
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 
 

                                                                               
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на 

Република Македонија  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 
123/12,  43/14, 153/15 и 6/16) и член 27 став 1 од Законот за девизното 
работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 
51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на 
Народната банка на Република Македонија донесе  
 
 

О Д Л У К А 
за начинот и  условите под кои резидентите можат да вршат наплата и 
плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/16) 
 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

1. Со оваа одлука се определуваат начинот и условите под кои 
трговските друштва, трговците поединци и подружниците на странски правни 
лица во Република Македонија (во понатамошниот текст: резидентите), можат 
да вршат наплати и плаќања во ефективни странски пари во трансакциите со 
нерезиденти и документацијата којашто се поднесува до овластените банки за 
вршење платен промет со странство (во понатамошниот текст: овластената 
банка). 

 
2. При вршењето наплати и плаќања во ефективни странски пари во 

трансакциите со нерезиденти, овластените банки од точка 1 на оваа одлука и 
резидентите кои согласно со закон имаат обврска да превземаат мерки и 
дејствија за спречување на перење пари и финансирање тероризам, се должни 
да се придржуваат кон прописите со кои се регулира спречувањето на перење 
пари и финансирањето тероризам. 
 

II. НАЧИН И УСЛОВИ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ВРШАТ 
НАПЛАТА И ПЛАЌАЊЕ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО 
ТРАНСАКЦИИТЕ СО НЕРЕЗИДЕНТИ 

 
3. Резидентите можат да вршат наплата во ефективни странски пари од 

нерезиденти само врз основа на: 
3.1. Извоз на стоки и извоз на услуги дадени во меѓународниот 
транспорт. 

3.2. Продавање домашна и странска стока на физички лица во слободна 
царинска продавница. 

3.3. Снабдување странски воздухопловни летала со гориво и мазиво. 
3.4. Продавање производи и давање услуги во возовите, колите за 

спиење и вагон-рестораните. 
3.5. Приредување игри на среќа во казино на нерезидентите физички 

лица. 
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3.6. Продавање прехранбени и други производи на патниците во 
воздухопловните летала. 

3.7. Вршење аеродромски услуги. 
3.8. Давање услуги и вршење наплата врз основа на друмски такси и 

патарини, гранично осигурување и дезинфекција на моторни возила 
од странски физички лица. 

3.9. Продавање стоки и услуги на физички лица во продавница лоцирана 
во меѓуграничниот простор на аеродромот или меѓу царинските 
испостави на влез и излез во Република Македонија. 

 
4. Резидентите се должни да ги внесат ефективните странски пари 

наплатени според основите од точка 3 на оваа одлука, на својата девизна 
трансакциска сметка во овластена банка, во рок од два работни дена од 
приемот на ефективата. 
 

5. Резидентите можат да подигаат ефективни странски пари од своите 
трансакциски сметки во девизи за потребите од службени патувања во 
странство. 
 
     По исклучок на ставот 1 од оваа точка, резидентите приредувачи на игри 
на среќа во казино можат да подигаат ефективни странски пари од своите 
посебни девизни сметки за исполнување на обврските кон учесниците во игрите 
на среќа – нерезиденти физички лица. 
 

6. По исклучок на точките 4 и 5 од оваа одлука, резидентите кои вршат 
услуги во меѓународниот транспорт, можат во благајната да држат ефективни 
странски пари во висина на просечните месечни трошоци од претходната година 
утврдени врз основа на книговодствени податоци и нив можат да ги користат за 
службените патувања на работниците во странство, како и за плаќање други 
трошоци во врска со транспортното средство или за предвидените месечни 
трошоци за тековната година. 
 

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈАШТО СЕ ПОДНЕСУВА ДО ОВЛАСТЕНАТА 
БАНКА 

 
7. Овластената банка ќе ги прими ефективните странски пари наплатени 

врз основа на точка 3 на оваа одлука, по доставувањето на следнава 
документација: 

7.1. За извоз на стоки: единствен царински документ за извоз или 
склучен договор за извоз којшто предвидува авансна наплата. 

7.2. За извоз на услуги дадени во меѓународниот транспорт: фактура за 
извршена услуга или склучен договор за давање услуга на 
нерезидент, како и важечка лиценца за вршење јавен превоз во 
меѓународниот сообраќај издадена од Министерството за транспорт и 
врски. 

7.3. За вршење на активностите од потточките 3.2 и 3.6: одобрение од 
Царинската управа на Република Македонија за отворање слободна 
царинска продавница или за продажба во воздухопловни летала на 
прехранбени производи и други потребни производи на патниците во 
воздухопловното летало. 

7.4. За вршење на активностите од потточка 3.3: единствен царински 
документ со вид на трансакција снабдување превозни средства во 
меѓународниот сообраќај. 
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7.5. За вршење на активностите од потточка 3.4: доказ за сопственост 
или за закуп или користење шински возила со коли за спиење и 
вагон-ресторани. 

7.6. За вршење на активностите од потточка 3.5: лиценца за 
приредување игри на среќа во казино, издадена од Владата на 
Република Македонија. 

7.7. За вршење на активностите од потточка 3.7: документ за извршена 
услуга. 

7.8. За вршење на активностите од потточка 3.8:  
- договор со надлежен државен орган или друга надлежна државна 

институција со кој резидентот се овластува да врши наплата на 
друмски такси и патарини, односно наплата врз основа на 
дезинфекција на моторни возила; 

- за вршење активности за гранично осигурување, решение за упис 
или тековна состојба од трговскиот регистар и регистарот на 
други правни лица, којшто треба да биде издаден со датум не 
постар од 1 година, во кој е наведено дека трговското друштво 
има дејност за вршење работи на осигурување. 

7.9. За вршење на активностите од потточка 3.9: записник склучен меѓу 
резидентот и надлежната царинска подружница во чиј состав ќе 
работи продавницата, за уредување на начинот на снабдување на 
продавницата со стоки, асортиманот на стоките коишто ќе се 
продаваат и нивната контрола и евиденција. 

 
8. Овластената банка ќе му исплати ефективни странски пари на 

резидентот, врз основа на одредбите од точката 5 на оваа одлука, по 
доставувањето на следнава документација: 

8.1. За службени патувања во странство: барање (налог) за плаќање во 
странство врз основа на службено патување во странство. 

8.2. За исплата на обврска кон учесниците на игра на среќа - нерезиденти 
физички лица, врз основа на приредување игри на среќа во казино: 
- лиценца за приредување игри на среќа во казино, издадена од 

Владата на Република Македонија; 
- дневна пресметка во која се прикажани обврските за плаќање кон 

учесниците на игрите и состојбата на приходите од игрите на 
среќа, потврдена од одговорното лице на друштвото. 

 
9. Овластената банка ќе му исплати на резидентот ефективни странски 

пари од својата сметка на месечна основа, врз основа на одредбите од точка 6 
на оваа одлука, врз основа на следнава документација: 

- пресметка за просечните месечни трошоци од претходната 
година, утврдени врз основа на книговодствените податоци, 
потребни за службените патувања на работниците во странство, 
како и за плаќање други трошоци во врска со транспортното 
средство, односно пресметка на предвидени месечни трошоци за 
тековната година; 

- соодветно образложение за зголемениот износ за исплата на 
ефективни странски пари, доколку друштвото почнува за првпат 
со таа дејност или друштвото создало технички или други 
предуслови за зголемени активности или потреби од зголемен 
износ на ефектива; 

- важечка лиценца за вршење јавен превоз во меѓународниот 
сообраќај издадена од Министерството за транспорт и врски. 
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10. Документацијата којашто е потребна за внесување или подигање на 

ефективните странски пари и којашто, според оваа одлука, се доставува кај 
овластените банки, треба да биде доставена во оригинал или заверена 
фотокопија од страна на овластено лице (нотар), а доколку не е напишана на 
македонски јазик, треба да биде доставена во превод од страна на овластен 
судски преведувач.  
 
 По исклучок на ставот 1 од оваа точка, документите од потточките 7.1 и 
7.2 од оваа одлука, за поединечно внесување на ефективни странски пари во 
противвредност до 15.000 евра, на овластената банка треба да ѝ се приложат 
во оригинал, од којшто банката прави копија за сопствени потреби, а 
оригиналот му го враќа на резидентот. 
 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи 
Одлуката за условите и начинот под кои резидентите можат да вршат наплата и 
плаќање во ефективни странски пари  во  трансакциите со нерезиденти 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/06, 42/11, 72/13 и 151/13). 

 
12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 мај 2016 
година. 
  

 
 
 

О бр.02-15/II-8/2016                  Гувернер  
25 февруари 2016 година                   и претседавач 
Скопје         на Советот на Народната банка                       
              на Република Македонија 
                         Димитар Богов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


