
ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА НАЛОЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ И УПЛАТА НА 

ДЕНАРСКОТО ПОКРИТИЕ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊАТА   

 
ДЕВИЗНИ ДОЗНАКИ 

Валута 

 
Редовни плаќања 

со датум на валута (Т+2)* 

 

Итни плаќања 
со датум на валута (Т+0)* 

Доставување на 
налозите за 

плаќање 
(Т+0) 

Уплати на 
денарското покритие 

и надоместоци 
(Т+0) 

Доставување на 
налозите за плаќање 

(Т+0) 

Уплати на 
денарското покритие 

и надоместоци 
(Т+0) 

EUR 11:00 14:00 11:00 13:00 

USD 11:00 14:00 11:00 13:00 
CAD 11:00 14:00 11:00 13:00 
SEK 11:00 14:00 11:00 13:00 
NOK 11:00 14:00 11:00 13:00 

CHF 11:00 14:00 11:00 13:00 
DKK 11:00 14:00 11:00 13:00 

GBP 11:00 14:00 11:00 13:00 
AUD** 11:00 14:00   

JPY** 11:00 14:00   

 

ДЕНАРСКИ ДОЗНАКИ 

Валута 
Доставување на налозите 

за плаќање 
 (Т+0) 

Уплата на денарското 
покритие 

(Т+0) 

Извршување на плаќањето во 
денари кон крајниот корисник 

 

МКД 11:00 До 14:00 Тековниот ден 

МКД 11:00 После 14:00 Следен работен ден 

 

ПОДИГАЊЕ ЕФЕКТИВА 

Доставување на налозите 
за плаќање 

(Т+0) 

Уплата на денарското 
покритие и надоместоци 

(Т+0) 

Подигање готовина од трезорот на 
Народната банка 

 

11:00 До 13:00 до 15:00 во тековниот ден  

11:00 По 13:00 Следен работен ден 
*Т+0 е тековен датум (датум на доставување на налогот за плаќање и уплата на денарското покритие и надоместоци); 
  Т+2 е тековен датум + 2 работни дена. 

 Народната банка вообичаено извршува плаќања со датум на валута Т+2, но на барање на клиентот, плаќањето може да 

се изврши со датум на валута Т+1, при што важат временските рокови предвидени за редовните плаќања. 

**Плаќањата во AUD и JPY не можат да се извршуваат со датум на валута Т+0 заради временската зона на земјите на 

плаќање. За овие валути итни се сметаат трансакциите со датум на валута Т+1, при што временските ограничувања за 

прием на налогот за плаќање и уплата на денарското покритие и надоместоци се исти како кај останатите валути за итни 

плаќања.  

Во согласност со Законот за Народната банка на Република Македонија и Упатството за начинот на вршење 

на платниот промет со странство, трансакциите ќе бидат извршени само доколку во горенаведените 

временски термини бидат уплатени денарските покритија и надоместоците утврдени со Одлуката за 

единствената тарифа на надоместоци за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија. 


