
 

 
 

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 
 

ОДЛУКА 
за изменување 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. 308/20) 

 
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 и 167/20), во точката 5 став 2, алинејата 5 се менува и 
гласи: 

„- за наплата на побарувања врз основа на одлука донесена од надлежен орган 
во странство или вонсудска спогодба склучена во странство.“ 
 
 2. Во точката 7, потточката 7.5 се менува и гласи: 
  

„7.5 За наплата на побарувањата врз основа на одлука донесена од надлежен 
орган во странство или врз основа на вонсудска спогодба склучена во странство, до 
висината на износот наведен во одлуката, односно спогодбата.“ 
 

3. Во точката 10, потточката 10.5 се менува и гласи:  
 
„10.5 За издавање одобрение за отворање и имање сметка кај странска банка 

за наплата на побарувања врз основа на одлука донесена од надлежен орган во 
странство или врз основа на вонсудска спогодба склучена во странство: 

- доказ дека друштвото е запишано во трговскиот регистар и регистарот на 
други правни лица. Изводот од трговскиот регистар и регистарот на други правни лица 
треба да биде издаден од надлежен орган и да не е постар од 3 (три) месеци и 
 - примерок од одлуката донесена од надлежен орган во странство или 
примерок од вонсудската спогодба склучена во странство.“ 
 
 4. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“. 
 
 
 
О бр. 02-15/XVII-2/2020     Гувернер 
17 декември 2020 година                             и претседавач                                
Скопје       на Советот на Народната банка    

          на Република Северна Македонија 
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска    


