
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10), 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, 24/11 и 135/11) и точка 14 од Одлуката за начинот за вршење 
на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/11), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе  

 

У П А Т С Т В О 
за измена и дополнување на Упатството за начинот за вршење на 

платниот промет со странство 
 
 

 Во Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство У.бр. 
5013 од 06.06.2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/11), се 
вршат следниве измени и дополнувања: 
  
1.  Во делот Б. ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСКИ ВАЛУТИ под I. НАПЛАТИ ОД 

НЕРЕЗИДЕНТИ:  
 

Во точката 28 алинеја 4 зборовите: „кредитна пријава од“ се заменуваат со 
зборовите: „известување за евидентирана кредитна работа во“. 
 
Во точката 35 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 коишто гласат: 
 
„По исклучок од став 1 на оваа точка, наплатите од нерезидент - физичко лице 
за корисник резидент - физичко лице врз основа на лични трансфери на 
средства, банката може да ги одобри директно на тековната сметка на 
корисникот на наплатата, без претходна писмена информација добиена од 
корисникот - физичко лице, доколку во известувањето за пристигнатата наплата 
добиена од странската банка е наведено дека станува збор за личен трансфер на 
средства. 
 
Банката може да ја спроведе постапката на директна наплата без претходна 
писмена информација добиена од корисникот и во случаи кога се работи за 
наплати за корисник резидент - физичко лице врз основа на пензии, плати, 
социјални примања, ренти и поврат на даноци од странство, доколку во 
известувањето за пристигнатата наплата добиена од странската банка јасно е 
наведено дека станува збор за наплати по овие основи добиени од нерезиденти - 
правни лица. 
 

2.  Во делот Б. ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСКИ ВАЛУТИ под II. ПЛАЌАЊА НА 
НЕРЕЗИДЕНТИ:  

 
Во точката 41 алинеја 9 зборовите: „кредитна пријава од“ се заменуваат со 
зборовите: „известување за евидентирана кредитна работа во“. 
 
Во точката 49 став 2 зборовите: „согласносогласно со став 3“ се заменуваат со 
зборовите: „согласно со став 2“.  



 
3.  Во делот Г. ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ДЕНАРИ:  

 
Во точката 136 по ставот 1 се додава нов став 2 којшто гласи: 
 
„По исклучок од став 1 на оваа точка, банката може да спроведе постапка на 
директна наплата без претходна писмена информација добиена од буџетскиот 
корисник, во случај кога се работи за наплата од нерезидент во денари врз 
основа на следниве јавни давачки: 
- даноци и акцизи; 
- споредни даночни давачки - парични казни и глоби, даночни казни, камата и 

трошоци за присилна наплата на данок; 
- придонеси од задолжително социјално осигурување;  
- царински и посебни увозни давачки; 
- такси - судски и административни такси.“ 
 

4.  Во делот Д. ПОВРАТ НА НАПЛАТИ И ПЛАЌАЊА И СТОРНО:  
 
Во точката 150  зборовите: „точка 148“ се заменуваат со зборовите: „точка 149“. 
 
 

5.  Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
 

         
У.бр. 5013/1                                                                    Гувернер   
04.11.2011 година                    Димитар Богов 
Скопје          

                   
 
 
 
 
 
 
 
 


