
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 

Врз основа член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на 
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 
123/12 и 43/14), член 36 став 3 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) и точка 22 од Одлуката за менувачки работи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 127/12 и 42/14), гувернерот на Народната банка на 
Република Македонија донесе  

 
 

Упатство за изменување и дополнување на Упатството 

за спроведување на Одлуката за менувачки работи 
               („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/14) 

 
1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за менувачки работи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 164/12 ), во точка 3, по став 3 се 
додава нов став 4 којшто гласи: 

 
„При вршењето менувачки работи преку банкомат со функција за менувачки 

работи, овластената банка е должна да обезбеди, пред секоја купопродажна 
трансакција на ефективни странски пари, на екранот на банкоматот со функција за 
менувачко работење (во понатамошниот текст: банкоматот) да се прикаже курсна 
листа на куповни и продажни курсеви на валутите коишто се купуваат и се 
продаваат. Овластената банка е должна да обезбеди на екранот на банкоматот да 
се појавува известување за износот што ќе го добие физичкото лице, како и за 
евентуалното заокружување на износот до одреден апоен и притоа физичкото 
лице мора да има можност да ја потврди или да ја одбие трансакцијата.“. 

 
2. По точката 5, се додава нова точка 5-a којашто гласи: 
 
„5-а. При вршењето менувачки работи преку банкоматот, овластената банка 

е должна да обезбеди банкоматот за секоја трансакција да издава Потврда за 
купување/продавање ефективни странски пари МТ1/Б, којашто ги содржи 
следниве податоци: 

 
 името на овластената банка, којашто од гувернерот на Народната банка 

има добиено дозвола за основање и работење и врши менувачко работење преку 
банкомат; 

 бројот на потврдата којшто хронолошки почнува од 1 (еден); 
 датумот на кој се врши трансакцијата; 
 шифрата 1, кога се купуваат ефективни странски пари; 
 шифрата 2, кога се продаваат ефективни странски пари; 
 ознака на видот на валутата којашто ја купува или ја продава од кодексот 

на шифри на валути од Упатството за начинот на вршење на платниот промет со 
странство; 

 износ на ефективни странски пари коишто се купуваат или износот на 
странските ефективни пари коишто се продаваат; 

 курсот од курсната листа (куповен или продажен во зависност од 
трансакцијата) којшто важи во моментот кога се извршува трансакцијата; 
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 износот во денари коишто се примаат или се исплатуваат; 
 шифрата 3 ако врши купување/продавање од/на домашно физичко лице 

(резидент), а шифрата 4 ако врши купување/продавање од/на странско физичко 
лице (нерезидент) и 

 бројот на банкоматот евидентиран во Регистарот на Народната банка на 
Република Македонија. 
 

При вршењето на менувачките работи преку банкоматот, потврдата за 
купување и продавање ефективни странски пари - МТ1/Б се изготвува во два 
примерока, од кои едниот во хартиена форма задолжително го добива физичкото 
лице кое ја извршило трансакцијата, а вториот примерок се чува во електронска 
форма и служи за потребите на овластената банка.“. 
  

3. Во точка 6 став 2, зборот: „треба“ се заменува со зборовите: „е должен“. 
  

4. Во точка 7, став 4, во образецот ИМР1 - Извештај за прометот остварен 
од менувачко работење, зборовите: „Печат и потпис“ се заменуваат со зборот: 
„Потпис“. 
 

    Во став 5 алинеи 3 и 4, зборовите: „откупот на ефективните“ се заменуваат 
со зборовите: „вредноста на купените ефективни“, а во алинеите 6 и 12, зборот: 
„средниот“ се заменува со зборот: „просечниот“. 
 
  По ставот 6 се додава нов став 7 којшто гласи:  
 

„Банките коишто вршат менувачко работење преку банкоматот се должни, 
во збирниот декаден извештај за прометот остварен од менувачки работи (ИМР1), 
да го внесуваат и прометот остварен од банкоматот.“. 

 
5. По точката 7, се додава нова точка 7-a којашто гласи: 
„7-а. Овластената банка којашто врши менувачко работење преку 

банкоматот е должна да доставува до Народната банка на Република Македонија 
збирен декаден извештај за прометот остварен од банкомат со функција за 
менувачко работење, на образецот ИМР 1/Б. 

 
Збирниот декаден извештај за прометот остварен од банкомат со функција 

за менувачко работење се доставува електронски, преку интернет - апликација, во 
рок од 2 (два) работни дена по истекот на декадата. 

 
Образецот ИМР1/Б - Извештај за прометот остварен од банкомат со 

функција за менувачки работи е даден во прилог: 
 

Образец - ИМР1/Б Извештај за прометот остварен од банкомат со функција 
за менувачки работи за периодот од _____________до ____________, во 
оригинална валута. 

 

 

Резиденти Нерезиденти Резиденти Нерезиденти

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Потпис на овластеното лице:

Продадена странска ефективаКупена странска ефектива

Матичен број на овластената банка Име на овластената банка

Валута Куповен курс Примања во денари Продажен курс
Издавања во 

денари
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Во колоните на образецот ИМР1/Б се запишуваат следниве податоци: 
 
 Во колоната 1 се запишува ознаката на валутата којашто е предмет на 

трансакција од кодексот на шифри на валути од Упатството за начинот на вршење 
платен промет со странство на Народната банка; 

 Во колоната 2 се запишува вредноста на купените ефективни странски 
пари од домашни физички лица (резиденти); 

 Во колоната 3 се запишува вредноста на купените ефективни странски 
пари од странски физички лица (нерезиденти); 

 Во колоната 4 се запишува вредноста на просечниот куповен курс за таа 
декада по валути; 

 Во колоната 5 се запишува збирната вредност на примањата во денари 
од продадените ефективни странски пари; 

 Во колоната 6 се запишува вредноста на продадените ефективни 
странски пари на домашни физички лица (резиденти); 

 Во колоната 7 се запишува вредноста на продадените ефективни 
странски пари на странски физички лица (нерезиденти); 

 Во колоната 8 се запишува вредноста на просечниот продажен курс по 
валути за таа декада; 

 Во колоната 9 се запишува збирната вредност на издавањата во денари 
за купените ефективни странски пари. 

 

6. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

 
 
 
 

У бр. 11504                                     
7 април 2014 година                      Гувернер 

Скопје         Димитар Богов                     


