НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа член 7 став 1 точка 10 и член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), член 36 став 3 и член 45 став 1 од Законот за
девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01,
49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13), Советот на Народната
банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката за менувачки работи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/14)
1. Во Одлуката за менувачки работи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 127/12 ), во точка 2 став 1 алинејата 1 се менува и гласи:
„- менувачки работи се купување ефективни странски пари и чекови
коишто гласат во странска валута од странски и домашни физички лица и
продавање ефективни странски пари на домашни и странски физички лица;“
Во алинејата 7, сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка, а во
алинејата 8, точката се заменува со сврзникот „и“.
По алинејата 8 се додава нова алинеја 9, којашто гласи:
„банкомат со функција за менувачко работење е автоматска машина
преку која овластена банка врши купување, продажба или купопродажба на
ефективни странски пари на физички лица.“
2. Во точка 3 став 1 алинејата 1 се менува и гласи:
„- да е регистрирано за дејноста „66.12 Дејности на посредување во
работењето со хартии од вредност и стоковни договори“ или да е регистрирано
со „општата клаузула за бизнис“, во Трговскиот регистар и регистарот на други
правни лица;“
3. Во точка 4 став 1 зборовите: „правното лице“ се заменуваат со
зборовите: „резидентот - правно лице“.
Во став 2, алинејата 1 се менува и гласи:
„- доказ дека резидентот-правно лице е регистрирано за дејноста „66.12
Дејности на посредување во работењето со хартии од вредност и стоковни
договори“ или дека е регистрирано со „општата клаузула за бизнис“, во
Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица. Изводот од Трговскиот
регистар и регистарот на други правни лица да не е постар од 3 (три) месеци
пред денот на поднесувањето на барањето;“
Алинејата 7 се менува и гласи:
„- податоци (име и презиме, место и датум на раѓање, адреса на
живеење, матичен број и број на лична карта) на одговорното лице на
правното лице и на овластените лица, преземени од личната карта. Во прилог

кон податоците за лицето преземени од личната карта се доставува изјава од
лицето дека се тоа негови и точни податоци, заверена од овластено лице
(нотар). Доколку одговорното лице на правното лице и/или овластеното лице е
странско физичко лице, се доставува копија од пасошот;“
4. Во точка 13 став 1 по бројот: „9“ и по бројот: „11“ се додаваат
зборовите: „од оваа одлука“.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Овластениот менувач е должен да ја извести Народната банка и да ѝ
достави соодветна документација за секое затворање на менувачко место,
отворање ново менувачко место и за промена на адресата на која се наоѓа
просторијата за вршење менувачки работи, најмалку 5 (пет) работни дена пред
да настане промената.“
5. Во точка 16 став 1 алинеја 4, по зборот: „место“ се додаваат
зборовите: „и адреса на банкоматот со функција за менувачко работење“.
6. Во точка 17 став 1 алинејата 14 се брише.
7. По глава „III.“, се додава нова глава „III-A. ВРШЕЊЕ МЕНУВАЧКИ
РАБОТИ ПРЕКУ БАНКОМАТ СО ФУНКЦИЈА ЗА МЕНУВАЧКО РАБОТЕЊЕ“ и
две нови точки 17-a и 17-б, коишто гласат:
„17-а. Овластена банка може да врши менувачки работи и преку
банкомат со функција за менувачко работење.
Овластената банка е должна да ја извести Народната банка за секој
поставен или отстранет (повлечен) банкомат со функција за менувачко
работење, како и за секоја промена на адресата на која се наоѓа банкоматот,
најмалку 5 (пет) работни дена пред да настане промената. Во известувањето
банката треба да наведе на кое најблиско менувачко место му припаѓа
банкоматот со функција за менувачко работење.
Кон известувањето од став 2 на оваа точка овластената банка е должна
да приложи документ со кој се потврдува дека банкоматот со функција за
менувачко работење:
- e во сопственост или под закуп на овластената банка;
- e сертифициран за сите апоени и валути за кои се врши купопродажба
на ефективни странски пари;
- може да препознава фалсификувани банкноти и/или монети; и
- има инсталиран алармен систем и видео надзор во текот на 24 часа.“
„17-б. При вршењето менувачки работи преку банкомат со функција за
менувачки работи, овластената банка е должна:
- да обезбеди на екранот на банкоматот со функција за менувачко
работење да се појавува писмениот белег - налепницата издадена од
Народната банка за менувачкото место на кое му припаѓа банкоматот;
- да обезбеди задолжително издавање потврда за извршената
купопродажба на ефективните странски пари;
- да обезбеди услови купопродажбата на ефективни странски пари да се
врши само со физички лица;
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- да обезбеди пред секоја купопродажна трансакција на ефективни
странски пари, на екранот на банкоматот со функција за менувачко работење
да се појавува курсната листа на куповни и продажни курсеви на валутите
коишто се купуваат и продаваат;
- да обезбеди пред секоја купопродажна трансакција на ефективни
странски пари, на екранот на банкоматот со функција за менувачко работење
да се појавува известување за износот кој ќе го добие физичкото лице, како и
за евентуалното заокружување на износот до одреден апоен, со можност
физичкото лице да ја потврди или да ја одбие трансакцијата; и
- да врши купопродажба на ефективни странски пари само на
банкоматите со функција за менувачко работење евидентирани во Регистарот
на Народната банка.
Овластената банка е должна да ги внесува трансакциите извршени преку
банкоматот со функција за менувачко работење во збирниот декаден извештај,
кој се доставува до Народната банка, на образецот ИМР1, во рок од два
работни дена по истекот на декадата.
Овластената банка е должна при вршење на менувачките работи преку
банкомат со функција за менувачко работење да обезбеди почитување на
прописите коишто го регулираат спречувањето перење пари и други приноси
од казниво дело и финансирањето на тероризмот.“
8. Во точка 20 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:
„Овластените лица на Народната банка се должни да му достават на
овластениот менувач одговор на приговорот на записникот во рок од 15
(петнаесет) дена од датумот на приемот на приговорот на записникот, по што и
официјално ќе се смета дека надзорот е завршен, а записникот е конечен.“
9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/II-2/2014
27 февруари 2014 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов
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