој Закон се водат и обработуваат следните 

податоци: 

1) лично име, датум и место на раѓање, живеалиште, односно фирма и седиште на 

лицата за кои надлежниот орган на управа доставил соопштенија и информации; 

2) податоци за трансакција за која постојат причини за сомневање дека се работи за 

перење на пари (износ, валута, датум или период на вршење на трансакцијата); 

3) податоци за претходно казнување; 

4) податоци за органот кому му е испратено соопштение или информација. 

Во евиденцијата од член 76 точка 5 на овој Закон се обработуваат следните податоци: 

1) лично име, датум и место на раѓање и живеалиште, односно фирма, адреса и 

седиште на лицата на кои се однесува молбата;   

2) име на државата и назив на замолениот орган, односно органот што ја издал 

молбата. 

Во евиденцијата од член 76 точка 6 на овој Закон се водат и обработуваат следните 

податоци: 



1) лично име, датум и место на раѓање и живеалиште, односно фирма, адреса и 

седиште на лицата за кои се изнесуваат податоци од земјата;   

2) назив на државата и назив на органот на кои им се доставуваат податоци. 

 

Евидентирање на податоци за нерезидент 

 

Член 78 

Во евиденцијата од член 77 на овој Закон не се запишува матичниот, односно 

даночниот број за нерезиденти, освен ако со овој Закон не е поинаку одредено. 

 

Евиденција за пристап на надзорни органи до податоци, информации и 

документација 

 

Член 79 

Даночен обврзник, адвокат, односно нотар, се должни да водат одвоена евиденција за 

пристап на органите за надзор што вршат надзор од член 86 на овој Закон, до податоци, 

информации и документација од член 80 на овој Закон. 

Евиденцијата од став 1 на овој член ги опфаќа следните податоци: 

1) назив на надзорниот орган; 

2) лично име на овластеното службено лице кое извршило увид; 

3) датум и време на увидот во податоците. 

За секој пристап на надзорните органи од член 86 на овој Закон до податоците од став 

1 на овој член, даночниот обврзник, адвокатот, односно нотарот, е должен, најдоцна во рок од 

три работни дена од извршениот увид, писмено да го извести надлежниот орган на управа.   

 

2. Заштита на податоците  

 

Забрана за откривање на податоци   

 

Член 80 

Даночните обврзници и вработените кај обврзниците, членовите на управни, надзорни 

или други управни органи на кои им биле достапни податоци од член 71 на овој Закон, не 

смеат на клиент или трето лице да им откриваат: 

1) дека на надлежниот орган на управа му е соопштен податок, информација или 

документација за клиент или трансакција од член 33 став 2, 3 и 4, член 43 став 1, 

член 48 став 1, 2 и 3 и член 49 став 1 и 2 на овој Закон; 

2) дека надлежниот орган на управа врз основа на член 51 на овој Закон привремено 

ја прекинал трансакцијата, односно во врска со тоа му дал упатство на даночниот 

обврзник; 

3) дека надлежниот орган на управа врз основа на член 53 на овој Закон барал 

редовно следење на работењето на клиентот; 

4) дека против клиентот или трето лице е покрената или можело да се покрене 

истрага поради перење пари или финансирање на тероризам. 

Откривање, во смисла на став 1 на овој член, не се смета обидот клиентот да се 

одврати од ангажирање во незаконска активност. 



Информациите за фактите од став 1 на овој член, известувањата за сомнителни 

трансакции, како и сите останати податоци, информации и документација кои ги прибира 

надлежниот орган во согласност со овој Закон, се означуваат со соодветна ознака за степен 

на тајност и не смеат да се доставуваат на увид на трети лица. 

Надлежниот орган на управа нема обврска да го потврдува, ниту оспорува постоењето 

на таен податок. 

За отстранување на ознаката за степен на тајност од став 3 на овој член одлучува 

овластено лице од надлежниот орган на управа во согласност со Законот за тајност на 

податоци. 

Забраната за откривање на податоци од став 1 на овој член не се применува за: 

1) податоци, информации и документација кои, во согласност со овој Закон, ги 

обезбедува и води даночниот обврзник, неопходни за утврдување на факти во 

кривични постапки и доколку поднесувањето на тие податоци во писмена форма го 

бара, односно наложува надлежен суд; 

2) податоци од точка 1 на овој став, доколку тоа го бара надзорен орган од член 86 на 

овој Закон заради спроведување на овој Закон и прописите донесени врз основа на 

овој Закон.  

Исклучок од начелото за чување на доверливост   

 

Член 81 

При доставување на податоци, информации и документација на надлежен орган на 

управа, во согласност со овој Закон, за даночните обврзници, организации со јавни 

овластувања, државни органи, судови, адвокати, односно нотари и вработени кај нив, не се 

применува обврската за чување на деловни, банкарски, професионални и службени тајни. 

Даночниот обврзник, адвокатот, односно нотарот и вработените кај нив, не се 

одговорни за штетата нанесена на клиенти или трети лица, доколку во согласност со овој 

Закон: 

1) на надлежниот орган на управа му доставуваат податоци, информации и 

документација за своите клиенти;     

2) прибираат и обработуваат податоци, информации и документација за клиентите; 

3) спроведуваат наредба на надлежен орган на управа за привремено прекинување 

на трансакцијата; 

4) спроведуваат барање на надлежен орган на управа за редовно следење на 

финансиското работење на клиентот. 

Вработените кај даночни обврзници, адвокати, односно нотари, не можат 

дисциплински или кривично да одговараат за прекршување на обврската за чување на 

тајноста на податоците, доколку: 

1) податоците, информациите и документацијата ги доставуваат на надлежен орган 

на управа во согласност со овој Закон; 

2) податоците, информациите и документацијата, обезбедени во согласност со овој 

Закон, се обработуваат заради проверка на клиенти и трансакции за кои постојат 

причини за сомневање дека се работи за перење на пари или финансирање на 

тероризам. 

 

 

 



Користење на добиените податоци    

 

Член 82 

Надлежниот орган на управа, државните органи и носителите на јавни овластувања, 

даночни обврзници, адвокати, односно нотари и нивните вработени, се должни податоците, 

информациите и документацијата што ги добиле во согласност со овој Закон да ги користат 

само за намени за кои се обезбедени. 

 

Чување на податоците    

 

Член 83 

Надлежниот орган на управа е должен податоците обезбедени врз основа на 

членовите 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 и 30 на овој Закон и поврзаната 

документација да ги чува 10 години по престанокот на деловниот однос, извршените 

трансакции, влегувањето на клиентот во просториите во кои се приредуваат посебни игри на 

среќа или пристап до сеф. 

Даночниот обврзник е должен податоците и придружната документација за 

овластеното лице и заменикот на овластеното лице, стручното усовршување на вработените 

и спроведувањето на мерките за интерна контрола од членовите 35, 39 и 40 на овој Закон, да 

ги чува четири години од разрешувањето на овластеното лице и заменикот на овластеното 

лице, односно извршеното стручно усовршување и интерната контрола. 

Адвокатот, односно нотарот, е должен податоците што ги обезбедил врз основа на 

член 42 став 1 на овој Закон и поврзаната документација, да ги чува 10 години по 

утврдувањето на идентитетот на клиентот. 

Адвокатот, односно нотарот, е должен податоците и соодветната документација за 

стручно усовршување на вработените да ги чува четири години по извршеното стручно 

усовршување.   

 

Чување на податоци кај орган надлежен за работи на царината    

 

Член 84 

Надлежниот орган на управа е должен податоците и информациите од евиденцијата 

што ја води во согласност со овој Закон да ги чува 11 години од денот на нивното 

обезбедување, а по истекот на тој рок тие се уништуваат. 

За податоците и информациите со кои располага, надлежниот орган на управа не смее 

да го известува лицето на кое се однесуваат пред истекот на рокот од 10 години од денот на 

нивното евидентирање. 

Лицето од став 2 на овој член има право на увид во своите лични податоци по истекот 

на рокот од 10 години од нивното евидентирање. 

 

Чување на податоци кај надлежен орган на управа    

 

Член 85 

Надлежниот орган на управа е должен податоците и информациите од евиденцијата 

која се води во согласност со овој Закон да ги чува 11 години од денот на нивното 

обезбедување, а по тој рок тие се уништуваат. 



Надлежниот орган на управа не смее за податоците и информациите со кои располага 

да го извести лицето на кое се однесуваат пред истекот на рокот од 10 години од денот на 

нивното евидентирање. 

Лицето од став 2 на овој член има право на увид во своите податоци по истекот на 

рокот од 10 години од денот на нивното евидентирање. 

 

VIII. НАДЗОР   

 

      Член 86 

Надзор над спроведувањето на овој Закон и прописите донесени врз основа на овој 

Закон, во рамките на утврдените надлежности, вршат: 

1) Централната банка на Црна Гора во однос на даночните обврзници од член 4 став 

1 точки 1, 2, 3, 10 и 13; 

2) Агенцијата за телекомуникации и поштенска дејност во однос на даночните 

обврзници од член 4 став 1 точка 4; 

3) Комисијата за хартии од вредност во однос на даночните обврзници од член 4 став 

1 точки 5, 6 и 7; 

4) Агенцијата за надзор над осигурување во однос на даночните обврзници од член 4 

став 1 точка 8; 

5) органот на управа надлежен за игри на среќа, преку овластено службено лице, во 

согласност со законот со кој се регулира инспекциски надзор, во однос на 

даночните обврзници од член 4 став 1 точка 9; 

6)  даночниот орган во однос на даночните обврзници од член 4 став 1 точка 11; 

7) министерството надлежно за финансиски работи во однос на даночните обврзници 

од член 4 став 1 точка 12; 

7а) Адвокатската комора на Црна Гора во однос на адвокатите и адвокатските 

канцеларии; 

7б) Нотарската комора на Црна Гора во однос на нотарите;  

8) органот на управа надлежен за спречување на перење на пари и финансирање на 

тероризам преку овластено службено лице, во согласност со законот со кој се 

регулира инспекцискиот надзор во однос на даночните обврзници од член 4 став 1 

точки 14 и 15. 

Надзорните органи од став 1 точки од 1 до 8 на овој член се должни, пред 

спроведувањето контрола, да го информираат надлежниот орган за активностите на надзор 

кои планираат да ги преземат и, по потреба, да ги координираат и усогласат своите 

активности во вршењето надзор над спроведувањето на овој Закон.  

  

Член 87 

Доколку овластеното службено лице на надлежниот орган на управа за спречување на 

перење на пари и финансирање на тероризам, во постапката на инспекциски надзор кај 

даночен обврзник дојде до сознание дека постои основа за сомневање дека е извршено 

кривично дело перење на пари и финансирање на тероризам или некое друго кривично дело 

од член 56 на овој Закон, може да ја одземе документацијата од обврзникот и да ја пренесе 

кај надлежниот орган на управа на увид.   

 

 



Член 88 

Доколку надлежниот орган на управа за спречување на перење на пари и 

финансирање на тероризам, при обработката на предметот дојде до сознание дека постои 

основа за сомневање дека е извршено кривично дело од член 56 на овој Закон, должен е 

податоците, информациите и документацијата што укажуваат на тоа, да ги достави на други 

надлежни органи. 

 

Член 89 

Органите од член 86 на овој Закон се должни за мерките преземени во вршењето 

надзор во согласност со овој Закон да го известат надлежниот орган на управа во рок од осум 

дена од денот на преземањето на мерките. 

Надлежниот орган на управа води евиденција за мерките и органите од став 1 на овој 

член. 

Доколку при инспекциската контрола надзорните органи од член 86 на овој Закон 

проценат дека во врска со некоја трансакција или лице постои основа за сомневање дека се 

работи за перење на пари или финансирање на тероризам, или се утврдат факти што можат 

да се доведат во врска со перење на пари или финансирање на тероризам, должни се 

веднаш, без одлагање, да го известат надлежниот орган на управа.  

 

Член 90 

За поднесениот предлог за покренување на прекршочна постапка поради постапување 

спротивно на овој Закон, надлежниот орган на управа е должен да го извести надлежниот 

надзорен орган, односно Адвокатската комора кога предлогот е поднесен против адвокат.  

  

IX. ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА 

 

Член 91 

Се брише. („Службен весник на Црна Гора“ бр.14/12) 

 

X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 92 

Со парична казна/глоба од 2.500 ЕУР до 20.000 ЕУР ќе се казни за прекршок правното 

лице ако: 

1) не изработи анализа на ризик, односно не одреди процена на ризик на одделна 

група или вид на клиент, деловен однос, трансакција или производ (член 8); 

2) не спроведе соодветни мерки од член 10 на овој Закон при воспоставувањето на 

деловен однос со клиентот (член 9 став 1 точка 1); 

3) не спроведе соодветни мерки од член 10 на овој Закон при една или повеќе 

поврзани трансакции во вредност од 15.000 ЕУР или повеќе (член 9 став 1 точка 2); 

4) не спроведе соодветни мерки од член 10 на овој Закон кога постои сомневање во 

точноста или веродостојноста на обезбедените податоци за идентификација на 

клиентот (член 9 став 1 точка 3); 

5) не спроведе соодветни мерки од член 10 на овој Закон кога во врска со 

трансакцијата или клиентот постои основа за сомневање дека се работи за перење 

на пари и финансирање на тероризам (член 9 став 1 точка 4); 



6) со клиентот воспостави деловен однос, а претходно не ги спроведува пропишаните 

мерки од член 10 став 1 точки 1 и 2 на овој Закон (член 11 став 1); 

7) извршува трансакција, а претходно не ги спроведува пропишаните мерки (член 12); 

8) не  го утврди и провери идентитетот на физичкото лице, односно неговиот законски 

застапник, претприемач или физичко лице кое врши дејност, правно лице, 

застапник на правното лице, овластено лице и вистински сопственик на правното 

лице или сличен правен субјект со туѓо право, односно не ги обезбеди 

пропишаните податоци или не ги обезбеди на пропишаниот начин или не обезбеди 

заверено писмено овластување за застапување (членови 14, 15, 16, 17 и 20); 

9) го утврдува и проверува идентитетот на клиентот со користење на квалификувана 

електронска потврда на недозволен начин (член 14, став 5); 

10) не го утврди и провери идентитетот на клиентот при влегување на клиентот во 

простории во кои се приредуваат посебни игри на среќа и при секој пристап на 

клиентот до сеф, односно не прибере пропишани податоци или не ги обезбеди на 

пропишан начин (член 18); 

11) постапува спротивно на член 21 на овој Закон; 

12) постапува спротивно на член 26 на овој Закон; 

13) не обезбеди податоци за изворот на средства и сопственост што се предмет на 

деловен однос, односно трансакции, од лични и други исправи што ги поднесува 

клиентот, а доколку пропишаните податоци не може да ги обезбеди од 

поднесените исправи, не ги обезбеди непосредно од писмена изјава на клиентот 

(член 27 став 4 точка 1); 

14) не обезбеди писмена согласност од одговорно лице пред да воспостави однос со 

клиентот (член 27 став 4 точка 2); 

15) по воспоставувањето на деловен однос со посебно внимание не ги следи 

трансакциите и другите деловни активности што во институциите ги врши 

политички експонирано лице (член 27 став 4 точка 3); 

16) во рамките на продлабочената проверка на клиентот не применува една или 

повеќе дополнителни мерки од член 28 на овој Закон; 

17) изврши поедноставена проверка и следење на клиентот спротивно на член 29 на 

овој Закон; 

18) во рамките на поедноставената проверка и следење на клиентот не ги обезбеди 

пропишаните податоци за клиентот на пропишаниот начин (член 30); 

19) на клиентите им отвора, издава или за нив води анонимни сметки, штедни книшки 

на шифра или доносител или дава други услуги (банкарски производи) што 

непосредно или посредно овозможуваат прикривање на идентитетот на клиентот 

(член 31); 

20) воспоставува, односно продолжува кореспондентски односи со банка што работи 

или би можела да работи како „квази“ банка или со друга слична кредитна 

институција за која е познато дека дозволува користење на своите сметки од 

„квази“ банки (член 32); 

21) на надлежниот орган на управа во законски одредениот рок не му ги достави 

бараните податоци, кога поврзано за трансакцијата, односно најавената 

трансакција или клиентот постои основа за сомневање дека се работи за перење 

на пари или финансирање на тероризам (член 33);          



22) на надлежниот орган на управа во законски пропишаниот рок и на пропишаниот 

начин не му ги достави бараните податоци, информации и документација, кога 

поврзано  за трансакцијата или лицето постои основа за сомневање дека се работи 

за перење на пари или финансирање на тероризам (член 48);          

23) постапи спротивно на член 51 и член 62 став 1 на овој Закон; 

24) не постапи по барање на надлежниот орган на управа за тековно следење на 

финансиското работење на одреден клиент (член 53 став 1, 2 и 3). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице и 

физичко лице со парична казна од 300 ЕУР до 2.000 ЕУР. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни претприемач со парична казна од 500 

ЕУР до 6.000  

  

 Член 93 

Со парична казна/глоба од 2.500 ЕУР до 15.000 ЕУР ќе се казни за прекршок правното 

лице ако: 

1) не изврши идентификација на клиентот (член 10 став 1 точка 1); 

2) во своите интерни акти не определи постапки за спроведување на мерки од член 

10 на овој Закон;  

3) не обезбеди точни и целосни податоци за уплатувачот на електронски трансфер 

или не ги внесе во образец или порака што следи електронски пренос на парични 

средства испратени или примени, без оглед на валутата (член 12а став 1); 

4) не одбие да изврши пренос на парични средства доколку податоците за 

уплатувачот не се целосни или во најкус можен рок не бара да се дополнат (член 

12а став 3); 

5) не ги следи деловните активности на клиентот (член 22 став 1); 

6) не изврши повторна годишна контрола на странско правно лице, односно не ги 

обезбеди пропишаните податоци или не ги обезбеди на пропишаниот начин (член 

23);  

7) не одреди во интерен акт постапка за идентификација  на политички експонирани 

лица (член 27 став 5); 

8) не преземе мерки и дејствија заради отстранување на ризик што би можел да 

произлезе од употребата на нови технологии (член 28а став 1); 

9) не донесе интерен акт за спречување на употребата на нови технологии со цел 

перење на пари и финансирање на тероризам (член 28а став 2); 

10) на надлежниот орган на управа не му ги достави во пропишаниот рок пропишаните 

податоци за трансакција што се одвива во готовина во вредност од најмалку 15. 

000 ЕУР (член 33 став 1); 

11) не обезбеди спроведување на мерки за откривање и спречување на перење на 

пари и финансирање на тероризам, што се одредени со овој Закон, кај свои 

деловни единици или друштва во мнозинска сопственост што имаат седиште во 

друга држава (член 35 ставови 3 и 4); 

12) не одреди овластено лице и негов заменик за вршење на дејствија и задачи на 

откривање и спречување на перење на пари и финансирање на тероризам (член 35 

став 3 и 4); 

13) на овластеното лице не му ги обезбеди соодветните услови од член 38 на овој 

Закон; 



14) не ги чува податоците и документацијата во согласност со член 83 на овој Закон. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице 

и физичко лице со парична казна од 300 ЕУР до 1.000 ЕУР. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни претприемач со парична казна од 500 

ЕУР до 6.000 ЕУР.   

 

Член 94 

Со парична казна/глоба од 1.000 ЕУР до 6.000 ЕУР ќе се казни за прекршок правното 

лице ако: 

1) не ги следи деловните активности на клиентот во согласност со член 22 став 2 на 

овој Закон; 

2) не ги анализира сите невообичаено големи трансакции што немаат очигледна 

економска или правна цел и резултатите од анализата не ги евидентира во 

писмена форма (член 33а став 1 и 2); 

3) со интерен акт не утврди сопствена листа на критериуми за препознавање на 

невообичаени трансакции (член 33а став 3); 

4) не го извести надлежниот орган на управа и не преземе соодветни мерки за 

отстранување на ризик од перење на пари или финансирање на тероризам (член 

34 став 2); 

5) не обезбеди дека работата на овластеното лице и заменикот на овластеното лице 

ја врши лице кое ги исполнува пропишаните услови (член 36); 

6) на надлежниот орган на управа во пропишаниот рок не му доставува податоци за 

личното име и називот на работното место на овластеното лице и заменикот на 

овластеното лице и за секоја промена на тие податоци (член 38 став 3); 

7) не обезбедува редовно стручно оспособување и усовршување на вработените кои 

извршуваат работи на откривање и спречување на перење на пари и финансирање 

на тероризам во согласност со овој Закон (член 39 став 1); 

8) не подготви програма за стручно оспособување и усовршување за спречување на 

перење на пари и финансирање на тероризам во пропишаниот рок (член 39 став 

2); 

9) не обезбеди редовна внатрешна контрола на вршење на дејствија за откривање и 

спречување на перење на пари и финансирање на тероризам во согласност со овој 

Закон (член 40); 

10) при утврдување на основа за сомневање дека се работи за перење на пари и 

финансирање на тероризам и други околности поврзани со тоа, не ја користи 

листата на индикатори од член 45 став 1 на овој Закон; 

11) не чува податоци и документација за овластеното лице и заменикот на 

овластеното лице, стручното усовршување на вработените и спроведените мерки 

за внатрешна контрола од член 35, 39 и 40 на овој Закон четири години од 

разрешувањето на овластеното лице и заменикот на овластеното лице, 

извршеното стручно усовршување и внатрешната контрола (член 38 став 2). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице 

и физичко лице со парична казна од 200 ЕУР до 1.000 ЕУР. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни претприемач со парична казна од 500 

ЕУР до 3.000 ЕУР.   

 



Член 95 

Со парична казна/глоба од 3.000 ЕУР до 20.000 ЕУР ќе се казни за прекршок правното 

лице регистрирано за сертифицирана заверка на електронска потврда доколку на барање на 

даночниот обврзник не достави копии на исправите и другата документација врз основа на кои 

го утврдило и проверило идентитетот на клиентот (член 14 став 4). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице 

регистрирано за сертифицирана заверка на електронска потврда со парична казна од 300 ЕУР 

до 3.000 ЕУР.  

 

Член 96 

Со парична казна/глоба од 3.000 ЕУР до 20.000 ЕУР ќе се казни за прекршок адвокат, 

односно нотар, ако: 

1) постапува спротивно на член 21 на овој Закон; 

2) во рамките на проверката на клиентот не ги обезбеди сите пропишани податоци во 

согласност со овој Закон (член 42 став 1, 2 и 3); 

3) не го утврди и не го провери идентитетот на клиентот, односно неговиот застапник, 

односно овластеното лице, или ако пропишаните податоци не ги обезбеди на 

пропишаниот начин (член 42 став 4, 6 и 7); 

4) во пропишаниот рок и на пропишаниот начин не го извести надлежниот орган на 

управа дека во врска со трансакцијата или планираната трансакција, односно 

одредено лице, постои основа за сомневање дека се работи за перење на пари 

или финансирање на тероризам (член 43 став 1, 2 и 3); 

5) не го извести надлежниот орган на управа дека клиентот барал совет за перење на 

пари или финансирање на тероризам (член 43 став 4); 

6) не му достави на надлежниот орган на управа копии на заверени купопродажни 

договори за промет со недвижности чијашто вредност надминува 15.000 ЕУР (член 

43 став 5); 

7) не го извести надлежниот орган на управа за готовински трансакции од член 33 

став 1 на овој Закон, кога во врска со трансакцијата или клиентот постои основа за 

сомневање дека се работи за перење на пари или финансирање на тероризам 

(член 44 став 3); 

8) не одреди овластено лице и негов заменик за вршење на одделни задачи на 

откривање и спречување на перење на пари или финансирање на тероризам што 

се одредени со овој Закон и прописите донесени врз основа на закон (член 35 став 

3 и 4 во врска со член 41 став 1); 

9) на овластеното лице не му обезбеди соодветни овластувања, услови и помош за 

вршење на неговите работи и задачи (член 38 став 1 и 2 во врска со член 41 став 

1); 

10) не го утврди вистинскиот сопственик на клиентот кој е правно лице или друг сличен 

облик на организирање на туѓо право, односно не ги обезбеди пропишаните 

податоци  или не ги обезбеди на пропишаниот начин (член 42 став 5 и 7); 

11) во пропишаниот рок и на пропишаниот начин не доставува податоци, информации 

и документација од член 49 став 4 на овој Закон; 

12) не обезбеди дека работата на овластеното лице и неговиот заменик ја врши лице 

кое ги исполнува пропишаните услови (член 36 во врска со член 41 став 1); 



13) на надлежниот орган на управа во пропишаниот рок не му ги достави податоците 

за личното име и називот на работното место на овластеното лице и заменикот на 

овластеното лице и за секоја промена на тие податоци (член 38 став 3 во врска со 

член 41 став 1); 

14) не врши редовно стручно оспособување и усовршување на вработените кои вршат 

дејствија на откривање и спречување на перење на пари и финансирање на 

тероризам во согласност со овој Закон (член 39 став 1 во врска со член 41 став 1); 

15) не изготвува програма за стручно оспособување и усовршување за спречување и 

откривање на перење на пари и финансирање на тероризам во пропишаниот рок 

(член 39 став 2 во врска со член 41 став 1); 

16) не обезбедува редовна внатрешна контрола на работите на откривање и 

спречување на перење на пари и финансирање на тероризам во согласност со овој 

Закон (член 40 во врска со член 41 став 1); 

17) на надлежниот орган на управа не му ги доставува причините поради кои не 

постапиле во согласност со неговото барање, односно не ги доставува во 

пропишаниот рок (член 44 став 2); 

18) при утврдување на сомневање дека се работи за перење на пари и финансирање 

на тероризам и други околности поврзани со тоа не користи листа на индикатори 

од член 45 став 1; 

19) не ги чува податоците добиени врз основа на член 42 став 1 на овој Закон и 

поврзаната документација 10 години по утврдувањето на идентитетот на клиентот 

(член 83 став 3); 

20) не ги чува податоците и документацијата за стручно оспособување на вработените 

четири години по оспособувањето (член 83 став 4).      

 

Член 96а 

Во случај на особено тешки повреди или повторување на повредите од членовите од 

92 до 96 на овој Закон, може да се изрече забрана за вршење на дејност на правното лице и 

претприемачот во траење до две години, а на одговорното лице во правното лице и на 

физичко лице може да им се изрече забрана за вршење на дејствија во траење до две години. 

 

 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 97 

Прописите за спроведување на овој Закон ќе се донесат во рок од шест месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој Закон. 

До донесувањето на прописите од став 1 на овој член ќе се применуваат прописите 

донесени врз основа на Законот за спречување на перење на пари и финансирање на 

тероризам („Службен весник на РЦГ“, бр. 55/03 и 17/05), доколку не се во спротивност со овој 

Закон. 

 

Член 97а 

Прописите за спроведување на овој Закон ќе се донесат во рок од шест месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој Закон. 

 



Член 97б 

Даночните обврзници се должни своето работење да го усогласат со членовите 12а, 

28а и 33а на овој Закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој Закон. 

 

Член 98 

Даночните обврзници се должни работењето да го усогласат со овој Закон во рок од 

шест месеци од  денот на влегувањето во сила на прописите од член 97 на овој Закон. 

 

Член 99 

Постапките што се започнати според Законот за спречување на перење на пари и 

финансирање на тероризам („Службен весник на РЦГ“ бр. 55/3, 58/03 и 17/05) ќе продолжат 

според овој Закон доколку е поповолно за странката во постапката.  

 

Член 100 

Со датумот на влегување во сила на овој Закон престанува да важи Законот за 

спречување на перење на пари и финансирање на тероризам („Службен весник на РЦГ“ бр. 

55/3, 58/03 и 17/05). 

 

Член 101 

Овој Закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Црна Гора“. 

 

СУ-СК број 01-518/10 

Подгорица, 29 ноември 2007 година 

 

Собрание на Црна Гора 

Претседател, 

Ранко Кривокапиќ, с.р. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


