
 
 

                               

                                                                   
 

Врз основа член 48 став 1 точка 3 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, 83/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 110/21), член 36 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, 23/16 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 110/21) и точка 22 од Одлуката за менувачки работи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 127/12, 129/12, 42/14, 42/16, 184/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 198/21 и 70/22), 
гувернерката на Народната банка на Република Северна Македонија донесе 

 
У  П  А  Т  С  Т  В  О  

за изменување на Упатството за спроведување на Одлуката за менувачки 
работи 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 77/22) 
 

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за менувачки работи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 164/12, 61/14 и 89/18) во точката 
4, ставовите 2 и 3 се бришат. 

 
2. Во точката 7, став 4, образецот ИМР1 – Извештај за прометот остварен од 

менувачко работење, се менува и гласи: 
 
„Образец ИМР1 ‒ Извештај за прометот остварен од менувачко работење  
за периодот од _____________до ____________,   во оригинална валута 

 Матичен број на овластениот 
менувач: 

Име на овластениот менувач: 
 
                                                                     Тел. бр. 

Валута Почетна 
состојба 

         Купени Купена 
странска  

ефектива во евра  
од овластени  
банки 

Купени 
стран- 

ски 
чекови  

Куповен 
курс 

Прима- 
ња 

во 
денари 

Продадени Прода- 
дена 

стран. 
ефект. 
на овла- 

стени 
банки 

Преда- 
дени 

стран. 
чекови 
на овла- 

стени 
банки 

 

Про- 
дажен 

курс 

Издава- 
ња во 

денари 

Крајна 
состојба 

Купена странска  

ефектива 

Продадена стран- 

ска ефектива 

Рези- 
денти 

Нере- 
зиденти 

Рези- 
денти 

Нере- 
зиденти 

     1      2    3    4     5   6    7   8    9     10    11    12   13    14   15 

 

 

              

 
 

              

 
 

              

 
 

              

 Потпис на овластеното лице: 
  

  “ 

 

 
Ставот 5 се менува и гласи: 

 
„Во колоните на образецот ИМР1 се запишуваат следниве податоци: 
- Во колоната 1 се запишува ознаката на валутата којашто е предмет на 

трансакција од кодексот на шифри на валути од Упатството за начинот на вршење 
платен промет со странство на Народната банка; 
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- Во колоната 2 се запишува износот на почетната состојба за секоја валута, 
којшто треба да биде ист со оној од колоната „крајна состојба“ од извештајот за 
претходната декада; 

- Во колоната 3 се запишува вредноста на ефективните странски пари купени 
од домашни физички лица (резиденти); 

- Во колоната 4 се запишува вредноста на ефективните странски пари купени 
од странски физички лица (нерезиденти); 

- Во колоната 5 се запишува вредноста на ефективните странски пари купени 
во евра од овластени банки; 

- Во колоната 6 се запишува износот на откупените чекови; 
- Во колоната 7 се запишува вредноста на просечниот куповен курс за таа 

декада по валути; 
- Во колоната 8 се запишува збирната вредност на примањата во денари, и 

тоа: 
 - примената денарска противвредност од продадени ефективни странски 
пари; 
 - подигнатите денари од посебната денарска трансакциска сметка за 
менувачко работење;           

- Во колоната 9 се запишува вредноста на ефективните странски пари 
продадени на домашни физички лица (резиденти); 

- Во колоната 10  се запишува вредноста на ефективните странски пари 
продадени на странски физички лица (нерезиденти); 

- Во колоната 11 се запишува вредноста на ефективните странски пари 
продадени на овластени банки; 

- Во колоната 12 се запишува вредноста на странските чекови предадени на 
овластени банки; 

- Во колоната 13 се запишува вредноста на просечниот продажен курс по 
валути за таа декада; 

- Во колоната 14 се запишува збирната вредност на издавањата во денари, и 
тоа: 

- издадената денарска противвредност за купени ефективни странски пари и 
чекови; 
- уплатените денари на посебната денарска трансакциска сметка за 
менувачко работење; 
- Во колоната 15 се запишува износот на крајната состојба по валути на 

последниот ден од декадата.“ 
 
Ставот 6 се менува и гласи: 
 
„Банките овластени за вршење менувачки работи, при изготвувањето на 

декадниот извештај на образецот ИМР1 ‒ Извештај за прометот остварен од 
менувачко работење, не се должни да ја пополнуваат колоната 2 ‒ почетна состојба 
и колоната 15 ‒ крајна состојба.“ 
 

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

У. бр. 02-10750/1                                            Гувернер  
24  март 2022 година                                       д-р Анита Ангеловска-Бежоска 
Скопје 


