
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 48 став 1 точка 7 од Законот за Народната банка на 
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 
123/12) и член 27 - г став 2 од Законот за платниот промет 
Република Македонија“ бр. 113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12,
166/12), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе
 
    

за формата, содржин
Регистарот на посредници

(„Службен весник на Република Македонија

 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1.  Со ова упатство се пропишува формата, содржината и начинот на водење на 

Регистарот на посредниците
 
2. Субјект на упис во Регистарот на 

телекомуникациски или мрежен оператор или оператор на информациско
системи преку кој се вршат микроплаќањата и кој
Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка)
согласност за вршење микроплаќање како посредник при микроплаќање. 
 
 
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ПОДАТОЦИТЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПОСРЕДНИЦИТЕ ПРИ МИКРОПЛАЌАЊЕ
 
 3. Во Регистарот на посредници
податоци: 
 

3.1 регистарски 
3.2 полн назив, седиште и адреса на посредникот при микроплаќање;
3.3 идентификациски број, односно 

правното лице 
3.4 листа на средства за вршење микроплаќање;
3.5  датум на 
 

4. Формата и содржината на Регистарот на посредниците при микроплаќање е 
дадена во прилогот 1 којшто
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Врз основа на член 48 став 1 точка 7 од Законот за Народната банка на 
Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 

г став 2 од Законот за платниот промет („Службен весник на 
113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12,

166/12), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

У П А Т С Т В О 
за формата, содржината и начинот на водење на
Регистарот на посредниците при микроплаќање

Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2013)
 

1.  Со ова упатство се пропишува формата, содржината и начинот на водење на 
те при микроплаќање. 

2. Субјект на упис во Регистарот на посредниците при микроплаќање е 
телекомуникациски или мрежен оператор или оператор на информациско
системи преку кој се вршат микроплаќањата и којшто од Народната

(во понатамошниот текст: Народната банка)
согласност за вршење микроплаќање како посредник при микроплаќање. 

ФОРМА И СОДРЖИНА НА ПОДАТОЦИТЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРИ МИКРОПЛАЌАЊЕ  

3. Во Регистарот на посредниците при микроплаќање се внесуваат 

регистарски број; 
полн назив, седиште и адреса на посредникот при микроплаќање;
идентификациски број, односно единствен даночен број на 
правното лице што е посредник при микроплаќањ
листа на средства за вршење микроплаќање; 
датум на издавање на согласноста за вршење микроплаќање

4. Формата и содржината на Регистарот на посредниците при микроплаќање е 
што е составен дел на ова упатство. 
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Врз основа на член 48 став 1 точка 7 од Законот за Народната банка на 
Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 

Службен весник на 
113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12 и 

166/12), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе 

ата и начинот на водење на 
при микроплаќање 

“ бр.51/2013) 

1.  Со ова упатство се пропишува формата, содржината и начинот на водење на 

при микроплаќање е 
телекомуникациски или мрежен оператор или оператор на информациско-технолошки 

од Народната банка на 
(во понатамошниот текст: Народната банка) има добиено 

согласност за вршење микроплаќање како посредник при микроплаќање.  

ФОРМА И СОДРЖИНА НА ПОДАТОЦИТЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

при микроплаќање се внесуваат следниве 

полн назив, седиште и адреса на посредникот при микроплаќање; 
даночен број на          

посредник при микроплаќање; 

микроплаќање. 

4. Формата и содржината на Регистарот на посредниците при микроплаќање е 
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III.  ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПОСРЕДНИЦИТЕ ПРИ 
МИКРОПЛАЌАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ ПОДАТОЦИ 

 
 
5. Народната банка го води Регистарот на посредниците при микроплаќање во 

електронска форма, а увид во актуелните податоци од Регистарот е можен на 
интернет-страница на Народната банка (www.nbrm.mk). 

 
6. Регистарскиот број на правното лице коешто е субјект на уписот во 

регистарот го формира Народната банка и го доделува при впишувањето. 
 
7. Регистaрскиот број од точка 6 на ова упатство е единствен, непроменлив и 

неповторлив.  
 
8. Народната банка редовно ги внесува податоците во Регистарот од точка 3 на 

ова упатство и ги ажурира согласно со извршените промени. 
 

 
IV.  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

     
 
 
 
          

У. бр. 12318 
    1 април 2013 година            Гувернер, 
               Скопје       Димитар Богов, с.р. 
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                      РЕГИСТАР НА ПОСРЕДНИЦИТЕ ПРИ МИКРОПЛАЌАЊЕ 
                                                                                                                                                        ПРИЛОГ1 

 
 
 
 

Регист
арски 
број

Полн назив на 
посредникот при 
микроплаќање

Седиште Адреса Датум на издавање на 
согласноста за вршење 

микроплаќање 

Идентификациски 
број 

Листа на средства 
за вршење 

микроплаќање


