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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), Советот 
на Народната банка на Република Македонија донесе  

 
О Д Л У К А  

ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ 
ВРШИ НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната 

банка) наплатува надоместок за услугите што ги врши во своето работење според 
тарифата од оваа одлука (во понатамошниот текст: тарифа). 

2. Народната банка го наплатува надоместокот за услуги од точка 1 на оваа одлука по 
одделни видови на работа според оваа тарифа:  

 
I. ДЕВИЗНИ РАБОТИ 

Народната банка врши работи на девизни дознаки во странство, работи со документи 
примени на инкасо, работи со девизни гаранции, работи со девизни акредитиви, работи со 
девизи и ефективни средства за плаќање со државната власт и органите на државната 
управа.  

Основица за пресметување на надоместоците за работи на девизни дознаки во 
странство, работи со странски ефективни средства за плаќање и работи со документи 
примени на инкасо, претставува денарската противвредност пресметана со примена на 
продажните курсеви на девизите коишто Народната банка ги користи при вршењето 
платен промет со странство за потребите на државните органи, коишто важат на денот на 
склучување на трансакцијата. Надоместокот се наплатува во денари, веднаш при 
склучувањето на трансакцијата. Поимот „склучување трансакција“ значи преземање на 
документацијата поврзана со девизните работи  од страна на Народната банка. 

Надоместокот за издадените девизни гаранции и девизни акредитиви се наплатува 
однапред за секое тримесечје, а секое започнато тримесечје се смета како цело. Во 
случаите кога девизната гаранција или акредитивот нема да се искористат целосно или 
делумно, надоместокот не се враќа. 

Основица за пресметување на надоместоците за работи со девизни гаранции и работи 
со девизни акредитиви претставува денарската противвредност пресметана со примена на 
продажните курсеви на девизите коишто Народната банка ги користи при вршењето 
платен промет со странство за потребите на државните органи, коишто важат на денот на 
склучување на трансакцијата, односно првиот ден на секое календарско тримесечје. 
Надоместокот се наплатува во денари при склучувањето на трансакцијата, односно осум 
дена од почетокот на секое тримесечје. 
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     3. Покрај надоместокот на услуги којшто е предвиден со оваа тарифа, Народната банка 
ги наплатува сите фактички трошоци што ги имала при извршувањето на работите со 
трети лица.  

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за 
единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на 
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.86/2010, 169/2010, 
64/2011, 54/2012 и 74/2012). 

5. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
О бр.02-15/IX-2/2012         Гувернер и претседавач 
1 август 2012 година                на Советот на Народната банка 

   Скопје                        на Република Македонија,  
                                                    Димитар Богов, с.р.   

 
 


