
 
 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

                                                                                                          
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15,  6/16 и 83/18), 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 
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 Македонија донесе  
 
 

                 УПАТСТВО 
                 за изменување и дополнување на Упатството за     

                 начинот за вршење на платниот промет со странство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/19) 

               
1. Во Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство 

(„Службен весник на Република Македонија„ бр. 141/16), во точката 27 став 1, зборовите: 
„точката 162“ се заменуваат со зборовите: „точката 158“. 
 

2. Во точката 28 став 1, алинеите 6 и 7 се менуваат и гласат: 
 

„- наплата врз основа на продажба на хартии од вредност (портфолио-
инвестиции): налог за продажба / извештај од продажба на хартии од вредност во 
странство, договор со кој се уредува односот со овластениот учесник на пазарот на 
хартии од вредност / овластениот учесник на странска берза или странски организиран 
пазар на хартии од вредност или друг документ со кој може да се потврди трансакцијата; 

- наплата врз основа на дивиденди, камати и други приноси од хартии од вредност 
(портфолио-инвестиции): извод од сметка за хартии од вредност издаден од соодветен 
странски депозитар или известување / документ за исплатена дивиденда, камата или 
други приноси од хартии од вредност.“ 
 

3. Во точката 38 став 1 алинеја 2, зборовите: „точката 162“ се заменуваат со 
зборовите: „точката 158“. 

 
4. Во точката 41 став 1, алинејата 6 се менува и гласи: 
 

„- за плаќање врз основа на вложување во хартии од вредност во странство од 
страна на резиденти (портфолио-инвестиции) согласно со член 14 од Законот за девизно 
работење: налог за извршување трансакција даден на овластен учесник на пазарот на 
хартии од вредност / овластен учесник на странска берза или организаран пазар на 
хартии од вредност или друг документ со кој може да се потврди трансакцијата;“ 
 

Во алинејата 12, точката и запирката се заменуваат со точка.  
Алинејата 13 се брише. 
 
5. Во точката 45 став 2, зборовите: „точката 162“ се заменуваат со зборовите: 

„точката 158“. 
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6. Ова упатство стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето со „Службен 
весник на Република Македонија“.  

 
 

  
У бр.  16-5130/1                                                     Гувернер 
13 февруари 2019 година     д-р Анита Ангеловска-Бежоска                                                      
Скопје              

 
 
 
 
 
 
 

 
 


