
  

 

  

  

Д О Г О В О Р 

за отворање девизна сметка со правно лице – резидент 

  

  

  

Склучен помеѓу:  

  

  

            1. Народна банка на Република Северна Македонија, со седиште 

на бул. „Кузман Јосифовски - Питу“ бр. 1 Скопје, застапувана од вицегувернерот 

м-р Емилија Нацевска, со овластување бр. 04-34407/1 од 1 ноември 2018 година 

(во натамошниот текст: Народната банка), од една страна  

  и     

             2.............................(назив и адреса на институцијата), со седиште 

на............... со ЕМБС ..........., застапувано од ......................... (овластено лице за 

претставување на институцијата), од друга страна.  

  

   

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 1 

  

Со овој договор се регулираат меѓусебните права и обврски на Народната 

банка и на ................................... (назив на институцијата) во врска со начинот 

на отворање, работење и затворање на девизната сметка (во натамошниот текст: 

сметка) на ................................ (назив на институцијата). Сметката е за 

реализација на договорот за проектот  ...................................., со ИБАН број 

............................... и кориснички број ........................   

  

II. НАЧИН НА ОТВОРАЊЕ СМЕТКА  

  

Член 2 

  

Народната банка отвора сметка на име и во корист на ........................... 

(назив на институцијата) врз основа на писменото барање за отворање девизна 

сметка број ................. од .................... година, доставената потребна 

документација и врз основа на овој договор.  

  

  

III. РАБОТЕЊЕ СО ДЕВИЗНА СМЕТКА  

  

Член 3 

  

Народната банка ги извршува налозите за плаќање врз основа на доставен 

уреден налог пропишан со Упатството за начинот на вршење на платниот промет 

со странство.  

Извршувањето платежни трансакции на ……………………………………….(назив 

на институцијата) може да биде одложено во следниве случаи: 

 

 



- во случај кога вистинскиот сопственик на ……….…………(назив на 

институцијата) не е внесен или ажуриран во регистарот на вистински 

сопственици, единствениот трговски регистар, регистарот на други правни лица 

или регистарот на буџетски корисници во надлежност на Министерството за 

финансии, сè додека податоците не бидат внесени во регистарот; 

- во случај на ненавремено доставување на бараните дополнителни 

информации и документација за трансакцијата, сè додека …………….…….(назив на 

институцијата) достави сите барани информации и документација за 

трансакцијата. 

 

 Извршување на платежните трансакции може да биде одбиено кога 

не може да бидат спроведени мерките за анализа на …………(назив на 

институцијата) и/или платежните трансакции не се во согласност со 

меѓународните стандарди, регулативата на Европската Унија и националните 

прописи во областа на спречувањето перење пари, финансирање тероризам и 

санкции. 

  

  

Член 4 

  

За остварените приливи и одливи, Народната банка доставува на 

…………………..….(назив на институцијата) извод за тековната состојба на 

сметката.  

  

  

IV. НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ  

  

Член 5 

  

         За извршените услуги Народната банка пресметува и наплатува 

надоместоци во согласност со Одлуката за единствената тарифа на 

надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Северна 

Македонија.  

  

  

V. ЗАТВОРАЊЕ СМЕТКА  

  

Член 6 

  

Народната банка може да ја затвори сметката на ……………..(назив на 

институцијата) доколку се исполнети пропишаните услови.   

  

 

Член 7 

                            

          Народната банка ги пренесува средствата од затворените сметки во 

согласност со прописите.   

  

  

 

 

 

 

 



 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

  

Член 8 

  

Овој договор се склучува на неопределено време.  

Секоја договорна страна може да бара раскинување на договорот.  

Доколку една од страните не се придржува кон одредбите на овој договор, 

другата договорна страна може да го раскине договорот за што ја известува 

другата договорна страна, без одлагање.   

  

Член 9 

  

За прашањата коишто не се регулирани со овој договор, се применуваат 

важечките законски прописи.   

  

Член 10 

  

Договорните страни се обврзуваат настанатите неусогласености да ги 

решаваат спогодбено.  

Евентуалните спорови врз основа на овој договор ги решава надлежниот 

суд во Скопје.  

   

Член 11 

  

Овој договор е составен во 4 (четири) еднакви примероци, од кои по 2 

(два) примерока за секоја договорна страна.  

  

  

  

  

 Народна банка на  (назив на институцијата)   

Република Северна Македонија    

 Вицегувернер    

    

    
(овластено лице за претставување на 

м-р Емилија Нацевска                        институцијата)  
  

  

      ________________________                      _________________________  

  

  

  


