
 
 

 Врз основа член 7 став 1 точка 10 и 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), член 36 став 3 
и член 45 став 1 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, 23/16 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 110/21), Советот на Народната банка на Република Северна 
Македонија донесе 
 

 

ОДЛУКА  
за изменување и дополнување на Одлуката за менувачки работи  

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 198/21) 
 
 

1. Во Одлуката за менувачки работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. бр.127/12, 42/14, 42/16 и 184/18) во точката 1 и во точката 17 
став 1 алинеја 2 зборовите: „Народна банка на Република Македонија“ се 
заменуваат со зборовите : „Народна банка на Република Северна Македонија“, 
додека во точката 2 став 1 алинеја 2 и во точката 17 став 1 алинеја 14 зборовите: 
„Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна 
Македонија“. 

 
2. Вo точката 4 став 1 алинеите 2, 3 и 5 се менуваат и гласат: 
 

„- име и презиме, адреса на живеење и матичен број на одговорното лице на 

подносителот на барањето. За одговорно лице нерезидент барањето содржи име 

и презиме, адреса на живеење и број на патна исправа; 

- адреса на просторијата во која ќе се вршат менувачките работи. Сите 

овластени лица може да вршат менувачки работи на секое менувачко место од 

резидентот правно лице, при што одговорното лице доставува список на 

овластените лица до Народната банка; 

- име и презиме, и матичен број на овластеното лице резидент. За 

овластеното лица нерезидент барањето содржи име и презиме и број на патна 

исправа;“ 

 
Во ставот 2, алинеите 7 и 8 се менуваат и гласат: 

„- изјава со податоци преземени од личната карта (име и презиме, матичен 

број, место и датум на раѓање, адреса на живеење, датум на издавање и рок на 

важење на личната карта) на одговорното лице и овластеното лице доколку се 

резиденти, со која се потврдува дека податоците содржани во изјавата се негови 

и точни, заверена од овластено лице (нотар); 

- изјава со податоци преземени од дозволата за привремен / постојан 

престој издадена од надлежна институција во Република Северна Македонија 

(име и презиме на лицето, државјанство, датум на раѓање, матичен број на 
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странец, место на раѓање на лицето, престојувалиште и адреса во Република 

Северна Македонија, датум и место на издавање, рок на важење и број на 

дозволата), на одговорното лице и овластеното лице доколку е странско физичко 

лице, со која се потврдува дека податоците содржани во изјавата се негови и 

точни, заверена од овластено лице (нотар) и копија од дозволата за работа во 

Република Северна Македонија. По истекот на важноста на дозволата за работа, 

одговорното лице и овластеното лице се должни да достават нова дозвола за 

работа;“ 

 По алинејата 10 се додава нова алинеја 11, која гласи: 

 „- доказ од надлежен орган кој содржи податоци за називот на правните 
лица во кои одговорното лице е евидентирано како сопственик, управител, 
основач, содружник или има друга форма на надлежност.“ 

 

3. Точката 6 се менува и гласи:  
 

„Одговорното лице на правното лице треба да обезбеди доказ од надлежен 

суд / институција дека против него нема изречени правосилни судски пресуди за 

кривично дело од областа на финансиите, кој не треба да биде постар од 6 (шест) 

месеци пред денот на поднесување на барањето. 

Доколку законодавството на земјата од која доаѓа одговорното лице 
поинаку ја регулира материјата од точката 6 став 1 на оваа одлука, должно е да 
приложи соодветен документ или правно мислење од адвокат, со што ќе може да 
се потврди разликата во регулативата.“ 

 

4. Точката 13, се менува и гласи: 
  

 „Овластениот менувач е должен да ја извести Народната банка и да ѝ 
достави соодветна документација за секоја промена на условите од точката 3 и 
на податоците и документите од точката 4 став 1 и став 2 алинеи 1, 2, 3, 6, 7, 8, 
10 и 11 од оваа одлука, вклучувајќи го и престанокот со вршење менувачки 
работи со враќање на писмениот / писмените белег / белези – 
налепницата/налепниците во рок од 5 (пет) работни дена од денот на 
настанувањето на промената. 

 
За секое затворање на менувачко место, отворање ново менувачко место 

и за промена на адресата на која се наоѓа просторијата за вршење менувачки 
работи, oвластениот менувач е должен да ја извести Народната банка и да ѝ ја 
достави соодветната документација согласно со точката 4 став 2 алинеи 1, 2, 4 и 
5 од оваа одлука најмалку 5 (пет) работни дена пред да настане промената. 
Доколку менувачот направи затворање на менувачко место и промена на 
адресата на просторијата за вршење менувачки работи, должен е како прилог 
кон известувањето да го врати писмениот белег – налепницата. 

 
За секоја измена на податоците и документите од точката 4 став 1 алинеи 

1 и 2, овластениот менувач е должен да ја извести Народната банка и да ѝ ја 
достави соодветната документација согласно со точка 4 став 2 алинеи 1, 6, 7, 8, 
9 и 11 и точка 6 став 1 од оваа Одлука, најмалку 5 (пет) работни дена пред да 
настане промената, за што Народната банка ќе издаде решение по службена 
должност. 
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Овластениот менувач е должен да ја извести Народната банка и да ѝ ја 
достави соодветната документација согласно со точката 4 став 2 алинеи 7 и 8 од 
оваа Одлука за секое ново овластено лице што ќе врши менувачки работи, како 
и за секој престанок со работа на некое од овластените лица за вршење 
менувачки работи најмалку 5 (пет) работни дена пред да настане промената. 

 
Во зависност од податоците коишто се менуваат и документацијата 

доставена за нив, како и за престанокот со вршење менувачки работи, Народната 
банка му издава соодветно решение или известување на овластениот менувач во 
рок од 15 (петнаесет) дена од приемот на уредното известување.“ 
 

5. Во точката 16 алинеја 6, зборот: „ЕМБГ“ се заменува со зборовите: 
„матичен број“. 

 
6. Во точката 20 став 5 зборовите: „8 (осум) дена“ се заменуваат со 

зборовите: „8 (осум) работни дена“. 
 

7. Образецот 1 кој е прилог на оваа одлука се менува и гласи: 
 

 

Образец  

 

П Р А Ш А Л Н И К  

за одговорното лице на правното лице  

  

1. Лични податоци:  

  

1.1 Име и презиме  

1.2  Адреса на живеење (за државјани на РСМ) 

1.3 Адреса во РСМ –  престојувалиште (за странско физичко лице со престој во РСМ)  

1.4 Датум и место на раѓање  

1.5 Државјанство  

1.6 Матичен број на граѓанинот (за државјанин на РСМ) 

1.7 Број на патна исправа (за странско физичко лице) 

1.8 Телефон / адреса на е-пошта  

  

   

2. Дали на правното лице ____________________________________________, со 

матичен број __________________ и седиште на 

_____________________________________________________________, коешто е 

подносител на барањето за добивање дозвола за вршење менувачки работи, врз која 

било основа му е укината дозволата за вршење менувачки работи, сметано до денот на 

поднесување на барањето?  

  

    Да _________                              Не __________  
  

  

3. Дали основачот / основачите ________________________________________, матичен 

број  _________________________на правното лице коешто го поднесува барањето за 

добивање дозвола за вршење менувачки работи, бил основач или бил член на орган на 

управување на друштво на кое, врз која било основа, му е укината дозволата за вршење 

менувачки работи, во претходните 10 (десет) години, сметано до денот на поднесување 

на барањето.  
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    Да _________                              Не __________  

  

Доколку одговорот е потврден, наведете го називот на друштвото, неговиот матичен 
број, функцијата којашто ја имал и основата за укинување на дозволата:  

 

Називот на друштвото: 
 

____________________________________________________________________; 
 ЕМБ 

______________________________  

  

 

4. Дали членот / членовите на органот на управување на правното лице коешто го 

поднесува барањето за добивање дозвола за вршење менувачки работи  

___________________________________________________________________, матичен 

број  _____________________________, бил основач или бил член на орган на 

управување на друштво на кое, врз која било основа, му е укината дозволата за вршење 

менувачки работи, сметано до денот на поднесување на барањето.  

  

                        Да _________                              Не __________  
  

 

Доколку одговорот е потврден, наведете го називот на друштвото, неговиот 
матичен број, функцијата којашто ја имал и основата за укинување на дозволата:  

 

Називот на друштвото: 
 

____________________________________________________________________; 
 матичен број  

______________________________  

 
 

Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека 
информациите содржани во овој прашалник, како и целата документација којашто ја 

доставува правното лице во рамките на барањето за добивање дозвола за вршење 

менувачки работи, се целосни и точни и не содржат фалсификувани податоци и 
документи.  

  

   

        Место и датум                                    Потпис на одговорното лице  

  

_____________________                          _________________________                                 

  

 

8. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“.  

 

 
О бр.02-15/XIII-3/2021                                      Гувернер 
19 август 2021 година                                    и претседавач 
Скопје                 на Советот на Народната банка 

                                                                  на Република Северна Македонија 
                                                                   д-р Анита Ангеловска-Бежоска 


