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Потреба од алтернативен канал за 
прекугранични плаќања

Progress Reports 2007-2013 

“The charges for crossborder electronic payment transactions are 
disproportionate to those for domestic electronic payment 
transactions” 

IPA - ECB Needs analysis report for the NBRM  2013

Recommendation for enhancing payment infrastructure for cross-
border payments

“ A payments infrastructure for processing cross-border payments in a safe and 
efficient manner is a stimulus for external trade and can be an important 
driver for the country’s further economic integration in Europe. 

Cross-border payments are nowadays processed via correspondent banking. It 
may be desirable to have alternative payment channels. For example, 
the NBRM may consider the possibility of establishing a link with 
TARGET2 to process payments in euro.”



Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express 
Transfer System – Паневропски систем за брзо автоматско порамнување на 
кредитните трансфери во реално време на бруто-основа.

Систем со единствена техничка платформа – (Single Shared Platform – SSP), со 
која заеднички, во името на Евросистемот управуваат Банката на Италија, 
Централната банка на Германија и Банката на Франција.
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ТАРГЕТ2

Во ТАРГЕТ2 учествуваат 25 централни банки од 
ЕУ:

 20 централни банки од еврозоната и

 5 централни банки надвор од 
еврозоната: Бугарија, Хрватска, Данска, 
Полска и Романија

Централни банки, кредитни институции 
(банки), системи за мали плаќања, како и 
депозитари на хартии од вредност од:

 20 земји членки на еврозоната;

 8 земји членки на ЕУ;

 3 земји од Европската економска 
заедница

Речиси сите банки во Европа се достапни 
преку ТАРГЕТ2.
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Значење и предности на ТАРГЕТ2

ТАРГЕТ2

Рационализација

Усогласување

Брзина

Ликвидност

Ниски трошоци

Достапност
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Факти за ТАРГЕТ2 за 2016 

Учеството на 
ТАРГЕТ2 во 

вкупниот 
промет преку 
системите за 

големи плаќања 
во евра, 

изнесува 90%
во однос на 
вредноста и 

63% во однос 
на бројот на 
трансакции.

Промет преку 
системите за 

големи 
плаќања

Најголем број  
трансакции 
533.100 се 

извршени на 30 
јуни 2016. Од 

аспект на 
вредноста, 
најголема 

дневна 
вредност на 

трансакциите е 
остварена на 29 

јуни 2016 и 
изнесува 2.621 

милијарда 
евра.

Највисоко 
достигнување

Речиси 70% од 
трансакциите 

преку ТАРГЕТ2  
имаат вредност 

од под 50.000 
евра 

поединечно, 
10% од сите 

трансакции 
имаат вредност 

повисока од 1 
милион евра.

Вредност на 
плаќањата

5 милиони 
евра.

Просечна 
вредност на 
трансакција

ТАРГЕТ2 дневно 
обработува во 

просек 342.008 
трансакции, 

со просечна 
дневна 

вредност од 
1.735 

милијарди 
евра.

Дневен просек

ТАРГЕТ2 
порамнува  

состојби на 80 
помошни 
системи.

Број на 
помошни 
системи

ТАРГЕТ2 има 
1.076 директни 

учесници, 701 
индиректен 

учесник и 
5.072 

кореспонденти.

Број на 
учесници

*Извор: https://www.ecb.europa.eu
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КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТАРГЕТ2

99,98% од пораките процесирани во 
ТАРГЕТ2 се порамнуваат за помалку од 5 
минути!

Плаќањата се финални

Високо ниво на сигурност и ресурси за 
обезбедување непрекинатост во 
работењето - во 2016 година системот 
бил достапен 100% од времето

Порамнување во централно-банкарски
пари
Обезбедени механизми за напредно 
управување со ликвидноста



МИПС е кратенка од: Македонски интербанкарски платен систем

 МИПС е систем за порамнување на плаќањата со големи вредности и 
итните плаќања во реално време на бруто-основа 
(RTGS – Real Time Gross Settlement System)

 МИПС започна со работа во јули 2001 година за плаќања во 
денари

 Од почетокот на 2017 година, Народната банка преку МИПС 
(на единствена платформа) на банките им овозможува 
плаќања и во евра (приливи и одливи) во странство преку 
платниот систем ТАРГЕТ 2 на Европскиот систем на централни банки. 
Со тоа, МИПС-системот прерасна во двовалутен платен систем 
(денари и евра).

 Лидер во Македонија со учество од 91% во вкупната 
вредност на трансакциите во денари обработени од платните 
системи во земјата
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МИПС

 Сите банки во Република 
Македонија имаат сметки во денари 
и евра во МИПС, преку кои можат 
да извршуваат плаќања за своите 
клиенти
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НАДГРАДЕН МИПС ЗА ПЛАЌАЊА ВО 
ЕВРА

 На 12.12.2016 година во употреба беше ставен МИПС-
системот надграден со евро компонента, на тој начин 
исполнувајќи една од препораките во извештајот на 
ЕЦБ за анализа на потребите на Народната банка и 
извештаите на Европската комисија за напредокот на 
РМ за зајакнување на платежната 
инфраструктура за прекугранични плаќања во 
евра

 Создаден нов канал за прекугранични плаќања во евра со 1.757 
директни и индиректни учесници од ЕЕЗ во ТАРГЕТ2 (извор: ЕЦБ, 5 
јануари 2018 година) и преку директните учесници пристап до 52.296 
учесници – финансиски институции (повеќеадресни учесници BIC и 
учесници BIC со расположлива адреса), линк:
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2/professional/participation/html/index.en.
html

 Можност за отворање сметки во евра за банките во МИПС од 23 јануари 
2017 година, така што физичките и правните лица во Република 
Македонија можат да плаќаат и да примаат приливи во евра
преку системите МИПС и ТАРГЕТ 2

https://www.ecb.europa.eu/paym/t2/professional/participation/html/index.en.html
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ПЛАЌАЊА ПРЕКУ ТАРГЕТ 2 СО КОРИСТЕЊЕ НА 
КОРЕСПОНДЕНТСКИ УСЛУГИ НА БАНКАТА НА ИТАЛИЈА
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ТАРГЕТ2

HAM    PM 

ЦБ1

ЦБ2

ЦБ3

ЦБ X

Банка на 
Италија

МИПС

МК Банка1

МК Банка2

МК Банка3

МК БанкаМ

НБРМ 
сопствена

СВИФТ МТ 103

ЕEЗ Банка1

ЕEЗ Банка2

ЕEЗ БанкаN

Билатерален договор за 
отворање сметка и користење 
кореспондентски платежни 
услуги



 Доколку компанија од Македонија сака да изврши 
плаќање во евра кон компанија или физичко лице во 
странство:

 При поднесување хартиена девизна дознака со образецот 
1450, може да побара од службеникот во банката 
плаќањето да се изврши преку МИПС-ТАРГЕТ2

 При електронско внесување на девизната дознака, ако во 
апликацијата за електронско/мобилно банкарство постои 
поле за забелешка може да се внесе VE MOLIME PLATETE 
PREKU MIPS-TARGET2
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Одливи кон странство



МИПС

НБРМ


MT 103 

(+МТ 910)

Плаќање од Република Македонија во друга земја

 MT 900 / МТ 196

ТАРГЕТ 2

Клиент на деловна банка во МКДеловна банка во МК

МТ 103


MT 103

НБРМ

Клиент на 
странска 

деловна банка

Дир. учесник

HAM PM


СВИФТ-
порака

 MT 900 / 


MT 103

SWIFTNet FIN

Директен учесник 
во PM

Индиректен 

учесник 

10
Опционално 

испраќање на 
пораката до 
индиректен 

учесник

Дел.банка

11

 МТ 103 REJT

 МТ 103 REJT
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5.1 MT 900 /



 Обратно, доколку компанија или физичко лице од 
странство врши плаќање кон компанија од 
Македонија, треба да му се дадат следниве насоки на 
странскиот плаќач:

 The National Bank of the Republic of Macedonia is reachable in 
TARGET2 via Banca d'Italia as an indirect participant (BIC 
addressable)

 Field 57A: Account With Institution, BIC of the beneficiary's bank: 
NBRMMK2A

Name and address of the beneficiary's bank: 
NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
BLVD. KUZMAN JOSIFOVSKI PITU 1, 1000 SKOPJE R.MACEDONIA

 Field 59: IBAN of the beneficiary: Вашата девизна сметка во 
Република Македонија во IBAN формат, 
Name and address of the beneficiary: Името и адресата на Вашата фирма

 Field 70: Remittance Information: препорачан текст: PLS PAY VIA 
TARGET2 и детали за плаќањето од странскиот плаќач
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Приливи од странство



ТАРГЕТ2

Дир. учесник

МИПС

НБРМ

MT 103  (+МТ 910)

Клиент на деловна банка во МК Деловна банка во МК


MT 103

НБРМ

Клиент на 
странска 

деловна банка HAMPM

SWIFTNet FIN

Директен учесник 
во PM

Индиректен 
учесник


Опционално 

испраќање на 
пораката од 
индиректен 

учесник

Дел.банка


СВИФТ-
порака


MT 012 / 
МТ 103 

RJCT


MT 103 


MT 103 

MT 910


СВИФТ-
порака
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Плаќање од друга земја кон Република Македонија
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Работен ден во МИПС за пораки во евра

07:00

Почеток на работен 
ден во ТАРГЕТ2, а 
МИПС ги обработува 
пораките за прилив 
од системот ТАРГЕТ 2

08:00

МИПС овозможува 
учесниците да 
извршуваат 
плаќања во евра

16:45

МИПС престанува 
со примање на 
пораките за пренос 
на средствата во 
евра од банките за 
нивните клиенти

17:45

МИПС престанува 
со примање на   
пораките за 
меѓубанкарски 
пренос на 
средствата во 
евра

Календар на работни денови на МИПС и ТАРГЕТ2

http://nbrm.mk/mipsdd77afa6.nspx

http://nbrm.mk/mipsdd77afa6.nspx


 Пониска цена по трансакција во споредба со 
кореспондентските банкарски аранжмани. Трошокот на 
банките спрема НБРМ е 180 денари за прекугранично
плаќање
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Придобивки од новиот систем

 Скратување на коресподентскиот канал, а со тоа и намалување на 
трошоците во случај кога плаќањето е иницирано со т.н. oпција OUR.

 Поширока временска рамка за порамнување на трансакциите во 
евра – од 8:00 до 16:45 часот за МТ 103 во ТАРГЕТ2.

 Плаќања во рамки на РТГС-систем – плаќањата се порамнуваат 
промптно во текот на работниот ден и се финални кога ќе се 
порамнат во ТАРГЕТ2 системот.

 Повисок степен на платежна интеграција со ЕУ преку 
приклучување кон системотТАРГЕТ2 на ЕЦБ.
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Трошоци

Народната банка наплаќа 
од банките трошок само 
на пораките за одлив во 
износ од 180 денари по 
порака, независно од 
износот на плаќањето

Народната банка не им 
наплаќа трошок на 

банките за пораките за 
прилив

Намалување на 
трошоците за опцијата 
OUR, но препорачуваме 
користење на опцијата

SHA



Цена на порака

 Преку кореспондентски канали
 Трошоците на секоја банка во кореспондентниот канал се акумулираат 

 На клиентот се пренесуваат трошоците на 
кореспондентни банки В, Б и А и ѝ плаќа провизија 
на деловната банка во МК
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Споредба на извршување на плаќање 
со инструкција за трошоци OUR

Плаќач - клиент на 
деловна банка во МК

Деловна 
банка во МК

Кореспондентна 
банка А

Кореспондентна 
банка Б

Кореспондентна 
банка В

Примач - клиент на 
кореспондентна банка 

В

Трошоци на 
кореспод.
банка В

Трошоци на 
кореспод.
банки В + Б

Трошоци на 
кореспод.
банки В + Б + А

 Преку платен систем
 Деловната банка во МК ја плаќа цената за платната порака во платниот систем

 На клиентот се пренесуваат 
трошоците на кор. банка А
и ѝ плаќа провизија на банка во МК

 Во одредени случаи може да се 
вклучи дополнителна банка 

Плаќач - клиент на 
деловна банка во МК

Деловна 
банка во МК

Кореспондентна 
банка А

Примач - клиент на 
кореспондентна банка 

А

Платен 
систем

Трошоци на кореспонд. банка А

Трошоци на кореспонд. банки В + Б + А + провизија на деловна банка во МК

Провизија на 
деловна банка во 
МК + трошоци на 
кореспонд. банка 

А



 Препорачуваме платните пораки да се пуштаат со 
забелешка за трошоците SHA (поделени), затоа што 
плаќањето се порамнува преку платен систем. 
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Важечки прописи во ЕУ за 
плаќањата и трошоците

 Иако не сме земја членка на ЕУ, ние сме земја кандидат која е во процес 
на усогласување со регулативата на ЕУ, поради што предлагаме при 
договaрање со вашите деловни партнери од странство да користете 
аргумент од Директивата за платежни услуги 2 (Payment Services 
Directive II) на ЕУ, во која во член 62 став 2 е наведено:

“Member States shall require that for payment transactions provided within the 
Union, where both the payer’s and the payee’s payment service providers are, or 
the sole payment service provider in the payment transaction is, located therein, 
the payee pays the charges levied by his payment service provider, and 
the payer pays the charges levied by his payment service provider.”

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN
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Флаер со насоки за извршување 
на плаќањата

Расположлив во хартиена форма и електронска 
форма на интернет-страницата на НБРМ на 
следниот линк:
http://nbrm.mk/content/Platni%20sistemi/Target2_mk.pdf

http://nbrm.mk/content/Platni sistemi/Target2_mk.pdf
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Лица за контакт

 За деловни прашања

Игор Величковски - тел. 3108 401, е-пошта: velickovskii@nbrm.mk

Тони Мирчески - тел. 3108 447, е-пошта: mirceskit@nbrm.mk

 За оперативни прашања поврзани со конкретни плаќања

Александра Ѓорѓиевска - тел. 3108 376, е-пошта: 
gorgievskaa@nbrm.mk

Елена Клопчевска- тел. 3108 309, е-пошта: klopcevskae@nbrm.mk

Анета Поповска, тел. 3108 152, е-пошта: popovskaa@nbrm.mk

mailto:velickovskii@nbrm.mk
mailto:mirceskit@nbrm.mk
mailto:velickovskiigorgievskaa@nbrm.mk
mailto:klopcevskae@nbrm.mk
mailto:klopcevskae@nbrm.mk


Ви благодариме
за вниманието!


