НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 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, 6/16 и 83/18) и член 23 став 2 од Законот за девизното работење („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11,
188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на Народната банка на Република Северна
Македонија донесе
ОДЛУКА
за изменување и дополнување
на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се
овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 50/19)
1. Во Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се
овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 42/16), во точката 2, по потточката 2.8 се додаваат четири
нови потточки 2.9, 2.10, 2.11 и 2.12, коишто гласат:
„2.9 Резиденти коишто продале недвижен имот во странство, за наплата на
побарувањата од продажбата на недвижниот имот.
Стекнувањето на недвижниот имот во странство се потврдува со доказ за
извршен упис во регистарот на вложувања во недвижности при Централниот регистар
на Република Северна Македонија. Продажбата на недвижниот имот се докажува со
договор за продажба.
Сметката кај странската банка врз оваа основа може да се отвори само во земјата
каде што е стекнат недвижниот имот што е предмет на договорот за продажба и може
да се искористи само за трансфер на средства од странство до висината на износот од
договорот за продажба.
2.10 Резиденти коишто издаваат недвижен имот во странство, за наплата на
побарувањата врз основа на закуп на недвижниот имот.
Стекнувањето на недвижниот имот во странство се потврдува со доказ за
извршен упис во регистарот на вложувања во недвижности при Централниот регистар
на Република Северна Македонија. Издавањето на недвижниот имот под закуп се
докажува со договор за закуп.
Сметката кај странската банка врз оваа основа може да се отвори само во земјата
каде што се наоѓа недвижниот имот што е предмет на договорот за закуп и може да се
користи само за трансфер на средства од странство до висината на износот на
закупнината утврдена со договорот за закуп.
2.11 Резиденти коишто имаат стекнато недвижен имот во странство, за плаќање
трошоци за недвижниот имот во странство.
Стекнувањето на недвижниот имот во странство се потврдува со доказ за
извршен упис во регистарот на вложувања во недвижности при Централниот регистар

на Република Северна Македонија. Трошоците за недвижниот имот во странство се
докажуваат со соодветен документ од кој произлегува обврската за нивно плаќање.
Сметката кај странската банка врз оваа основа може да се отвори само во земјата
каде што се наоѓа недвижниот имот и може да се користи само за трансфер на средства
во странство до висината на износот на трошоците.
2.12 Резиденти коишто имаат во сопственост хартии од вредност во странство,
за наплата на побарувањата врз основа на продажба на хартии од вредност во
странство, дивиденди, камати или други приноси врз основа на хартиите од вредност.
Продажбата на хартиите од вредност се докажува со налог за продажба /
извештај од продажба на хартии од вредност во странство, договор со кој се уредува
односот со овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност или овластениот
учесник на странска берза или организиран пазар на хартии од вредност или друг
документ со кој може да се потврди трансакцијата. Побарувањата врз основа на
дивиденди, камати или други приноси врз основа на хартиите од вредност се докажуваат
со известување / документ за исплатена дивиденда, камата или други приноси од хартии
од вредност, како и извод од сметка за хартии од вредност издаден од соодветен
странски депозитар.
Во налогот за пристигнатиот прилив, треба јасно да биде наведена основата на
трансакцијата (продажба на хартии од вредност, исплата на дивиденда, камата или друг
принос).
Сметката кај странската банка врз оваа основа може да се користи само за
трансфер на средства од странство до висината на износот на побарувањата врз основа
на продажба на хартии од вредност во странство, дивиденди, камати или други приноси
врз основа на хартиите од вредност.“
2. Во точката 3 ставот 1 се менува и гласи: „Резидентот може да ги пренесе
средствата од сметката отворена согласно со точка 2 од оваа одлука во Република
Северна Македонија и по истекот на важноста на документот врз основа на кој е
отворена сметката.“
3. Во точката 5 став 2 алинеите 6, 7 и 8 се бришат, а алинеите 9 и 10 стануваат
алинеи 6 и 7.
4. Во точката 7 потточките 7.6, 7.7 и 7.8 се бришат, а потточките 7.9 и 7.10
стануваат потточки 7.6 и 7.7.
5. Во точката 10 потточките 10.6, 10.7 и 10.8 се бришат, а потточките 10.9 и 10.10
стануваат потточки 10.6 и 10.7.
6. Во целиот текст на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите
коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/16) зборовите: „Република
Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“, со исклучок
на точките 13, 14, 15 и 16 од Одлуката за начинот и условите под кои резидентите
коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/16).
7. Одобренијата што ги издала Народната банка врз основа на Одлуката за
начинот и условите под кои резидентите кои не се овластени банки, можат да отвораат
и да имаат сметки во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/16)
остануваат во важност до рокот за кој се издадени.
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8. На постапките започнати пред стапување во сила на оваа одлука ќе се
применуваат одредбите од Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто
не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 42/16).
9. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
О бр.02-15 /II-3/2019
28 февруари 2019 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска
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