
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
 

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

Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) и 
член 23 став 2 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), Советот на 
Народната банка на Република Македонија донесе   
 
 

О Д Л У К А 
за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои 
резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат 

сметки во странство 
 
 

I. Во Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се 
овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 165/11) се вршат следниве изменувања и 
дополнувања: 

 

1. Во глава I, точка 1, ставот 2 се менува и гласи: 
„Сметките од став 1 на оваа точка се отвораат: 
- кај странски банки како трансакциски сметки (во натамошниот текст: 

сметки); 
- кај небанкарски странски организации како евиденциски сметки за 

порамнување на меѓусебните побарувања и обврски со нерезиденти (во 
натамошниот текст: евиденциски сметки) и 

- кај странски електронски сервиси за платежни трансакции.“ 
 

2. Во насловот на глава II, се додаваат зборовите: „И КАЈ СТРАНСКИ 
ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ“. 

 
3. Во глава II, точката 2 се менува и гласи: 
„Резиденти коишто можат слободно да отвораат и да имаат сметки кај 

странски банки се: 
- дипломатски, конзуларни и други претставништва на Република Македонија 

во странство коишто се финансираат од Буџетот на Република Македонија; 
- физички лица со постојано место на живеење во Република Македонија, 

коишто привремено престојуваат во странство, за време на нивниот престој во 
странство.  

Привремениот престој во странство се докажува со важечки документ за 
престој. 

За важечки документ за престој во странство не се смета визата 
евидентирана на патната исправа, туку тоа треба да биде друг документ издаден од 
надлежен орган во државата со којшто се регулира престојот во таа земја. 

Сметката кај странската банка врз оваа основа може да се отвори само во 
земјата од којашто е издаден важечкиот документ за престој и може да се користи 
само за трансфер на прилив од странство; 
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- физички лица со постојано место на живеење во Република Македонија, 
коишто привремено престојуваат во странство подолго од шест месеци, за време на 
нивниот престој во странство.  

Привремениот престој во странство се докажува со важечки документ за 
престој во траење подолго од шест месеци. 

За важечки документ за престој во странство не се смета визата 
евидентирана на патната исправа, туку тоа треба да биде друг документ издаден од 
надлежен орган во државата со којшто се регулира престојот во таа земја. 

Сметката кај странската банка врз оваа основа може да се отвори само во 
земјата од којашто е издаден важечкиот документ за престој; 

- физички лица со постојано место на живеење во Република Македонија, 
коишто привремено престојуваат во странство, за време на нивниот престој во 
странство, а имаат важечки документ за работа.  

Под важечки документ за работа се подразбира договор за работа склучен со 
странски работодавач или друг документ за вработување издаден од надлежен орган 
на странската држава, во коишто е наведен периодот на кој се однесуваат. 

Сметката кај странската банка врз оваа основа може да се отвори само во 
земјата каде што е седиштето на странскиот работодавач или каде што е седиштето 
на надлежниот орган којшто го издал документот за вработување и може да се 
користи само за трансфер на прилив од странство; 

- странски физички лица кои привремено престојуваат во Република 
Македонија. 

Привремениот престој во Република Македонија се докажува врз основа на 
важечка виза за престој или важечка работна виза во траење од најмалку шест 
месеци; 

- физички лица со постојано место на живеење во Република Македонија 
коишто во странство се стекнале со право на: лична пензија, пензија од починат 
брачен другар, социјална помош, детски додаток, школарина на дете поради 
починат родител и премија/штета од осигурување на животот. Стекнатото право се 
докажува со соодветна документација издадена од надлежниот орган во странство, а 
за исплата на премија/штета од осигурување на животот и доказ дека договорот за 
осигурување на животот не е склучен во спротивност со прописите во Република 
Македонија (доказ дека физичкото лице во моментот на склучувањето на договорот 
имало статус на нерезидент). 

Сметката кај странската банка од алинејата 6 на оваа точка може да се 
отвори во земјата каде што се стекнати правата и може да се користи само за 
прилив врз основа на наведените стекнати права.“     

 
4. Во глава II, по точката 2, се додава нова точка 3 којашто гласи: 
 
„3. Резидентите, правни и физички лица, можат слободно да отвораат и да 

имаат кориснички сметки кај странски електронски сервиси за платежни трансакции 
само заради комерцијални цели, односно за купување/продавање стоки и услуги по 
електронски пат. 
 
 Вкупната висина на средствата што може да се трансферира на корисничките 
сметки во странските електронски сервиси за платежни трансакции е до 2.500,00 
евра месечно, по лице. 

Народната банка на Република Македонија ќе ги извести овластените банки 
за глобалните електронски сервиси за платежни трансакции каде што резидентите, 
правни и физички лица, ќе можат да отвораат кориснички сметки.“ 
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5. Точките: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 од оваа одлука стануваат 
точки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. 
 

 6. Во глава II, во точка 7, којашто станува точка 8, по зборовите „алинеја 2“ 
се додаваат зборовите: „3 и 4“, а зборовите „алинеја 4“ се заменуваат со зборовите 
„алинеја 6“. 
 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“.  

 

 

 

О бр. 02-15/III-3/2012                                           Гувернер и  претседавач 

29 март 2012 година                                   на Советот на Народната банка 

         Скопје                                           на Република Македонија 
                                                                                             Димитар Богов 

                             
 

 
 


