
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
 

                                    
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 и член 71 став 2 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе  

 
 

О Д Л У К А 
за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на 

надоместоците за услугите што ги врши Народната банка 
на Република Македонија 

 
1. Во Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги 

врши Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 100/12, 50/13, 63/13, 121/13 и 116/14), во точката 2 потточката 1.2 
се брише.  

Потточката 5.1 се менува и гласи:   
„Отворање ностро-акредитив кај Народната банка 

 
0,3 проценти од 
вредноста  на 
акредитивот со 
покритие во форма 
на депозит кај 
Народната банка 
  
0,5 проценти од 
вредноста  на 
акредитивот со 
покритие во форма 
на депозит кај 
странската банка  
 
Висината на 
надоместокот не 
може да биде помала 
од 5.000 денари и 
повеќе од 100.000 
денари 
(се наплатува 
тримесечно)” 
 

Потточката 8.6 се менува и гласи: 
 „Замена на оштетени банкноти при обид за 

кражба и активирање средства против кражба 
без документ на МВР“ 

 3 денари по 
единица банкнота 
која е доставена 
за замена 

 
По потточката 9.20 се додаваат 4 нови потточки 9.21, 9.22, 9.23 и 9.24 коишто 

гласат: 
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„9.21 Разгледување барање за упис на евиденциска 
сметка  

 3.000 денари 

9.22 Издавање податоци за состојба на 
евидентирани заеми, со цел поведување 
постапка на конверзија на заеми во основна 
главница пред Централниот регистар на 
Република Македонија  
 

 1.500 денари 

9.23 
 

Рачен внос на месечни извештаи за состојба и 
промени на евиденциски сметки доставени во 
тврда копија, наместо во електронска форма 
пропишана со упатство. 

50 денари од             
образец 

 
9.24 
 

Давање стручно мислење за начинот на 
примена  на прописите по барање од трети 
лица, кои не се известувачи на статистички 
податоци  и не се контролирани  од страна на 
Народната банка 

     5.000 денари“ 

 
 
Потточката 17.1 се менува и гласи: 

 „Неизвршено тестирање на резервната врска со 
главната локација за платни пораки (врска со 
МИПС) според начинот на пренесување број 2 (за 
секој започнат ден по истекот на времето за 
проверка на линијата) “. 

 

1.000 денари 
 

Потточките 19.1 и 19.2 се менуваат и гласат: 
 “19.1 За долговен промет остварен од сметка на 

носител на платен промет со МТ103 или МТ202. 
 
По исклучок на ставот 1 од оваа потточка, 
надоместокот за водење сметка врз основа на 
долговен промет остварен од сметка на носител 
на платен промет со МТ103 или МТ202 
изнесува: 

 за меѓубанкарско тргување на пазарот 
на депозити со рочност преку ноќ; 

 за пласирање средства во расположливи 
депозити преку ноќ кај Народната банка; 

 за тргување со хартии од вредност 
(дефинитивни и репо-трансакции) на 
пазарите преку шалтер помеѓу пазарните 
учесници, со исклучок на трансакциите 
поврзани со монетарните инструменти на 
Народната банка. 

 0,006 % 
 
 
 
 
 
 
 
0,002% 
 
0,0005% 
 
0% 
 

  
Наплатата се врши на почетокот на секој месец 
за претходниот месец. 
 

  

19.2 За долговен промет остварен од сметка на 
носител на платен промет со МТ204. 
 

 0,032 % 
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По исклучок на ставот 1 од оваа потточка, за 
долговен промет остварен од сметка на носител 
на платен промет со МТ204 за тргување со 
хартии од вредност (дефинитивни и репо-
трансакции) на пазарите преку шалтер помеѓу 
пазарните учесници, со исклучок на 
трансакциите поврзани со монетарните 
инструменти на Народната банка. 
 
Наплатата се врши на почетокот на секој месец 
за претходниот месец.“ 
 

0% 
 

По потточката 20.3 се додаваат 3 нови потточки 20.4, 20.5 и 20.6 коишто 
гласат: 

 
„20.4 Издавање копии од известувања за  

евидентирана кредитна работа или други 
документи поднесени за евиденција на 
кредитни работи со странство, по барање на 
известувачот или на една од договорните 
страни  
  

 50 денари по 
страница, но не 
помалку од 500 
денари по барање 

20.5 Издавање копии од известувања за упис на 
евиденциска сметка или други доставени 
документи, по барање на известувачот  
  

 50 денари по 
страница, но не 
помалку од 500 
денари по барање 
 

20.6 Изготвување и доставување дополнителни 
податоци, со содржина и деталност различни од 
јавно достапните податоци, врз основа на 
барање поднесено до Народната банка    
  

 Во зависност од 
работните часови, 
од 1.000 до 5.000 
денари“ 

        
2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 2015 година.  
 

 
 
 
 
О.бр.02-15/III-1/2015                                                  Гувернер 
 26 март 2015 година                                             и претседавач 
 Скопје                                          на Советот на Народната банка 
                                                                              на Република Македонија  

                             Димитар Богов 
 

 
 


