
 

РЕПУБЛИКА    МАКЕДОНИЈА 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

ЦАРИНСКА  УПРАВА                                                                                      

 

УСЛОВИ 

ЗА ВНЕСУВАЊЕ И ИЗНЕСУВАЊЕ ЕФЕКТИВНИ ПАРИ И ЧЕКОВИ ВО 

МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

 

1. Внeс на ефективни странски пари и чекови (девизи) во Република Македонија 

 

1.1. Државјани на Република Македонија 

 

- можат слободно (без пријавување на Царина) да внесуваат во Република 

Македонија разни видови девизи во противвредност до  10.000 евра 

  

- можат да внесуваат девизи и над 10.000 евра во неограничени количини, но 

мора да ги пријават на Царина 

  

- кога се внесува износ поголем од 10.000 евра, треба да се пријави точниот 

вкупен износ (10.000 евра  кои се внесуваат без пријавување плус разликата 

до вкупниот износ кој се внесува) 

  

- Царината  бара  изјава  како доказ за потеклото на пријавените девизи 

 

- за пријавените девизи  над 10.000 евра Царината е должна да издаде писмена 

потврда 

 

- за внесените девизи над 10.000 евра Царината задолжително ја известува 

Управата за спречување перење на пари. 

 

 

1.2. Странски државјани 

 

- можат слободно (без пријавување на Царина) да внесуваат во Република 

разни видови девизи во противвредност до 10.000 евра 

 

- можат да внесуваат девизи и над 10.000 евра во неограничени количини, но 

мора да ги пријават на Царина 

 

- кога се внесува износ поголем од 10.000 евра, треба да се пријави точниот 

вкупен износ (10.000 евра  кои се внесуваат без пријавување плус разликата 

до вкупниот износ кој се внесува) 

  

- Царината бара изјава како  доказ за потеклото на пријавените девизи  

 

- за пријавените девизи Царината е должна да издаде писмена потврда, со 

наведување на видот на странската валута, апоените и нивниот број, вкупниот 

износ и податоци од патната исправа на лицето кое ги внесува 

  

- за внесените девизи над 10.000 евра Царината задолжително ја известува 

Управата за спречување перење  на пари 

 

 



 

2. Изнесување на девизи 

 

2.1. Македонски државјани 

 

- можат слободно  да изнесуваат од Република Македонија разни видови 

девизи во противвредност до 2.000 евра (без обврска на Царина да и 

презентираат документ  за  набавени девизи од банка или менувачница) 

 

- при патување во странство можат да изнесуваат девизи во противвредност од  

2.000 евра до 10.000 евра, со тоа што  мора да се пријават на Царината 

 

- за разликата од 2.000 евра до 10.000 евра мора да се презентира документ од 

банка или менувачница за купени девизи или документ од банка за подигнати 

девизи од девизна сметка или девизна книшка или налог за дознака во 

странство (образец 1450) заверен од банка 

 

документот има важност до првото преоѓање на границата на Република 

Македонија, а најдоцна 90 дена од денот на неговот издавање 

 

- кога се изнесува износ поголем над 2.000 евра, треба да се пријави точниот 

вкупен износ (2.000 евра  кои се изнесуваат без пријавување плус разликата 

до вкупниот износ кој се изнесува) 

 

- изнесување на девизи над 10.000 евра  не е дозволено. 

  

2.2. Странски државјани 

 

- можат слободно да изнесуваат девизи од Република Македонија во 

противвредност до 10.000 евра 

 

- можат да изнесуваат девизи и над 10.000 евра до износот на потврдата 

издадена од Царината за пријавениот внос на девизи во Република Македонија  

 

- документите  не смеат да бидат постари од 30 дена од денот на издавање 

 

- износот на девизи над 10.000 евра мора да се пријави на Царина заедно со 

документите  

 

- кога се изнесува износ поголем од 10.000 евра, треба да се пријави точниот 

вкупен износ (10.000 евра кои се изнесуваат без пријавување плус разликата 

до вкупниот износ кој се изнесува)  

 

- за изнесените девизи над 10.000 евра Царината задолжително ја известува 

Управата за спречување перење  на пари 

 

 


