
 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

 
ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ 

ПОВРЗАНИ СО УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 
СО СТРАНСТВО 

 
 

I Тема Плаќања на нерезиденти 

1. Прашање Во врска со примената на точка 41 став 1 алинеја 6 од 
Упатството за начинот за вршење на платниот промет со 
странство, каков документ треба да се приложи до 
овластената банка при плаќање врз основа на 
вложување во хартии од вредност во странство од 
страна на резиденти (портфолио - инвестиции), а во 
ситуации кога странското инвестициско друштво или 
финансиски посредник задолжително бара авансно 
финансирање (т.н prefunding), односно не „склучува 
договор“ пред да се изврши трансакцијата? 

 Одговор Со донесување на измените на Упатството за начинот за 
вршење на платниот промет со странство („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ 41/19) се 
изврши негово приспособување кон законската 
либерализација при вложувањето на резидентните во 
хартии од вредност во странство. Согласно со точката 41 
став 1 алинеја 6 од Упатството, за плаќање врз основа 
на вложување во хартии од вредност во странство од 
страна на резидент, треба да се достави налог за 
извршување трансакција даден на овластен учесник 
на пазарот на хартии од вредност/овластен учесник на 
странска берза или организиран пазар на хартии од 
вредност или друг документ со кој може да се 
потврди трансакцијата. Ваквата поширока 
формулација овозможува прифаќање документација со 
којашто може да се потврди склучувањето трансакција 
за финансиски инструменти во странство, односно 
воспоставениот деловен однос со овластено странско 
инвестициско друштво и секако обврската за плаќање по 
таа основа. Притоа, доколку биде доставен соодветен 
„друг документ со кој може да се потврди 
трансакцијата“, којшто може да послужи како основа за 
трансфер на парични средства, резидентот нема 
обврска да достави и налог за извршување на 
трансакцијата. Оттука, како „друг документ“ може да 
послужи и потврда од странското инвестициско друштво 
за отворање клиентска сметка на резидентот за работи 
со хартии од вредност во странство и инструкциите за 
полнење на таа сметка.  
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Во секој случај, банката треба да ги има предвид своите 
обврски во поглед на спречувањето перење пари и 
финансирање тероризам. 
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