
 
 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со член 17 став 4 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), член 5 став 1 точка 2, 3 и 4 и член 13 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, 
193/17 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 31/20) и член 
4 став 3 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 
и  „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/21), Советот на 
Народната банка на Република Северна Македонија донесе  
 
 

О Д Л У К А 
за општите услови за отворање и затворање сметки во  

Народната банка на Република Северна Македонија 
 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

1. Со оваа одлука се пропишуваат општите услови за отворање и затворање сметки 
на правни лица во Народната банка на Република Северна Македонија (во 
натамошниот текст: Народната банка). 

 
II. ОТВОРАЊЕ СМЕТКИ 
 

2. Народната банка ги отвора сметките од точка 1 на оваа одлука врз основа на 
писмено барање за отворање сметка и договор склучен со Народната банка. 
 

3. Пред да отвори сметка, Народната банка задолжително го утврдува идентитетот 
на правното лице, неговиот законски застапник и лицата овластени од него за 
работа со сметката, врз основа на документацијата пропишана со оваа одлука. 

       
4. Народната банка го идентификува домашното правно лице од точка 3 на оваа 

одлука, заради отворање сметка, врз основа на следнава документација:  
 

- решение за упис или тековна состојба од трговскиот регистар, регистарот 
на други правни лица, односно во регистарот на надлежниот орган на 
Република Северна Македонија, ако уписот во регистарот е пропишан со 
закон, не постаро од шест месеци, во хартиена форма или електронски, 
потпишани со квалификуван сертификат согласно со закон;  
 

- акт од надлежен орган за основање, ако учесникот не е запишан во 
регистар;  
 

- извод од законот, ако учесникот е основан согласно со закон; 
 
- пријава на овластени лица за располагање со средствата на сметката, со  

потпис од овластените лица со кои ќе се заверуваат инструментите на 
платниот промет; 
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- своерачно потпишана изјава со следниве податоци за носителот на јавна 
функција: име и презиме, важечка адреса на живеење според документот 
за идентификација (лична карта или пасош), ден, месец, година на 
раѓање, единствен матичен број на граѓанинот, државјанство и податоци 
за видот на вистинската сопственост во правното лице. Изјавата се 
доставува доколку некое од лицата во рамките на управувачката 
структура на правното лице или од пријавата на овластени лица за 
располагање со средствата на сметката е носител на јавна функција. 

 
 

5. Народната банка го идентификува странското правно лице од точка 3 на оваа 
одлука, заради отворање сметка, врз основа на следнава документација:  

 
 

- извод од трговскиот регистар или друг регистар каде што се води 
евиденцијата за правните лица во земјата во која е регистриран субјектот, 
во хартиена форма не постар од шест месеци или електронски, потпишан 
со квалификуван сертификат согласно со закон, од кој може да се утврди: 
датумот на неговото основање, називот, адресата, седиштето и дејноста 
којашто ја врши; 

 
- пријава на овластени лица за располагање со средствата на сметката, со  

потпис од овластените лица со кои ќе се заверуваат инструментите на 
платниот промет. 

 
 

6. При отворањето сметка на правно лице, Народната банка може да побара и друга 
дополнителна документација.  

 
7. Документацијата потребна за отворање сметка на правно лице се доставува во 

оригинал или фотокопија заверена од нотар или електронски потпишана со 
квалификуван сертификат согласно со закон. 
 

Народната банка задолжително задржува фотокопија од презентираната     
документација или ја чува во електронска форма. 
 

 
8. При отворањето сметка на правно лице, Народната банка склучува договор со 

правното лице. Со договорот задолжително се регулираат најмалку следниве 
работи: 

 
- начин на отворање и затворање на сметката; 
- начин на прием и извршување на налозите за плаќање; 
- известување за остварените приливи и одливи на сметката;  
- сите трошоци или провизии поврзани со работењето со сметката коишто 

правното лице има обврска да ѝ ги плаќа на Народната банка. 
 

Договорот го потпишуваат лицата овластени за застапување на договорните    
страни, односно лицата кои тие ќе ги овластат. 

 
9. По исклучок, Народната банка може да им отвори сметки на меѓународни 

финансиски институции без поднесување барање и документација од точките 2, 
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3, 4, 5, 6 и 7 и без склучување договор од точката 8 на оваа oдлука, доколку е 
определена како нивни депозитар согласно со закон. 

 
III. ЗАТВОРАЊЕ СМЕТКИ 

 
10. Народната банка ја затвора сметката на правното лице врз основа на негово 

писмено барање доколку се исполнeти пропишаните услови. 
 

11. Народната банка ја затворa сметката на домашното правно лице и без негово 
писмено барање доколку домашното правно лице: 

- е неактивен субјект чиешто бришење согласно со закон е објавено на веб-
страницата на Централниот регистар на Република Северна Македонија; 

- престане да постои како правен субјект врз основа на закон, судска одлука 
или по налог на надлежен орган. 

 
12. Народната банка ги пренесува средствата од затворените сметки на сметката на 

правниот следбеник или на сметката на правното лице одредено со закон или 
друг пропис. 
 
Ако со закон или друг пропис не е одреден правниот следбеник или друго правно 
лице на чија сметка треба да се пренесат средствата, Народната банка ги 
пренесува средствата од затворените сметки на сметката отворена кај Народната 
банка наменета за средства коишто не се користат. Народната банка треба да го 
извести за тоа правното лице кое претходно било овластено да располага со 
средствата од затворената сметка, во рок од 3 (три) работни дена сметано од 
денот на затворањето на сметката. 

 
Средствата на сметката отворена кај Народната банка, пренесени согласно со став 
2 од оваа точка, се распределуваат согласно со Законот за трговските друштва. 

 
13. Сметката на домашното правно лице не може да се затвори доколку на таа сметка 

се евидентирани неизвршени налози и основи за наплата, а тие не му се 
пренесени на правниот следбеник и ако не се изврши бришење на задолжницата 
од Регистарот на задолжници, со исклучок на точка 11 од оваа одлука.  

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
 

14.  Правното лице е должно да доставува важечка документација од точките 4, 5 и 
6 на оваа одлука, при секоја настаната промена, на секои 5 години, како и во 
пократок период на барање на Народната банка.  

 
15. Правното лице коешто има отворено сметка во Народната банка треба да достави 

изјава за носител на јавна функција предвидена во точка 4, став 1, алинеја 5, 
најдоцна во рок од 60 дена од денот на стапувањето во сила на оваа одлука. 

 
16. Со стапувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за општите 

услови за отворање и затворање сметки во  Народната банка на Република 
Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/16 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 157/19). 
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17. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Северна Македонија“. 

 
 
O бр.02-15/XXI-2/2021  
 30  декември 2021 година  
Скопје 

Гувернер  
и претседавач 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


