
 
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) 
и  член 26, став 3 од Законот за девизното работење („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08 и 24/11) Советот 
на Народната банка донесе  
 

 
О Д Л У К А 

за начинот за вршење на платниот промет со странство 
(Службен весник на Pепублика Mакедонија бр. 42/2011) 

 

 
  
 1. Со оваа Одлука се уредува начинот за вршење на платниот промет со 
странство. 
  
 За потребите на ова Одлука, поимот “платен промет со странство“ означува: 

- наплати и плаќања помеѓу резиденти и нерезиденти во странски 
платежни средства или во денари;  

- преноси помеѓу нерезиденти во странски платежни средства или во 
денари; и 

- преноси на странски платежни средства помеѓу резиденти за 
трансакции поврзани со плаќања и наплати помеѓу резиденти и 
нерезиденти. 

  
 2. Платниот промет со странство го вршат овластени банки и филијали на 
странски банки кои ги исполнуваат условите за вршење на финансиски 
активности - платен промет со странство согласно со Законот за банките. 
Платниот промет со странство за потребите на државата го врши Народната 
банка на Република Македонија. 
  
 3. Платниот промет со странство се врши преку тековните сметки во 
странска  валута  на  овластените банки, во странство и во Република 
Македонија, како и преку тековните сметки на нерезидентите во Република 
Македонија. 
  
 4. За извршување на трансакциите од точка 1 на ова Одлука се користат 
налозите од платниот промет со странство и други обрасци пропишани со 
Упатството од точка 14 од оваа Одлука (понатаму: Упатството). 
 Налозите и обрасците од став 1 на оваа точка може да се доставуваат во 
хартиена или електронска форма. Налозите и обрасците во електронска форма 
задолжително ги содржат елементите од налозите и обрасците на хартија. 
  
 5. За потребите на оваа Одлука, поимот: "најдоцна наредниот ден" означува 
рок во кој обврската на која наведениот рок се однесува, се извршува најдоцна 
наредниот работен ден од денот кога се стекнати условите за нејзино 
исполнување. 



 
 6. Банката на барање на своите и на потенцијалните клиенти е должна, во 
хартиена или електронска форма, на разбирлив начин, да им даде претходни 
информации за условите за извршување на платниот промет со странство. 
Информациите треба да ги содржат најмалку следниве елементи: 

- потребни податоци и документи кои клиентот треба да ги обезбеди и 
достави до банката со цел плаќањето/наплатата правилно да се 
извршат; 

- потребното време за одобрување на тековната сметка на банката на 
нерезидентот од денот на прифаќање на налогот на налогодавачот;  

- постапката и потребното време за одобрување на тековната сметка 
на корисникот на наплатата од денот на одобрување на тековната 
сметка на банката во странство;  

- начинот на пресметување и висината на надоместокот и останатите 
трошоци кои клиентот ги плаќа на банката за извршените 
трансакции; и 

- курсот кој банката го применува при извршување на трансакциите. 
 

 7. Банката преку која е извршена наплата од нерезидент за пристигнатиот 
прилив го известува корисникот на наплатата - резидент наведен во налогот на 
нерезидентот најдоцна наредниот ден од приемот на покритието. 
 Известувањето на банката од став 1 на ова точка треба да ги содржи 
најмалку следниве податоци: 

- идентификациски број на трансакцијата; 
- назив на налогодавачот, доколку банката располага со податокот; 
- износ на наплатата во оригинална валута; 
- износ на провизиите и другите трошоци кои се наплатуваат од 

корисникот на наплатата; 
- датум на валута на наплатата; и 
- цел на дознаката, доколку банката располага со податокот. 
Корисникот на наплатата - резидент во рок од пет (5) работни  дена  од  

приемот  на известувањето за пристигнатиот прилив, освен ако со Упатството 
не е поинаку предвидено, ги доставува на банката сите потребни податоци за 
одобрување на  приливот на неговата  тековна сметка. Како потребни податоци 
за одобрување се сметаат: информација за тековната сметка на корисникот на 
наплатата, видот на трансакцијата и други податоци и документи  пропишани 
со Упатството. 

Банката ја одобрува тековната сметка на корисникот на наплатата 
најдоцна наредниот ден по приемот на податоците  од став 3 на оваа точка. 

Ако корисникот на наплатата не ги достави потребните податоци во 
рокот од став 3 на оваа точка, банката нема да ја одобри неговата тековна 
сметка и со наплатата постапува на начин утврден со Упатството.  

 
 8. За плаќање на нерезидент, налогодавачот - резидент на банката и 
поднесува налог за плаќање во странство, за чие извршување е потребно: 

- да биде правилно пополнет и заверен согласно Упатството; 
- да е приложен документ од кој може да се утврди обврската и 

основот за плаќање, како и други прилози пропишани со Упатството; 
и 

- да е обезбедено девизно или денарско покритие кај Банката. 
 
 9. Банката поднесениот налог го прифаќа за извршување, ако се исполнети 
условите од точка 8 од оваа  Одлука, во спротивно го враќа или известува 



налогодавачот за утврдените неуредности, најдоцна наредниот ден од денот на 
поднесувањето на налогот. Заедно со вратениот налог, банката треба на 
налогодавачот да му го врати и уплатеното покритие, освен ако не е поинаку 
договорено. 

Банката прифатениот налог го извршува со датум на валута на 
извршување на плаќањето во странство најдоцна третиот работен ден од 
датумот на прифаќање на налогот, освен ако со налогодавачот не е поинаку 
договорено. 

 
10. По извршеното плаќање банката на налогодавачот му ги става на 

располагање најмалку следните податоци: 
- идентификациски број на трансакцијата; 
- износ на плаќањето во оригинална валута; 
- износ на провизиите и другите трошоци кои се наплатуваат од 

налогодавачот; и 
- датум на валута на плаќањето. 
 
11. За вистинитоста на податоците и автентичноста на приложената 

документација од точка 7 став 3 и точка 8 од оваа Одлука, одговорност сносат 
корисникот на наплатата - резидент односно налогодавачот - резидент. 

 
12. Преносите помеѓу нерезидентите се вршат преку тековните сметки 

на нерезидентите отворени кај овластени банки со седиште во Република 
Македонија, во странски платежни средства или во денари, по постапка и со 
примена на обрасците утврдени со Упатството. 
 

13. Преносите на странски платежни средства помеѓу резиденти се врши 
во случаите утврдени со Законот за девизното работење, за трансакции 
поврзани со плаќања и наплати помеѓу резиденти и нерезиденти, по постапка и 
со примена на обрасците утврдени со Упатството. 

 
14.  Гувернерот на Народната банка на Република Македонија, донесува 

Упатство за спроведување на оваа Одлука. 
 

 15. Со отпочнување на примена на оваа Одлука, престанува да важи 
Одлуката за начинот на вршење на платниот промет со странство („Службен 
весник на Република Македонија" бр.53/02). 

 
16. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.09.2011 
година. 
 
 
 
О.бр.02-15/III-7/2011                Гувернер  
31.03.2011 година                                                  и претседавач  
Скопје                        на Советот на Народната банка  

     на Република Македонија 
                                                                                  м-р Петар Гошев   

 
 


