
 
 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на 
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 
123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 23 став 2 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), Советот на Народната 
банка на Република Северна Македонија донесе    

 
 

О Д Л У К А 
за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под 

кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да 
имаат сметки во странство 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 88/21) 
 

 
1. Во Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се 

овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 42/16 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија бр. 50/19, 181/19, 167/20 и 308/20), во точката 1 став 2 алинеја 2, 
сврзникот „и“ на крајот од алинејата се заменува со точка и запирка. 
 
 Алинејата 3 се заменува со нова алинеја којашто гласи: 
 
          „- кај странски платежни институции или институции за електронски пари; и“ 
 

По алинејата 3 се додава нова алинеја 4 којашто гласи: 
 
„- кај овластен учесник на странска берза или на организиран пазар на хартии 

од вредност.“ 
 

По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5 коишто гласат: 
 

„Oвластен учесник на странска берза или на организиран пазар на хартии од 
вредност е правно лице коешто добило одобрение, дозвола или лиценца од 
надлежен орган во странство за вршење услуги со хартии од вредност или е запишан 
во соодветен јавен регистар на овластени учесници на финансиските пазари.   

 
Странска платежна институција или институција за електронски пари е 

правно лице коешто добило одобрение, дозвола или лиценца од надлежен орган во 
странство за вршење платежни услуги или издавање електронски пари или е 
запишана во соодветен јавен регистар.“ 
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2. Во насловот на главата II, зборовите: „ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ“, се 
заменуваат со зборовите: „ПЛАТЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ИНСТИТУЦИИ ЗА 
ЕЛЕКТРОНСКИ ПАРИ“. 

 
3. Во точка 2, потточката 2.12 се менува и гласи: 

 
„ 2.12 Резиденти коишто имаат обврска за плаќање врз основа на купување 

хартии од вредност во странство и резиденти коишто имаат хартии од вредност во 
странство, за целите на наплата на побарувањата врз основа на продажба на хартии 
од вредност во странство, дивиденди, камати или други приноси врз основа на 
хартиите од вредност. 

 
Обврската за плаќање при купувањето хартии од вредност и наплатата од 

продажбата на хартиите од вредност во странство се докажуваат со налог за 
извршување на трансакцијата, или извештај за извршена трансакцијата, или договор 
или друг документ со кој може да се потврди трансакцијата или соодветен документ 
со кој може да се потврди воспоставувањето деловен однос меѓу резидентот и 
овластениот учесник на странска берза или на организиран пазар на хартии од 
вредност. Побарувањата врз основа на дивиденди, камати или други приноси врз 
основа на хартиите од вредност се докажуваат со известување / документ за 
исплатена дивиденда, камата или други приноси од хартии од вредност, како и извод 
од сметка за хартии од вредност издаден од соодветен странски депозитар. 

 
Во налогот за пристигнатиот прилив, треба јасно да биде наведена основата 

на трансакцијата (продажба на хартии од вредност, враќање неупотребени 
средства, исплата на дивиденда, камата или друг принос). 

 
 Сметката кај странската банка или кај овластениот учесник на странска берза 
или на организиран пазар на хартии од вредност од оваа потточка може да се 
користи само за трансфер на средства од и кон странство, коишто се поврзани со 
трансакциите со хартии од вредност во странство. 
 

4. Точката 4 се менува и гласи: 
 
 „Резидентите правни и физички лица можат слободно да отвораат и да имаат 
сметки кај платежни институции или институции за електронски пари во странство 
само заради комерцијални цели, односно за купување/продавање стоки и услуги по 
електронски пат, во износ до 2.500 евра по лице на месечна основа. 
 
 Доколку странските платежни институции или институции за електронски 
пари од ставот 1 на оваа точка се и овластени учесници на странска берза или 
организиран пазар на хартии од вредност, во смисла на член 14 од Законот за 
девизното работење, резидентите, правни и физички лица, можат слободно да 
отвораат и да имаат сметки кај нив и за целите на купување/продавање хартии од 
вредност во странство, во согласност со одредбите од потточката 2.12 од оваа 
одлука.“ 
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5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“. 

 
 

  
 
О бр. 02-15/V-1/2021                         Гувернер 
19 април 2021 година          и претседавач                                
Скопје       на Советот на Народната банка    

          на Република Северна Македонија 
                                                                      д-р Анита Ангеловска-Бежоска 


