
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на 
Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 110/21) и член 5 став 1 точка 11 од Законот за платниот 
промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 22/08, 159/08, 
133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15, 199/15 и 7/19 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/20), Советот на 
Народната банка на Република Северна Македонија донесе  

  
 

О Д Л У К А 
за начинот на водењето и содржината на единствениот 

 регистар на трансакциски сметки 
 
 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

1. Со оваа одлука се уредуваат начинот на водењето и содржината на 
Единствениот регистар на трансакциски сметки (во натамошниот текст: 
ЕРТС). 

 
II. СОДРЖИНА НА ЕРТС 
 

2. ЕРТС ги содржи следниве податоци: 
 

2.1 Задолжителни податоци за сите видови трансакциски сметки (во 
натамошниот текст: сметки): 

  
- број на сметката на имателот на сметката; 
- датум на отворање на сметката; 
- полно име на имателот на сметката; 
- назив на сметката; 
- седиште; 
- адреса; 
- код на земјата на имателот на сметката; 
- вид на сметката; 
- статус на сметката; 
- датум на промена на сметка; 
 

2.2 Условно задолжителни податоци: 
 
- матичниот број на учесникот во платниот промет е задолжителен за 

оние иматели на сметки на кои им е доделен; 
- даночниот број на имателот на сметката е задолжителен во случај 

кога имателот на сметката е даночен обврзник во Република 
Северна Македонија; 
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- идентификацискиот број на инвестицискиот фонд издаден согласно 
со Законот за инвестициски фондови e задолжителен во случај кога 
сметката е отворена на име на друштво за управување со отворени 
и затворени инвестициски фондови, односно друштво за 
управување со приватни фондови со седиште во Република Северна 
Македонија коешто добило дозвола согласно со Законот за 
инвестициски фондови, а се води за сметка на инвестициски фонд; 

- кодот за национална класификација на дејностите на учесникот во 
платниот промет е задолжителен за оние иматели на сметки на кои 
им е доделен; 

- организацискиот облик на учесникот во платниот промет е 
задолжителен за оние иматели на сметки на кои им е доделен;  

- број на телефон; 
- шифра на населено место; 
- број на телефакс; 
- Е-маил адреса. 

 
3. Сметките се класифицираат по вид на сметка. Видот на сметката се 

одредува врз основа на статусот на имателот на сметката и намената на 
средствата на сметката. Видот на сметката ја одредува носителот на 
платниот промет во согласност со одредбите од договорот за отворање на 
сметка, значајни при нивно класифицирање. 

 
4. Носителите на платниот промет го вршат класифицирањето на сметките 

по следниве видови: 
 
 

 

 
Реден 
број 

 

Вид на сметката 
 според намена на средствата  

Статус на имателот на 
сметката 

1. Плаќања поврзани со дејноста на 
имателот на сметка 

Резидент правно лице кое не 
е банка, физичко лице кое 
врши регистрирана дејност во 
согласност со законските 
прописи на Република 
Северна Македонија. 

2. Плаќања на физички лица кои не 
вршат регистрирана дејност во 
согласност со законските прописи 
на Република Северна 
Македонија. 

Резидент физичко лице 

3. Плаќања поврзани со дејноста на 
банките и штедилниците 

Банки, филијали на странски 
банки и штедилници 

4. Собирање стечајна / 
ликвидациска  маса 

Правно лице во стечај / 
ликвидација 

5. Плаќања на нерезидент  Нерезидент правно лице   

6. Плаќања на нерезидент  Нерезидент физичко лице  

7. Плаќања во име на имателот на 
сметката, а за сметка на трети 
лица врз основа на овластување 

Правно лице, физичко лице, 
лице кое врши јавно 
овластување согласно со 
закон 
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коешто произлегува од закон ‒ 
сметка со посебен статус 

8. Плаќања за потребите на 
државните институции 

Држава 

9. Плаќања по пресметка на 
обврските и побарувањата на 
учесниците во платниот промет 

Клириншка куќа  

10. Плаќања за потребите на 
инвестицискиот фонд 

Инвестициски фонд 

 
 

III. ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ 
 
5. Обврзници за доставување податоци од својот регистар на 

трансакциските сметки до клириншката куќа којашто го води ЕРТС (во 
натамошниот текст: клириншката куќа) се носителите на платниот промет. 

 
6. Носителот на платниот промет е должен да ги достави до клириншката 

куќа сите измени во својот регистар на трансакциски сметки на денот кога 
се евидентирани, најдоцна до крајот на работното време на клириншката 
куќа. 

 
7. Носителот на платниот промет е одговорен за точноста на доставените 

податоци и за ажурноста на нивното доставување до ЕРТС.  
 
8. Клириншката куќа е должна да обезбеди дневна ажурност и идентичност 

на податоците од ЕРТС со податоците доставени од регистарот на 
трансакциски сметки на носителот на платниот промет. 

 
9. Клириншката куќа е должна да ги доставува податоците од ЕРТС до 

Народната банка на Република Северна Македонија и до Трезорот на 
дневна основа. 

 
10. Клириншката куќа пропишува Упатство со кое се регулираат начинот, 

формата за доставување и постапката за измена на податоците во ЕРТС 
од страна на носителите на платниот промет.  

 
11. Клириншката куќа е должна да ја извести Народната банка на Република 

Северна Македонија за секоја измена на Упатството наведено во точка 10 
од оваа одлука најмалку 15 дена пред неговото стапување во сила. 
 
 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

12. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува 
од денот на определувањето нови идентификациски броеви за секој 
инвестициски фонд од страна на Комисијата за хартии од вредност, 
согласно со член 64 став 3 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 150/21). 
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13. На денот на започнувањето со примената на оваа одлука, престанува да 
важи Одлуката за начинот на водењето и содржината на единствениот 
регистар на трансакциски сметки („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 146/07). 

 
 

 
О бр. 02-15/XIX-5/2021 
3 декември 2021 година 

Скопје 
 

 
Гувернер и 

претседавач 
на Советот на Народна банка на Република 

Северна Македонија 
   д-р Анита Ангеловска-Бежоска 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


