
Почитувани граѓани и правни лица, 
кои живеете и работите во Република 

Македонија или во странство 

Ве информираме дека Народната банка на Република Македонија 
им овозможи нов канал на деловните банки за брзи и сигурни 
плаќања во евра преку најголемиот платен систем во 
Европската Унија, познат како ТАРГЕТ2!* 

Трансферот на вашите средства се врши само за неколку 
минути и е со пониски трошоци во однос на другите 
канали за плаќање! 

Како да извршите плаќање од странство во 
корист на сметка на корисник во Република 
Македонија? 

Посетете ја вашата банка во странство и дајте 
ги следниве податоци за плаќањето:

The National Bank of the Republic of Macedonia is 
reachable in TARGET2 via Banca d'Italia as an indirect 
participant (BIC addressable) 

Народна банка на Република Македонија  

NBRMMK2A 

NATIONAL BANK OF THE 
REPUBLIC OF MACEDONIA
BLVD. KUZMAN JOSIFOVSKI PITU 1, 
1000 SKOPJE
R. MACEDONIA

Наведете го бројот на девизната 
сметка на лицето за кое се 
наменети средствата во 
Република Македонија, кој се 
состои од 19 знаци и започнува 
со ознаката МК07 
МК07XXXXXXXXXXXXXXX

Наведете ги името/називот на 
лицето за кое се наменети 
средствата и неговата адреса 
(вклучувајќи ги називот и бројот 
на улицата, градот и Република 
Македонија).

Препорачан текст: PLS PAY VIA 
TARGET2
Исто така, наведете детали за 
основата на плаќањето.

Field 57A: Account With 
Institution 
BIC of the beneficiary's 
bank 
Name and address of the 
beneficiary's bank

Field 59: IBAN of the 
beneficiary of incoming 
payment

Забелешка: Лицето не треба да 
отвори нова девизна сметка во 
евра доколку веќе има отворено 
таква сметка кај домашна банка.

Name and address of the 
beneficiary of incoming 
payment

Field 70: Remittance 
Information



Доставете ѝ го налогот за извршување на дознаката во странство 
(образец 1450) на вашата банка, следејќи ги следниве 
напатствија за плаќање (кои треба да ги побарате од корисникот 
во чија корист вршите плаќање):

Име, презиме и адреса (за 
физичко лице) или назив и 
адреса (за правно лице) и IBAN - 
број на сметката на корисникот 
во чија корист вршите плаќање

Забелешка: Препорачуваме да го 
потврдите IBAN - бројoт на сметката 
со корисникот во странство во чија 
корист вршите плаќање. Адресата 
треба да ги вклучи називот и бројот 
на улицата, градот и државата.

Назив на банката на корисникот 
и адресата SWIFT
– кодот BIC на банката

Податоци за НБРМ (опис 
на сите трансакции кои 
се поврзани со 
плаќањето):

(точка 7 од обр. 1450)

Детали за плаќањeто: основа на 
плаќањето, датум, број на документ и 
сл.

Забелешка: Вашата банка може да 
ви побара документи за основата на 
плаќањето, на пример: договор, 
фактура, спецификација итн.

Забелешка: Препорачуваме при доставување на образецот 
1450 до вашата банка да побарате извршување на 
плаќањето преку МИПС и ТАРГЕТ2.

- TARGET2 е кратенка од:
Trans-European Automated
Real-time Gross settlement
Express Transfer system.
- ТАРГЕТ2  обе збедува
извршување на плаќањата
во  реално  време  и  е
клучна алка за финансиска
интеграција во ЕУ!
- Лидер во Европа со 91%
учество во вкупната вредност
на извршени трансакции во
евра!
- Широка мрежа на учесници
од над 57.000 банки и
филијали  на  банки во
целиот свет преку кои се
извршуваат плаќања за своите
клиенти преку ТАРГЕТ2!

- МИПС е кратенка од: Македонски

интербанкарски платен систем.
- МИПС е најсигурниот и најбрзиот

систем за извршување на плаќањата

во реално време во Македонија и е

поврзан со системот ТАРГЕТ2, при

што од 12 декември 2016 година е

двовалутен  платен  систем, кој

овозможува плаќања во денари и

евра!
- Лидер во Македонија со учество од

91% во вкупната вредност на

трансакции во денари обработени од

платните системи во земјата!
- Сите  банки  во Република

Македонија имаат сметки во МИПС,

преку кои можат да извршуваат

плаќања за своите клиенти!

* Неколку факти за ТАРГЕТ2 и МИПС

Како да извршите плаќање од Република 
Македонија во корист на сметка на корисник 
во странство? 

Посетете ја вашата банка во Република 
Македонија и информирајте се за плаќањата 
во евра преку системот МИПС* на Народната 
банка на Република Македонија.

Кај:

(точка 5 од обр. 1450)

Во корист:
С-ка / IBAN

(точка 4 од обр. 1450)
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