
 
 

 
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 
153/15, 6/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/21), 
член 26 став 4 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) и точка 14 од 
Одлуката за начинот за вршење на платниот промет со странство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 42/11), гувернерката на Народната банка на Република 
Северна Македонија донесе  
 
 

                УПАТСТВО 
          за изменување и дополнување на Упатството 

         за начинот за вршење на платниот промет со странство 
               

1. Во Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/16 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 41/19, 38/20 и 7/21), во точката 91, по ставот 2, се додава нов 
став 3 којшто гласи:  

 
 „Банката ги обработува подигнатите ефективни странски пари, коишто ги купува 
овластениот менувач, согласно со договорот со овластената банка, со средства од 
посебната денарска сметка, на образецот 746, шифра на основ 452, при што во колоната 
1 од рубриката 6 задолжително го наведува матичниот број на резидентот овластен 
менувач.“ 

 
Ставот 3 станува став 4. 
 

  2. Во прилогот бр. 4 „ШИФРИ НА ОСНОВИ ЗА НАПЛАТА И ПЛАЌАЊА“ во точката 
2.ТРАНСАКЦИИ ПОМЕЃУ РЕЗИДЕНТИ И НЕУТРАЛНИ ТРАНСАКЦИИ, се додава нова шифра 
на основ за плаќања, којашто гласи: 

 
„452 ‒ Менувачко работење ‒ подигање ефективни странски пари коишто ги купува 
овластениот менувач од банката, согласно со договорот со овластената банка.“  

 
 3. Насекаде низ текстот на ова упатство, зборовите: „Република Македонија“ 
се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.  

 
 4. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“. 
 

  
У бр. 02-10412/1                                                   Гувернер 
23 март 2022 година                     д-р Анита Ангеловска-Бежоска                                                      
Скопје  

 
 
 

 


