
 
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 измена 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 и 121/13), глава IV се менува и гласи: 

 
 

„IV.  РАБОТИ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА 
 
Тарифен    Вид на работа                                    Висина на  
број  надоместокот          
  
 10. Еднократни трошоци за приклучување 

и тестирање 
 

  

10.1 Еднократни трошоци за приклучување и 
тестирање според начинот број 1 
 

 50.000 денари 

10.2 Еднократни трошоци за приклучување и 
тестирање според начинот број 2 
 

 50.000 денари 
 

 11. Еднократни трошоци за индиректно 
учество 

  
 

11.1 Еднократни трошоци за индиректно учество 
според начинот на пренесување број 1 
 

 10.000 денари 
 

11.2 Еднократни трошоци за индиректно учество 
според начинот на пренесување број 2 
 

 10.000 денари 
 

 12. Промена на начинот на пренесување 
на пораки во МИПС 

 

  

12.1 Промена на начинот на пренесување број 1  2.000 денари 
 

12.2 Промена на начинот на пренесување број 2  2.000 денари 
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 13. Месечно членство 
 

  

13.1 Месечно членство за носител на платен промет 
според начинот на пренесување број 1 
 

 72.000 денари 
 

 Месечно членство за носител на платен промет 
според начинот на пренесување број 2  
 

 36.000 денари 

13.2 Месечно членство за клириншка куќа  Без надоместок 
 

13.3 Месечно членство за останати директни 
учесници кои вршат плаќања според начинот на 
пренесување број 1 
 

 24.000 денари 

 Месечно членство за останати директни 
учесници кои вршат плаќања според начинот на 
пренесување број 2 
 

 12.000 денари 

13.4 Месечно членство за останати директни 
учесници кои не вршат плаќања 
 

 3.000 денари 

 14. Единици за пресметка 
 
Односот налози за плаќање/единици за 
пресметка е следниов: 
- за периодот до 14:00 часот, еден налог за 

плаќање е една единица за пресметка, 
- за периодот од 14:00 часот до 15:00 часот, 

еден налог за плаќање е две единици за 
пресметка, 

- за периодот од 15:00 часот до 16:00 часот, 
еден налог за плаќање е пет единици за 
пресметка, 

- за периодот по 16:00 часот, еден налог за 
плаќање е десет единици за пресметка. 

Како време на прием на налогот за плаќање се 
смета: 
- за начинот број 1, кога СВИФТ го доставил 

налогот за плаќање во МИПС, 
- за начинот број 2, кога МИПС го потврдил 

приемот на налогот за плаќање со потврда. 
Во случај плаќањето да застане во редот на 
чекање, тогаш се зема времето кога е извршено 
порамнувањето на плаќањето. 
Како единствено валидно време се смета 
времето на МИПС. Сите други времиња на 
локалните компјутери на учесниците не се 
релевантни за пресметка. 
Периодите на прием ги вклучуваат и завршните 
времиња. 
Ако носителот на платниот промет има помал 
број единици за плаќање од минималниот  
пропишан број единици за плаќање, тогаш му 
се наплатува минималниот пропишан број  
единици за плаќање. 
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Се пропишува минималниот број единици за 
плаќање да биде еднаков на бројот на сметките 
на правни лица пријавени во ЕРТС од страна на 
носителот на платниот промет на крајот на 
последниот ден во месецот за кој се врши 
наплата. 
 

14.1 За првите 1.000 единици за пресметка во 
месецот според начинот на пренесување број 1 
 

 12 денари по 
единица за 
пресметка 
 

14.2 За првите 1.000 единици за пресметка во 
месецот според начинот на пренесување број 2 
 

 6 денари по 
единица за 
пресметка 
 

14.3 За следните 5.000 единици за пресметка во 
месецот според начинот на пренесување број 1 
 

 9 денари по 
единица за 
пресметка 
 

14.4 За следните 5.000 единици за пресметка во 
месецот според начинот на пренесување број 2 
 

 5 денари по 
единица за 
пресметка 
 

14.5 За следните неограничен број единици за 
пресметка според начинот на пренесување број 
1 
 

 7 денари по 
единица за 
пресметка 

14.6 За следните неограничен број единици за 
пресметка според начинот на пренесување број 
2 
 

 4 денари по 
единица за 
пресметка 

14.7 За налози за плаќање во корист на трезорската 
сметка и сметката на Народната банка за 
редовно работење, без разлика на бројот 
единици за пресметка (овие единици за 
пресметка не влегуваат во вкупниот збир) 
според начинот на пренесување број 1 
 

 7 денари по 
единица за 
пресметка 

14.8 За налози за плаќање во корист на трезорската 
сметка и сметката на Народната банка за 
редовно работење, без разлика на бројот на 
единици за пресметка (овие единици за 
пресметка не влегуваат во вкупниот збир) 
според начинот на пренесување број 2 
 

 4 денари по 
единица за 
пресметка 

14.9 За налози за плаќање на товар на сметката на 
клириншката институција, без разлика на бројот 
трансакции според начинот на пренесување 
број 1 
 

 7 денари по 
единица за 
пресметка 

14.10 За налози за плаќање на товар на сметката на 
клириншката институција, без разлика на бројот 
на трансакции според начинот на пренесување 
број 2 
 

 Без надоместок 
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 15. Месечни цени на останатите пораки 
 

  

15.1 За пратена порака МТn92 според начинот на 
пренесување број 1 
 

 15 денари 

15.2 За пратена порака МТn92 според начинот на 
пренесување број 2 
 

 5 денари 

15.3 За пратена порака МТn95 според начинот на 
пренесување број 1 
 

 15 денари 

15.4 За пратена порака МТn95 според начинот на 
пренесување број 2 
 

 5 денари 

15.5 За пратена порака МТ920 според начинот на 
пренесување број 1 
 

 15 денари 

15.6 За пратена порака МТ920 според начинот на 
пренесување број 2 
 

 5 денари 

15.7 За пратена порака МТ985 според начинот на 
пренесување број 1 
 

 15 денари 

15.8 За пратена порака МТ985 според начинот на 
пренесување број 2 
 

 5 денари 

15.9 За пратени пораки МТ999 и МТ199 според 
начинот на пренесување број 1 
 

 10 денари 

15.10 За пратени пораки МТ999 и МТ199 според 
начинот на пренесување број 2 
 

 5 денари 

15.11 За пратени пораки МТ999 до сите учесници 
според начинот на пренесување број 1 
 

 800 денари 

15.12 За пратени пораки МТ999 до сите учесници 
според начинот на пренесување број 2 
 

 750 денари 

 16. Месечни цени на примените пораки 
 

  

16.1 За прием на пораки МТ900 според начинот на 
пренесување број 1 
 

 Без надоместок 

16.2 За прием на пораки МТ900 според начинот на 
пренесување број 2 
 

 Без надоместок 

16.3 За прием на пораки МТ910 според начинот на 
пренесување број 1 
 

 10 денари 

16.4 За прием на пораки МТ910 според начинот на 
пренесување број 2 
 

 5 денари 

16.5 За прием на пораки МТ942 според начинот на 
пренесување број 1 
 

 10 денари 
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16.6 За прием на пораки МТ942 според начинот на 
пренесување број 2 
 

 5 денари 

16.7 За прием на пораки МТ940 според начинот на 
пренесување број 1 
 

 15 денари 

16.8 За прием на пораки МТ940 според начинот на 
пренесување број 2 
 

 5 денари 

 
 

   

 17. Други услуги во платниот промет 
 

  

17.1 Неизвршено тестирање на ИСДН-линија (за 
секој започнат ден по истекот на времето за 
проверка на линијата) според начинот на 
пренесување број 2  
 

 1.000 денари 

17.2 Продолжување на работното време на барање 
на учесник  
 
 
 
 
 
 
 

 600 денари за 
минута за 
продолжување до 
60 минути; 
1.200 денари за 
минута за 
продолжување 
над 60 минути, со 
исклучок на 
последниот 
работен ден во 
годината кога не 
се наплаќа 
надомест за 
продолжување на 
работното време 
над 60 минути 

17.3 Внесување налози од пренослив медуим на 
учесникот (налозите се тарифираат како да 
пристигнале на начинот на пренесување број 2) 
 

 1.000 денари 

17.4 Обработка на налог на хартија 
 
Налозите на хартија се примаат најдоцна до 
14:00 часот во тековниот работен ден. 
По исклучок, од секој учесник може да се 
примат најмногу пет (5) налози на хартија на 
товар на неговата сметка по овој термин, но 
најдоцна триесет (30) минути пред затворањето 
на МИПС. 
 

 1.000 денари 

17.5 Обработка на налог за хартија на товар на 
сметка за задолжителна резерва 
 

 Без надоместок 

17.6 Обработка на налог на хартија на товар на туѓа 
сметка согласно со закон 
 

 1 процент од 
износот на 
налогот, но не 
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помалку од 5.000 
денари, а се 
наплатува од 
сметката од 
којашто се врши 
задолжувањето 
 

17.7 Обработка на решение за присилна наплата  100 денари за 
секој износ за кој 
се пресметува 
камата (минимум 
за една 
спецификација за 
налози за 
присилна наплата 
е 1.500 денари) и 
се наплатуваат од 
сметката од 
којашто се врши 
задолжувањето 
 

17.8 Внесување налози за присилна наплата во 
платниот систем 
 

 50 денари за еден 
налог, се 
наплатуваат од 
сметката од 
којашто се врши 
задолжувањето 
 

17.9 Известување за пресметка на камата врз основа 
на решение за присилна наплата 
 

 500 денари за 
еден износ 

17.10  Надомест за враќање налог за присилна 
наплата на извршител поради неправилно 
пополнување согласно со важечките прописи. 
 
Надоместокот од потточка 17.10 се наплатува 
од извршителот на почетокот на месецот врз 
основа на фактура за претходниот месец, во 
рок од осум дена од денот на издавањето. 
 

 1.000 денари 

17.11 Преписи од архивите со плаќања  50 денари по 
страница, но не 
помалку од 500 
денари по барање 
 

17.12 Дополнително доставување извод на хартија  50 денари по 
извод 
 

 18. Издавање потврда за состојбата на 
сметката 
 

  

18.1 За еден (1) ден  200 денари 
 

18.2 За период до пет (5) дена  400 денари 
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18.3 За период до триесет (30) дена  600 денари 

 
18.4 За период до шеесет (60) дена  1.000 денари 

 
18.5 За период над шеесет (60) дена  1.000 денари  за 

периодот до 
шеесет (60) дена и 
10 денари за секој 
нареден ден 
 

 19. Надомест за водење сметка врз основа 
на долговен промет  на сметка 
 

  

19.1 
 
 
 
 

За долговен промет остварен од сметка на 
носител на платен промет со МТ103 или МТ202 
 
По исклучок на ставот 1 од оваа точка, 
надоместот 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% 
 
 
 

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

 0,032 % 

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

  

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

    Потточката 17.10 ќе започне да се применува од 1 октомври 2014 година.  
 
 
Обр.__-__/__-_/2014                                                       Гувернер 
 __  јули 2014 година                                             и претседавач 
 Скопје                                          на Советот на Народната банка 
                                                                              на Република Македонија  

                             Димитар Богов 
 
 
 
  

 


