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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
2271. 

Врз основа на член 417 алинеја 5 од Законот за без-
бедност на сообраќајот на патиштата (,,Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 54/2007), министе-
рот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕТО НА СПОРТСКИ И ДРУГИ ПРИРЕДБИ 
НА ПАТ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗА-
НИ СО ОРГАНИЗИРАЊЕ НА СПОРТСКИ И ДРУ-
ГИ ПРИРЕДБИ НА ПАТ ОД СТРАНА НА УНИФОР-
МИРАНИТЕ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО  ЗА   ВНАТРЕШНИ  РАБОТИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на орга-
низација на обезбедувањето на спортски и други при-
редби на пат и висината на трошоците поврзани со ор-
ганизирање на спортски и други приредби на пат од 
страна на униформираните полициски службеници на 
Министерството за внатрешни работи.  

 
Член 2 

Обезбедувањето на спортски и други приредби на 
пат се врши во услови на отворен и затворен патен соо-
браќај.  

 
Член 3 

Во услови на отворен патен сообраќај, обезбедува-
њето на спортски и други приредби на пат се врши со 
еден службен патнички автомобил на Полицијата пред 
учесниците и со еден службен патнички автомобил на 
Полицијата зад учесниците на спортската или друга 
приредба на пат, а од левата страна на учесниците 
обезбедувањето може да се врши и со еден службен 
мотоцикл на Полицијата.     

 
Член 4 

Во услови на затворен патен сообраќај, обезбедува-
њето на спортски и други приредби на пат се врши со 
по еден службен патнички автомобил на Полицијата 
распоредени на краевите на патот на кој се одвива 
спортската или друга приредба на пат. 

 
Член 5 

Униформираните полициски службеници на Мини-
стерството за внатрешни работи може да преземаат и до-
полнителни мерки на обезбедување во зависност од ви-
дот и типот на спортската или друга приредба на пат.  

 
Член 6 

Одредбите кои се однесуваат на висината на трошоци-
те поврзани со обезбедувањето на вонреден превоз од 
Правилникот за начинот на организација на обезбедува-
њето на вонредниот превоз и висината на трошоците по-
врзани со обезбедување на вонреден превоз од страна на 
униформираните полициски службеници на Министерс-
твото за внатрешни работи („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 144/2007) се применуваат и при опре-
делувањето на висината на трошоците поврзани со обез-
бедувањето na спортски и други приредби на пат од стра-
на на униформираните полициски службеници на Мини-
стерството за внатрешни работи.  

 
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на плаќа-
ње на трошоците сврзани со обезбедувањето на проб-
ните возења, вонредниот превоз и спортски или други 
приредби на пат („Службен весник на СРМ“ бр. 18/85 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/92). 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 13.1-84470/1                           Министер 

26 декември 2007 година         за внатрешни работи, 
        Скопје                  м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

__________ 
2272. 

Врз основа на член 417 алинеја 2 од Законот за без-
бедност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 54/2007), министе-
рот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ВО-
ЗАЧКАТА ДОЗВОЛА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО 
ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНУВАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ ВО-
ЗАЧКИ ДОЗВОЛИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на обра-

зецот на возачката дозвола, начинот на нејзиното изда-
вање и заменување и за начинот на водење на евиден-
цијата за издадени возачки дозволи во Министерството 
за внатрешни работи („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 116/2007) во член 9 став 3 во третата 
реченица зборовите: „кои се однесуваат на посебни 
околности утврдени од страна на органот кој ја издава 
возачката дозвола (религиозни, медицински или кул-
турни)” се заменуваат со зборовите: „поради религиоз-
ни, медицински или културни причини”. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 13.1-84548/1                          Министер 

26 декември 2007 година        за внатрешни работи, 
        Скопје                  м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

__________ 
2273. 

Врз основа на член 13 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за личната карта („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 19/2007), мини-
стерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЧНАТА КАРТА, ОБРАЗЕЦОТ 
НА ПОТВРДАТА ЗА ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЧНАТА КАРТА, ОБРАЗЕЦОТ 
НА ЛИЧНАТА КАРТА, ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ И ЗАМЕНА НА ЛИЧНАТА КАРТА И ЗА 
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 

ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЧНИ КАРТИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за образецот на барањето за изда-

вање на личната карта, образецот на потврдата за под-
несено барање за издавање на личната карта, образецот 
на личната карта, постапката за издавање и замена на 
личната карта и за начинот на водење на евиденција за 
издадените лични карти („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 116/2007 и 129/2007) во член 7 став 
3 во третата реченица зборовите: „кои се однесуваат на 



31 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 161 - Стр. 3 

посебни околности утврдени од страна на органот што 
ја издава личната карта (религиозни, медицински или 
културни)” се заменуваат со зборовите: „поради рели-
гиозни, медицински или културни причини”. 

 
Член 2 

Во членот 9 зборовите: „ги сноси трошоците за” се 
заменуваат со зборот: „обезбедува”. 

 
Член 3 

Во член 11 во ставот 2 по зборовите: „матичен број” 
се додаваат зборовите: „место и адреса на живеење,”. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 13.1-84550/1                           Министер 

26 декември 2007 година         за внатрешни работи, 
        Скопје                  м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

__________ 
2274. 

Врз основа на член 48 од Законот за патните испра-
ви на државјаните на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 67/92, 
20/2003, 46/2004 и 19/2007), министерот за внатрешни 
работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРА-
СЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ВИЗИ НА ДР-
ЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОТОГРАФИРАЊЕ И ЗЕМА-
ЊЕ НА  ПОТПИС ЗА ПАТНИТЕ  ИСПРАВИ И  ЗА 

ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за обрасците на патните исправи и 

визи на државјаните на Република Македонија, за на-
чинот на фотографирање и земање на потпис за патни-
те исправи и за водење на евиденција („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 2/93, 54/93, 73/2004 
и 40/2007) во член 2-б став 3 во третата реченица збо-
ровите: „кои се однесуваат на посебни околности утвр-
дени од страна на органот кој го издава пасошот (рели-
гиозни, медицински или културни)” се заменуваат со 
зборовите: „поради религиозни, медицински или кул-
турни причини”. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 13.1-84552/1                           Министер 

26 декември 2007 година        за внатрешни работи, 
        Скопје                  м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
2275. 

О Б Ј А В А 
 
Договорот меѓу Република Македонија и Република 

Австрија за одбегнување на двојното оданочување и за 
заштита од фискална евазија по однос на данокот од 
доход и данокот на капитал, склучен во Скопје на 10 
септември 2007 година, ратификуван со Закон за рати-
фикација на Договорот меѓу Република Македонија и 
Република Австрија за одбегнување на двојното одано-

чување и за заштита од фискална евазија по однос на 
данокот од доход и данокот на капитал (“Службен вес-
ник на РМ“ бр. 152/2007), влегува во сила на 20 јануа-
ри 2008 година, а ќе се применува од 1 јануари 2008 го-
дина.  
 
          Бр. 77-854/1                                        Министер   
21 декември 2007година                 за надворешни работи, 

       Скопје                         м-р Антонио Милошоски, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

2276. 
Врз  основа на член 17, став 3 од Законот за платни-

от промет  (“Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 113/2007), министерот за  финансии донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА  ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  НА  ПЛАТНИ-
ТЕ  ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ  НА ПЛАТНИОТ  

ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА 
                   

I.  ОСНОВНИ  ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа упатство се  пропишуваат формата и со-

држината на  платните  инструменти, кои се во упо-
треба и исклучителна примена во платниот промет  на 
Република Македонија помеѓу учесниците во платниот 
промет (во понатамошниот текст: учесниците) и носи-
телите на платниот промет (во понатамошниот текст: 
носителите).    

2. Платен инструмент претставува однапред утврден 
образец со единствена содржина и форма, со кој учесни-
кот му наложува на носителот да изврши плаќање. 

3. Учесниците и носителите на платниот промет ги 
применуваат пропишаните платни инструменти кои се 
единствени  за извршување на платниот промет во зем-
јата. 
 

II. ФОРМА  И СОДРЖИНА НА ПЛАТНИТЕ   
ИНСТРУМЕНТИ 

 
4. Секој  платен инструмент задолжително го содржи 

називот (името) на платниот инструмент, во горниот 
десен агол и бројот на образецот во долниот десен агол. 

5. На платните инструменти се впишуваат податоци 
кои се неопходни за реализација на финансиските 
трансакции помеѓу учесниците во платниот промет. 
Тие податоци се впишуваат во за  тоа определени по-
лиња на инструментите и се нарекуваат  елементи на  
платните  инструменти. 

6. Елементите на платните инструменти се впишу-
ваат на платните инструменти со алфанумерички и ну-
мерички знаци. 

7. Платните инструменти  се  печатат и пополнува-
ат  на македонски јазик  со кирилично писмо во печат-
ни букви. 

8. Платни  инструменти во смисла на ова упатство се: 
8.1. УПЛАТНИЦА  (образец  ПП 10); 
8.2. НАЛОГ ЗА ИСПЛАТА НА ГОТОВИНА  

(образец ПП 40);  
8.3. УПАТНИЦА ЗА ИСПЛАТА  НА ГОТОВИ-

НА   (образец ПП 41); 
8.4. НАЛОГ ЗА ПРЕНОС (образец  ПП 30); 
8.5. ЗБИРЕН НАЛОГ ЗА ПРЕНОС (на товар на 

еден налогодавач во полза на еден примач по повеќе 
основи) (образец ПП 31); 

8.6. ЗБИРЕН НАЛОГ ЗА ПРЕНОС (на товар на еден 
налогодавач полза на повеќе примачи) (образец ПП 32); 

8.7. НАЛОГ ЗА ПЛАќАЊЕ НА ЈАВНИ ПРИХО-
ДИ  (образец  ПП 50); 

8.1. Елементи  на  инструментот  УПЛАТНИЦА   
(образец  ПП 10) 
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16. Место за автоматска обработка опционален 
Содржина на елементите  и нивно пополнување: 
1. Елементот “назив и седиште на уплатувачот - на-

логодавачот “, (назив и седиште на правното или физичко 
лице-уплатувач) е алфанумерички податок кој го пополну-
ва учесникот, а го означува називот  и седиштето на 
правното лице на начин како што е заведен во Централниот 
регистар, односно името и адресата на физичкото лице 
како е евидентирано во документот за идентификација 
(лична карта или пасош) издаден од надлежниот орган. 

2. Во елементот “банка на уплатувачот”, се впи-
шува алфанумерички податок  кој укажува на називот 
на банката каде што е извршена уплатата, односно бан-
ката каде што уплатувачот го поднесува инструментот 
заради извршување на платната трансакција. Овој еле-
мент  служи како дополнителна информација за бројот 
на трансакциската сметка на уплатувачот наведен на  
платниот инструмент а  го пополнува учесникот. 

3. Во елементот “повикување на број”, (одобрува-
ње) се впишува комбиниран нумерички и алфануме-
рички податок, кој претставува однапред договорен 
број помеѓу учесниците во платниот промет (уплатувач 
и примач), а содржи дополнителни информации за ос-
новата на плаќањето  на средства   (на пр. број на фа-
ктура, број на договор по платен аванс, број на продаж-
но место, број на кредитна партија  и  други дополни-
телни информации) и го пополнува учесникот. 

4. Во елементот “цел на дознака”, кој е алфануме-
рички податок е содржан опис на намената и основата 
за уплатата на средства заради која е воспоставен на-
лог, односно дава податоци за спроведување на кон-
трола на податоци наведени во елементот  “повикува-
ње на број “ и го пополнува учесникот. 

5. Елементот  “датум на уплата”, е нумерички по-
даток кој го пополнува учесникот- уплатувач, а  носи-
телот - банката го верифицира.   

6. Елементот “место на уплата”, е алфанумерички 
податок кој го пополнува учесникот, а укажува на ме-
стото каде  истиот  ги уплатил средствата.  

7. Елементот “потпис”, го пополнува учесникот , 
овластеното лице кое во правниот промет го претставу-
ва правното лице-уплатувач, односно физичкото лице-
уплатувач со што инструментот станува налог за пла-
ќање, т.е се одобрува   извршување на трансакцијата. 

8. Елементот “место за лого”, е празно. На тоа ме-
сто носителот или учесникот може да го втисне за-
штитниот знак заради препознатливост или од марке-
тиншки  мотив. 

9. Елементот “назив и седиште на примачот”, 
(назив и седиште на правно или физичко лице) е алфа-
нумерички податок кој го означува примачот на средс-
твата. Го пополнува учесникот  и  во тоа поле се 
впишува називот и седиштето на правното лице на 
начин како што е заведен во Централниот регистар, 
односно името и седиштето на физичкото лице како 
што е евидентирано во документот за идентификација 
(лична карта или пасош)  издаден од надлежниот 
орган. 

 10. Елементот “банка на примачот”, е алфануме-
рички податок кој служи за визуелна проверка на ин-
струментот и  дополнителна информација за бројот на 
трансакциската сметка на примачот на средства  наве-
ден на  платниот инструмент, а го пополнува учесни-
кот. 

11. Елементот “трансакциска сметка”,(број на 
сметка на примач) претставува податок од 15 
нумерички  знака  кои се внесуваат во 15 полиња, а го 
означуваат  бројот на трансакциската сметка на 
клиентот  во чија полза се врши плаќањето, односно 
примачот на средства. Истиот го пополнува учесникот. 

12. Елементот “износ”, (со бројки) претставува ну-
мерички податок изразен во македонски денари најм-
ногу до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред 
првата цифра на износот помал од максималниот број 
на предвидените полиња (за износ), се ставаат две ѕвез-
дички (**), со што би се минимизирала злоупотреба. 
После десетте полиња  се впишува износот во дени (со 
две децимални места)  со  што полето, со запирка,  де-
ните ги издвојува од денарите. 

13. Елементот  “шифра”, (на плаќање) е нумерички 
податок сочинет од три нумерички знака  кој го попол-
нува учесникот, согласно основата за плаќање, наведе-
на во Шифрите на плаќање кај единствените платни 
инструментикои кој се составен дел на ова упатство, а 
кој го содржат  описот на намената на дознаката и об-
јаснението за неговата примена. 

14. Елементот “начин” (на плаќање), е нумерички 
податок кој го пополнува учесникот-уплатувач, однос-
но налогодавачот и тој укажува дали  налогодавачот 
бара да се изврши уплатата итно (преку МИПС-систе-
мот на НБРМ), преку системите за одложено порамну-
вање, или на друг начин. Ако овој податок не е впишан 
од страна на налогодавачот, тогаш нема третман на ит-
но плаќање. 

Кодирањето  на начинот на плаќање  е дефинирано 
во глава III. точка 15 на ова упатство. 

15. Елементот  “наплатен надомест”, е нумерички  
податок  кој го впишува носителот  (до колку со акт 
има предвидено да наплаќа надомест  на трошок за 
прием на  ефектива или за извршување на услуга). 

16. Елементот “место за автоматска обработка на 
податоци”, е елемент во функција на носителот, кој му 
користи за полесна обработка на податоците и нивно 
автоматско процесирање. 

Елементи на талонот-Потврда за уплатница 
Талонот - Потврда за уплатница останува кај учес-

никот - уплатувач по  извршена контролата (за иден-
тичноста на податоците внесени во елементите на ин-
струментот) од  страна на носителот. Талонот содржи 
дел од елементите  на самиот инструмент - Уплатница 
т.е.: 

1. место за лого; 
2. трансакциска сметка (на примачот); 
3. износ; 
4. назив  и седиште  (на примачот); 
5. повикување на број при одобрување; 
6. шифра (на плаќање); 
7. начин (на плаќање) 
8. датум  на уплата; 
9. место на уплата; 
10. место за потврда на прием. 
Елементот “место за потврда на прием“ е елемент 

во функција на учесникот, кој му користи како доказ за 
даден налог за извршување на одредена трансакција кај 
носителот. 

Користење на инструментот УПЛАТНИЦА 
(образец  ПП 10):  

Уплатницата е инструмент кој во платниот промет 
го користат правните лица, физичките лица кои вршат 
регистрирана дејност и други физички лица.   Уплатни-
цата  како инструмент се користи  за уплата на готови 
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пари  во полза на сопствена сметка, како и уплата на 
готови пари во полза на туѓа сметка кога уплатува дру-
го физичко лице. Со добивањето на овој  платен ин-
струмент, носителот (банката)  од уплатувачот - нало-
годавачот добива соодветен износ на готови пари кои 
треба да ги уплати на сметката на примачот на средс-
тва. Уплатата може да биде на основа на: дневен пазар 
и други уплати, како и плаќање на обврски од страна 
на други физички лица кои не вршат регистрирана деј-
ност. 

8.2 Елементи   на  инструментот НАЛОГ  ЗА  
ИСПЛАТА НА ГОТОВИНА  (образец  ПП 40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содржина на елементите  и нивно пополнување: 
1. Во елементот “назив и седиште на налогодава-

чот”, (назив и седиште на правното или физичко лице-
налогодавач) е алфанумерички податок кој го пополну-
ва учесникот, а го означува називот  и седиштето на 
правното лице, на начин како што е заведен во Цен-
тралниот регистар, односно името и адресата на физич-
кото лице, како што е евидентирано во документот за 
идентификација (лична карта или пасош) издаден од 
надлежниот орган. 

2. Елементот “трансакциска сметка”  (на налого-
давачот), претставува податок од 15 нумерички знака  
кои се внесуваат во 15 полиња, а го означуваат: бројот 
на трансакциската сметка на  налогодавачот   на чиј то-
вар се врши  исплатата на средствата во готово и исти-
от го пополнува учесникот. 

3. Во елементот “повикување на број”, (задолжу-
вање) се впишува комбиниран  нумерички и алфануме-
ричкин податок како поблиско објаснување за делов-
ните промени на налогодавачот, за неговите потреби 
при аналитичка  евиденција  и сл. 

4. Во елементот “цел на исплата “, кој е алфануме-
рички податок е содржан опис на намената и основата 
за исплатата, односно подигање на готовината заради 
кој е воспоставен налог, односно дава податоци за 
спроведување контрола на податоците содржани во 
елементот  “ повикување на број - при задолжување” 

5. Елементот  “датум на исплата”, е нумерички 
податок кој го пополнува учесникот и означува  кога 
календарски од трансакциската сметка на налогодава-
чот  е исплатена готовина. 

6. Елементот “место на исплата”, е алфанумери-
чки податок кој го пополнува учесникот, а укажува на 
местото каде на примачот (лицето овластено за 
подигање на  готовина )   му се исплатени средствата. 

7. Елементот “потпис” (на налогодавач) , го попол-
нува учесникот, овластеното лице кое во правниот про-
мет го претставува правното лице-налогодавач, однос-
но физичкото лице-налогодавач, со што му наложува 
на носителот да го исплати од  трансакциската сметка 
наведениот износ. 

8.  Елементот “место за лого”, е празно. На тоа ме-
сто носителот или учесникот може да го втисне за-
штитниот знак заради препознатливост или од марке-
тиншки  мотив. 

9. Елементот “назив и седиште на примачот” 
(лице кое подига готовина), е алфанумерички податок 
кој го означува името и презимето на лицето кое ја 
подига готовината од сметка за име на  налогодавачот, 
на  начин како што е евидентирано во документот за 
идентификација (лична карта или пасош) издаден од 
надлежниот орган и истиот го пополнува учесникот.  

10. Елементот “број на личната карта” (на прима-
чот),  (на лице кое што подига готовина) е нумерички 
податок кој го впишува учесникот на  начин како што е 
евидентирано во документот (лична карта) издаден од 
надлежниот орган и  служи  како  потврда за иденти-
фикација на лицето при  подигање на готовината. 

11. Елементот “износ”, (со бројки) претставува ну-
мерички податок изразен во македонски денари најм-
ногу до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред 
првата цифра на износот помал од максималниот број 
на предвидените полиња (за износ), се ставаат две ѕвез-
дички (**), со што би се минимизирала злоупотреба. 
После десетте полиња  се впишува износот во дени (со 
две децимални места)  со  што полето, со запирка, де-
ните ги издвојува од денарите. 

12. Елементот  “шифра” (на плаќање), е нумерички 
податок сочинет од три нумерички  знака  кој го попол-
нува учесникот, согласно со основата за плаќање, наве-
дена во Шифрите на плаќање кај единствените платни 
инструментикои кој се составен дел на ова упатство, а 
кој го содржат  описот на намената на дознаката и об-
јаснението за неговата примена. 

13. Елементот “потпис на примачот”, го пополну-
ва учесникот-примач ,  при прием на готовината како  
дополнителна потврда- доказ,  дека средствата му се 
исплатени. 

14. Елементот  “наплатен надомест”, е нумерички  
податок  кој го впишува носителот  (до колку со акт 
има предвидено да наплаќа надомест  на трошок за 
прием на  ефектива или за извршување на услуга). 

15. Елементот “место за автоматска обработка на 
податоци”, е елемент во функција на носителот, кој му 
користи за полесна обработка на податоците и нивно 
автоматско процесирање. 

Елементи на талонот-Потврда за исплата на готовина 
Талонот - Потврда за исплата на готовина останува 

кај учесникот - налогодавач по извршена контролата 
(за идентичноста на податоците внесени во елементите 
на инструментот) од  страна на носителот .  Талонот 
содржи дел од елементите  на самиот инструмент - На-
лог за  исплата  на  готовина т.е.: 

1. место за лого; 
2. трансакциска сметка(на налогодавачот); 
3. износ; 
4. назив и седиште на примачот (лице кое ја 

подига готовината); 
5. повикување на број - задолжување; 
6.шифра (на плаќање) ; 
7. место на исплата; 
8. датум на исплата; 
9.место за потврда на прием. 
Елементот “место за потврда на прием” е елемент во 

функција на учесникот, кој му користи како доказ за даден 
налог за извршување на одредена трансакција кај носителот. 

Користење  на инструментот   НАЛОГ ЗА ИСП-
ЛАТА  НА ГОТОВИНА (образец   ПП 40) 

Инструментот  Налог за исплата на готовина (обра-
зец ПП 40) се користи при подигање на средства  (гото-
вина) од трансакциската сметка  на правното или фи-
зичко лице на шалтерите на банките, односно нивните 
организациони делови согласно законските прописи за 
подигање на ефектива (исплата на плати,  надомест за 
хранарина,  надомест за превоз од и до работно место,  
за матерјални трошоци, за откуп на  добиточни грла, 
живина, млеко и млечни производи или земјоделски 
производи од индивидуални  производители  и сл. ).  
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8.3.Елементи на  УПАТНИЦАТА  ЗА ИСПЛАТА  
НА ГОТОВИНА  (образец   ПП 41) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содржина на елементите  и нивно пополнување: 
1. Во елементот “назив и седиште на упатувачот” 

(назив и седиште на правното или физичко лице-нало-
годавач) е алфанумерички податок кој го пополнува 
учесникот, а го означува називот  и седиштето на прав-
ното лице,   на начин како што е заведен во Централни-
от регистар, односно името и седиштето на физичкото 
лице како е евидентирано во документот за идентифи-
кација  (лична карта или пасош) издаден од надлежни-
от орган. 

2. Елементот “Трансакциска сметка на 
упатувачот” (налогодавач), претставува податок од 15 
нумерички знака кои се внесуваат во 15 полиња, а го 
означуваат: бројот на трансакциската сметка на 
налогодавачот на чиј товар се врши плаќањето и 
истиот го пополнува учесникот. 

3. Во елементот “банка на упатувачот” (налогода-
вач), се впишува алфанумерички податок кој укажува 
на називот на  банката каде се наоѓа трансакциската 
сметка на налогодавачот, односно банката каде што 
истиот го поднесува инструментот заради извршување 
на платната трансакција. Овој елемент  служи како до-
полнителна информација  за бројот на сметката на на-
логодавачот  наведен на платниот инструмент и го по-
полнува учесникот. 

4. Во елементот “повикување на број”, (задолжу-
вање) се впишува комбиниран нумерички и алфануме-
рички податок како поблиско објаснување за деловни-
те промени на налогодавачот - должник, кога плаќање-
то се врши во име и за сметка на друго лице, во име и 
за сметка на граѓанин по тековна сметка, за потреби на 
аналитичка евиденција на налогодавач и сл. 

5. Во елементот “основ за исплата”, кој е алфану-
мерички податок е содржан опис на намената и осно-
вот за упатување на средства заради која е воспоставен 
налог, односно дава податоци за спроведување  кон-
трола на податоците наведени  во елементот  “ повику-
вање на број”,  (задолжување). 

6. Елементот “за месец”, е нумерички податок кој 
учесникот  го впишува во две полиња, а  означува  ме-
сец  за кој се врши исплата на (пензии, надомест на ус-
луги, станарина и сл). Овој податок  претставува до-
полнително објаснение  за  основата  за упатување на 
средства.  

7. Елементот  “шифра” (на плаќање),  е нумерички 
податок сочинет од три нумерички знака кој го попол-
нува учесникот, согласно со основата за плаќање, наве-
дена во Шифрите на плаќање кај единствените платни 
инструментикои кој се составен дел на ова упатство, а 
кој го содржат  описот на намената на дознаката и об-
јаснението за неговата примена. 

8. Елементот “начин” (на плаќање), е нумерички 
податок кој го пополнува учесникот-упатувач,  однос-
но налогодавачот и тој укажува дали подносителот ба-
ра да се изврши трансакцијата веднаш (преку МИПС - 

системот на НБРМ), преку системите за одложено по-
рамнување, или на друг начин. Ако овој податок не е 
впишан од страна на налогодавачот тогаш,   нема трет-
ман на итно плаќање. 

Кодирањето  на начинот на плаќање  е дефинирано 
во глава III. точка 15 на ова упатство. 

9.  Елементот “место за лого”, е празно. На тоа ме-
сто носителот или учесникот може да го втисне за-
штитниот знак заради препознатливост или од марке-
тиншки  мотив. 

10. Елементот “назив и седиште на примачот “, 
(назив и седиште на правното или физичкото лице) е 
алфанумерички податок кој го означува примачот на 
средствата. Го пополнува учесникот и во тоа поле се 
впишува називот и седиштето на правното или физич-
кото лице  на начин како што е   заведен во Централни-
от регистар, односно името, седиштето и адресата на 
физичкото лице како е евидентирано во документот за 
идентификација (лична карта или пасош) издаден од 
надлежниот орган. 

11. Елементот “матичен број на примачот 
(ЕМБГ)”, е нумерички податок кој се внесува во 13 
полиња. Го впишува учесникот и служи  како  потврда 
за идентификација при исплата на средства. 

12. Елементот “износ”, (со бројки) претставува ну-
мерички податок изразен во македонски денари најм-
ногу до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред 
првата цифра на износот помал од максималниот број 
на предвидените полиња (за износ), се ставаат две ѕвез-
дички (**), со што би се минимизирала злоупотреба. 
После десетте полиња  се впишува износот во дени (со 
две децимални места)  со  што полето, со запирка, де-
ните ги издвојува од денарите. 

13. Елементот  “датум на исплата”, е нумерички 
податок кој го пополнува носителот  или службеникот 
на поштата  (до колку постои договор помеѓу 
носителот и поштата за сервисирање на услугите од 
страна на поштата)  при исплата на средствата.   

14. Елементот “место на исплата “, е алфануме-
рички податок кој го пополнува носителот, а укажува 
на местото каде на примачот-корисник  му се 
исплатени средствата. 

15. Елементот “наплатен надомест”,  е нумерички 
податок кој го внесува носителот, а претставува надо-
мест  на трошок  за извршена услуга при исплата на 
ефектива од страна на носителот или  поштата (до кол-
ку постои договор помеѓу носителот  и поштата   за 
сервисирање  на овој вид услуга). 

16. Елементот “потпис” (на примач), го пополнува 
учесникот-примач,  при прием на средствата како  допол-
нителна потврда - доказ,  дека истите му се исплатени. 

17. Елементот “место за автоматска обработка на 
податоци”, е елемент во функција на носителот, кој му 
користи за полесна обработка на податоците и нивно 
автоматско процесирање. 

Елементи на талонот - Потврда за упатница за исп-
лата на готовина 

Талонот - Потврда за упатница за исплата на гото-
вина останува кај учесникот - налогодавач по извршена 
контрола  (за идентичноста на податоците внесени во 
елементите на инструментот) од  страна на носителот. 
Талонот содржи дел од елементите  на самиот инстру-
мент - Упатница т.е.: 

1.место за лого; 
2. назив и седиште на упатувачот (налогодавач); 
3. трансакциска сметка на упатувачот (налого-

давач); 
4. назив и седиште на примачот; 
5. износ; 
6. основа за исплата; 
7. шифра (на плаќање); 
8. за месец; 
9. место за потврда на приемот. 
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Елементот “место за потврда на прием” е елемент 
во функција на учесникот, кој му користи како доказ за 
даден налог за извршување на одредена трансакција кај 
носителот. 

 
Користење на инструментот УПАТНИЦА ЗА ИСП-

ЛАТА  НА ГОТОВИНА (образец  ПП 41) 
 
Упатницата за исплата на готовина  се користи при 

исплата на готовина по дознаки, судски решенија на гра-
ѓани, при исплата на пензии и друг вид примања. Испла-
тата може да се изврши на благајна во централата на 
носителот - банката  или  на благајна во неговите орга-
низациони делови, на благајни во пошта, или преку 
пошта во домот  (до колку носителот склучи договор со 
пошта за сервисирање на корисниците  на услугите). 

8.4. Елементи   на  инструментот   НАЛОГ ЗА 
ПРЕНОС  (образец ПП 30): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содржина на елементите и нивно пополнување: 
1. Елементот  “назив и седиште на налогодавачот 

“, (назив и седиште на правното или физичкото лице-
налогодавач) е алфанумерички податок кој го 
пополнува учесникот, а го означува називот  и 
седиштето на правното лице,   на начин како што е   
заведен во Централниот регистар, односно името, 
адресата и седиштето на физичкото лице како е 
евидентирано во документот за идентификација (лична 
карта или пасош) издаден од надлежниот орган. 

2. Елементот “Трансакциска сметка на налогода-
вачот”,  претставува податок од 15 нумерички знака  
кои се внесуваат во 15 полиња кои го означуваат: 
бројот на сметката на  налогодавач  на чиј товар се 
врши плаќањето и истиот го пополнува учесникот. 

3. Во елементот “банка на налогодавачот”, се 
впишува алфанумерички податок кој укажува на нази-
вот на  банката каде се наоѓа сметката на налогодава-
чот, односно банката каде што истиот го поднесува ин-
струментот заради извршување на платната трансакци-
ја. Овој елемент служи како дополнителна информаци-
ја за бројот на трансакциската сметка на налогодавачот 
наведен на  платниот инструмент, а го пополнува учес-
никот. 

 4. Во елементот “цел на дознака”, кој е алфануме-
рички податок е содржан опис на намената и основата 
за плаќање заради кој што е воспоставен налог, однос-
но дава податоци за спроведување на  контрола  на еле-
ментот “повикување на број - при одобрување”. 

5. Во елементот “повикување на број”, (при  задол-
жување) се впишува комбиниран  нумерички  и алфану-
мерички податок како поблиско објаснување за деловните 
промени на налогодавачот - должник, кога плаќањето се 
врши во име и за сметка на друго лице, во име и за сметка 
на граѓанин по тековна сметка, за потреби на аналитичка 
евиденција на налогодавачот и сл. 

6. Елементот “потпис” (на налогодавачот), го по-
полнува учесникот,  овластеното лице кое во правниот 
промет го преставува правното лице-налогодавач, од-

носно физичкото лице-налогодавач, со што инструмен-
тот станува налог  за плаќање, т.е се одобрува извршу-
вање на трансакцијата. 

7. Елементот  “датум на валута”, е нумерички по-
даток кој го пополнува учесникот со што го означува 
календарски датумот кога од неговата сметка треба да 
се симнат средствата за да се изврши плаќањето, 
односно  да се реализира  трансакцијата.  

8. Елементот “место за лого”, е празно. На тоа ме-
сто носителот или учесникот може да го втисне за-
штитниот знак заради препознатливост или од марке-
тиншки  мотив. 

9. Елементот “назив и седиште на примачот”,  
(назив и седиште на правното или физичкото лице) е 
алфанумерички податок кој го означува примачот на 
средствата. Го пополнува учесникот  и во тоа поле се 
впишува називот и седиштето на правното лице на на-
чин  како што е   заведен во Централниот регистар, од-
носно името, адресата и седиштето на физичкото лице 
како е евидентирано во документот за идентификација 
(лична карта или пасош) издадено од надлежниот ор-
ган. 

10. Елементот “Трансакциска сметка на прима-
чот”, (број на трансакциска сметката на примачот) 
претставува податок од 15 нумерички знака кои се 
внесуваат во 15 полиња, а  го означуваат: бројот на 
трансакциската сметка на клиентот во чија полза се 
врши плаќањето, односно примачот на средства и 
истиот го пополнува учесникот. 

11. Елементот “банка на примачот”, е алфануме-
рички податок кој служи за визуелна проверка на ин-
струментот и како дополнително образложение за 
бројот на сметката кој е наведен на  платниот  
инструмент. 

12. Елементот “износ”, (со бројки) претставува ну-
мерички податок изразен во македонски денари најм-
ногу до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред 
првата цифра на износот помал од максималниот број 
на предвидените полиња (за износ), се ставаат две ѕвез-
дички (**), со што би се минимизирала злоупотреба. 
После десетте полиња се впишува износот во дени (со 
две децимални места)  со  што полето, со запирка, де-
ните ги издвојува од денарите. 

13. Во елементот “повикување на број”, (при одо-
брување) се впишува комбиниран нумерички и алфану-
мерички податок, кој претставува однапред договорен 
број помеѓу учесниците (налогодавач и примач), а со-
држи дополнителни информации за основата на плаќа-
ње  на средства (на пр. број на фактура, број на дого-
вор, број на продажно место, број на кредитна партија 
и  други дополнителни информации). 

14. Елементот  “шифра” (на плаќањето), е нуме-
рички податок сочинет од три нумерички знака кој го 
пополнува учесникот, согласно со основата за плаќање, 
наведена во Шифрите на плаќање кај единствените 
платни инструментикои кој се составен дел на ова 
упатство, а кој го содржат  описот на намената на доз-
наката и објаснението за неговата примена. 

15. Елементот “начин”  (на плаќањето), е нумерич-
ки податок кој би требало да го заведе налогодавачот и 
тој укажува дали подносителот бара да се изврши уп-
латата итно (преку МИПС - системот на НБРМ), преку 
системите за одложено порамнување, или на друг на-
чин. Ако овој податок не е впишан од страна на нало-
годавачот тогаш,  нема третман на итно плаќање.   

Кодирањето на начинот на плаќање  е дефинирано 
во глава III. точка 15 на ова упатство. 

16. Елементот “датум на поднесување”, е нуме-
рички податок кој означува календарски кога  е 
предаден инструментот кој го пополнува налого-
давачот, а го верифицира носителот. 
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17. Елементот “место на поднесување”, е алфану-
мерички  податок кој го пополнува учесникот, а 
укажува на местото каде корисникот го поднел налогот 
за плаќање.  

18. Елементот “место за автоматска обработка на 
податоци”, е елемент во функција на носителот, кој му 
користи за полесна обработка на податоците  и нивно 
автоматско процесирање. 

Елементи на талонот-Потврда на налог за пренос 
Талонот - Потврда на налог за пренос останува кај 

учесникот - налогодавач по  извршена контролата (за 
идентичноста на податоците внесени во елементите на 
инструментот) од  страна на носителот. Талонот содр-
жи дел од елементите  на самиот инструмент-Налог за  
пренос  т.е.: 

1. место за лого; 
2. трансакциска сметка на налогодавачот; 
3. трансакциска сметка на примачот; 
4. износ; 
5. повикување на број на налогодавачот (одобру-

вање) 
6. повикување на број на примачот 

(задолжување) 
7. шифра на плаќање; 
8. начин на плаќање; 
9. датум на поднесување; 
10. дата на валута; 
11. место за потврда на приемот. 
Елементот “место за потврда на приемот” е 

елемент во функција на учесникот, кој му користи како 
доказ за даден налог за извршување на одредена 
трансакција кај носителот. 

Користење на инструментот НАЛОГ ЗА ПРЕНОС 
(образец ПП 30): 

Инструментот  Налог за пренос (образец ПП30) се 
користи кога  надлежен орган му налага на носителот 
на платниот промет да изврши пренос на средства од 
сметката на должникот во корист на сметката на дове-
рителот целосно или делумно по основ на извршување 
на решение за присилна наплата и налози за блокада на 
средства за безготовинско плаќање, каде налогодавачот 
- должник, му наложува на носителот (банката)  на то-
вар на неговата трансакциска сметка да пренесе средс-
тва на сметка на друг учесник - доверител. Исто така, 
овој платен инструмент може да се користи кога пре-
носот на средства се врши меѓу две сметки на ист учес-
ник, па дури и кога се врши книжење на одреден износ 
на средства во полза и на товар на иста сметка на учес-
никот како резултат на компензација, асигнација, цеси-
ја, преземање на долг, пренос на хартии од вредност и 
по основа на други пресметки пропишани со закон. 

8.5. Елементи на инструментот ЗБИРЕН НАЛОГ   
ЗА ПРЕНОС (на товар на трансакциска сметката на 
еден налогодавач, во полза на еден примач по повеќе 
основи) (образец  ПП 31) 

                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содржина на елементите и нивно пополнување: 
1. Елементот  “назив и седиште на налогодава-

чот”, (назив и седиште на правното или физичкото 
лице-налогодавач) е алфанумерички податок кој го 
пополнува учесникот, а го означува називот  и 
седиштето на правното лице, на начин како што е  
заведен во Централниот регистар, односно името, 
адресата и седиштето на физичкото лице како што е 
евидентирано во документот за идентификација (лична 
карта или пасош) издаден од надлежниот орган. 

2. Елементот “трансакциска сметка на налогода-
вачот”, претставува податок од 15 нумерички знака  
кој се внесува во 15 полиња кои го означуваат  бројот 
на сметката на  налогодавачот  на чиј товар се врши 
плаќањето и истиот го пополнува учесникот.  

3. Во елементот “банка на налогодавачот”, се 
впишува алфанумерички податок кој укажува на 
називот на  банката каде се наоѓа трансакциската 
сметка на налогодавачот, односно банката каде што 
истиот го поднесува инструментот заради извршување 
на платната трансакција. Овој елемент служи како 
дополнителна информација за бројот на сметката на 
налогодавачот наведен на платниот инструмент,  и го 
пополнува учесникот. 

4. Елементот  “датум на валута”, е нумерички по-
даток кој го пополнува учесникот со што го означува 
календарски датумот кога од неговата трансакциска 
сметка треба да се симнат средствата за да се изврши 
плаќањето, односно  да се реализира  трансакцијата.  

5. Во елементот  “вкупен број на налози”, е нуме-
рички податок и претставува збир на сите поединечни 
налози содржани во збирниот налог и го пополнува на-
логодавачот. 

6.Елементот “потпис” (на налогодавачот), го по-
полнува учесникот, овластеното лице кое во правниот 
промет го претставува правното лице-налогодавач, со 
што инструментот станува налогот  за плаќање, т.е се 
одобрува извршување на трансакцијата. 

7. Елементот “место за лого”, е празен. На тоа ме-
сто носителот или учесникот може да го втисне за-
штитниот знак заради препознатливост или од марке-
тиншки мотив. 

8.  Елементот “назив и седиште на примачот”, (на-
зив и седиште на правното или физичкото лице) е алфану-
мерички податок кој го означува примачот на средствата. 
Го пополнува учесникот  и во тоа поле се впишува 
називот и седиштето на правното лице на начин  како што 
е  заведен во Централниот регистар, односно името, 
адресата и седиштето на физичкото лице како е 
евидентирано во документот за идентификација (лична 
карта или пасош) издадено од надлежниот орган. 

9. Елементот “трансакциска сметка на прима-
чот”, (број на трансакциска сметката на примачот) 
претставува податок од 15 нумерички знака кои се 
внесуваат во 15 полиња, а  го означуваат: бројот на 
трансакциска сметка на клиентот во чија полза се врши 
плаќањето, односно примачот на средства и истиот го 
пополнува учесникот. 

10. Елементот “банка на примачот”, е алфануме-
рички податок кој служи за визуелна проверка на ин-
струментот и како дополнително образложение за 
бројот на трансакциска сметка  на примачот кој е 
наведен на соодветниот платен инструмент. 

11.Елементот “износ” (вкупен), претставува нуме-
рички податок изразен во македонски денари најмногу 
до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред првата 
цифра на износот помал од максималниот број на пред-
видените полиња (за износ), се ставаат две ѕвездички 
(**), со што би се минимизирала злоупотреба. После 
десетте полиња се впишува износот во дени (со две де-
цимални места)  со  што полето, со запирка, дените ги 
издвојува од денарите. Во овој елемент се впишува 
вкупниот износ кој претставува збир на сите износи  по 
поединечни  налози. 
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12. Елементот “датум на поднесување”, е нуме-
рички податок кој го пополнува налогодавачот, а го ве-
рифицира носителот.  

13. Елементот “начин “ (на плаќањето), е нумерич-
ки  податок кој би требало да го заведе налогодавачот, 
и тој укажува дали подносителот бара да се изврши уп-
латата итно (преку МИПС -системот на НБРМ), преку 
системите за одложено порамнување, или на друг на-
чин.  Ако овој податок не е впишан од страна на нало-
годавачот тогаш,   нема третман на итно плаќање.  

Кодирањето на начинот на плаќање  е дефинирано 
во глава III. точка 15 на ова упатство. 

14. Елементот “место на поднесување”, е алфану-
мерички  податок кој го пополнува учесникот, а 
укажува на местото каде налогодавачот го поднел 
налогот за плаќање.  

15. Елементот  “реден број на налогот “ е нуме-
рички податок кој го означува бројот на налогот   
според  редослед и го пополнува  учесникот - 
налогодавач. 

16. Елементот “износ” (по поединечен налог во 
МКД), претставува нумерички податок изразен во ма-
кедонски денари најмногу до 10 цифри, кој го пополну-
ва учесникот. Пред првата цифра на износот помал од 
максималниот број на предвидените полиња (за износ), 
се ставаат две ѕвездички (**), со што би се минимизи-
рала злоупотреба. После десетте полиња се впишува 
износот во дени (со две децимални места)  со  што по-
лето, со запирка, дените ги издвојува од денарите. Во 
овој елемент учесникот го впишува износот кој се од-
несува  на  поединечниот  налог. 

17. Во елементот “цел на дознака”, кој е алфану-
мерички податок е содржан опис на намената и 
основата за плаќање заради која е воспоставен налог, 
односно дава податоци за спроведување на  контрола 
на податоците наведени во елементот “повикување на 
број” (при одобрување). Збирниот налог за пренос 
содржи толку  цели  на дознаки колку што има основи 
за плаќање (по поединечни налози). 

18. Елементот “шифра” ( на плаќање), е податок 
сочинет од три нумерички знака кој го пополнува учес-
никот, согласно со основата за плаќање, наведена во 
Шифрите на плаќање кај единствените платни инстру-
ментикои кој се составен дел на ова упатство, а кој го 
содржат  описот на намената на дознаката и објаснени-
ето за неговата примена. 

19. Во елементот “повикување на број”, (одобру-
вање) се впишува комбиниран нумерички и алфануме-
рички податок, кој претставува однапред договорен 
број помеѓу учесниците (налогодавач и примач), а со-
држи дополнителни информации за основата на плаќа-
ње  на средства   (на пр. број на фактура  број на дого-
вор, број на продажно место, број на кредитна партија 
и  други дополнителни информации). Во збирниот на-
лог, овој елемент се повторува толку пати колку што 
има поединечни налози. 

20. Во елементот “повикување на број”, (задолжу-
вање) се впишува комбиниран алфанумерички и нуме-
рички податок како поблиско објаснување за деловни-
те промени на налогодавачот - должник, кога плаќање-
то се врши во име и за сметка на друго лице, во име и 
за сметка на граѓанин по тековна сметка, за потреби на 
аналитичка евиденција на налогодавачот и сл. Овој 
елемент кореспондира со бројот на налозите на збир-
ниот налог, т.е. има толкав број на повикување на број 
колку што изнесува  бројот  на поединечни  налози. 

21. Елементот  “место за потврда на прием”, е 
елемент во функција на учесникот, кој му користи како 
доказ дека, дал налог за извршување на одредена тран-
сакција кај носителот. Овој елемент  се повторува  тол-
ку пати колку што содржи страници  збирниот налог. 

22. Елементот  “вкупен број  налози на страница 
1 од Х број страници”, е нумерички податок кој го оз-
начува вкупниот број на поединечни налози  содржани 
на првата страница од Х број страници (во колку има 

повеќе од една страница). На наредните страница  се 
наведува  вкупниот број на  поединечни налози на кон-
кретната страница  (на пр. вкупно 10 налога на страни-
ца  2 од  вкупно 5 страници )  

23. Елементот  “вкупен износ на страница 1 од Х 
број страници”, претставува нумерички податок изра-
зен во македонски денари најмногу до 10 цифри, кој го 
пополнува учесникот. Пред првата цифра на износот 
помал од максималниот број на предвидените полиња 
(за износ), се ставаат две ѕвездички (**), со што би се 
минимизирала злоупотреба. После десетте полиња се 
впишува износот во дени (со две децимални места)  со  
што полето, со запирка, дените ги издвојува од денари-
те. Во овој елемент се впишува вкупниот износ (од си-
те износи  по поединечни  налози )  кои се наоѓаат на 
страница  1.  

На наредните страници  исто така  се наведува 
вкупниот износ  од сите поединечни  налози  кои се на-
оѓаат во конкретната страница (на пр. Вкупен износ од 
сите налози кои се наоѓаат на втората страница или на 
третата страница  и.т.н.). 

Користење  на инструментот  ЗБИРЕН  НАЛОГ 
ЗА ПРЕНОС  (кога на  товар на  една  трансакциска 
сметка на налогодавачот, се плаќа во полза на една 
трансакциска сметка на примачот  по повеќе основи)  
(образец  ПП 31) 

Збирниот налог за пренос  е инструмент кој според  
намената се состои од еден дел во два примерока и мо-
же да биде на повеќе страници, во зависност од бројот 
на поединечни  налози. Инструментот збирен налог за 
пренос е оригинален документ на налогодавачот  на 
кој, носителот го заверува приемот на определено ме-
сто (ознака за прием) и истиот останува кај носителот 
како документ за задолжување на трансакциската сме-
тка. Вториот примерок (од секоја страница) кој прет-
ставува извештај за задолжување, бидејќи е копија, ги 
содржи сите елементи и податоци на елементите како 
на првиот примерок (со веќе потврден прием од страна 
на носителот),  му се предава на учесникот како доказ 
за дадениот налог за извршување на трансакциите и 
следење на извршување на плаќањето од неговата 
трансакциска сметка. Со збирниот налог за пренос има-
телот на трансакциската сметка поднесува и магнетен 
носител   на податоци ( во колку носителот-банката тоа 
го поставува како услов),  кој  задолжително ги содржи 
сите елементи од поединечните налози  наведени на  
збирниот налог за пренос се користи тогаш кога нало-
годавачот врши плаќања во полза на еден примач  по 
повеќе основи за плаќање. 

8.6.  Елементи  на  инструментот  ЗБИРЕН 
НАЛОГ ЗА ПРЕНОС - ( на  товар  на сметката на 
еден  налогодавач,  а во полза на повеќе примачи)  
(образец  ПП 32) 
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Содржина на елементите и нивно пополнување: 
1. Елементот  “назив и седиште на налогодавачот 

“, ( назив и седиште на правното или физичко лице-на-
логодавач) е алфанумерички податок кој го пополнува 
учесникот, а го означува називот  и седиштето на прав-
ното лице,  на начин како што е заведен во Централни-
от регистар, односно името, адресата и седиштето на 
физичкото лице како што е евидентирано во докумен-
тот за идентификација (лична карта или пасош) изда-
ден од надлежниот орган. 

2. Елементот “трансакциска сметка на налогода-
вачот”, претставува податок од 15 нумерички знака  
кој се внесува во 15 полиња кои го означуваат  бројот 
на трансакциската сметка на  налогодавачот  на чиј 
товар се врши плаќањето и истиот го пополнува 
учесникот.  

3. Во елементот “банка на налогодавачот”, се 
впишува алфанумерички податок кој укажува на 
називот на  банката каде се наоѓа трансакциската 
сметка на налогодавачот, односно банката каде што 
истиот го поднесува инструментот заради извршување 
на платната трансакција. Овој елемент служи за 
дополнителна информација за бројот на сметката  на 
налогодавачот, а го пополнува учесникот-налогодавач. 

4. Елементот “износ” (вкупен), претставува нуме-
рички податок изразен во македонски денари најмногу 
до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред првата 
цифра на износот помал од максималниот број на пред-
видените полиња (за износ), се ставаат две ѕвездички 
(**), со што би се минимизирала злоупотреба. После 
десетте полиња се впишува износот во дени (со две де-
цимални места)  со  што полето со запирка дените ги 
издвојува од денарите. Во овој елемент се впишува 
вкупниот износ кој претставува збир на сите износи  по 
поединечни  налози. 

5. Елементот “потпис” (на налогодавачот), го по-
полнува учесникот , овластено лице кое во правниот 
промет го претставува  правното лице- налогодавач со 
што, инструментот станува налог  за плаќање, т.е се 
одобрува  извршување на трансакцијата. 

6. Елементот  “датум на валута”, е нумерички по-
даток кој го пополнува учесникот со што се означува 
календарски датумот кога од неговата трансакциска 
сметка треба да се симнат средствата за да се изврши 
плаќањето, односно  да се реализира  трансакцијата.  

7. Елементот “место на поднесување”, е алфану-
мерички  податок кој го пополнува учесникот, а 
укажува на местото каде истиот го поднел налогот за 
плаќање.  

8. Елементот “датум на поднесување”, е 
нумерички податок кој означува календарски  кога е 
предаден инструментот  кој го пополнува 
налогодавачот, а го верифицира носителот. 

9. Елементот  “вкупен број на налози “, е нуме-
рички податок кој претставува збир на сите  налози 
(содржани на збирниот налог) и го пополнува 
учесникот-налогодавач. 

10. Елементот “место за лого”, е празен. На тоа ме-
сто носителот или учесникот може да го втисне за-
штитниот знак заради препознатливост или од марке-
тиншки  мотив 

11. Елементот  “реден број” ( на налог),  е нуме-
рички податок   кој го означува бројот на  налогот  
според  редослед (прв, втор ) и го пополнува 
налогодавачот. 

12. Елементот “назив и седиште на примачот”, 
(назив и седиште на правното или физичкото лице) е 
алфанумерички податок кој го означува примачот на 
средствата. Го пополнува учесникот  и во тоа поле се 
впишува називот и седиштето на правното лице на на-
чин  како што е   заведен во Централниот регистар, од-
носно името, адресата и седиштето на физичкото лице 
како што е евидентирано во документот за идентифи-

кација (лична карта или пасош) издадено од надлежни-
от орган. Овој елемент се повторува  повеќе пати  (во 
зависност од бројот на налозите).  

13. Елементот “трансакциска сметка на прима-
чот”, (број на трансакциската сметка на примачот) 
претставува податок од 15 нумерички знака кои се 
внесуваат во 15 полиња, а  го означуваат: бројот на 
трансакциската сметка на клиентот во чија полза се 
врши плаќањето, односно примачот на средства и 
истиот го пополнува учесникот. Овој елемент се 
повторува  повеќе пати согласно со бројот на 
поединечните налози.  

14. Елементот “износ” (по поединечен налог), прет-
ставува нумерички податок изразен во македонски де-
нари најмногу до 10 цифри, кој го пополнува учесни-
кот. Пред првата цифра на износот помал од максимал-
ниот број на предвидените полиња (за износ), се става-
ат две ѕвездички (**), со што би се минимизирала злоу-
потреба. После десетте полиња се впишува износот во 
дени (со две децимални места)  со  што полето, со за-
пирка, дените ги издвојува од денарите. Во овој еле-
мент учесникот го впишува износот  кој се однесува по 
поединечниот  налог. 

15. Елементот “банка на примачот”, е алфануме-
рички податок кој служи за визуелна проверка на ин-
струментот и како дополнително образложение за 
бројот на трансакциската сметка на примачот кој е 
наведен на соодветниот платен инструмент. Овој 
елемент се повторува  повеќе пати согласно со бројот 
на налозите.  

16. Во елементот “цел на дознака”,  кој е алфануме-
рички податок е содржан опис на намената и основата за 
плаќање заради која е воспоставен налог, односно дава 
податоци за спроведување на контролата на податоците 
впишани во елементот “повикување на број при одобрува-
ње”. Збирниот налог за пренос содржи толку цели на 
дознаки колку што има основи за плаќање. 

17. Во елементот “повикување на број “, (одобрува-
ње) се впишува комбиниран  нумерички и алфанумерич-
ки податок, кој претставува однапред договорен број 
помеѓу учесниците (налогодавач и примач), а содржи 
дополнителни информации за основата на плаќање  на 
средства   (на пр. број на фактура  број на договор, број на 
продажно место, број на кредитна партија и  други 
дополнителни информации). Во налогот, овој елемент се 
повторува толку пати колку што има број на налози. 

18. Во елементот “повикување на број”, (задолжу-
вање) се впишува комбиниран  нумерички и алфануме-
рички податок како поблиско објаснување за деловни-
те промени на налогодавачот - должник, кога плаќање-
то се врши во име и за сметка на друго лице, во име и 
за сметка на граѓанин по  трансакциска сметка, за по-
треби на аналитичка евиденција на налогодавачот и сл. 
Овој елемент  кореспондира со бројот на налозит е на 
збирниот налог, т.е. елементот се повторува толку пати 
колку што има број на налози. 

19. Елементот  “шифра” (на плаќањето), е податок 
сочинет од три нумерички знака кој го пополнува учес-
никот-налогодавач, согласно со основата за плаќање, 
наведен во Шифрите на плаќање кај единствените 
платни инструментикои кој се составен дел на ова 
упатство, а кој го содржат  описот на намената на доз-
наката и објаснението за неговата примена. 

20. Елементот “начин” (на плаќањето), е 
нумерички податок кој би требало да го заведе 
уплатувачот,  односно налогодавачот и тој укажува 
дали подносителот бара да се изврши уплатата итно 
(преку МИПС -системот на НБРМ), преку системите за 
одложено порамнување, или на друг начин. Ако овој 
податок не е впишан од страна на налогодавачот, 
тогаш   нема третман на итно плаќање. 

Кодирањето на начинот на плаќање  е дефинирано 
во глава III точка 15 на ова упатство. 
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21. Елементот “место за потврда на приемот”, е еле-
мент во функција на учесникот, кој му    користи   како  
доказ дека, дал налог за извршување на одредена трансак-
ција кај носителот. Овој елемент  се повторува  толку 
пати колку што содржи  страници  збирниот налог. 

22. Елементот  “вкупен број  налози на страница 
1 од Х број страници”, е нумерички податок кој го оз-
начува вкупниот број на поединечни налози  содржани 
на првата страница од Х број страници. На наредните 
страници  се наведува  вкупниот број поединечни нало-
зи на конкретната страница (на пр. вкупно 10 налога на 
страница   2 од  вкупно 5 страници).  

23. Елементот “вкупен износ на страница 1 од Х 
број страници “, претставува нумерички податок изра-
зен во македонски денари најмногу до 10 цифри, кој го 
пополнува учесникот. Пред првата цифра на износот 
помал од максималниот број на предвидените полиња 
(за износ), се ставаат две ѕвездички (**), со што би се 
минимизирала злоупотреба. После десетте полиња се 
впишува износот во дени (со две децимални места)  со  
што полето со запирка дените ги издвојува од денари-
те. Во овој елемент се впишува вкупниот износ (од си-
те износи  по поединечни  налози )  кои се наоѓаат  на 
страница 1, односно страница 2 и.т.н.) На наредните 
страници исто така се наведува  вкупниот износ од си-
те поединечни налози кои се наоѓаат на конкретната 
страница (на пр. вкупен износ на 10 налога на  страни-
ца 2 од  вкупно 5 страници). 

Користење  на инструментот  ЗБИРЕН  НАЛОГ 
ЗА ПРЕНОС (кога  на  товар на една трансакциска 
сметка на налогодавачот кај носителот, се плаќа во 
полза на повеќе примачи (образец  ПП 32) 

Збирниот налог за пренос (образец  ПП 32)  е ин-
струмент кој според  намената се состои од еден дел во 
два примероци и може да биде на повеќе страници, во 
зависност од бројот на поединечни налози. Инструмен-
тот збирен налог за пренос е оригинален документ на 
налогодавачот на кој носителот го заверува приемот на 
определено место (ознака за прием) и истиот останува 
кај носителот како документ за задолжување на сме-
тката. Вториот примерок (од секоја страница) кој прет-
ставува извештај за задолжување, бидејќи е копија ги 
содржи сите елементи и податоци на елементите како 
на првиот примерок (со веќе потврден прием од носи-
телот) му се предава на учесникот како доказ за даде-
ниот налог за извршување на трансакциите и следење 
на извршување  на плаќањето од неговата трансакци-
ска сметка. Со збирниот налог за пренос имателот на 
трансакциската сметка поднесува и магнетен носител 
на податоци (до колку носителот-банката го поставува 
тоа како услов) кој  задолжително ги содржи сите еле-
менти од поединечните налози од збирниот налог за 
пренос. Се користи тогаш кога налогодавачот врши 
плаќања од една трансакциска сметка кај носителот  во 
полза на повеќе примачи по повеќе основи за плаќање. 

8.7  Елементи   на  инструментот  НАЛОГ  ЗА 
ЈАВНИ  ПРИХОДИ (образец ПП 50 ): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содржина на елементите и нивно пополнување: 
1. Елементот  “назив и седиште на 

налогодавачот”, (назив и седиште на правното или 
физичкото лице-уплатувач) е алфанумерички податок 
кој го пополнува учесникот, а го означува називот  и 
седиштето на правното лице, на начин како што е   
заведен во Централниот регистар, односно името, 
адресата и седиштето на физичкото лице како што е 
евидентирано во документот за идентификација (лична 
карта или пасош) издаден од надлежниот орган. 

2. Во елементот “банка на налогодавачот”, се 
впишува алфанумерички податок кој укажува на 
називот на  банката каде што се наоѓа сметката на на-
логодавачот, односно банката каде што истиот го 
поднесува инструментот заради извршување на 
платната трансакција. Овој елемент  служи како 
дополнителна информација за бројот на 
трансакциската сметка на налогодавачот наведен на 
платниот инструмент и го пополнува учесникот. 

3. Елементот “трансакциска сметка на налогода-
вачот”, претставува податок од 15 нумерички знака  
кои се внесуваат во 15 полиња кои го означуваат: 
бројот на трансакциската сметка на  налогодавачот  на 
чиј товар се врши плаќањето и истиот го пополнува 
учесникот. 

4. Во елементот  “даночен број или единствен ма-
тичен број на граѓанинот (ЕМБГ)”,  се впишува 
податок од 13 нумерички знаци кои претставуваат 
нумеричка идентификација на налогодавачот - даночен 
обврзник или даночен платец, или нумеричка 
идентификација на друго лице, во случај кога 
налогодавачот врши плаќање на јавна давачка во име и 
за сметка на тоа лице. За даночните обврзници, 
односно платци - правни лица , идентификатор е 
Единствениот даночен број доделен од Управата за 
јавни приходи, а за даночните обврзници - физички 
лица, идентификатор е Единствениот матичен број на 
граѓанинот, кој претставува негов даночен број. 

5. Во елементот “повикување на број”, (задолжу-
вање) се впишува комбиниран нумерички  и алфануме-
рички податок, како поблиско објаснување за деловни-
те промени на налогодавачот - должник, кога плаќање-
то се врши во име и за сметка на друго лице, во име и 
за сметка на граѓанин  , за потреби на аналитичка еви-
денција на налогодавачот и сл. 

6. Во елементот  “цел на дознака”  кој е алфануме-
рички податок е содржан опис на намената и основата 
за плаќање заради која е воспоставен налог, односно 
дава податоци за спроведување на контролата на пода-
тоците впишани во елементот “повикување на број при 
одобрување”. Покрај ова, во случај кога налогодавачот 
врши плаќање на јавна давачка во име и за сметка на 
друго лице, во овој елемент се впишува и називот и се-
диштето, односно името и презимето  и местото на жи-
веење на лицето во чие име и за чија сметка налогода-
вачот врши плаќање. Кога се врши плаќање на придо-
неси во корист на Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување, задолжителен елемент е нумерички пода-
ток за бројот на фолиото. 

7. Елементот “потпис” (на налогодавачот), го по-
полнува учесникот овластено лице кое во правниот 
промет го претставува правното лице - налогодавачот, 
односно физичкото лице-налогодавач, со што инстру-
ментот станува налогот  за плаќање, т.е се одобрува из-
вршување на трансакцијата. 

8. Елементот “место за лого”, е празен. На тоа ме-
сто Министерството за финансии може да го  отпечати  
својот назив заради препознатливост  на  налогот  за 
плаќање на јавните приходи  во корист на буџетот, до-
дека налозите за плаќања  кои се однесуваат на сметки-
те на фондовите  ќе го содржат логото на  носителот-
банките каде што фондовите имаат свои сметки. 
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9.Елементот “назив и седиште на примачот“, (назив 
и седиште на државниот орган) е алфанумерички податок 
кој го означува примачот на средствата, т.е Буџетот на 
Република Македонија  (до колку се уплаќа данок, акциза, 
царина)   или  називот на фондот  (до колку се плаќаат 
придонеси), а го  пополнува учесникот.  

10. Елементот “банка на примачот”, е алфанумерички 
податок кој служи за визуелна проверка на инструментот и 
како дополнително образложение за бројот на сметката  на 
примачот кој е наведен на соодветниот платен инструмент, 
а го пополнува учесникот. 

11. Елементот “трансакциска сметка на примачот”, 
(број на трансакциската сметка на примачот) претставува 
податок од 15 нумерички знака кои се внесуваат во 15 
полиња, а  го означуваат: бројот на трансакциската сметка 
на државниот орган  (Трезорска сметка - Буџетот на 
Република  Македонија-чија сметка се води во Народна 
банка на Република Македонија или фондовите),  а  во чија 
полза се врши плаќањето и истиот го пополнува учесникот. 

12. Елементот “износ”, (со бројки) претставува ну-
мерички податок изразен во македонски денари најм-
ногу до 10 цифри, кој го пополнува учесникот. Пред 
првата цифра на износот помал од максималниот број 
на предвидените полиња (за износ), се ставаат две ѕвез-
дички (**), со што би се минимизирала злоупотреба. 
После десетте полиња, се впишува, износот во дени (со 
две децимални места)  со  што полето со запирка дени-
те ги издвојува од денарите. 

13. Елементот  “уплатна сметка “ (за уплата на 
приходи за јавни потреби) е нумерички податок  кој го 
претставува бројот на уплатната сметка за евидентира-
ње на  приливите на средства по основа на даноци, ца-
рини и други приходи на Буџетот на Република Маке-
донија, Буџетите на единиците на локалната самоупра-
ва и придонеси на Фондовите, согласно  со Упатството 
за начинот на евидентирање  и распоредување на јав-
ните приходи каде што: 

- во првите три полиња се внесува податок од три 
нумерички знака кој  ја претставува  уплатната сметка   
и секогаш во првите две полиња се внесуваат нумерич-
ките знаци  8 и 4 (доколку не се претходно отпечатени  
на  налогот). 

- во вторите  три полиња се внесува податок од 
три нумерички  знака кој претставува статистичка оз-
нака на општината,   и  

- во третата група од пет полиња се внесува пода-
ток  од пет нумерички знака кој го определува типот на 
јавниот приход  кој се уплаќа. 

14. Елементот “сметка на буџетски корисник - 
единка корисник” е нумерички податок  кој се одне-
сува на  сметките на корисниците и единките 
корисници, кои се водат во рамки на Трезорската 
сметка, во чија корист се вршат сите уплати за 
извршени услуги од нивна страна  како и приходи кои 
ги остваруваат по основ на донации и кредити. При 
овие уплати во определените групи од првите десет 
полиња, вторите три  полиња и последните две полиња 
се внесуваат  нумерички податоци   и тоа: 

- во првите десет  полиња се внесува податок од 
десет нумерички знака кој се однесува на бројот на ор-
ганизационата класификација (Раздел)   и регистарски-
от број на буџетскиот корисник ( РКБ). 

- во вторите три полиња  се внесува нумерички 
податок кој го идентификува типот на сметката на бу-
џетскиот корисник и 

- во последните две полиња се внесува податок од 
два нумерички знака, од кои  првиот го  определува 
редниот број на сметката во рамки на сметките од ист 
тип на соодветниот буџетски корисник, а вториот е 
контролен број. 

Налогодавачот - уплатувач   ќе ги добие наведените 
информации од буџетскиот  корисник. 

15. Елементот  “приходна шифра и програма”,  е 
нумерички податок  сочинет  од  осум нумерички зна-
ка. Првите шест нумерички знака, кои ја претставуваат 
приходната шифра, се пополнуваат согласно со ши-
фрите наведени во Правилникот за класификација на  
приходите. Елементот приходна шифра не се пополну-
ва доколку се работи за уплата на царини. 

Наредните два нумерички знака ја претставуваат 
програмата на буџетскиот корисник и се пополнуваат 
согласно програмите на буџетските корисници и един-
ките корисници предвидени со Буџетот  за соодветна 
година, и тоа доколку се работи за уплата во полза на 
сметка на буџетски корисник.Налогодавачот - уплату-
вачот ќе го добие податокот за програмата од буџет-
скиот корисник.  

16. Елементот “начин” (на плаќањето), е 
нумерички податок кој би требало да го заведе 
уплатувачот,  односно налогодавачот и тој укажува 
дали подносителот бара да се изврши уплатата итно 
(преку МИПС - системот на Народна банка на 
Република Македонија), преку системите за одложено 
порамнување, или на друг начин.  Ако овој податок не 
е впишан од страна на налогодавачот, тогаш нема 
третман на итно плаќање. 

Кодирањето на начинот на плаќањето  е дефинира-
но во глава III. точка 15 на ова упатство. 

17. Елементот  “датум на уплата”, е нумерички 
податок  кој го пополнува уплатувачот, а носителот го 
верифицира. 

18. Елементот “место на уплата”, е 
алфанумерички  податок кој го пополнува учесникот, а 
укажува на местото каде корисникот го поднел налогот 
за плаќање. 

19. Елементот  “датум на валута”, е нумерички по-
даток кој го пополнува учесникот со што го означува 
датумот кога од неговата трансакциска сметка треба да 
се симнат средствата за да се изврши плаќањето, од-
носно  да се реализира  трансакцијата.  

20. Елементот “место за автоматска обработка на 
податоци”, е елемент во функција на носителот, кој му 
користи за полесна обработка на податоците  и нивно 
автоматско процесирање. 

Елементи на талонот - Потврда за налог на јавни 
приходи 

Талонот - Потврда за налог на јавни приходи оста-
нува кај учесникот - налогодавачот по  извршена кон-
тролата (за идентичноста на податоците внесени во 
елементите на инструментот) од страна на носителот. 
Талонот содржи дел од елементите  на самиот инстру-
мент-Налог за  јавни приходи  т.е.: 

1. место за лого; 
2. трансакциска  сметка на налогодавачот; 
3. износ; 
4. трансакциска сметка на примачот; 
5. цел на дознака; 
6. уплатна сметка; 
7. сметка на буџетски корисник-единка 

корисник; 
8. приходна шифра и програма; 
9. начин на плаќање; 
10. датум на уплата; 
11. место на уплата; 
12. место за потврда на прием. 
Елементот “место за потврда на приемот” е 

елемент во функција на учесникот, кој му користи како 
доказ за даден налог за извршување на одредена 
трансакција кај носителот. 
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Користење на инструментот   НАЛОГ  ЗА  ПЛА-
ЌАЊЕ  ЈАВНИ  ПРИХОДИ (образец ПП 50 ):   

Овој инструмент се користи исклучиво за плаќање 
на обврските по основа на јавни приходи од страна на 
правните и физичките лица. Со овој инструмент  се 
плаќаат сите видови даноци, придонеси, царини, акци-
зи и сл. Правните и физичките лица го вршат плаќање-
то од своите сметки.  До колку плаќањето кај физички-
те лица се врши во готови пари, во елементот “сметка” 
се впишуваат две ѕвездички (**)   

Делот на налогот кој е со потемна позадина од 
транспарентната боја на налогот  се однесува на  уплат-
ните сметки за даноци,  придонеси и други јавни при-
ходи, на сметките на буџетските корисници - единка 
корисник и на приходните шифри за даночни и неда-
ночни јавни приходи.  

 
III. ЗАЕДНИЧКИ  ОБЕЛЕЖЈА НА ПЛАТНИТЕ  

ИНСТРУМЕНТИ 
 
9. Платните инструменти на хартија се дизајнирани 

во правоаголен облик и можат да бидат: 
- во еден примерок од два дела (инструмент и та-

лон)   и 
- во два примерока од еден дел (на самокопирачка 

хартија, која задоволува квалитетен пренос на подато-
ци на копија)   

9.1. За Фондот за пензиско и инвалидско осигурува-
ње се користи 80 грамска бела офсетна хартија. 

10. Платните инструменти кои можат  да се печатат во 
еден примерок во два дела (инструмент и талон ) или во 
два примерока во еден дел (на самокопирачка хартија или 
(пресликувачка хартија) се следните: уплатница (образец 
ПП10); налог за пренос (образец ПП30 ); налог за исплата 
на готовина (образец ПП40) и упатница за исплата на 
готовина (образец ПП41) се со  единствени димензии 
(154х99мм) како и налогот за јавни приходи (образец 
ПП50) со димензии (154 х 109мм). 

10.1. Платните инструменти кои се печатат во еден 
примерок во два дела   покрај  налогот  имаат  и  талон 
од левата  страна со димензии  (56х99мм) кој е одделен 
од налогот со вертикална перфорација.  

10.2. Платните инструменти: збирен  налог за пре-
нос (образец  ПП31 и  образец ПП32) се печатат исклу-
чиво во два примерока од еден дел и се со димензии  
(297 х 210мм). 

11.Платните инструменти кои се печатат во два при-
мерока од еден дел на вториот примерок задолжително 
имаат ознака копија која останува кај учесникот после 
пополнувањето како доказ за извршеното  плаќање. 

12. Заднината на сите полиња во кој се впишуваат 
податоци е бела, а образецот е во транспарентна боја. 
Бојата на линиите и на исписите на обрасците е во 
нијанси специфицирани во прилогот - Графичко 
технички карактеристики на платните инструменти кои 
се составен дел на ова упатство.   

13. Платните инструменти можат да се достават на 
хартија (образец со дефинирани елементи) или во еле-
ктронски облик. 

13.1. Дизајнот, графичко-техничките елементи за 
печатење на платните инструменти на хартија како и 
другите услови за печатење се содржани во  прилогот - 
Графичко технички карактеристики на платните ин-
струменти кои се составен дел на ова упатство.    

13.2. Платните инструменти  во електронски облик 
задолжително ги содржат елементите како платните 
инструменти на хартија. Формата може да ја дефинира 
секој носител, со задолжителен  потпис во електронски 
облик. 

14. Во рамките на системот на носителот, може да 
се користат налози за интерни трансфери пропишани 
од носителот. 

15. Елементот “Начин на плаќање” укажува како 
налогодавачот му наложува на носителот да го изврши 
плаќањето ако тоа е надвор од системот на носителот. 
Укажувањето се изведува со пополнување на следните 
нумерички знаци:  1  или  2 ; кои се однесуваат  

- за итно плаќање (што значи преку МИПС -систе-
мот на НБРМ) ќе се  применува  знакот:  1; 

- за плаќање преку клириншка куќа се применува 
знакот 2 ; 

16. Во долниот дел на сите инструменти има место 
за автоматска обработка на податоци, каде можат да се 
печатат кодови за веќе внесените податоци со употреба 
на OCR A  фонт.  

 
IV. ВПИШУВАЊЕ  НА  ПОДАТОЦИ 
ВО ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 

                    
17. Бројот на алфанумеричките знаци кои се впишу-

ваат во елементите на платните инструменти се след-
ни: 

- назив и седиште на налогодавачот (уплатувач)  
  максимум 70 знака 

- назив и седиште на примачот   максимум 70 знака   
 -  цел на дознаката (исплата/уплата)  

  максимум 70 знака 
и се внесуваат   во  два реда.    
- банка на уплатувачот  (налогодавач)  

  максимум 50 знака 
- банка на примачот    максимум 50 знака 
- место на поднесување   максимум 18 знака 
- место на издавање    максимум 18 знака 
- место на плаќањето    максимум 18 знака 
- место на уплата                           максимум 18 знака 
- место на исплата                         максимум 18 знака 
- потпис     максимум 10 знака  
и се внесуваат во еден ред. 
18. Бројот на нумерички знаците на платните ин-

струменти, според елементи,  изнесува: 
- број на трансакциската сметка на  
налогодавачот;    максимум 15 знака 
- број на трансакциската сметка на 
 примачот;                                 максимум 15 знака 
- износ  со цифри (вклучувајќи го и полето  
 со запирка)     максимум 13 знака 
- повикување на број (одобрување) максимум 24 знака 
- повикување на број (задолжување) максимум 24 знака 
- шифра на плаќање      максимум   3 знака 
- датум на плаќањето      максимум   8 знака 
- датум на валутата      максимум   8 знака 
- дата на поднесувањето      максимум   8 знака 
- начин на плаќањето      максимум   1 знак 
и се внесуваат во еден ред. 
Податоците со алфанумерички знаци се внесуваат 

во за тоа предвиденото поле, со мали слободни просто-
ри помеѓу зборовите,  додека  нумеричките знаци  се 
впишуваат така што секој знак се внесува во поединеч-
но поле означено со цела полна или мала полна линија. 

19. Согласно со точка 16 од ова упатство во  “ме-
стото за автоматска обработка  на податоци”, носите-
лите имаат обврска да ги внесуваат податоците во 
стандардизирана форма за секој инструмент на следни-
от начин: 

19.1. Платен инструмент: ПП10 - Уплатница  
Запис за автоматска обработка на податоци: 
 >>10<200401000123479<000001000000<800<< 
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Содржина: 
Поле 1:  Ознака за тип на платен  инструмент; 
Поле 2:  Трансакциска сметка на примачот (должи-

на 15 карактери, со водечки нули во делот за  индиви-
дуална  партија); 

Поле 3:  Износ (должина  12 карактери, со водечки 
нули, без децимална запирка);  

Поле 4:  Шифра на плаќањето  (должина 3 карактери);  
19.2. Платен инстумент : ПП 40-Налог за исплата на 

готовина  
Запис за автоматска обработка на податоци: 
>>40<200401000123479<0711962450001<000001000

000<130 
Содржина: 
Поле  1:  Ознака за тип на платен  инструмент; 
Поле  2:  Трансакциска сметка на налогодавачот 
                (должина 15   карактери Со водечки нули,  
                 во делот за    индивидуална партија) 
              
Поле 3:  ЕМБГ на примачот  (должина 13 каракте-

ри); 
Поле 4:  Износ (должина  12 карактери, со водечки 

нули,  без децимална запирка   
Поле 5:  Шифра на плаќањето  (должина 3 каракте-

ри)   
19.3. Платен инструмент: ПП 41 - Упатница за 

исплата на готовина 
Запис за автоматска  обработка на податоци: 
   

>>41<200401000123479<05<0711962450001<000001000000<140<< 
 
Содржина: 
Поле  1:  Ознака за тип на платен   инструмент; 
Поле  2:  Трансакциска сметка на налогодавачот  

(должина 15 карактери со водечки нули, во делот за 
индивидуална партија) 

Поле  3:  За месец  (должина 2 карактери)  
Поле  4:  ЕМБГ  на примачот (должина 13 каракте-

ри)  
Поле  5:  Износ (должина  12 карактери, со водечки 

нули, без децимална запирка) 
Поле  6:  Шифра на плаќањето  (должина 3 каракте-

ри)               
19.4. Платен инструмент: ПП 30-Налог за пренос 
 
Запис за автоматска  обработка на податоци: 

>>30<200401000123479<30000000029599<000001000000<200<< 
  
Содржина: 
Поле  1:  Ознака за тип на платен  инструмент; 
Поле 2: Трансакциска сметка на налогодавачот  

(должина 15 карактери со водечки нули, во делот за 
индивидуална партија  

Поле  3: Трансакциска сметка на примачот (должи-
на 15 карактери со водечки нули, во делот за 
индивидуална партија) 

Поле  4: Износ  (должина  12 карактери, со водечки 
нули, без децимална запирка) 

Поле  5:  Повикување на број -примач (должина  24 
карактери) 

Поле  6:  Шифра на плаќање  (должина 3 карактери) 
19.5 Платен инструмент: ПП 50-Налог за јавни 

приходи 
Запис за автоматска  обработка на податоци: 
 

>>50<200401000123479<10000000029500<000001000000<700543<< 

Содржина: 
Поле 1: Ознака за тип на платен  инструмент;  
Поле 2: Трансакциска сметка на налогодавачот 

(должина 15 карактери, со водечки нули во  делот  за  
индивидуална  партија);  

Поле 3: Даночен број или ЕМБГ на налогодачот  
(должина 13 карактери); 

Поле 4: Трансакциска сметка  на примачот  (должи-
на 15 карактери, со водечки нули во делот за   
индивидуална  партија); 

Поле 5: Износ (должина  12 карактери, со водечки 
нули, без децимална запирка); 

Поле 6: Приходна шифра  и програма (должина 6 + 
2 карактери). 

20. Кај платните инструменти: Збирен налог за 
пренос (на товар на  еден налогодавач  во  полза  на  
еден примач по повеќе основи (образец ПП 31)  и  
Збирен налог за пренос (на  товар на  еден  налогодавач  
во полза на повеќе примачи  по разни  основи) - (образец 
ПП 32) нема автоматска обработка на  податоци затоа 
што истите (до колку носителот-банката тоа го 
поставува како услов) се поднесуваат кај носителот на 
магнетна лента. 
 

V. ПРЕОДНИ  И  ЗАВРШНИ  ОДРЕДБИ 
 
21.  Постојните единствени  инструменти - обрасци 

за вршење на платниот промет согласно Упатството за 
формата и содржината на платните инструменти за 
вршење на платниот промет во земјата  (“Службен 
весник на Република Македонија”, број  43/01, 103/01, 
1/02, 40/02, 115/05 и 25/07)  ќе се користат во платниот 
промет до 30.06.2008 година. 

22.Со денот на отпочнување на примената на ова 
упатство престанува да важи Упатството за формата и 
содржината на платните инструменти за вршење на 
платниот промет во земјата  (“Службен весник на Ре-
публика Македонија”, број  43/01, 103/01, 1/02, 40/02, 
115/05 и 25/07).  

23. Ова упатството влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во “Службен весник на Ре-
публика Македонија”, а ќе се применува  од 1 јануари 
2008 година.   

 
  Бр. 11-50242/2 

28 декември 2007 година                      Министер, 
             Скопје                         д-р Трајко Славески, с.р. 
 
 ПРИЛОГ: ПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИ - ОБРАСЦИ  (7) : 

 
4.1. Уплатница     (образец  ПП 10) 
4.2.  Налог за исплата на готовина   (образец ПП 

40)  
4.3.  Упатница за исплата на готовина  (образец ПП 

41) 
4.4.  Налог за пренос       (образец  ПП 30) 
4.5. Збирен налог за пренос  (на товар на еден на-

логодавач во полза на еден примач по повеќе основи)   
(образец ПП 31)  

4.6. Збирен налог за пренос  (на товар на еден на-
логодавач во полза на повеќе корисници по разни 
основи) (образец ПП 32) 

 4.7. Налог за плаќање на јавни приходи (образец 
ПП 50) 
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I. ГРАФИЧКО  - ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
НА ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 

 
Согласно точка 13.1 ( Глава III ) на Упатството за 

формата, содржината и употребата на платните инстру-
менти за вршење на платниот промет во земјата со овој 
посебен прилог кој е составен дел на упатството, се 
пропишува дизајнот, графичко техничките елементи за 
печатење на платните инструменти на хартија како и 
другите услови за печатење. 

Во упатството според начинот на печатење а по избор 
на учесниците и носителите на платниот промет, се 
разликуваат  два вида на обрасци според облик и тоа:  

- во еден  примерок од два дела ( инструмент и талон ); 
- во два примерока од еден дел  ( на самокопирачка 

или пресликувачка хартија која задоволува квалитетен  
пренос на податоци  )  

За фондот за пензиско и инвалидско осигурување 
се користи 80 грамска бела офсетна хартија. 

 Платните инструменти  кои се печатат во еден  
примерок од два дела (инструмент и талон ), а се 
однесуваат на  

- уплатница  ( образец ПП10 ) 
- налог за пренос  ( образец ПП30 ) 
- налог за исплата на готовина ( образец ПП40 ) 
- упатница за исплата на готовина (образец ПП41) 
- налог за плаќање на јавни приходи (образец 

ПП50) 
се со вкупни димензии (210 х 99мм ) што соодвет-

ствува на една третина од А4 формат. Делот кој се 
наоѓа од десната страна и кој претставува налог  е со 
димензии (154 х 99мм) додека помалиот дел кој се 
наоѓа  на левата страна талонот  е со димензии (56 х 
99мм).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Верткалната перфорација која го одделува налогот 

од талонот мора да биде изведена во вид на сечена 
перфорација во однос празнина према засек 1:4 мм.  

Исклучок  од овие димензии само во висината има 
налогот за плаќање на јавни приходи  ( образец ПП50 ) 
кој е со димензии ( 210 х 109мм) 

1. Платните инструменти  кои се печатат во два  
примерока од еден дел се со димензии ( 154 х 99 мм) 

Исклучок  од овие димензии само во висината има 
налогот за плаќање на  јавни приходи  ( образец ПП50 ) 
кој е со димензии ( 154 х 109мм), како и збирниот 
налог за пренос ( образец ПП31 и ПП32 ) кои се со  
димензии (297Х210мм) што одговара на  полна 
димензија на  А4 формат. 

2.Сите обрасци се печатат  во транспарентна боја, 
со исклучок на  полињата  ( во кои се впишуваат пода-
тоци ) кои се бели. Линиите  со   кои  се обрабени по-
лињата на обрасците како и буквите на исписите  се од 
истата палета на бои како позадината на образецот  но 
во потемна нијанса.  По поединечни обрасци  бојата е 
следна: 

- Бојата на заднината на налогот за пренос ( образец 
ПП30)  на збирните налози за пренос ( образец ПП31 ) 
и (образец ПП32 ) се од  палетата на бои  модел  
CMYK  со големина на  компоненти   C:5;M:25; Y :18 
i K:0; Бојата на линиите и исписот  е од  палетата на 
бои  модел CMYK  со големина на  компоненти  
C:0;M:80; Y :40 i K:0 

- Бојата на заднината на платниот инструмент налог 
за плаќање на јавни приходи (образец ПП50) од  
палетата на бои  модел ЦМЅК со големина на  
компоненти C:0;M:0; Y :0 и K:10. Бојата на линиите и 
исписот  се од  палетата на бои  модел CMYK со 
големина на  компоненти    C:0;M:80; Y :40 i K:0 
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- Бојата на заднината на платниот инструмент налог 
за плаќање на јавни приходи (образец ПП50 ) при 
уплата на придонесот за Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување, од  палетата на бои  модел 
CMYK е  со големина  на  компоненти C:0; M:0; Y :0 
и K:0. Бојата на линиите и исписот  се од  палетата на 
бои  модел C:100; M:100; Y:100 и K:100 (места на 
пополнување C:0; M:0; Y:0 и K:0)  

- Бојата на заднината  на платниот инструмент 
уплатница  ( образец ПП10 ) од  палетата на бои  модел 
CMYK со глемина на компоненти C:33;M:6; Y :9 i 
K:0. Бојата на линиите и исписот се од палетата на бои  
модел CMYK со големина на компоненти   
C:100;M:64; Y :0 и K:0 

- Бојата на заднината  на платниот инструмент 
налог за исплата на готовина  ( образец ПП40) е од  па-
летата на бои модел CMYK со големина на  
компоненти C:13;  M:5; Y :7 и K:0. Бојата на линиите 
и исписот се од  палетата на бои  модел CMYK со 
големина на компоненти    C:100;  M:64; Y :0 и K:0 

- Бојата на заднината на платниот инструмент упат-
ница (образец ПП41) е од палетата на бои модел 
CMYK со големина на компоненти C:2;M:19; Y :44 и 
K:0. Бојата на линиите и исписот се од  палетата на бои  
модел CMYK со големина на  компоненти C:0;M:80; 
Y :40 и К:0 

3. Сите елементи на платните инструменти со исто 
значење во сите платни инструменти, се пооделно 
претставени со своите карактеристики низ опис и 
слика   во понатамошниот текст на овој Прилог.            

4. Позадината на сите полиња во кој се впишуваат 
податоци е бела, а образецот е во транспарентна боја. 
Бојата на линиите и  на буквите на образецот е во  
нијанса специфицирана во Прилогот број 3, 
составен дел на ова Упатство. Задолжителните 
полиња се специјално означени. Ова се однесува на 
платните инструменти кои се печатат во еден примерок 
во два дела и првиот  примерок на инструментите кои 
се печатат во два примерока  од еден дел. 

1. Елемент  “назив и седиште на налогодавачот” 
(димензии и карактеристики) 

Елементот  “назив и седиште на налогодавачот” 
содржан во сите инструменти на упатството е со ди-
мензии  70мм х 10 мм. Внатрешноста на полето е бела,  
без рамка со исклучок  на  аголниците чии димензии 
изнесуваат 2 х 2 мм со дебелина на линија  0,706мм. 
Низ средиштето на полето поминува испрекината 
линија по целата должина. Називот на елементот е 
испишан со фонт MAC C Times во изведба Bold и со 
големи букви големина 6. Изгледот на елементот во 
зголемен размер со димензии е прикажан  на слика 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

слика  1 

2. Елемент “трансакциска сметка на налогодава-
чот” ( димензии и карактеристики ) 

Елементот “трансакциска сметка на налогодава-
чот” е со димензии 70 х 5 мм. Сочинет е од 15 полиња, 
каде ширината  на првите три полиња ( кои ја означу-
ваат сметката на банката) се со внатрешна широчина 
од 4,7мм. Останатите полиња ( 10 + 2 ) се со внатрешна 
широчина од 4,5мм. Внатрешноста на полињата е бела, 
елементот е обрабен со рам линија со дебелина од 
0,476мм, полињата се одделени меѓусебно со линии со 
дебелина од 0,176мм, со исклучок на линијата која ги 
одделува првите три и последните две полиња која е со 
дебелина од 0,706мм. Називот на елементот е испишан 
со фонт MAC C Times во изведба Bold и со големи бу-
кви големина 6 . Големината на цифрите за испис е со 
фонт MAC C Times во изведба bold и големина 9. Изг-
ледот на елементот во зголемен размер со димензии е 
прикажан  на слика 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

слика  2 
 
3. Елемент  “банка на налогодавачот” ( димензии 

и карактеристики ) 
Елементот  “банка на налогодавачот” содржан во 

сите инструменти на упатството е со димензии  70мм х 
5 мм. Внатрешноста на полето е бела, без рамка. Нази-
вот на елементот е испишан со фонт MAC C Times во 
изведба Bold и со големи букви големина 6 . Изгледот 
на елементот во зголемен размер со димензии е прика-
жан  на слика 3 

 
 
      
 
 
 
 

 
слика 3 

 
4. Елемент  “цел на дознака” ( димензии и кара-

ктеристики ) 
Елементот “цел на дознака” содржан во сите ин-

струменти на упатството е со димензии  70мм х 10 мм. 
Внатрешноста на полето е бела,  без рамка. Низ среди-
штето на полето поминува испрекината линија по цела-
та должина. Називот на елементот е испишан со фонт 
MAC C Times во изведба Bold и со големи букви го-
лемина 6. Изгледот на елементот во зголемен размер со 
димензии е прикажан  на слика 4.  

- Напомена: Кај образецот  ПП 32 димензиите на 
овој елемент се 70 х 5мм со испрекината линија на дол-
ниот раб. 
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слика 4 
 
5. Елемент “повикување на број-задолжување”( 

димензии и карактеристики ) 
Елементот “повикување на број-задолжување” е 

со димензии 70 х 5 мм. Сочинет е од 24 полиња, каде 
внатрешната широчина на сите полиња изнесува 
2,55мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е 
на долната страна обрабен со линија чија дебелина е 
0,376мм, како и линиите што ги одвојуваат полињата. 
Полињата се одделени меѓусебно со линии чија висина 
изнесува 1мм. Називот на елементот е испишан со 
фонт MAC C Times во изведба Bold и со големи 
букви големина 6. Големината на цифрите за испис е 
со фонт MAC C Times во изведба Bold и големина 8. 
Изгледот на елементот во зголемен размер со димензии 
е прикажан  на слика 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
слика 5 

 
6. Елемент  “потпис” ( димензии и карактеристики) 
Елементот  “потпис” содржан во сите инструменти 

на упатството е со димензии  70мм х 9 мм. Внатрешно-
ста на полето е бела,  без рамка со исклучок  на  агол-
ниците чии димензии изнесуваат 2 х 2 мм со дебелина 
на линија  0,706мм. Називот на елементот е испишан со 
фонт MAC C Times во изведба Bold и со големи 
букви големина 6. Изгледот на елементот во зголемен 
размер со димензии е прикажан  на слика 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

слика 6 
 
7. Елемент  “назив и седиште на примачот” ( ди-

мензии и карактеристики ) 
Елементот  “назив и седиште на примачот” 

содржан во сите инструменти на упатството е со 
димензии  70мм х 10 мм. Внатрешноста на полето е 
бела,  без рамка со исклучок  на  аголниците чии 

димензии изнесуваат 2 х 2 мм со дебелина на линија  
0,706мм. Низ средиштето на полето поминува 
испрекината линија по целата должина. Називот на 
елементот е испишан со фонт MAC C Times во 
изведба Bold и со големи букви големина 6. Изгледот 
на елементот е идентичен со елементот “назив и 
седиште на налогодавачот” претставен на слика 1. 

8. Елемент “трансакциска сметка на примачот” 
(имензии и карактеристики) 

Елементот “трансакциска сметка на примачот” е со 
димензии 70 х 5 мм. Сочинет е од 15 полиња, каде ширината  
на првите три полиња ( кои ја означуваат сметката на 
банката) се со внатрешна широчина од 4,7мм. Останатите 
полиња ( 10 + 2 ) се со внатрешна широчина од 4,5мм. 
Внатрешноста на полињата е бела, елементот е обрабен со 
рам линија со дебелина од 0,476мм, полињата се одделени 
меѓусебно со линии со дебелина од 0,176мм, со исклучок на 
линијата која ги одделува првите три и последните две 
полиња која е со дебелина од 0,706мм. Називот на елементот 
е испишан со фонт MAC C Times во изведба Bold и со 
големи букви големина 6 . Големината на цифрите за испис 
е со фонт MAC C Times во изведба Bold и големина 9. Изг-
ледот елементот е идентичен со елементот “трансакциска 
сметка на налогодавачот”  прикажан е на слика 2 

9. Елемент  “банка на примачот” ( димензии и ка-
рактеристики ) 

Елементот “банка на примачот” содржан во сите 
инструменти на упатството е со димензии  70мм х 5 
мм. Внатрешноста на полето е бела,  без рамка со иск-
лучок  на  аголниците чии димензии изнесуваат 2 х 2 
мм со дебелина на линија  0,706мм. Називот на елемен-
тот е испишан со фонт MAC C Times во изведба Bold 
и со големи букви големина 6. Изгледот на елементот 
во зголемен размер со димензии е прикажан  на слика 7 

- Напомена: Кај образецот  ПП 32 димензиите на 
овој елемент изнесуваат  60 х 5мм  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
слика 7 

 
10. Елемент “износ” ( димензии и карактеристики ) 
Елементот “износ” е со димензии 70 х 5 мм. Сочи-

нет е од 14 полиња, каде ширината  на првото поле ( во 
кое е внесена ознаката  на валута МКД) е со внатрешна 
широчина од 11мм. Десетте  полиња ( што ги означува-
ат денарите и двете полиња после запирката што ги оз-
начуваат дените) се со внатрешна широчина од 4,5мм. 
Полето каде што е сместена запирката       ( која ги оде-
лува дените од денарите) е со внатрешна широчина од 
1,5мм.  Внатрешноста на полињата е бела, елементот е 
обрабен со рам линија со дебелина од 0,276мм, поли-
њата се одделени меѓусебно со линии со дебелина од 
0,176мм, со исклучок на линијата која ги одделува пр-
вото поле, второто поле и секоја група од по три поли-
ња, како и полето со запирката   се со дебелина на ли-
нијата од 0,476мм. Називот на елементот е испишан со 
фонт MAC C Times во изведба Bold и со големи 
букви големина 6. Големината на цифрите за испис е 
со фонт MAC C Times во изведба Bold и големина 9, а 
на ознаката на валута (МКД) со големина 8. Изгледот 
елементот во зголемен размер е  прикажан  на слика 8 
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слика 8 
 
11. Елемент “повикување на број-одобрување”( 

димензии и карактеристики ) 
Елементот “повикување на број-одобрување” е со 

димензии 70 х 5 мм. Сочинет е од 24 полиња, каде вна-
трешната широчина на сите полиња изнесува 2,55мм. 
Внатрешноста на полињата е бела, елементот е на дол-
ната страна обрабен со линија чија дебелина е 0,376мм, 
како и линиите што ги одвојуваат полињата. Полињата 
се одделени меѓусебно со линии чија висина изнесува 
1мм. Називот на елементот е испишан со фонт MAC C 
Times во изведба Bold и со големи букви големина 6. 
Големината на цифрите за испис е со фонт MAC C 
Times во изведба Bold и големина 8. Изгледот елемен-
тот е идентичен со елементот “повикување на број-
задолжување” прикажан е на слика 5. 

12. Елемент “шифра”( димензии и карактеристики) 
Елементот “шифра “ е со димензии  12х 4 мм. Со-

чинет е од 3 полиња, каде внатрешната широчина на 
сите полиња изнесува 3,7мм. Внатрешноста на полиња-
та е бела, елементот е на долната страна обрабен со ли-
нија чија дебелина е 0,376мм, како и линиите што ги 
одвојуваат полињата. Полињата се одделени меѓусебно 
со линии чија висина изнесува 1мм. Називот на еле-
ментот е испишан со фонт MAC C Times во изведба 
bold и со големи букви големина 6. Големината на ци-
фрите за испис е со фонт MAC C Times во изведба 
Bold и големина 8. Изгледот на елементот  во зголемен 
размер е прикажан  на слика 9 . 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
слика 9 

 
13.  Елемент “начин”(димензии и карактеристики) 
Елементот “начин “ е со димензии  5х 4 мм. Сочи-

нет е од едно поле, со бела позадина. Елементот е на 
долната страна обрабен со линија чија дебелина е 
0,376мм, Називот на елементот е испишан со фонт MAC 
C Times во изведба bold и со големи букви големина 6. 
Големината на цифрта за испис е со фонт MAC C Times 
во изведба Bold и големина 8. Изгледот на елементот е 
во зголемен размер е  прикажан  на слика 10 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

слика10 
 
14.  Елемент “датум на поднесување”( димензии  

и   карактеристики ) 
Елементот “датум на поднесување “ е со 

димензии  23х 4 мм. Сочинет е од 8 полиња, каде 
внатрешната широчина на сите полиња изнесува 
2,55мм. Внатрешноста на полињата е бела, елементот е 
на долната страна обрабен со линија чија дебелина е 
0,376мм, како и линиите што ги одвојуваат полињата. 
Полињата се одделени меѓусебно со линии чија висина 
изнесува 1мм. Називот на елементот е испишан со 
фонт MAC C Times во изведба Bold и со големи 
букви големина 6 . Големината на цифрите за испис е 
со фонт MAC C Times во изведба Bold и големина 8. 
Изгледот на елементот е во зголемен размер е 
прикажан  на слика 11 . 

- Напомена: Елементите “датум  на валута “ и “ 
датум  на исплата” по димензии се идентични со еле-
ментот “датум на поднесување”. 

15.  Елемент “место на поднесување”( димензии  и   
карактеристики ) 

Елементот “место на поднесување “ е со димензии  
41х 4 мм. Сочинет е од едно поле, со бела позадина. Еле-
ментот е на долната страна обрабен со  тенка испрекината 
линија чија дебелина е 0,176мм, Називот на елементот е 
испишан со фонт MAC C Times во изведба Bold и со 
големи букви големина 6. Изгледот елементот е во 
зголемен размер е прикажан  на слика 11 . 

- Напомена: Елементот “место  на исплата” по ди-
мензии е идентичн со елементот “место  на поднесу-
вање”. 

 
 
 
 
 
  
 
 
     

 
слика 11 

 
16. Елементите “уплатна сметка “, “ сметка на бу-

џетски корисник-единка корисник  “ и “ приходна ши-
фра и програма” кои се наоѓаат на  налогот за јавни 
приходи образец ПП50 ги имаат следните димензии  и 
карактеристики: 

- “ уплатна сметка “ составена е од три групи на 
полиња. Полињата се со бела позадина со внатрешна 
широчина од  3,7мм,  Дебелина на рам линијата и ли-
нијата кои ги одвојува полињата изнесува 0,176мм.   

- “сметка на буџетски корисник-единка корис-
ник “ составена е од три групи на полиња (прва група 
од десет полиња, втора група од три и трета група е со-
ставена од две полиња). Полињата се со бела позадина 
со внатрешна широчина од  3,7мм,  Дебелина на рам 
линијата и линијата кои ги одвојува полињата изнесува 
0,176мм.   
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- “приходна шифра и програма” составена е од 
две групи (една од шест полиња и една од две полиња). 
Полињата се со бела позадина со внатрешна широчина 
од  3,7мм,  Дебелина на рам линијата и линијата кои ги 
одвојува полињата изнесува 0,176мм.   

Сите овие елементи се сместени во поле со позади-
на за 10% по темна од бојата на позадината на налогот 
и е со димензии 70 х 28мм.  

Називот на елементите е испишан со фонт MAC C 
Times во изведба Bold и со големи букви големина 6. 
Изгледот на елементот е во зголемен размер е прика-
жан на слика 12. 
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17.  Елемент “ЛОГО “ е слободен  простор во кој 
ќе се отпечати заштитниот знак  на  носителот или 
учесникот во платниот промет. 

18. Елемент “даночен број”(димензии и карактери-
стики) 

Елементот “даночен број “ е со димензии  70х 5 мм. 
Сочинет е од 13 полиња, каде внатрешната широчина на 
сите полиња изнесува 5мм. Внатрешноста на полињата е 
бела, елементот е на долната страна обрабен со линија 
чија дебелина е 0,376мм, како и линиите што ги одвојува-
ат полињата. Полињата се одделени меѓусебно со линии 
чија висина изнесува 1мм. Називот на елементот е 
испишан со фонт MAC C Times во изведба Bold и со 
големи букви големина 6.. Големината на цифрите за 
испис е со фонт MAC C Times во изведба Bold и 
големина 9. Изгледот елементот е во зголемен размер е  
прикажан  на слика 13 . 

- Напомена  елементот “единствен матичен број - 
ЕМБГ “ е идентичен со елементот “даночен број” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

слика  13 
Димензиите на сите платни инструменти, димен-

зиите на елементите, и нивните меѓусебни растоја-
нија се дадени на обрасците како составен дел на 
овој Прилог. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2277. 

Врз основа на член 43 од Законот за преземање на 
акционерските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 4/2002, 37/2002 и 36/2007), Комисијата 
за хартии од вредност, на седницата одржана на 
24.12.2007 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува за успешна понудата за откуп на 

обичните акции издадени од Комерцијално Инвестици-
она банка АД Куманово дадена од Milestone ehf. Sudu-
rlandsbraut, Reykjavik Iseland, со седиште на Sudurla-
ndsbraut 12, 108 Reykjavik Iseland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Се задолжува понудувачот од точка 1, на ова ре-

шение да го објави на начин како што е објавена пону-
дата за откуп. 

3. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

4. Жалбата изјавена против ова решение не го одло-
жува неговото извршување. 

5. Решението ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 07-2519/28                  Комисија за хартии од вредност 

24 декември 2007 година                      Претседател, 
          Скопје                    Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


