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20170541041
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15
и 6/16) и член 114 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр.
67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 190/16), Советот на Народната банка на
Република Македонија донесе
ОДЛУКА ЗА ПРОВЕРКА НА АВТЕНТИЧНОСТА И СООДВЕТНОСТА,
УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРАЌАЊЕ НА КНИЖНИТЕ И КОВАНИТЕ ПАРИ
ВО ОПТЕК И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ СУПЕРВИЗИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа одлука се регулираат начинот на проверка на автентичноста и соодветноста
на книжните и кованите пари (во натамошниот текст: парите), условите и начинот на
нивното враќање од страна на банките и друштвата за снабдување со готовина (во
натамошниот текст: центри за готовина) во оптек и начинот на вршење супервизија на
спроведувањето на оваа одлука.
2. Одделни изрази употребени во оваа одлука го имаат следново значење:
- „Автентични пари“ се парите коишто ги поседуваат основните белези утврдени со
регулативата на Народната банка;
- „Проверка на автентичноста на парите“ е постапка на проверка на парите заради
издвојување на примероците на парите за кои постои сомнеж дека се фалсификувани
пари;
- „Соодветни пари за оптек“ се парите коишто се проверени од аспект на нивната
автентичност и коишто ги исполнуваат условите пропишани од Народната банка за да
бидат во оптек;
- „Несоодветни пари за оптек“ се парите за кои по извршената проверка е утврдено дека
се оштетени и/или излитени, или се парите коишто се изработени со грешка и како такви,
не се соодветни за враќање во оптек;
- „Сомнителни пари“ се парите за кои постои сомнеж дека во сите или во поодделни
сигурносни заштити се разликуваат од автентичните пари;
- „Фалсификувани пари“ се парите дефинирани со регулативата на Народната банка за
утврдување на постапката за откривање и повлекување фалсификувани пари;
- „Обработка на пари“ е постапка на проверка на парите преку утврдување на нивната
автентичност, бројност, селекција и сортирање на соодветни и несоодветни, за да можат
повторно да бидат вратени во оптек;
- „Селекција и сортирање пари“ е постапка на контрола на автентичноста и
соодветноста на парите со помош на машините за обработка на парите;
- „Машини за обработка на парите“ се уредите со кои ракуваат обучени работници на
банките, центрите за готовина или клиенти коишто имаат можност за автоматска
идентификација и физичко раздвојување на сомнителните и несоодветните пари од
автентичните и соодветните, без притоа да постои можност на каков било начин да се
влијае врз постапката на селекција и сортирање од страна на обучениот работник на
машината;
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- „Тестирање машини за обработка на парите“ е постапка на проверка на начинот на
работа на машините од страна на Народната банка при утврдување на автентичноста,
бројноста, селекцијата и сортирањето на парите врз основа на дефинирани технички
процедури;
- „Обучени работници“ се работниците од банките и центрите за готовина коишто ја
поминале обуката во Народната банка и се стекнале со потврда за рачна проверка на
автентичноста и соодветноста на парите за оптек;
- „Рачна обработка на парите“ е визуелна проверка на автентичноста на парите од
страна на обучените работници со употреба на опрема за проверка на автентичноста, како
и визуелна проверка на соодветноста на парите за понатамошен оптек.
II. УСЛОВИ И НАЧИН НА ОБРАБОТКА НА ПАРИТЕ
3. За обработка на парите, банките и центрите за готовина треба да ги исполнуваат
следниве услови:
- Да располагаат со машини за обработка на пари;
- Машините со коишто ќе ја вршат обработката на парите да се наведени во листата на
успешно тестирани машини објавена на интернет-страницата на Народната банка; и
- Работниците коишто ја вршат обработката на парите, задолжително да поседуваат
документ дека успешно ја поминале обуката на Народната банка, за оспособување за
вршење рачна обработка на парите заради нивно враќање во оптек.
4. Банките и центрите за готовина ја вршат обработката на парите на следниве начини:
- Со машини за обработка на парите коишто се наведени на листата на успешно
тестирани машини од Народната банка; и
- Со рачна обработка на парите од страна на обучените работници.
Видови машини за обработка на парите
5. Машините за обработка на книжните пари се класифицираат во две категории:
- Машини со кои ракуваат клиентите на банките; и
- Машини со кои ракуваат обучените работници.
Машините за обработка на книжните пари треба да ги исполнат општите технички
барања од прилогот I на оваа одлука.
6. Машините за обработка на кованите пари се класифицираат во две категории:
- Машини со кои ракуваат клиентите на банките; и
- Машини со кои ракуваат обучените работници.
Машините за обработка на кованите пари треба со сигурност да ги идентификуваат
сомнителните примероци на ковани пари.
Тестирање на машините за обработка на парите
7. Банките и центрите за готовина се должни да ја известат Народната банка за
инсталирање машина за обработка на парите, пред таа да почне да се користи.
Со известувањето, банките и центрите за готовина задолжително доставуваат изјава од
производителот, снабдувачот или од овластениот застапник на тие машини на
територијата на Република Македонија, со која гарантираат дека машината поседува
идентични карактеристики и има вградено софтверско решение коешто овозможува
обработка на парите на ист начин како и машината од истиот тип, којашто е објавена на
интернет-страницата на Народната банка.
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8. Банките и центрите за готовина се должни да побараат од Народната банка да ги
тестира машините за обработка на парите, доколку тие не се наведени на листата на
успешно тестирани машини, објавена на интернет-страницата на Народната банка или
доколку користат софтверско решение коешто не е тестирано, пред да почнат со нивното
користење.
9. Народната банка го спроведува тестирањето на работата на машините за обработка
на парите врз основа на барање коешто е поднесено од банката, центарот за готовина,
производителот, снабдувачот или од овластениот застапник на тие машини на
територијата на Република Македонија.
Во барањето се внесуваат сите потребни податоци коишто се однесуваат на работењето
на машината за обработка на парите.
10. Постапката за тестирање на машините за обработка на парите од страна на
Народната банка опфаќа проверка на начинот на работа на машината преку контрола на
автентичноста, бројноста, селекцијата и сортирањето на парите на соодветни и
несоодветни за оптек.
Постапката за тестирање на машините за обработка на парите од страна на Народната
банка се врши врз основa на примероци на фалсификувани пари и пари коишто се
соодветни и несоодветни за оптек.
11. По извршеното тестирање, Народната банка издава потврда за спроведеното
успешно тестирање на машината за обработка на парите. Потврдата се издава за
ограничен рок од една година, од денот на извршеното тестирање. По истекот на важноста
на потврдата, машината задолжително подлежи на повторно тестирање.
Машината за обработка на парите којашто нема да ја помине успешно постапката за
проверка на нејзиното работење не може понатаму да се употребува.
Машините може да се користат со стандардно фабричко приспособување, вклучувајќи
ги и сите ажурирани тестирани верзии, освен доколку Народната банка, не пропише
построги критериуми.
12. Народната банка утврдува листа на успешно тестирани машини за обработка на
парите, којашто ја објавува на својата интернет-страница.
Банките и центрите за готовина може да ги стават во употреба машините за обработка
на парите доколку се тестирани и доколку се наведени на листата објавена на интернетстраницата на Народната банка.
13. По секое извршено надградување на хардверскиот или софтверскиот дел на
машините за обработка на парите коишто се успешно тестирани, банката, центарот за
готовина, производителот, снабдувачот или овластениот застапник треба да достават
барање за повторно тестирање на работата на машината.
14. Народната банка не е одговорна доколку на машината за обработка на парите
којашто е успешно тестирана не може да се врши обработката на парите на начинот што е
предвиден во оваа одлука.
Обука на работници
15. Народната банка врши обука на работниците од банките и центрите за готовина за
нивно оспособување за вршење рачна обработка на парите заради нивно враќање во оптек.
Обучените работници коишто ја поминале обуката спроведена од Народната банка ја
вршат рачната обработка на парите за оптек.
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До стекнувањето на статусот „обучен работник“, рачна обработка на парите за оптек
можат да вршат и работниците коишто работат под надзор на работник кој поседува
потврда од Народната банка за „обучен работник“. Овие работници задолжително ја
посетуваат обуката за стекнување статус „обучен работник“ во рок не подолг од една
година од денот кога почнале да ја вршат рачната обработка на парите за оптек.
Начин на постапување со обработените книжни пари
16. Книжните пари, коишто се проверени од машини со кои ракуваат клиентите на
банките, се класифицираат и со нив се постапува во согласност со прилогот II-а од оваа
одлука.
17. Книжните пари, коишто се проверени од машини со кои ракуваат обучени
работници, се класифицираат и со нив се постапува согласно со прилогот II-б од оваа
одлука.
Со книжните пари, за кои постои сомнеж дека се фалсификувани пари според
класификацијата извршена во согласност со прилозите II-а или II-б од оваа одлука, или се
утврдени со рачна обработка од обучени работници, се постапува во согласност со
регулативата со која е утврдена постапката за откривање и повлекување фалсификувани
пари.
18. Селекцијата и сортирањето на книжните пари за оптек се врши во согласност со
минималните утврдени стандарди и постапки од прилозите III-а и III-б од оваа одлука, за
машинска и за рачна обработка на книжните пари.
19. Книжните пари коишто не се проверени и обработени во согласност со постапката
за обработка на парите не се пуштаат во оптек.
20. Банките може да вратат книжни пари во оптек преку машините со кои ракуваат
клиентите на банките, и тоа оние книжни пари за кои е извршена обработка преку
машините за обработка на книжните пари и книжни пари коишто се испорачани директно
од Народната банка.
Kнижните пари за кои е извршена обработка преку машините за обработка на
книжните пари и коишто се класифицирани како автентични и соодветни може да се
вратат во оптек.
21. Книжните пари коишто се обработени рачно од страна на обучените работници
може да бидат вратени во оптек само преку благајните на банките.
22. По исклучок, кога определен настан ќе предизвика значително отежнување на
снабдувањето со книжните пари, само врз основа на писмено одобрение од Народната
банка, банките и центрите за готовина може рачно да вршат обработка на книжните пари,
коишто може да ги вратат во оптек преку машините со кои ракуваат клиентите на банките.
Начин на постапување со обработените ковани пари
23. Банките и центрите за готовина се должни да обезбедат непречено спроведување на
постапката за проверка на автентичноста и соодветноста на примените ковани пари за
оптек, како и нивно враќање во оптек.
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24. Спроведувањето на постапката на проверка на автентичноста и соодветноста на
кованите пари претставува процес со кој банките и центрите за готовина потврдуваат дека
кованите пари се автентични и соодветни за оптек.
25. Со машините за обработка на кованите пари со кои ракуваат клиентите на банките и
обучените работници, во постапката на обработка, треба да се обезбеди проверка на
автентичноста на кованите пари така, што ќе се одвојуваат сомнителните примероци од
автентичните и ќе се врши селекција на соодветните од несоодветните ковани пари за
оптек.
Доколку банките ги прераспределат кованите пари преку благајните, треба да обезбедат
рачна обработка на парите од страна на обучените работници.
26. Кованите пари, чијашто автентичност и соодветност ќе се утврди со постапката за
проверка согласно со оваа одлука, се враќаат во оптек.
Со кованите пари за кои постои сомнеж дека се фалсификувани пари се постапува во
согласност со регулативата со која е утврдена постапката за откривање и повлекување
фалсификувани пари.
III. СУПЕРВИЗИЈА НА ОБРАБОТКАТА НА ПАРИТЕ
27. Народната банка спроведува супервизија на банките и центрите за готовина преку
непосредна, целосна или делумна теренска контрола (најавена или ненајавена) заради
контрола на обработката на парите. Со контролата се врши и проверка на процедурите за
работа на машините, постапувањето со проверените пари и секоја рачна обработка на
парите за оптек.
Народната банка може да земе примероци од обработените пари од банките и центрите
за готовина за да ги провери во своите простории.
Во случај кога при непосредна контрола ќе се утврди дека се постапува спротивно на
одредбите на оваа одлука, Народната банка ќе побара од банките и центрите за готовина
да ги отстранат неправилностите во определен рок.
Во случај на дефект на машината за обработка на парите којшто не може да се
отстрани, Народната банка може да ја избрише машината од листата објавена на интернетстраницата на Народната банка.
По завршувањето на контролата, Народната банка изготвува записник којшто се
доставува до банката и центарот за готовина.
Банката и центарот за готовина имаат право на приговор на записникот.
Приговорот треба да се достави во рок којшто ќе го определи Народната банка, а
којшто не може да биде пократок од 5 дена, ниту подолг од 10 дена.
Во прилог на приговорот, банката и центарот за готовина треба да достават
известување за планираните или преземените активности во врска со надминувањето на
неусогласеностите со прописите или слабостите утврдени во записникот.
Народната банка е должна да достави одговор на приговорот на записникот во рок од
15 дена од датумот на приемот на приговорот, по што и официјално ќе се смета дека
контролата е завршена, а записникот е конечен.
28. Заради следење на активностите на банките и центрите за готовина при одвивањето
на готовинскиот тек, Народната банка прибира податоци од банките и центрите за
готовина и добива информации за следново:
- вид и број на машините за обработка на парите;
- локација на секоја машина за обработка на парите;
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- податоци за парите обработени преку машините за обработка на парите и парите
обработени рачно.
Податоците од банките и центрите за готовина за обработените пари се доставуваат
според бројот на парчиња (бројност), збирно, по квартали и според апоенската структура.
Податоците се доставуваат до Народната банка квартално до 15-тиот ден по истекот на
кварталот на кој се однесуваат.
IV. ТРОШОЦИ
29. Трошоците настанати заради исполнување на обврските од оваа одлука паѓаат на
товар на банките и центрите за готовина.
30. Народната банка не е одговорна за трошоците направени од банките и центрите за
готовина заради променети или нови сигурносни карактеристики на парите.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
31. Гувернерот на Народната банка донесува упатство за спроведување на оваа одлука.
32. Со влегувањето во сила на оваа одлука, Одлуката за проверка на автентичноста и
соодветноста, условите и начинот на враќање на книжните и кованите пари во оптек
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 112/15) престанува да важи.
33. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/III-1/2017
27 април 2017 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

6 од 16

Службен весник на РМ, бр. 54 од 10.5.2017 година

7 од 16

Службен весник на РМ, бр. 54 од 10.5.2017 година

8 од 16

Службен весник на РМ, бр. 54 од 10.5.2017 година

9 од 16

Службен весник на РМ, бр. 54 од 10.5.2017 година

10 од 16

Службен весник на РМ, бр. 54 од 10.5.2017 година

11 од 16

Службен весник на РМ, бр. 54 од 10.5.2017 година

12 од 16

Службен весник на РМ, бр. 54 од 10.5.2017 година

13 од 16

Службен весник на РМ, бр. 54 од 10.5.2017 година

14 од 16

Службен весник на РМ, бр. 54 од 10.5.2017 година

15 од 16

Службен весник на РМ, бр. 54 од 10.5.2017 година

16 од 16

