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_____________________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1929. 

Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 31.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за администрација му престанува користењето на 
недвижни ствари: 

- деловен простор со површина од 605,85 м2-лоцирана на левата страна од влезот на втори кат во објектот ку-
ла РТ-2, на ул. Кеј „Димитар Влахов“ бб  Скопје, лоциран на Кп. бр. 12231 запишан во Имотен лист бр. 9170 КО 
Центар, сопственост на Република Македонија, и 

- деловен и друг простор со површина од 285,12 м2, кој се наоѓа на ул. „1-ви Мај“ бр. 53, лоциран на ката-
старска парцела 4461, заведен во Имотен лист бр. 940 за КО Битола, со вкупно 13 простории и тоа: 2 (две) про-
стории на втори кат и 11 (единаесет) простории на трети кат, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за инфор-
матичко општество и администрација, без надомест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Агенцијата за ад-
министрација и Министерството за информатичко општество и администрација, во рок од 15 дена од денот на 
влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр. 51-2709/1                                 Заменик на претседателот 
31 мај 2011 година                                на Владата на Република 

  Скопје                                                        Македонија, 
                                                        м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 Стр. 
 Декларации, заеднички позиции и де-

марши на Еевропската унија кон кои 
се придружува/прифаќа Република 

Македонија на покана на ЕУ 
5. Одлука за воведување на рестриктив-

ната мерка согласно со Одлуката на 
Советот на ЕУ 2011/70/ЗНБП од 31 
јануари 2011 година за ажурирање на 
списокот на лица, групи и правни ли-
ца кои подлежат на членовите 2, 3 и 4 
од Заедничката позиција на Советот 
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 на ЕУ 2001/931/ЗНБП за примена на 
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7. Одлука за воведување на рестриктив-
ната мерка согласно Одлуката на Со-
ветот на ЕУ 2011/137/ЗНБП од 28 фе-
вруари 2011 година за рестриктивни 
мерки со оглед на состојбата во Либија 92
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1930. 
Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 31.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА ФИБУЛИ ОД 
Т.Н. МАЛОАЗИСКИ ТИП“ ВО НАЦИОНАЛНАТА 
УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИ-
ЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП ЗА 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

 
Член 1 

Збирката на движно културно наследство „Збирка 
фибули од т.н. малоазиски тип“ во Националната уста-
нова Завод за заштита на спомениците на културата и 
Музеј – Прилеп, се прогласува за културно наследство 
од особено значење, поткатегорија големо значење. 

Збирката од став 1 на овој член содржи 43 фибули 
од кои 6 се изработени од сребро, а 37 од бронза. Исти-
те го опфаќаат временскиот период од V до III век пред 
н.е. и покажуваат меѓусебна голема разновидност во 
низа детали, пред се во начинот на обликувањето на 
лакот,  со што можат да се поделат во 5 групи со по не-
колку подгрупи. 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
     Бр.51-3051/8                  Заменик на претседателот 
31 мај 2011 година              на Владата на Република 

   Скопје                                   Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 
1931. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 31.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА ДВИЖЕН АР-
ХЕОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ ОД НЕОЛИТСКО ВРЕ-
МЕ“ ВО НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА 
ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И 
МУЗЕЈ - ПРИЛЕП ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Збирката на движно културно наследство „Збирка 

движен археолошки материјал од неолитско време“ во 
Националната установа Завод за заштита на спомени-
ците на културата и Музеј – Прилеп, се прогласува за 
културно наследство од особено значење, поткатегори-
ја големо значење. 

Збирката од став 1 на овој член содржи 113 наоди и 
тоа: керамички садови, фрагментирани или целосно за-
чувани, модели на куќи, жртвеници тип „масичка“, ри-
тони, антропоморфни и зооморфни фигурини, култни 
предмети, печат (питандера), тегови и орудија и оруж-
је.  Наодите се изработени од различни материјали: ке-
рамика, камен и коска и припаѓаат во временските рам-
ки од крајот на раниот неолит, до крајот на доцниот не-
олит. 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
     Бр.51-3051/9                  Заменик на претседателот 
31 мај 2011 година              на Владата на Република 

   Скопје                                   Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 
1932. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 31.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА ДВИЖЕН 
АРХЕОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ ОД ЕНЕОЛИТСКО 
ВРЕМЕ“ ВО НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗА-
ВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА 
КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – ПРИЛЕП ЗА КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Збирката на движно културно наследство „Збирка 

движен археолошки материјал од енеолитско време“ во 
Националната установа Завод за заштита на спомени-
ците на културата и Музеј – Прилеп, се прогласува за 
културно наследство од особено значење, поткатегори-
ја големо значење. 

Збирката од став 1 на овој член се состои од 104 нао-
ди и тоа: керамички садови, фрагментирани или целосно 
зачувани, култни садови и предмети, жртвеници, антро-
поморфни и зооморфни фигурини, орудија и оружје, пе-
чат (питандера) и тегови. Предметите се изработени од 
различни материјали: керамика, камен, коска и метал и 
припаѓаат на временскиот период од крајот на раниот 
енеолит, до крајот на доцниот енеолит. 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
    Бр.51-3051/10                  Заменик на претседателот 
31 мај 2011 година              на Владата на Република 

   Скопје                                   Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1933. 
Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 31.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА ДВИЖЕН 
АРХЕОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ ОД БРОНЗЕНО ВРЕ-
МЕ, ЖЕЛЕЗНО ВРЕМЕ И АРХАЈСКИ ПЕРИОД“ ВО 
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИ-
ТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУ-
ЗЕЈ -  ПРИЛЕП ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД 

ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Збирката на движно културно наследство „Збирка 

движен археолошки материјал од бронзено време, же-
лезно време и архајски период“ во Националната уста-
нова Завод за заштита на спомениците на културата и 
Музеј – Прилеп, се прогласува за културно наследство 
од особено значење, поткатегорија големо значење. 

Збирката од став 1 на овој член се состои од 71 наод 
и содржи разновиден движен археолошки материјал со 
кој се опфатени скоро сите фази на развој, од рана брон-
за до доцен архајски период, со сите локални белези зна-
чајни за подрачјето на прилепскиот дел од Пелагонија. 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
    Бр.51-3051/11                 Заменик на претседателот 
31 мај 2011 година              на Владата на Република 

   Скопје                                   Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1934. 
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за ѓубриња 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
110/07, 20/09 и 17/11) министерот за земјоделство, шу-
марство  и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОВИТЕ НА ОРГАНСКИ ЃУБРИЊА, ПОС-
ТАПКАТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КЛАСИФИКА-
ЦИЈА НА НОВО ОРГАНСКО ЃУБРЕ ВО ОДРЕДЕН 
ВИД, ОЗНАЧУВАЊЕТО И ИДЕНТИФИКАЦИЈАТА, 
СОДРЖИНАТА НА МАКРОЕЛЕМЕНТИ, СЕКУН-
ДАРНИ МАКРОЕЛЕМЕНТИ, МИНИМАЛНИТЕ И 
МАКСИМАЛНИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА ХРАНЛИВИ  

ЕЛЕМЕНТИ И ПРИМЕСИ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат видовите на ор-

гански ѓубриња, постапката и документите за класифи-
кација на ново органско ѓубре во одреден вид, означу-

                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 
Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008  од 5 септември 2008 год. со која се утвр-
дуваат правилата за спроведување на Регулативата на Советот 
(ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетирање на ор-
ганските производи вооднос на органското производство, етике-
тирање и контрола CELEX бр. 32008R0889. 

вањето и идентификацијата, содржината на макроеле-
менти, секундарните макроелементи, минималните и 
максималните количества на хранливи елементи и при-
меси. 

 
Член 2 

Видови на органски ѓубриња се: 
1. Шталско ѓубре,  
2. Компост, 
3. Осока, 
4. Зелено ѓубре, 
5. Тресет и, 
6. Глистал. 

 
Член 3 

Шталско ѓубре е цврсти екстременти (делови) заед-
но со простирка која се става под лежиштето на живот-
ните. Овој вид на ѓубре е поделено на: 

- Кравско ѓубре е добиено при одгледување крупни 
животни (крави, телиња, волови и биволи) во кои ми-
нималните количини се: азот 1%, фосфор 1%, калиум 
1%, а максималните количини се: азот 3%, фосфор 3%, 
калиум 3%  и други макро и микро елементи. 

- Овчо ѓубре е добиено при одгледување на овци и 
кози, во кои минималните количини се: азот 1%, фо-
сфор 1%, калиум 1%, а максималните количини се: 
азот 3%, фосфор 3%, калиум 3% и други макро и микро 
елементи. 

- Птичјо ѓубре е добиено при одгледување на живи-
на кокошки, бројлери, пајки, мисирки и други, во кои 
минималните количини се: азот 1%, фосфор 1%, кали-
ум 1%, а максималните количини се: азот 3%, фосфор 
3%, калиум 3% и други макро и микро елементи. 

- Свинско ѓубре е добиено при одгледување на свињи 
во кои минималните количини на: азот 1%, фосфор 1%, 
калиум 1%, а максималните количини се: азот 3%, фо-
сфор 3%, калиум 3% и други макро и микро елементи. 

- Коњско ѓубре е добиено при одгледување на коњи, 
во кои минималните количини се: азот 1%, фосфор 1%, 
калиум 1%, а максималните количини се: азот 3%, фо-
сфор 3%, калиум 3% и други макро и микро елементи. 

 
Член 4 

Компост е органско ѓубре добиено со ферментација 
на земјоделски и индустриски отпад, и е поделено на: 

- Земјоделски компост кој преставува органско ѓу-
бре добиено со ферментација на секондарни земјодел-
ски отпадоци (слама, лисја, стебла, плодови и др.), во 
кои минималните количини се: азот 1%,фосфор 1%, ка-
лиум 1%, а максималните количини се: азот 3%, фо-
сфор 3%, калиум 3% и други макро и микро елементи. 

- Индустриски компост кој преставува органско ѓу-
бре добиено со ферментација на индустриски остатоци 
и остатоци од домаќинства (индустриска тиња, куин-
ски отпад и др.), во кои минималните количини се: азот 
1%, фосфор 1%, калиум 1%, а максималните количини 
се: азот 3%, фосфор 3%, калиум 3% и други макро и 
микро елементи.  

 
Член  5 

Осока е органско, течно ѓубре добиено при изѓу-
брување на течниот дел од шталските објекти, свин-
ските објекти, живинарските објекти и други објекти 
каде е сместена стоката. 

Осока добиено при шталско одгледување е течен 
дел добиен од урината на животните во која минимал-
ните количини се: азот 1%, фосфор 1%, калиум 1%, а 
максималните количини се: азот 3%, фосфор 3%, кали-
ум 3% и други макро и микро елементи.  
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Осока добиена при одгледување свињи е течен дел 
добиен од урината на свињите во која минималните ко-
личини се: азот 1%, фосфор 1%, калиум 1%, а макси-
малните количини се: азот 3%, фосфор 3%, калиум 3% 
и други макро и микро елементи. 

Осока добиена при одгледување на живина е течен 
дел добиен од одгледување на живинарските фарми во 
која минималните количини се: азот 1%, фосфор 1%, 
калиум 1%, а максимални количини се: азот 3%, фо-
сфор 3%, калиум 3%  и други макро и микро елементи. 

 
Член  6 

  Зелено ѓубре е зелена маса во која има најлмалку 
10 % а најмногу 30 % органски материи, се користи за 
подобрување на својства на почвата (биолошки и хеми-
ски), особено ја регулира pH (реакција) во почвата, се 
произведува на самата нива и во одредена фаза на раз-
вој на масата се заорува. 

 
Член  7 

Тресет е пола разложена органска материја која има 
потекло од лисна маса од шумски листопади и четинар-
ски растенија, кисела Ph бидејќи се активни ацидофилни 
вишите и нижите габи во кој минимални количини се: 
азот 0,5%, фосфор 1 %, калиум 3 %, а максимални коли-
чини се: азот 2 %, фосфор 3%, и калиум 5 %. 

 
Член  8 

Глистал е производ од хумус со висока хранлива 
вредност, и со хранливи асимилативни вредности кои 
се достапни за растенијата во кој содржината на хран-
ливи материи  од  азот, фосфор и калиум во минимални 
количини е: азот 1,5%, фосфор 2,0%, и калиум 3,0%, а 
максимални количини на азот 4,0%, фосфор 3,0%, и ка-
лиум 5,0%,  и други микроелементи. 

 
Член 9 

За класификација на ново органско ѓубре, се подне-
сува барање до Фитосанитарна управа во кое особено 
се наведуваат податоци за: 

1. Заштитното име на ново органско ѓубре; 
2. Видот на новото органско ѓубре; 
3. Производителот на  ново органско ѓубре; 
4. Името на правното лице кој врши увоз на ново 

органско ѓубре  и 
5. Стабилноста на новото органско ѓубре (начин на 

пакување и складирање заради задржување на квалите-
тот). 

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува 
следната  документација: 

- извештај од овластена лабораторија; 
- декларација на новото органско ѓубре  и 
- упатство за употреба издадено од производител. 
 

Член 10 
Ново органско ѓубре се означува со: 
1. Ознака за облик на ново органско ѓубре;  
2. Трајност (се чува на температура до 200С); 
3. Токсичност (влијание врз здравје на човекот, жи-

вотните  и пчелите); 
4. Работна каренца;  
5. Толеранција  и 
6. Вид на амбалажа. 
 

Член 11 
Ново органско ѓубре се идентификува со наведува-

ње на: 
1. Име на ново органско ѓубре; 
2. Тип на ново органско ѓубре 

3. Состав на макро, микро и секундарни елементи 
во ново органско ѓубре;  

3. Бројни вредности од аналитички методи  и 
4. Утврдена ефикасност на органското ѓубре; 
5. Упатство за складирање и употреба на новото ор-

ганско ѓубре. 
  

Член 12 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
   Бр. 17-261/4                      Министер за земјоделство, 
мaj 2011 година                шумарство и водостопанство, 

Скопје                              Љупчо Димовски,  с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
1935. 

Врз основа на член 11 став (5) од Законот за упра-
вување со пакување и отпад од пакување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 161/09, 17/11 и 
47/11), министерот за животната средина и просторно 
планирање, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА НАДМИНУВАЊЕ 
НА НИВОАТА НА СОДРЖИНАТА НА ТЕШКИ МЕ-
ТАЛИ ВО ПАКУВАЊАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА И 
ИЗВЕШТАЈОТ  ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД 

ОД ПАКУВАЊЕ∗ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот и усло-

вите за надминување  на  нивоата на содржината  на те-
шки метали во пакувањата како и начинот на водење и 
содржината на евиденцијата и извештајот за постапува-
ње со отпад од пакување. 

 
Член 2 

Одделни поими употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

-  „тешки метали“  се олово, кадмиум, жива и хексо-
валентен хром; 

- „намерно внесување на тешки метали“ е секоја 
употреба и намерно користување насупстанции кои со-
држат тешки метали при производство на пакувањето 
или на составниот дел  на пакувањето, при што нивно-
то постојано присуство во завршното пакување или во 
составниот дел на  пакувањето е пожелно за да се обез-
беди посебни карактеристики, изглед или квалитет; 

- не намерно внесување не тешки метали – се слу-
чаите на употребата на рециклирани материјали како 
суровини за производство на нови материјали за паку-
вање, при што дел од рециклираните материјали можат 
да содржат регулирани количества од тешки метали; 

                                                                 
∗ Одлука на Комисијата од 19 февруари 20011 година за утврду-
вање на услови за отстапки за на стаклени пакувања во врска со 
висината на уделите на тешките метали утврдени со Директивата 
94/62/ЕЗ за пакување и отпад од пакување и Одлука на Комисија-
та од 24 март 2009 година за утврдување на условите за отстапу-
вање за пластични гајби и пластични палети во врска со нивоата 
на концентрации на тешки метали утврдени во Директивата 
94/62/EЗ на Европскиот парламент и на Советот за пакување и от-
пад од пакување.   
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- „случајно присуство на тешки метали“ е присус-
тво на тешки метали како ненамерна  состојка на паку-
вањето или  составен дел од пакувањето. 

 
Член 3 

Збирот на нивоата на концентрација на содржината 
на тешки метали  присутни во пакувањата и во нивните 
составни материјали и компонети утврдени во член 11 
став (1) од Законот за управување со пакување и отпад 
од пакување, кај пластичните гајби и пластичните па-
лети може да се  надмине, доколку пластичните гајби и 
пластичните палети се воведени  и се користат во кон-
тролиран и затворен синџир според условите утврдени 
во членовите 4 и 5, од овој правилник.             

 
Член 4 

Пластичните гајби и пластичните палети кои содр-
жат поголем износ на тешки метали од утврдениот во 
член 11 став (1) од Законот за управување со пакување 
и отпад од пакување треба да се произведуваат и по-
праваат во контролиран процес на рециклирање во сог-
ласност со следните услови:     

1. пластичните гајби и пластичните палети да се 
произведуваат и попораваат во контролиран процес на 
рециклирање, каде материјалот кој  е искористен за ре-
циклирање потекнува единствено од други пластични 
гајби или пластични палети; 

2. внесувањето на друг материјал се ограничува на 
минимално технички потребен, и во кој било случај да 
не надминува  20 % по тежина;  

3. намерното внесување на тешки метали да е по-
стапка во текот на рециклирањето, а не да е инцидент-
но присуство на тешки метали и  

4. употребата на рециклирани материјали како су-
ровини за материјал за пакување, при што дел од тие 
рециклираните материјали можат да содржат тешки  
метали и да не се смета за намерно внесување на тешки 
метали.  

 
Член 5 

(1) Пластичните гајби или пластичните палети кои 
содржат поголем износ на тешки метали од утврдениот 
во член 11 став (1) од Законот за управување со пакува-
ње и отпад од пакување, треба да бидат вклучени во 
систем за контролирана дистрибуција и повторна упо-
треба и редовно да се идентификуваат на постојан и 
видлив начин;  

(2) Во рамките на животниот циклус на пластични-
те гајби и пластичните палети, најмалку 90% на испо-
рачаните пластични гајби и пластични палети кои со-
држат поголем  износ на тешки метали од утврдениот 
во член 11 став (1) од Законот за управување со пакува-
ње и отпад од пакување треба да се враќаат на произво-
дителот, пакувачот или полначот или на нивниот овла-
стен представник. 

(3) Пластичните гајби и пластичните палети кои се 
вратени во согласност со ставовите (1) и (2) на овој 
член, а кои не се повеќе соодветни за повторна употре-
ба, треба да се отстрануваат во согласност со прописи-
те за управување со отпад или да рециклираат во кон-
тролиран процес на рециклирање согласно член 4 на 
овој правилник. 

 
Член 6 

(1) За пластичните гајби или пластичните палети од 
член 5 на овој правилник кое се вклучени во систем за 
контролирана дистрибуција и повторна употреба треба 
да се воспостави евиденција со докуметиран систем за 
водење на инвентар на залихи за утврдување на испол-
нетоста на условите од  член 4 и 5 на овој правилник. 

(2) Евиденцијата од став (1) на овој член се води за 
сите пластични гајби и пластични палети кои содржат 
поголем износ на тешки метали утврден во член 11 
став (1) од Законот за управување со пакување и отпад 
од пакување а кои се ставаат или отстрануваат од упо-
треба. 

(3) Евиденцијата  од став (1) на овој член ги  вклу-
чува сите пластични гајби и пластични палети од член 
3 на овој правилник кои се ставаат во употреба,  стап-
ките на враќање, односно процентот на предмети кои 
се враќаат, кои не се фрлени по употребата како и оние 
кои се отстрануваат од употреба. 

(4) Составен дел на евиденцијата од став (1) на овој 
член е и техничката докуметација.  

 
Член 7 

(1) Производителот изготвува годишен извештај во 
пишана форма заедно со изјвата за сообразност со кој  
се опишува и прикажува како се  исполнуваат условите 
за постапување со платични гајби и пластични палети 
согласно овој правилник.  

(2) Составен дел на извештајот се и податоците за 
измените во системот за постапување и измените на 
овластените застапници на производителот. 

 
Член 8 

Збирот на нивоата на концентрација на содржината 
на тешки метали  присутни во пакувањата и во нивните 
составни материјали и компонети утврдени во член 11 
став (1) од  Законот за управување со пакување и отпад 
од пакување, кај стаклените пакувања може да се  над-
мине согласно условите предвидени во член 9 на овој 
правилник. 

 
Член 9 

(1) Вкупното ниво на уделите на тешки метали во 
стаклените пакувања кои потекнуваат од рециклирачки 
материјал  може да се надмине под услов: 

1. да не постои намерно внесување на олови, кад-
миум, жива или хексовалентен хром во производниот 
процес за стаклените пакувања;  

2. материјалот за пакување да ја надминува грани-
цата на удели само поради додавање на рециклирани 
материјали. 

(2) Производителот треба да врши редовни месечни 
контроли на нивоата на удели на тешките метали на се-
која печка за производство на стакло. 

(3) Доколку просечниот удел на тешките метали во 
некоја од дванаесетте последователни месечни контро-
ли направени на стандардно и редовно производство на 
секоја поединачна печка за стакло ја надминува грани-
цата од 200 ррm, производителот или неговиот овла-
стен застапник треба да достави извештај до органот за 
вршење на стручни работи од областа на животната 
средина. 

(4) Извештајот од ставот  (3)  на овој член минимум 
треба особено да ги содржи следните информации:  

1. измерени вредности на нивоата на концентарција 
на тешки метали; 

2. опис на користените методи на  мерење; 
3. можни извори за присуство на нивоата на кон-

центрација на тешки метали и 
4. детален опис на преземените мерки за намалува-

ње на нивоата на концентрација на тешки метали. 
(5) Резулататите од мерењата извршени во произ-

водниот процес како и користените мерни методи тре-
ба да се достапни во секое време на Државниот инспк-
торат за животна средина. 
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Член 10 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ a ќе отпочне да се применува од 1 ја-
нуари 2012 година . 

 
    Бр. 07-3337/6                Министер за животна средина 
27 мај 2011 година               и просторно планирање, 

   Скопје                          д-р Неџати Јакупи, с.р. 
__________ 

  
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1936. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 
Народната банка („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 158/10), член 26 став 3 од Законот за де-
визно работење („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03 81/08 и 24/11) и 
точка 14 од Одлуката за начинот на вршење на платен 
промет со странство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 42/11), гувернерот на Народната банка 
на Република Македонија донесе  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ  
ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

 
А. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со ова упатство се пропишува начинот за врше-

ње на платниот промет со странство, обрасците и дру-
гите документи коишто се употребуваат во платниот 
промет со странство, како и начинот на известување за 
потребите на Народната банка на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Народната банка). 

2. За потребите на ова упатство одделните поими го 
имаат следново значење: 

- Банка - овластена банка и филијала на странска 
банка која ги исполнува условите за вршење финан-
сискa активност - платен промет со странство согласно 
со Законот за банките и Законот за Народната банка на 
Република Македонија; 

- Приливна банка - банка којашто прима девизи на 
својата тековна сметка во странство односно банка ко-
јашто ја води тековната сметка на нерезидентот на то-
вар на која се извршува плаќањето; 

- Исплатна банка - банка којашто ги одобрува 
средствата на тековната сметка на корисникот; 

- Тековна сметка - трансакциска сметка преку која 
се вршат наплати и плаќања, преноси на средства, како 
и уплати и исплати во ефективни странски пари.  

- Сметка - сметка пропишана со „Одлука за смет-
ковниот план за банките“. 

3. Платниот промет со странство се врши преку те-
ковните сметки во странска валута на банките отворе-
ни во странство и во Република Македонија, како и 
преку тековните сметки во странска валута или во де-
нари на нерезиденти отворени кај банки во Република 
Македонија. 

4. Наплатите и плаќањата во платниот промет со 
странство се вршат со вообичаените инструменти на ме-
ѓународниот платен промет (дознака, инкасо-документи, 
акредитив, чекови и други инструменти на безготовин-
ско плаќање), како и со ефективни странски пари. 

5.  Банките ги евидентираат трансакциите во стран-
ска валута на девизните сметки во денарска против-
вредност, во согласност со „Методологијата за евиден-
тирање на сметководствените ставки и за подготовка 
на финансиските извештаи“, како и во оригиналната 
валута.  

 
Б. ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСКИ ВАЛУТИ 

 
I. НАПЛАТИ ОД НЕРЕЗИДЕНТИ 

 
6. За пристигнатиот прилив врз основа на наплата 

од нерезидент, банката е должна да го извести корис-
никот на наплатата најдоцна наредниот ден од денот на 
приемот на известувањето за одобрување на средства 
во корист на својата тековна сметка во странство, или 
во друга банка во земјата, со правилно пополнет обра-
зец 743 - Извештај за наплата од странство (во ната-
мошниот текст: образец 743), кој е пропишан со ова 
упатство и претставува негов составен дел. 

Како правилно пополнет образец се смета образе-
цот во кој се пополнети сите задолжителни рубрики од 
дел I од образецот 743 согласно со извештајот од ст-
ранската банка или налогот на нерезидентот, како и ру-
бриката број 7 за основот доколку банката располага со 
информација за видот на трансакцијата, или соодветни-
от основ за кој банката согласно со ова упатство е за-
должена да го пополни.  

Банката го изготвува образецот 743 во потребниот 
број примероци согласно со потребите на корисникот 
на наплатата и банката.   

7. По известувањето на корисникот на наплатата, 
банката спроведува постапка за одобрување на напла-
тата на тековната сметка на корисникот согласно со 
одредбите во делот „Одобрување на наплата на теков-
на сметка на корисникот на наплата" од ова упатство.  

 
НАПЛАТИ СО ДОЗНАКИ И ИНКАСО-ДОКУМЕНТИ 

 
8. Наплатата со дознака преку тековната сметка на 

банката во странство или преку тековната сметка во 
странска валута на нерезидентот кај банката, банката ја 
обработува на начинот опишан во точката 6 од ова 
упатство. 

Ако приливната банка едновремено е и исплатна 
банка, книжи: 

 
- на товар на сметката 3100; соодветна сметка  

од групата 708 
- во корист на сметката 2952 

 
9. Ако приливната банка едновремено не е и исп-

латна банка, приливната банка мора да ја извести исп-
латната банка, по најкраток можен пат, за применото 
покритие и да ги одобри средствата на исплатната бан-
ка најдоцна наредниот ден по приемот на девизните 
средства на својата тековна сметка во странство, или 
по добиениот налог од нерезидентот за наплата од не-
говата тековна сметка во странска валута. Одобрување-
то на средствата на исплатната банка се врши на теков-
ната сметка на исплатната банка кај приливната банка 
(сметка 705100) или на тековната сметка на приливната 
банка кај исплатната банка (сметка 3110). Притоа, при-
ливната банка ги одобрува средствата на тековната 
сметка на исплатната банка во иста странска валута со 
која и самата била одобрена. 
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Приливната банка го обработува пристигнатиот 
прилив со образецот 743, при што во рубриката 12 го 
наведува матичниот број на исплатната банка, во ру-
бриката 7 го применува основот 900 и книжи: 

  
- на товар на 3100, соодветна сметка од групата 708 

- во корист на сметката 705100 или 3110 
 
Во случај одобрувањето на средствата помеѓу при-

ливната и исплатната банка да се врши со посредство 
на СВИФТ, банката ја применува постапката за при-
ливна банка опишана во примерите 1, 2 и 6 од прило-
гот бр. 8 „Трансакции во девизи со посредство на две 
домашни банки“. Во спротивно, приливната банка ѐ 
доставува примерок на исплатната банка од образецот 
743, најдоцна наредниот ден од денот на приемот на 
девизните средства на својата тековна сметка во стран-
ство, или по добиениот налог од нерезидентот за нап-
лата од неговата тековна сметка. 

10. Исплатната банка, примените средства од при-
ливната банка, кои едновремено претставуваат и нап-
лата од нерезидент, ги обработува на начинот опишан 
од точката 6 од ова упатство, при што во образецот 743 
во рубриката 12 го наведува матичниот број на прилив-
ната банка, во рубриката 7 го применува основот 900 и 
книжи: 

 
- на товар на сметката 3110 или 705100 

- во корист на сметката 2952 
 
Во случај одобрувањето на средствата помеѓу при-

ливната и исплатната банка да се врши со посредство 
на СВИФТ, банката ја применува постапката за исплат-
на банка опишана во примерите 1, 2 и 6 од прилогот 
бр. 8 „Трансакции во девизи со посредство на две до-
машни банки”. 

11. Банката ја обработува и ја книжи примената 
наплата од нерезидент со инкасо-документи на ист на-
чин како и наплатата која се врши со дознака. 

 
НАПЛАТИ СО АКРЕДИТИВ 

 
12. Наплатата со акредитив банката ја обработува 

најдоцна наредниот ден од денот кога е одобрена вред-
носта од испратените акредитивни документи е одо-
брена на нејзината тековна сметка во странство, на на-
чинот опишан во точката 6 од ова упатство, при што во 
образецот 743 ја применува шифрата на инструментот 
на плаќање 5 и книжи: 

 
- на товар на сметката 3100 

- во корист на сметката 2952 
 
13. Ако наплатата се извршува со покриен акреди-

тив, применото покритие за отворениот акредитив бан-
ката го обработува со образецот 746, шифра на основ 
620, и книжи:  

 
- на товар на сметката 3100, 

- во корист на сметката 708503 
 
Исплатата по акредитивот банката ја обработува 

најдоцна наредниот ден од денот на приемот на ис-
правните акредитивни документи или исполнувањето 
на договорените акредитивни услови, на начинот опи-
шан во точката 6 од ова упатство при што во образецот 
743 ја применува шифрата на инструментот на плаќање 
5, соодветна шифра на основ и книжи: 

- на товар на сметката 708503, 
- во корист на сметката 2952 

 
14. Наплатата со акредитив на товар на девизната 

тековна сметка на нерезидентот кај банката, ја обрабо-
тува банката кај која е отворен акредитивот најдоцна 
наредниот ден од денот на приемот на исправната до-
кументација или исполнување на акредитивните усло-
ви согласно со одредбите од точките 9 и 10, како и точ-
ките 12 и 13 од ова упатство.  

15. Банката го евидентира примениот лоро-акреди-
тив на сметките за вонбилансна евиденција.  

 
НАПЛАТА СО ЧЕК 

 
- Наплата со чек влечен на странска банка платлив  

по презентација 
 
16. Наплатата со чек платлив по презентација, бан-

ката ја обработува на начинот опишан во точка 6 од 
Упатството и книжи: 

 
- на товар на сметката 3010 

- во корист на сметката 2952, соодветна сметка  
од групата 70 

 
Износот на кој гласи чекот т.е. наплатата, банката 

го прикажува во колоната „разни основи” во специфи-
кацијата бр. 55 од прилогот бр. 2 од ова упатство. 

Заедно со чекот, корисникот на наплатата на банка-
та ѐ ги доставува потребните податоци за одобрување 
на неговата тековна сметка, коишто банката ги внесува 
во делот II од образецот 743. 

17. Откупениот чек банката го испраќа за наплата 
во странство со образецот 746 или со интерен налог, 
шифра на основ 620 и книжи: 

 
- на товар на сметката 3011 

- во корист на сметката 3010 
 
Износот на испратениот чек заради наплата во 

странство банката го прикажува во колоната „преноси 
во странство“ во спецификацијата бр. 55 од прилогот 
бр.2 од ова упатство. 

Пристигнатиот прилив по испратениот чек за нап-
лата во странство, банката го обработува со налогот 
746, шифра на основ 620 и книжи: 
 

- на товар на сметката 3100 
- во корист на сметката 3011 

 
- Наплата со чек влечен на странска банка примен  

на инкасо 
 
18. Банката го евидентира примениот чек на инка-

со, на сметките за вонбилансна евиденција и го испра-
ќа за наплата во странство. Пристигнатиот прилив од 
инкасо чекот испратен за наплата во странство, банката 
го обработува како наплата со дознака на начинот опи-
шан од точките 8 или 9 и 10 од ова упатство, во завис-
ност од начинот на кој е пристигнат приливот. 

 
- Наплата со чек влечен на домашна банка платлив по 

презентација кај истата банка 
 
19. Применото покритие на тековната сметка на 

банката во странство по чек кој е влечен на неа, банка-
та го обработува со налогот 746, шифра на основ 620 и 
книжи: 
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- на товар на сметката 3100 
- во корист на сметката 708505 

 
20. По презентацијата на чекот, банката ја обрабо-

тува наплатата најдоцна наредниот ден од денот на 
приемот на чекот со образец 743 на начинот опишан во 
точката 16 од ова упатство.  

21. Наплатата на чекот на товар на применото по-
критие, банката ја обработува со образецот 746, шифра 
на основ 620 и книжи:  

 
- на товар на сметката708505 
- во корист на сметката 3010 

 
Износот на наплатениот чек, банката го прикажува 

во колоната „преноси во странство” во спецификација-
та бр. 55 од прилог бр. 2 од ова упатство. 

 
- Наплата со чек влечен на друга домашна банка  

платлив по презентација 
 
22. Банката на која и е поднесен чек платлив по 

презентација влечен на друга домашна банка, наплата-
та ја обработува со образец 743 на начинот опишан во 
точка 16 од ова упатство.  

23. Покритието за исплатениот чек, исплатната бан-
ка го обезбедува од банката на која е влечен чекот. 
Банката на која е влечен чекот  ги одобрува средствата 
на исплатната банка најдоцна наредниот ден од прие-
мот на чекот (во корист на сметката 3110 или 705100). 

 
- Наплата со чек влечен на странска банка која има 
сметка кај домашна банка платлив по презентација 
 
24. Наплатата со чек платлив по презентација вле-

чен на товар на тековната сметка на странската банка 
кај домашната банка, банката ја обработува со образе-
цот 743 на начинот опишан во точките 6 и 7 од ова 
упатство. 

25. Наплатата со чек платлив по презентација кој го 
влече странската банка на товар на својата тековна 
сметка која се води кај друга банка, банката кај која ко-
рисникот на наплатата го поднесува чекот заради нап-
лата (исплатна банка), ја обработува наплатата по тој 
чек на начинот опишан во точка 16 од ова упатство. 

Банката кај која се води тековната сметка на стран-
ската банка ги одобрува средствата на исплатната бан-
ка најдоцна наредниот ден од приемот на чекот. 

  
НАПЛАТА ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ 
 
26. Наплатата од нерезидент во ефективни странски 

пари, банката ја обработува истиот ден кога корисни-
кот на наплатата - резидент ќе ги уплати ефективните 
странски пари, на начинот опишан од точката 7 од ова 
упатство, со образецот 743, шифра на инструментот на 
плаќање „7“ и книжи:  

 
- на товар на сметката 3000 

- во корист на сметката 2952; соодветна сметка   
од групата 70 

 
Износот на наплатата банката го прикажува во ко-

лоната „разни основи” во спецификацијата бр. 53 од 
прилог бр. 2 од ова упатство. 

Истовремено со ефективните странски пари, корис-
никот на наплатата на банката ѐ ги доставува потребни-
те документи согласно со „Одлуката за условите под кои 

резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефе-
ктивни странски пари во трансакции со нерезиденти“ и 
податоци за одобрување на неговата тековна сметка кои-
што банката ги внесува во делот II од образецот 743. 

 
ОДОБРУВАЊЕ НА НАПЛАТАТА НА ТЕКОВНА 
СМЕТКА НА КОРИСНИКОТ НА НАПЛАТАТА 
   
27. Корисникот на наплатата ѐ ги доставува на бан-

ката сите потребни податоци за одобрување на средс-
твата на неговата тековна сметка во странска валута, 
односно ѐ го доставува дополнетиот образец 743 во де-
лот II согласно со точката 162 од ова упатствово рок од 
пет работни дена од денот на приемот на известување-
то од банката.  

Банката ги доставува податоците од дополнетиот 
образец 743 до Народната банка со извештајот за состој-
бата и прометот на соодветната сметка од прилогот бр. 3. 

Како ден на прием на известувањето од банката е 
денот на кој банката, согласно со интерните процедури 
за работа, смета дека корисникот на наплатата е изве-
стен.   

28. Корисникот на наплатата, во прилог на дополне-
тиот образец 743, на банката ѐ доставува и соодветен 
документ за следниве трансакции: 

- наплата на дивиденди и други добивки од вложу-
вање на резидент во странство, како и повлекување 
влог (директни инвестиции): доказ за извршен упис во 
регистарот на директни инвестиции при Централниот 
регистар на Република Македонија; 

- наплата врз основа на продажба на недвижности 
во странство во сопственост на резидент, како и напла-
та на доход од недвижноста: доказ за извршен упис во 
регистарот на недвижности на резиденти во странство 
при Централниот регистар на Република Македонија; 

- наплата врз основа на издавање и воведување до-
машни хартии од вредност во странство: доказ за извр-
шена пријава до Комисијата за хартии од вредност; 

- наплата на главнина и камата по одобрени креди-
ти на нерезиденти  кои согласно со „Одлуката за начи-
нот и условите за поднесување извештаи за склучени 
кредитни работи“, се предмет на поединечно известу-
вање: кредитна пријава од Народната банка; 

- пренос на средства од сметка на резидент во 
странска банка на неговата сметка во домашна банка: 
документ согласно со „Одлуката за начинот и условите 
под кои резидентите кои не се овластени банки можат 
да отвораат и да имаат сметки во странство". 

29. За вистинитоста на податоците од точка 27 од 
ова упатство и автентичноста на доставената документ-
ција од точка 28 од ова упатство, одговорноста ја сноси 
корисникот на наплатата. 

30. Исплатната банка, по приемот на правилно до-
полнетиот образец 743 и приложената документација 
од точка 28 од ова упатство, ја одобрува тековната сме-
тка на корисникот на наплатата во износ и странска ва-
лута во кои и самата била одобрена (соодветна сметка 
од класа 70) најдоцна наредниот ден.  

31. Банката ги задржува приложените документи од 
точките 28 и 33 од ова упатство. 

32. Ако корисникот на наплатата ѐ даде налог на 
исплатната банка за пренос на средствата на неговата 
тековна сметка во странска валута во друга банка, бан-
ката ја одобрува тековната сметка на другата банка со 
образецот 746 најдоцна наредниот ден од денот на при-
емот на налогот, на начинот опишан во примерот бр. 3 
од прилогот бр. 8 „Трансакции во девизи со посредство 
на две домашни банки“.  
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Во случај преносот на средствата помеѓу банките 
од став 1 од оваа точка да не се врши со посредство на 
СВИФТ, исплатната банка ѐ доставува примерок од 
образецот 746 на банката на која го врши преносот нај-
доцна наредниот ден од денот на приемот на налогот 
од резидентот. 

Банките, по налог на резидент, постапуваат на на-
чинот опишан во оваа точка и при преносот на средс-
тва од тековната сметка во странска валута на резиден-
тот кај една банка на неговата тековна сметка во стран-
ска валута кај друга банка. 

33. Доколку како корисници на наплатата од нере-
зидент се два или повеќе резиденти - содоговарачи по 
основ на извршување комерцијални работи врз основа 
на договор, корисникот на наплатата ја наведува сопс-
твената тековна сметка и тековната сметка на содого-
варачите, на кои банката треба да ги одобри девизните 
средства, во рубриката 16. Корисникот на наплатата на 
банката и доставува копија од договорот. 

34. Ако корисникот на наплатата во утврдениот рок 
од точката 27 од ова упатство не ѐ ги достави на банка-
та сите потребни податоци и соодветна документација 
од точката 28 од ова упатство за одобрување на негова-
та тековна сметка во странска валута, банката не смее 
да му овозможи на корисникот на наплатата располага-
ње со приливот и во рубриката 15 од образецот 743 ја 
наведува шифрата на основот 910. 

Приливот за кој корисникот на наплатата во утвр-
дениот рок нема да ги достави сите потребни податоци 
и соодветна документација, најдоцна наредниот ден по 
истекот на рокот банката го пренесува на соодветна 
потсметка во рамките на сметката 2952 која банката са-
ма ја утврдува. 

По истекот на утврдениот рок од точката 27 од ова 
упатство ,банката ја одобрува тековната сметка на ко-
рисникот на наплатата во странска валута единствено 
по приемот на сите потребни податоци и соодветна до-
кументација за одобрување на неговата тековна сметка. 

35. Наплатата од нерезидент, банката може директ-
но да ја одобри на тековната сметка на корисникот на 
наплата, доколку располага со претходна писмена ин-
формација добиена од корисникот за: видот на транс-
акцијата, бројот на тековната сметка на која треба да се 
одобри наплатата и соодветен документ ако  е предви-
ден со ова упатство. Во тој случај, банката го пополну-
ва образецот 743 во деловите I и II. 

36. Известувањето на банката до корисникот на 
наплата за пристигнатиот прилив, како и доставување-
то на потребните податоци од корисникот на наплатата 
за одобрување на средствата на неговата тековна сме-
тка и соодветниот документ до банката, може да се вр-
шат и во електронски формат согласно со Законот за 
електронски потпис. 

37. Народната банка на Република Македонија може 
дополнително да побара од корисникот на наплатата или 
од банката приложување документација со која ќе се 
утврди основот на наплатата како и да ја провери пра-
вилноста на веќе пополнетите шифри во образецот 743. 

 
II. ПЛАЌАЊА НА НЕРЕЗИДЕНТИ 

 
38. За плаќање во странство или во корист на теков-

ната сметка на нерезидент во земјата, налогодавачот - 
резидент ѐ поднесува на банката уреден налог. Под 
уреден налог се смета налог: 

- кој е даден на пропишан образец: образец 1450 - 
Налог за извршување на дознака во странство/исплата 
по акредитив (во натамошниот текст: образец 1450); 
или образец 1451 - Налог за отворање акредитив (во 
натамошниот текст: образец 1451), кои се пропишани 
со ова упатство и претставуваат негов составен дел; 

- кој е правилно пополнет и заверен на начинот 
предвиден со ова упатство во точката 162; 

- со кој е приложен документ од кој може да се 
утврди обврската и основот за плаќање;  

- за кој е обезбедено денарско или девизно покри-
тие кај банката. 

39. Банката го прифаќа поднесениот налог за извр-
шување ако се исполнети условите од точката 38 од 
ова упатство, во спротивно го враќа или го известува 
налогодавачот за утврдените неуредности најдоцна на-
редниот ден од денот на поднесувањето.  

Банката на образецот 1450, во рубрика 10, го впи-
шува датумот кога го прифатила за извршување и 
истиот го извршува со датум на валута на извршување 
на плаќањето во странство најдоцна третиот работен 
ден од датумот на прифаќање на налогот, освен ако со 
налогодавачот не е поинаку договорено. 

40. Налогодавачот го изготвува образецот 1450 или 
1451 во потребниот број примероци согласно со потре-
бите на налогодавачот и банката. 

Банката ги доставува податоците од образецот 1450 
до Народната банка, заедно со извештајот за состојбата 
и прометот на соодветната сметка од прилогот бр.3. 

41. Налогодавачот со образецот 1450 на банката ѐ 
доставува документ врз основа на кој може да се утвр-
ди основот и обврската за плаќање и тоа:  

- за плаќања по тековни трансакции: ЕЦД за увезе-
ни стоки, склучен договор, фактура, профактура или 
друг документ соодветен за конкретната работа; 

- за плаќање на дивиденди и други добивки од вло-
жување на нерезидент во Република Македонија, како 
и за пренос на остатокот од ликвидациската маса: до-
каз за извршен упис во регистарот на директни инве-
стиции при Централниот регистар на Република Маке-
донија ако вложувањето има третман на директна ин-
вестиција, доказ за сопственоста на акциите односно 
уделите и одлука од надлежен орган на друштвото за 
распределба и исплата на добивката, судско решение за 
ликвидација или извод од Централниот регистар на Ре-
публика Македонија за тековната состојба; 

- за повлекување капитал на нерезидент од продаж-
ба на акции во домашно друштво на резидент: доказ за 
извршен упис во регистарот на директни инвестиции 
при  Централен регистар на Република Македонија ако 
вложувањето има третман на директна инвестиција; 

- за повлекување капитал на нерезидент од продаж-
ба на удели во домашно друштво на резидент: договор 
за продажба, и доказ за извршен упис во регистарот на 
директни инвестиции при Централниот регистар на Ре-
публика Македонија ако вложувањето има третман на 
директна инвестиција; 

- за вложување од страна на резидент во акции и 
удели на странски друштва, како и други облици на 
зголемување на капиталот во странското друштво, со 
што резидентот се стекнува со учество над 10% од ка-
питалот на странското друштво: договор за вложување 
ако друштвото се основа со мешовит капитал или акт 
за основање на друштвото ако се основа во целосна 
сопственост на резидентот, потврдени од нотар или из-
вештај за склучена трансакција од брокерската куќа 
согласно со член 17 од Законот за девизно работење;  
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- за плаќање врз основа на купени странски сопс-
твенички и должнички хартии од вредност од страна на 
резиденти, кои се тргуваат на странските пазари, пор-
тфолио-инвестиции, согласно со член 14 од Законот за 
девизно работење: извештај за склучена трансакција од 
брокерската куќа; 

- за плаќање врз основа на купување на недвижно-
сти во странство, согласно со член 11 од Законот за де-
визно работење: договор или друг документ со кој се 
стекнува недвижноста;  

- за плаќање врз основа на купување недвижност во 
Република Македонија која ја поседувал нерезидент, 
како и за плаќање на доход од недвижноста во сопстве-
ност на нерезидент: доказ за извршен упис во региста-
рот на недвижности на нерезиденти во Република Ма-
кедонија при Централниот регистар на Република Ма-
кедонија; 

- за плаќање на главнина и камата по земени креди-
ти од нерезиденти коишто согласно со „Одлуката за 
начинот и условите за поднесување извештаи за склу-
чени кредитни работи" се предмет на поединечно изве-
стување: кредитна пријава од Народната банка; а за 
останатите кредитни работи: договор со нерезидентот; 

- за еднострани лични трансфери на средства над 
2500 ЕУР: соодветен документ заверен на нотар, иселе-
ничка или работна виза; 

- за пренос на средства од сметка на резидент кај 
домашна банка на неговата сметка кај странска банка: 
документ согласно со „Одлуката за начинот и условите 
под кои резидентите кои не се овластени банки можат 
да отвораат и да имаат сметки во странство"; 

- за плаќање по основ на извршна исправа: изврш-
ната исправа; во случај на присилно плаќање по истиот 
основ: налог за извршување од овластен извршител и 
извршната исправа. 

Кај плаќањата по капитални трансакции, налогода-
вачот, покрај документите наведени во став 1 од оваа 
точка, на банката ѐ приложува и доказ од надлежен ор-
ган дека се намирени законски пропишаните обврски 
врз основа на даноци и придонеси спрема државата за 
соодветната капитална трансакција. 

42. Трансфери во странство на домашни физички 
лица коишто се однесуваат на семејни животни трошо-
ци (престој во странство заради школување, лекување 
и други трошоци), како и за лични трансфери на средс-
тва во противвредност до 2.500 ЕУР месечно, може да 
се извршат без презентација на соодветниот документ, 
т.е. доволна е информацијата од резидентот врз основа 
на која се утврдува основот на плаќањето.  

43. За вистинитоста на податоците и автентичноста 
на приложената документција од точката 41 од ова 
упатство одговорноста ја сноси налогодавачот. 

44. Банката ги задржува приложените документи од 
точката 41 од ова упатство. 

45. За плаќање на нерезидент врз основа на подне-
сен уреден налог, банката може директно да ја задолжи 
тековната сметка на налогодавачот - резидент и при 
книжењето на плаќањето да не ја користи преодната 
сметка 7191.  

За плаќање на нерезидент, банката може на писме-
но барање на налогодавачот - резидент во негово име 
да изготви образец 1450 доколку располага со: потреб-
ните информации за негово пополнување согласно со 
точката 162 од ова упатство, соодветен документ пред-
виден во точката 41 од ова упатство и обезбедено по-
критие, добиени од налогодавачот. 

46. Доставувањето уреден налог од налогодавачот 
до банката, како и неговото прифаќање од страна на 
банката, може да се врши и во електронски формат сог-
ласно со Законот за електронски потпис. 

47. Народната банка на Република Македонија мо-
же дополнително да побара од налогодавачот приложу-
вање документација со која ќе се утврди основот на 
плаќање, како и да ја провери правилноста на веќе по-
полнетите шифри на основот во образецот 1450. 

 
ПЛАЌАЊЕ СО ДОЗНАКА И ИНКАСО-ДОКУМЕНТИ 

 
48. Плаќањето со дознака преку тековната сметка 

на банката во странство, преку тековната сметка на не-
резидентот во странска валута кај домашна банка, бан-
ката го извршува со образецот 1450 врз основа на уре-
ден налог согласно со одредбите од точките 38 до 42 од 
ова упатство.  

49. За плаќањата коишто се вршат со дознака, нало-
годавачот го обезбедува потребното покритие од 
средствата на неговата тековна сметка во странска ва-
лута, од средствата на неговата денарска тековна сме-
тка или од одобрен кредит во девизи согласно со „Од-
луката за условите и начинот на одобрување кредити 
во девизи и кредити во денари со девизна клаузула ме-
ѓу резиденти". 

Плаќањето на нерезидентот за кое е обезбедено по-
критие на еден од горенаведените начини, банката го 
извршува согласносогласно со став 3 од точката 39 од 
ова упатство со образецот 1450 и книжи: 

 
- на товар на сметката 7191 

- во корист на сметката 3100, соодветна сметка  
од групата 708 

 
50. Ако плаќањето на нерезидент се извршува пре-

ку тековната сметка на нерезидентот која се води кај 
друга домашна банка, банката којашто го прима нало-
гот од резидентот (банка на налогодавачот) постапува 
на начинот опишан во точките 48 и 49 од ова упатство  
и книжи: 

                                                                   
- на товар на сметката 7191 

- во корист на сметката 705100 или 3110 
 
Ако преносот на средствата до банката кај која се во-

ди тековната сметка на нерезидентот се врши со посредс-
тво на СВИФТ, банката ја применува постапката опишана 
во примерот 5 од прилогот бр. 8 „Трансакции во девизи 
со посредство на две домашни банки", во спротивно нај-
доцна наредниот ден од преносот на средствата ѐ доста-
вува на банката кај која се води тековната сметка на нере-
зидентот примерок од образецот 1450. 

51. Банката кај која се води тековната сметка на не-
резидентот ги обработува примените средства со нало-
гот 1450, го применува основот за видот на трансакци-
јата наведен од банката на налогодавачот во СВИФТ 
пораката или добиениот образец 1450 и книжи: 

 
- на товар на сметката 3110 или 705100 

- во корист на соодветната сметка од групата 708 
 
52. За плаќање со инкасо-документ, банката која-

што го примила документот го известува резидентот 
кој има обврска да плати и го повикува да поднесе уре-
ден налог со образецот 1450 на начинот опишан од 
точките 38 до 42 од ова упатство. 

Банката плаќањето го извршува на начинот опишан 
од точка 49 до 50 од ова упатство.  
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ПЛАЌАЊЕ СО АКРЕДИТИВ 
 
53. За плаќање на нерезидент со акредитив, налого-

давачот на банката преку која го врши плаќањето ѐ 
поднесува уреден налог согласно со одредбите од точ-
ките 38 до 42 од ова упатство со образецот 1451- Налог 
за отворање на акредитив. 

За плаќањата коишто се вршат со акредитив, нало-
годавачот го обезбедува потребното покритие на начи-
нот опишан во став 1 од точката 49, во рокови коишто 
ќе ги договори со банката, а најдоцна пред исплатата 
по отворениот акредитив.  

а) Ако налогодавачот со налогот за отворање акре-
дитив - образец 1451 едновремено го уплаќа и покри-
тието, банката го книжи  применото покритие на исти-
от образец во корист на сметката 7192.   

б) Ако налогодавачот и банката се договориле за 
одложена уплата на покритието, банката ги наведува 
договорениот датум и сметката преку која налогодава-
чот ќе го обезбеди покритието во рубриката 11 од 
образецот 1451. Банката го обработува применото по-
критие со образецот 746 или интерен налог и го книжи 
во корист на сметката 7192. 

Банката го евидентира отворениот ностро-акреди-
тив на сметките за вонбилансна евиденција. 

54. За плаќање на нерезидент по акредитив, банка-
та, врз основа на налогот од резидентот поднесен со 
образецот 1451, го изготвува образецот 1450 - извештај 
за исплата по акредитив во делот I и II, шифра на ин-
струмент на плаќање 5, и книжи: 

 
- на товар на сметката 7192 

- во корист на сметката 3100,соодветна сметка  
од групата 708 

 
55. Ако за отворениот ностро-акредитив банката 

уплатува/издвојува покритие на наменска сметка во 
странство за покриени акредитиви, тоа го врши со 
образецот 746, шифра на основ 625 и книжи: 

 
- на товар на сметката 315 

- во корист на сметката 3100 
  
56. За плаќање на нерезидент со ностро-акредитив 

за кој е уплатено/издвоено покритие на наменска сме-
тка во странство за покриени акредитиви, банката, врз 
основа на налогот од резидентот поднесен со образецот 
1451, го изготвува образецот 1450 - извештај за испла-
та по акредитив во дел I и II, шифра на инструмент на 
плаќање 5, и книжи: 

 
- на товар на сметката 7192 
- во корист на сметката 315 

 
Доколку плаќањето по ностро-акредитивот не се из-

врши во целост или делумно, банката го обработува не-
повлечениот дел со образецот 746 и шифра на основ 625. 

 
ПЛАЌАЊЕ СО ЧЕК 

 
57. Плаќањето со чек кој  го издава банката, банка-

та го извршува врз основа на правилно пополнет обра-
зец 1450 согласно со одредбите од точките 38 до 42 од 
ова упатство.  

Применото покритие од налогодавачот за издадени-
от чек во странска валута, банката го книжи во корист 
на сметката 7191.  

За издадениот чек во странска валута банката, со 
образецот 746, шифра на основ 625, книжи: 

- на товар на сметката 7191 
- во корист на сметката 2290 

 
Банката којашто го издава чекот го задржува обра-

зецот 1450 до приемот на известувањето од странската 
банка за задолжување на нејзината тековна сметка во 
странство за искористениот чек. По приемот на изве-
стувањето, банката го дополнува образецот 1450 со по-
датоците за книжење:  

 
- на товар на сметката 2290 

- во корист на сметката 3100. 
  
ПЛАЌАЊЕ СО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ 
 
58. Плаќањето на нерезидент со ефективни стран-

ски пари, банката го извршува согласно со „Одлуката 
за условите под кои резидентите можат да вршат нап-
лата и плаќање во ефективни странски пари во транс-
акции со нерезиденти" и врз основа на правилно по-
полнет образец 1450, шифра на инструмент на плаќање 
7, согласно со одредбите од точка 38 до 42 од ова упат-
ство. Во образецот 1450, во рубрика 5 налогодавачот 
задолжително ги наведува името и презимето на лицето 
овластено од налогодавачот за пренос на ефективните 
странски пари  во државата каде ќе се изврши плаќање-
то, во рубриката 7 колона 2 го наведува бројот на одо-
брението на Народна банка, а во рубрика 14 (забелешка) 
името и презимето на лицето овластено од налогодава-
чот за подигање на ефективните странски пари. 

Врз основа на образецот 1450 и обезбеденото по-
критие, овластеното лице од налогодавачот ги подига 
ефективните странски пари.  

За плаќањето во ефективни странски пари, банката 
книжи: 

 
- на товар на сметката 7191; соодветна сметка  

од групата 70 
- во корист на сметката 3000 

 
Износот на исплатената странска ефектива банката 

ја прикажува во колоната „разни основи" во специфи-
кацијата бр. 54 од прилогот бр. 2 од ова упатство.  

 
III. ПОЛАГАЊЕ И ПОДИГАЊЕ ДЕПОЗИТИ И  
ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ НА ТЕКОВНА 

СМЕТКА НА НЕРЕЗИДЕНТ 
 
ПОЛАГАЊЕ НА ДЕВИЗНА ТЕКОВНА СМЕТКА  

НА НЕРЕЗИДЕНТ 
 
59. Пристигнатиот прилив на тековна сметка на 

банката во странство за корисник нерезидент кој има 
отворено тековна сметка во странска валута кај банка-
та, банката го обработува со образецот 743, шифра на 
основ 547 или 548, при што во рубрика 2 како корис-
ник на наплатата ја наведува шифрата на нерезидентот 
9000ХХХ, (ХХХ - шифра на земја на нерезидентот) и 
книжи: 

 
- на товар на сметката 3100 

- во корист на соодветна сметка од групата 708 
 
60. Ако во банката пристигне прилив за нерезидент 

кој има отворено тековна сметка во странска валута кај 
друга банка, приливната банка постапува на начинот 
опишан во точка 9 од ова упатство и ја применува ши-
фрата на основ 900.  
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61. Банката кај која се води тековната сметката на 
нерезидентот, исплатната банка, ги обработува приме-
ните средства од приливната банка со образецот 743, 
во рубриката 2 како корисник на наплатата ја наведува 
шифрата на нерезидентот 9000ХХХ, (ХХХ - шифра на 
земја на нерезидентот), во рубриката 12 го наведува 
матичниот број на приливната банка, ја применува ши-
фрата на основ 547 или 548 и книжи: 

 
- на товар на сметката 3110 или 705100 

- во корист на соодветна сметка од групата 708 
 
62. Ако нерезидентот, согласно со „Одлуката за на-

чинот и условите за отворање и водење на сметки на 
нерезиденти" уплати ефективни странски пари на сво-
јата тековна сметка во странска валута, банката ја обра-
ботува примената уплата со образецот 743, при што во 
рубриката 2 како корисник на наплатата ја наведува 
шифрата на нерезидентот 9000ХХХ (ХХХ - шифра на 
земјата на нерезидентот), шифра на инструментот на 
плаќање „7", шифра на основ 549 и книжи: 

 
- на товар на сметката 3000 

- во корист на соодветната сметка од групата 708 
 
Истовремено, банката го проверува идентитетот на 

лицето коешто ја врши уплатата и податоците ги впи-
шува во рубриката 5 од образецот 743. Износот на уп-
латата банката го прикажува во колоната „549” во спе-
цификацијата бр. 53 од прилогот бр. 2 од ова упатство. 

 
63. Доколку настанат услови за блокирање на де-

визните средства на тековните сметки на нерезиденти-
те, согласно со „Одлуката за начинот и условите за 
отворање и водење на сметки на нерезиденти", банката 
ги пренесува средствата од соодветната сметка на сме-
тката 70908. Банката го обработува преносот на средст-
вата со образецот 746 и шифрата на основ 625. 

По доставувањето на потребната документација за 
ажурирањето на сметката, или ако банката добие налог 
од овластеното лице за располагање со средствата на 
сметката, банката го обработува преносот на средства-
та со соодветен пропишан образец и шифра на основ 
според видот на трансакцијата и книжи: 

 
- на товар на сметката 70908 

- во корист на соодветната сметка од групата 708,  
3000, 3100, 3110 или 705100. 

 
ПОДИГАЊЕ ОД ДЕВИЗНА ТЕКОВНА СМЕТКА  

НА НЕРЕЗИДЕНТ 
 
64. Преносот на средства во странство од тековната 

сметката во странска валута на нерезидентот кај банка-
та, врз основа на поднесен налог од нерезидентот, бан-
ката го врши со образецот 1450, шифра на основ 547 
или 548, во рубриката 1 како налогодавач ја наведува 
шифрата на нерезидентот 9000ХХХ, (ХХХ - шифра на 
земја на нерезидентот) и книжи: 

 
- на товар на соодветната сметка од групата 708 

- во корист на сметката 3100 
 
65. Ако банката од нерезидентот добие налог за 

пренос на девизи од неговата сметка во странска валу-
та на сметка во странска валута на друг нерезидент, 
банката го обработува преносот на средствата со обра-
зецот 746, шифра на основ 625 и книжи: 

- на товар на соодветната сметка од групата 708 
- во корист на соодветната сметка од групата 708 
 
66. Ако тековната сметка на нерезидентот на кој се 

пренесуваат средствата се води кај друга банка или не-
резидентот пренесува средства на својата тековна сме-
тка кај друга банка, преносот на средствата банките го 
обработуваат на начинот опишан во примерот 4 од 
прилогот бр. 8 „Трансакции во девизи со посредство на 
две домашни банки”. 

67. Ако нерезидентот, согласно со „Одлуката за на-
чинот на отворање и водење на сметката на нерези-
дент", подигне ефективни странски пари од својата те-
ковна сметка кај банката, банката ја обработува подиг-
натата ефектива со образецот 1450, при што во рубри-
ката 1 како налогодавач ја наведува шифрата на нере-
зидентот 9000ХХХ, (ХХХ - шифра на земја на нерези-
дентот), шифра на инструментот на плаќање „7", ши-
фра на основ 549, и книжи: 

 
- на товар на соодветната сметка од групата 708 

- во корист на сметката 3000 
 
Износот на подигнатите ефективни странски пари 

банката го прикажува во колоната „549” во специфика-
цијата бр. 54 од прилогот бр. 2 од ова упатство. 

68. Ако нерезидентот подигне ефективни денари од 
својата девизна тековна сметка, банката ги обработува 
подигнатите ефективни денари со образецот 743, и сог-
ласно со намената на подигнатата ефектива ја приме-
нува соодветната шифра на основ, и тоа за исплата: 

 
- на странски дипломатски претставништва,  

шифра на основ 280. 
- по други намени, шифра на основ 227; 

       
и книжи на товар на соодветна сметка од групата 708.  
 

КУПУВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ДЕНАРИ ОД ДЕВИЗНА 
ТЕКОВНА СМЕТКА НА НЕРЕЗИДЕНТ 

 
69. Купувањето девизи за денари по налог на нере-

зидент, со образецот 746, го применува основот 629, и 
книжи:  

  
- на товар на соодветна сметка од групата 708 

- во корист на сметка 808. 
 

IV. ПОСЕБНИ РАБОТИ 
 

ИЗВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО 
СТРАНСТВО 

 
70. Наплатата од нерезидент врз основа на изведу-

вање на инвестициони работи во странство, банката ја 
обработува на начинот опишан од точките 6 до 10 од 
ова упатство. 

Корисникот на наплатата, кој едновремено е и но-
сител на работата или изведувач, е должен на исплат-
ната банка да ѐ ги достави сите потребни податоци за 
одобрување на неговата тековна сметка во странска ва-
лута, согласно со одредбите од делот ОДОБРУВАЊЕ 
НА НАПЛАТАТА НА ТЕКОВНА СМЕТКА НА КО-
РИСНИКОТ НА НАПЛАТАТА од ова упатство.  

71. При изведување на инвестициони работи во ст-
ранство, во кои учествуваат повеќе претпријатија како 
кооперанти или соизведувачи (во натамошниот текст: 
соизведувачи), носителот на работата, кој ја примил 
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наплатата по аванси и времени ситуации, им ја распре-
делува на соизведувачите во согласност со приложени-
от договор. Преносот на средствата од сметката 700 на 
носителот на работата на сметката 700 на соизведува-
чот, банката го обработува со налогот 746, шифра на 
основ 625. 

72. Исплатата на плати на работниците на работа во 
странство за време на изведување на инвестиционите 
работи (во натамошниот текст: физички лица), врз ос-
нова на писмен налог од носителот на работата или со-
изведувачот со кој е даден и список на физичките лица 
на кои треба да се изврши исплата во девизи, банката ја 
обработува со образецот 746, во корист на сметката 
7071 на физичкото лице, шифра на основ 625.   

73. Плаќањата во странство за потребите на инве-
стиционата работа, носителот на работата или изведу-
вачот ги врши на начинот опишан во глава II. ПЛАЌА-
ЊА НА НЕРЕЗИДЕНТИ, при што во образецот 1450 
задолжително ја наведува шифрата на основот 235.  

 
ПРОДАЖБА НА СТОКА ВО СЛОБОДНИ  

ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ - СЦП 
 
74. За наплата на продадената домашна и странска 

стока на нерезиденти и резиденти, држателот на СЦП 
ги користи вообичаените инструменти за плаќање во 
домашниот и меѓународниот платен промет (ефектив-
ни странски пари и денари, чекови, парични картички 
и сл.).  

Банката ги обработува наплатите во денари врз ос-
нова на продадената стока од СЦП, во согласност со 
прописите коишто го регулираат работењето во до-
машниот платен промет. 

Банката ги одобрува наплатите во странска валута 
врз основа на продадената стока од СЦП, на тековната 
сметка во странска валута на резидентот - држател на 
СЦП, согласно со "Одлуката за условите и начинот под 
кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во 
ефективни странски пари во трансакциите со нерези-
денти". 

75. Примената наплата во странска валута од прода-
дената домашна и странска стока во СЦП, банката ја 
обработува со образецот 743, во кој во рубриката 15 за-
должително ја специфицира вредноста на продадената 
домашна стока со основ 227 и вредноста на продадена-
та странска стока со основ 610, и книжи: 

 
- на товар на сметката 3000 или 3010 

- во корист на сметката 700 на држателот на СЦП 
 
Износот на вака специфицираната наплата, банката 

го прикажува во колоната „разни основи" во специфи-
кацијата бр. 53 или 55 од прилогот бр. 2 од ова упат-
ство. 

76. Плаќањето за продадената стока по налог на др-
жателот на СЦП врз основа на договорот со сопствени-
кот на стоката, банката го врши: 

а) за домашната стока продадена во странска валута 
со образецот 746, шифра на основ 227, во корист на 
сметката 700 на резидентот сопственик на стоката; за 
домашната стока продадена во денари во согласност со 
прописите коишто го регулираат работењето во до-
машниот платен промет; 

б) за странската стока со образец 1450, шифра на 
основ 610, во корист на сметката 3100, соодветната 
сметка од групата 708 или 808.   

СТРАНСКИ ВЛОЖУВАЊА - ДИРЕКТНИ  
ИНВЕСТИЦИИ 

 
77. Пристигнатиот прилив како основачки капитал 

врз основа на вложување на нерезидент во Република 
Македонија, банката го обработува на начинот од точ-
ката 6 од ова упатство, шифра на основ 510 и книжи:  

 
- на товар на сметката 3100, соодветна сметка  

од групата 708 
-  во корист на сметката  2954 

 
По доставувањето доказ за извршен упис на друш-

твото во трговскиот регистар, банката ги пренесува 
средствата во корист на тековната сметка на новоосно-
ваното друштво со налогот 746. 

78. Наплатата по основ на зголемување на основна-
та главнина на друштвото, банката ја обработува на на-
чинот опишан во дел I. НАПЛАТИ ОД НЕРЕЗИДЕН-
ТИ, шифра на основ 510. 

 
РАБОТИ СО ПАРИЧНИ КАРТИЧКИ ОД СТРАНСКО 

ИЗДАНИЕ 
 
79. За плаќање стоки и услуги во странство рези-

дентите можат да користат парични картички од стран-
ско издание, со посредство на домашен застапник на 
паричната картичка (во натамошниот текст: „застапник 
на картичка").  

80. Плаќањето во корист на пресметковниот центар 
за парични картички во странство по налог на застап-
никот на картичката, банката го обработува со образе-
цот 1450 на начинот опишан во главата II. ПЛАЌАЊА 
НА НЕРЕЗИДЕНТИ, шифра на основ 227 или 225. 

Порамнувањето помеѓу резидентот-корисник на 
картичката и застапникот на картичката може да се из-
врши во странска валута или во денари. 

81. Резидентите продавачи на стоки и услуги можат  
да ги наплатат продадените стоки и услуги на нерези-
денти со парична картичка.  

82. Наплатата од пресметковниот центар за парич-
ни картички во странство врз основа на работи со па-
рични картички, банката ја обработува со образецот 
743 на начинот опишан во точките 6 и 8 од ова упат-
ство. 

Застапникот на картичката на исплатната банка ѐ 
ги доставува сите потребни податоци за одобрување на 
неговата тековна сметка во странска валута на начинот 
опишан во точката 27 од ова упатство, шифра на основ 
227 или 610. 

По налог на застапникот на картичката, банката го 
врши порамнувањето помеѓу резидентот-продавач на 
стоки и услуги и застапникот на картичката, во денари, 
освен за продадената стока во СЦП, каде порамнување-
то може да се врши во странска валута или во денари.   

83. Ако пресметковниот центар за парични картич-
ки во странство на нето-износ ја одобрува или задол-
жува сметката на застапникот на картичката, нето-нап-
латата или нето-плаќањето се обработува на начинот 
опишан во точките 80 и 82 од ова упатство, при што:  

- банката ја обработува наплатата или плаќањето на 
износот на кој е задолжена, односно одобрена нејзина-
та тековна сметка во странство 3100,  

- застапникот на картичката е должен да ги прикаже 
износите на примените наплати и плаќања на бруто 
принцип согласно со добиениот запис од пресметков-
ниот центар. 



9 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 15 

За пристигната нето-наплата врз основа на порам-
нување, застапникот на картичката во образецот 743, 
рубриката 15 ги специфицира износите на бруто-напла-
тите по соодветните основи 227 или 610 со позитивен 
предзнак и бруто-плаќањата по соодветните основи 
227 или 225 со негативен предзнак. Вредноста на вака 
пресметаниот износ треба да одговара на нето-наплата-
та врз основа на порамнување. 

За извршување нето-плаќање врз основа на порам-
нување, во образецот 1450, рубрика 7, застапникот на 
картичката ги специфицира износите на бруто- плаќа-
њата по соодветните основи 227 или 225 со позитивен 
предзнак и бруто-наплатите по соодветните основи 227 
или 610 со негативен предзнак. Вредноста на вака 
пресметаниот износ треба да одговара на нето-плаќа-
њето врз основа на порамнување. 

84. Ако застапникот на картичката е банка, банката-
застапник на картичка ги спроведува одредбите од точ-
ките 80 до 83 и како банка и како застапник на картич-
ката.  

 
БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ 

 
85. Резидентите и нерезидентите - физички лица мо-

жат да вршат трансфер на пари во и од странство и пре-
ку резиденти - правни лица коишто се регистрирани за 
вршење ваков вид работи и кои се овластени од Народ-
ната банка за вршење брз трансфер на пари (во ната-
мошниот текст: давател на услуга брз трансфер на пари).  

 
A) давател на услуга брз трансфер на пари –  

небанкарска институција 
 
86. За работите врз основа на брз трансфер на пари, 

банката му отвара на давателот на услуга брз трансфер 
на пари, посебна тековна сметка во странска валута 
(сметка 7122), ако се исполнети условите од точката 85. 

87. Пристигнатиот прилив од странство врз основа 
на брз трансфер на пари, банката го обработува со 
образецот 743 на начинот опишан од точките 6 до 8 од 
ова упатство. 

Давателот на услуга брз трансфер на пари ѐ ги до-
ставува на банката сите потребни податоци за одобру-
вање на неговата посебна тековна сметка во странска 
валута на начинот опишан во точката 27 од ова упат-
ство, шифра на основ 410 за резиденти физички лица и 
шифра на основ 548 за нерезиденти физички лица.  

Одливот во странство по налог на давателот на ус-
луга брз трансфер на пари банката го обработува со 
образецот 1450, на товар на сметката 7122 на начин 
опишан во главата II. ПЛАЌАЊА НА НЕРЕЗИДЕНТИ, 
шифра на основ 410 за резиденти физички лица и ши-
фра на основ 548 за нерезиденти физички лица. 

88. Ако давателот на услуга брз трансфер на пари 
врши нето-наплата или плаќање преку својата посебна 
сметка во странска валута, нето-наплатата или нето- 
плаќањето се обработува на начинот опишан во точка-
та 87 од ова упатство, при што:  

- банката ја обработува наплатата или плаќањето на 
износот на кој е задолжена, односно одобрена нејзина-
та тековна сметка во странство;  

- давателот на услуга брз трансфер на пари ги при-
кажува износите на примените наплати и плаќања на 
бруто-принцип, согласно со добиениот запис од прес-
метковниот центар. 

За пристигната нето-наплата врз основа на  порам-
нување со глобалниот систем во странство, давателот 
на услуга брз трансфер на пари е должен да ги специ-

фицира износите на бруто-наплатите по соодветните 
основи 410, 548 или 263 со позитивен предзнак и бру-
то-плаќањата по соодветните основи 410, 548 или 263 
со негативен предзнак во образецот 743, рубрика 15. 
Вредноста на вака пресметаниот износ треба да одгова-
ра на нето-наплатата врз основа на порамнувањето со 
глобалниот систем во странство. 

За извршување нето-плаќање врз основа на  порам-
нување со глобалниот систем во странство, давателот 
на услуга брз трансфер на пари е должен да ги специ-
фицира износите на бруто-плаќањата по соодветните 
основи 410, 548 или 263 со позитивен предзнак и бру-
то-наплатите по соодветните основи 410, 548 или 263 
со негативен предзнак во образецот 1450, рубрика 7. 
Вредноста на вака пресметаниот износ треба да одгова-
ра на нето-плаќањето врз основа на порамнувањето со 
глобалниот систем во странство. 

89. фективните странски пари коишто банката ги 
прима на или исплаќа од посебната тековна сметка на 
давателот на услуга брз трансфер на пари  врз основа 
на брз трансфер на пари, банката ги обработува со 
образецот 746, шифра на основ 450, при што во коло-
ната 1 од рубриката 6 задолжително го наведува матич-
ниот број на давателот на услуга брз трансфер на пари 
и книжи: 

 
а) за уплатените ефективни странски пари 
 

- на товар на сметката 3000 
- во корист на сметката 7122 

 
б) за подигнатите ефективни странски пари 
 

- на товар на сметката 7122 
- во корист на сметката 3000 

 
Износот на уплатените или подигнатите ефективни 

странски пари, банката го прикажува во колоната „раз-
ни основи" во спецификацијата бр. 53 или 54, од при-
логот бр. 2 од ова упатство. 

 
Б) Давател на услуга брз трансфер на пари - банкарска 

институција 
 
90. Ако давател на услуга брз трансфер на пари е 

банка, банката - давател на услуга брз трансфер на па-
ри ги спроведува одредбите од точките  87 до 88 и како 
банка и како давател на услуга брз трансфер на пари, 
при што не употребува посебна тековна сметка во 
странска валута (сметка 7122).  

91. Уплатите, односно исплатите на ефективните 
странски пари од физички лица по основа на брз транс-
фер на пари банката ги обработува со образецот 746, 
шифра на основ 450, при што во колоната 1 од рубри-
ката 6 ја наведува шифрата на физичкото лице - рези-
дент „1000000" или нерезидент „9000ХХХ", (ХХХ - 
шифра на земја на нерезидентот). 

Износот на уплатените или исплатените ефективни 
странски пари, банката го прикажува во колоната „раз-
ни основи" во спецификацијата бр. 53 или 54 од прило-
гот бр. 2 од ова упатство.  

 
МЕНУВАЧКО РАБОТЕЊЕ 

 
92. Резидентите - овластени менувачи коишто не се 

банки, ги положуваат ефективните странски пари кои 
потекнуваат од менувачко работење на посебна теков-
на сметка во странска валута (сметка 7121). 
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Ефективните странски пари коишто овластениот 
менувач  ги  уплатува на или подига од посебната те-
ковна сметка, банката ги обработува со образецот 746, 
шифра на основ 451, при што во колоната 1 од рубри-
ката 6 задолжително го наведува матичниот број на ре-
зидентот - овластен менувач. 

Износот на уплатените или подигнатите ефективни 
странски пари, банката го прикажува во колоната раз-
ни основи во спецификацијата бр. 53 или 54, од прило-
гот бр. 2 од ова ова упатство. 

 
СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА 

 
93. За службените патувања во странство, банката, 

врз основа на уреден налог од налогодавачот, резиден-
тот - правно лице, согласно со одредбите од точките 38 
до 41 од ова упатство, може да исплати ефективни 
странски пари, да издаде ностро чек, да продаде пат-
нички чекови од странски издавачи, или да пренесе 
средства на девизната сметка на физичкото лице кое 
службено патува во странство. 

94. За исплата во ефективни странски пари, или за 
издаден ностро/продаден патнички чек, налогодавачот 
е должен во образецот 1450, да ги наведе името и пре-
зимето и бројот на патната исправа на лицето коешто 
патува во странство, како и шифрата на основ 225.  

Банката на ист начин ја обработува и подигнатата 
странска ефектива за плаќање на експлоатациски тро-
шоци при патување во странство, со тоа што како ши-
фра на основ наведува 276. 

За исплата во ефективни странски пари банката по-
стапува согласно со одредбите од делот ПЛАЌАЊЕ 
СО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ. 

Износот на подигнатата странска ефектива, банката 
ја прикажува во колоната „разни основи" во специфи-
кацијата бр. 54 од прилогот бр. 2 од ова упатство. 

95. По извршеното службено патување, налогодава-
чот изготвува пресметка на трошоците на патувањето. 

Ако трошоците за патување се поголеми од аконта-
цијата, за разликата налогодавачот ѐ доставува на бан-
ката дополнителен образец 1450, шифра на основ 225, 
заедно со пресметката на трошоците за патувањето. 
Банката ја исплаќа разликата во ефективни странски 
пари.  

96. Ако аконтацијата е поголема од трошоците, на-
логодавачот ги уплаќа ефективните странски пари или 
чекови, врз основа на пресметката на трошоците за па-
тувањето, во банката којашто ги обработува како нап-
лата по основ на поврат на извршено плаќање, со обра-
зецот 743, шифра на инструментот на плаќање 8 - ефе-
ктива или 4 - чекови, шифра на основ 225 и ги прика-
жува во колоната „разни основи" во спецификацијата 
бр. 53 од прилогот бр. 2 од ова упатство.  

97. Банката може, по барање на налогодавачот, а за 
потребите на службеното патување во странство, да из-
врши пренос на девизни средства од неговата тековна 
сметка на тековната сметка на лицето коешто патува во 
странство. Банката го обработува преносот на средс-
твата со налогот 746, шифра на основ 625.  

98. Доколку по извршеното патување трошоците за 
патување се поголеми од аконтацијата, банката, врз ос-
нова на пресметката на трошоците за патувањето под-
несена од страна на налогодавачот, врши пренос на де-
визни средства при што за разликата ја одобрува теков-
ната сметка на лицето коешто патувало во странство. 
Банката го обработува преносот на средствата со нало-
гот 746, шифра на основ 625. 

Ако трошоците за патување се помали од аконтаци-
јата, банката, врз основа на налог за пренос и пресме-
тка на трошоците за патувањето поднесени од страна 
на лицето коешто патувало во странство, врши пренос 
на девизните средства, при што за разликата ја одобру-
ва тековната сметка на правното лице. Вратените 
средства банката ги обработува со налогот 746, шифра 
на основ 625. 

99. За плаќање на трошоци настанати врз основа на 
службени патувања на резиденти во странство со па-
рични картички, банката ги применува одредбите од 
делот РАБОТИ СО ПАРИЧНИ КАРТИЧКИ ОД СТ-
РАНСКО ИЗДАНИЕ. 

 
ПРОДАЖБА НА СТРАНСКИ ЧЕКОВИ 

 
100. Банката ги евидентира патничките чекови на 

странски издавачи коишто ги зема на комисиона про-
дажба, на сметките за вонбилансна евиденција.  

Банката, врз основа на уреден налог од резидентот, 
врши продажба на патничките чекови, согласно со 
одредбите од точките 38 до 41 од ова упатство и за 
продажбата ја одобрува сметката 2818. 

Плаќањето на продадените чекови на странската 
банка, банката го врши со образецот 1450, ги специфи-
цира основите 225 и 227 во зависност од тоа дали се 
продадени на правни или физички лица и книжи: 

 
- на товар на сметката 2818 

- во корист на сметката 3100 
 
101. Ако банката купи патнички чекови на странски 

издавачи, плаќањето за купените чекови го врши со 
образецот 1450, шифра на основ 227 и книжи:  

 
- на товар на сметката 307 

- во корист на сметката 3100 
 
Продажбата на чековите на резиденти ја врши на 

начинот опишан во став 2 од точката 100 од ова упат-
ство, со одобрување на сметката 307. 

 
МЕЃУНАРОДНИ ПОШТЕНСКИ УПАТНИЦИ 

 
102. Пристигнатиот прилив на тековната сметка на 

банката во странство по основ на меѓународна поштен-
ска упатница (во натамошниот текст: МПУ), банката го 
обработува со образецот 743, шифра на основ 410 и  
книжи: 

 
- на товар на сметката 3100 

- во корист на сметката 70850/12989 
 
103. Дозначените средства од странство со МПУ во 

корист на физички лица резиденти и нерезиденти, по-
штата ја исплаќа во денари, по куповниот курс на бан-
ката со која има склучено договор за промет со МПУ. 

104. Ако физичкото лице корисник на МПУ се из-
јасни за исплата на МПУ во странска валута, поштата 
му го предава непоништениот купон на МПУ и го упа-
тува на банката со која поштата има склучено договор 
за промет со МПУ.  

Банката на корисникот на МПУ може да му испла-
ти во ефективни странски пари или да ја одобри него-
вата сметка во странска валута. 
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ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА ВО КАЗИНО 
 
105. Резидентот приредувач на игри на среќа во ка-

зино го положува износот на странски ефективни пари 
и чекови, кои потекнуваат од приредување игри на сре-
ќа, на својата посебна тековна сметка за приредување 
игри на среќа во странска валута кај банката (сметка 
7123). 

Банката ги обработува примените средства соглас-
но со одредбите од деловите НАПЛАТА ВО ЕФЕКТИ-
ВНИ СТРАНСКИ ПАРИ и НАПЛАТА СО ЧЕК од ова 
упатство и ја применува шифрата на основ 222. 

Доколку резидентот приредувач на игри на среќа во 
казино за своето работење има потреба од ефективни 
странски пари, може да подигне ефективни странски 
пари од својата посебна тековна сметка за приредување 
игри на среќа во странска валута кај банката или да ку-
пи, при што банката постапува согласно со одредбите од 
дел ПЛАЌАЊЕ СО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ. 

 
ПОСРЕДУВАЊЕ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ 

ПРОМЕТ И РЕЕКСПОРТОТ 
 
106. Наплатата од нерезидент врз основа на работи 

на посредување во надворешнотрговскиот промет, бан-
ката ја обработува со образецот 743 на начинот опишан 
во главата I. НАПЛАТИ ОД НЕРЕЗИДЕНТИ, шифра 
на основ 263.  

Ако договорот за посредување е склучен помеѓу не-
резидентот, производителот на стоката или давателот 
на услугата и посредникот, корисникот на наплатата во 
образецот 743, рубрика 15 ги специфицира износите на 
наплатата по соодветните основи, како и основот 263 
за посредничката провизија. Во рубриката 16, корисни-
кот на наплатата ја наведува сопствената тековна сме-
тка, како и тековната сметка на содоговарачот, на кои 
банката треба да ги одобри девизните средства. За ва-
ков вид договори корисникот на наплатата задолжител-
но го приложува до банката и договорот. 

107. Наплатата од нерезидентот врз основа на реекс-
порт, банката ја обработува со образец 743 на начинот 
опишан во глава I. НАПЛАТИ ОД НЕРЕЗИДЕНТИ. 

Корисникот на наплатата во образецот 743, рубрика 
15 ги специфицира износите на наплатата по соодвет-
ните основи 640 и 290 ако се работи за бруто-наплата 
или основот 290, ако се наплатува само посредничката 
провизија.  

Плаќањето на нерезидентот, банката го извршува 
со образецот 1450 на начинот опишан во главата II. 
ПЛАЌАЊА НА НЕРЕЗИДЕНТИ. Налогодавачот ја на-
ведува шифрата на основ 640 во образецот 1450, ру-
брика 7. 

 
КУПУВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ ПОБАРУВАЊА  

И ПРЕЗЕМАЊЕ ОБВРСКИ 
 
108. Наплатата од нерезидент врз основа на купо-

продажба на побарување или за преземена обврска од 
друг нерезидент, банката ја обработува со образецот 
743, на начинот опишан во глава I. НАПЛАТИ ОД НЕ-
РЕЗИДЕНТИ. 

Ако резидентот побарувањето од нерезидент го 
продал на друг резидент, купувачот - корисник на нап-
латата, на образецот 743 ги внесува податоците коишто 
се однесуваат на основната работа со соодветниот ос-
нов врз основа на која првиот резидент стекнал побару-
вање од нерезидентот. 

Ако резидентот побарувањето од нерезидент го 
продал на друг нерезидент, или нерезидентот ја има 
преземено обврската од друг нерезидент, резидентот-
корисник на наплатата на образецот 743 ги внесува по-
датоците за бруто-вредноста на основната работа со со-
одветниот основ како и податокот за дисконтот за кој 
се намалува наплатата (основ 131, 279 или 594). 

109. Плаќањето на нерезидент врз основа на купо-
продажба на побарување или за преземена обврска од 
друг резидент, банката ја обработува со образецот 1450 
на начинот опишан во главата II. ПЛАЌАЊА НА НЕ-
РЕЗИДЕНТИ. 

Ако резидентот има преземено обврска кон нерези-
дент која претходно ја имал друг резидент, резидентот 
кој ја презел обврската - налогодавач, при плаќањето 
во образецот 1450 ги внесува податоците за бруто-
вредноста на основната работа врз основа на која нере-
зидентот стекнал побарување од основниот должник - 
резидент со соодветен основ како и податокот за ди-
сконтот за кој се намалува плаќањето (основ 130, 279 
или 594). 

Ако резидентот обврската кон нерезидентот ја пла-
ти на друг нерезидент кој го купил побарувањето од 
првиот нерезидент, при плаќањето во образецот 1450 
ги внесува податоците коишто се однесуваат на основ-
ната работа со соодветниот основ.  

110. Пристигнатиот прилив од нерезидент врз осно-
ва на купено побарување од правни односи помеѓу ре-
зиденти, банката го обработува со образецот 743, ши-
фра на основ 590, а одливот за плаќање на купените по-
барувања од страна на нерезидентот со образец 1450, 
шифра на основ 590, согласно со одредбите за наплати 
и плаќања од ова упатство. 

111. Извршениот одлив од резидент врз основа на 
купено побарување од правни односи помеѓу нерези-
денти, банката го обработува со образецот 1450, шифра 
на основ 592, а приливот за примената наплата по ку-
пените побарувања од страна на резидентот со образе-
цот 743, шифра на основ 592, согласно со одредбите за 
наплати и плаќања од ова упатство. 

 
НАПЛАТИ И ПЛАЌАЊА ВРЗ ОСНОВА  

НА ИЗВРШНИ ИСПРАВИ 
 
112. Наплатите и плаќањата врз основа на извршни 

исправи, банката ги обработува како редовни наплати 
и плаќања согласно со ова упатство. Притоа, корисни-
кот на наплатата/налогодавачот во рубриката „шифра 
на основ за наплата/плаќање“ ги внесува шифрите кои-
што се однесуваат на основната работа врз основа на 
која настанала обврска за наплата/плаќање и казнената 
камата или други трошоци согласно со извршната ис-
права. 

 
V. МЕЃУБАНКАРСКИ ОДНОСИ 

 
113. Меѓусебните односи на банките по работи од 

платниот промет со странство се вршат преку тековни-
те сметки во странска валута на банките во земјата.  

Меѓубанкарскиот пренос на девизи по други основи 
(меѓубанкарски пласмани во девизи, купопродажба на 
девизи и сл.) покрај преку тековните сметки во стран-
ска валута на банките во земјата можат се вршат и пре-
ку тековните сметки на банките во странство. 

114. Банките коишто вршат платен промет со странс-
тво согласно со Законот за банките, можат една на друга 
да водат девизна тековна сметка и истовремено една кај 
друга да имаат девизна тековна сметка, и тоа: 
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705100 - тековни сметки на домашните банки во 
странска валута  

3110 - тековни сметки во странска валута кај до-
машните банки 

 
115. Банките коишто не вршат платен промет со 

странство согласно со Законот за банките, не можат да 
водат девизна тековна сметка на друга банка, а можат 
да имаат девизна тековна сметка кај банки коишто вр-
шат платен промет со странство. 

116. Банките коишто вршат платен промет со 
странство согласно со Законот за банките, можат да 
имаат девизни тековни сметки кај Народната банка, но 
не можат да водат девизни тековни сметки на Народна-
та банка. 

117. Банката којашто ја води тековната сметка на 
другата банка во странска валута - 705100, во рамките 
на расположливото салдо на таа сметка, ги извршува 
правилните налози најдоцна наредниот ден од денот на 
приемот на налогот од другата банка.  

118. Доколку меѓубанкарските преноси на средства 
во странска валута банките ги вршат со посредство на 
СВИФТ, банката којашто ја води тековната сметка на 
другата банка редовно ѐ доставува извод од сметката 
(МТ 950).  

За меѓубанкарските преноси на средства со посред-
ство на СВИФТ, доставувањето примерок на обрасци 
од платниот промет со странство не е задолжително, со 
обврска на банката којашто го врши преносот на средс-
твата на другата банка да ѐ ги достави сите потребни 
податоци за извршување на налогот, изготвување на 
потребните обрасци и извештаи и уредно водење на 
сметководството.  

Доколку меѓубанкарските односи не се вршат со 
посредство на СВИФТ, банката којашто ја води теков-
ната сметка на другата банка, заедно со изводот на сме-
тката, задолжително ѐ приложува примерок од поеди-
нечните налози за задолжување и одобрување на смет-
ката.  

119. Банките можат да го извршат порамнувањето 
на меѓусебните побарувања и обврски на тековните 
сметки во странска валута, и без трансфер на средства-
та преку сметките во странство.  

120. Банките го вршат преносот на средствата по-
меѓу тековните сметки во странство (сметка 3100), не-
зависно од основот и целта на преносот, со образецот 
746, и тоа: 

- во рамките на една банка: шифра на основот 627; 
- помеѓу две банки: шифра на основот 624; 
- помеѓу Народната банка и банките; шифра на ос-

новот 623. 
Внесување од странство и изнесување во странство 

на ефективни странски пари од страна на банката   
121. Вносот на ефективни странски пари во Репуб-

лика Македонија, банката го обработува со образецот 
746, во корист на сметката 3100, шифра на основот 
621. Во образецот 746, во рубриката 10, банката задол-
жително го наведува називот на странската банка од 
каде што се подигнати ефективните странски пари. 

122. Изнесувањето ефективни странски пари од Ре-
публика Македонија банката го обработува со образе-
цот 746, во корист на сметката 3000, шифра на основот 
621. Во образецот 746, во рубриката 10, банката задол-
жително ја наведува странската банка кај која банката 
ќе ги депонира ефективните странски пари.  

Внесување од странство и изнесување во странство на 
ефективни денари од страна на банката 

 
123. Изнесувањето на ефективните домашни пари 

од Република Македонија продадени на странска бан-
ка, банката го обработува со образецот 746, на товар на 
сметката 1012, шифра на основот 726. Во образецот 
746,, во рубриката 10, банката задолжително ја наведу-
ва странската банка со која банката склучила договор 
за продажба на ефективни домашни пари.  

Пристигната наплата од странската банка врз осно-
ва на продадени ефективни пари, банката ја обработува 
со образец со образецот 743, на товар на сметката 3100, 
708500 или 808, шифра на основот 726.    

124. Внесувањето на ефективните домашни пари во 
Република Македонија купени од странска банка, бан-
ката го обработува со образец со образецот 746, на то-
вар на сметката 1012, шифра на основот 726. Во обра-
зецот 746, во рубриката 10, банката задолжително ја 
наведува странската банка со која банката склучила до-
говор за купување ефективни домашни пари.  

Плаќањето кон странската банка врз основа на ку-
пените ефективни пари, банката ја обработува со обра-
зец со образецот 1450, во корист на сметката 3100, 
708500 или 808 шифра на основот 726.  

 
В. НАПЛАТИ И ПЛАЌАЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ  
НА ДРЖАВАТА И ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

 
125. Наплатите и плаќањата за потребите на држа-

вата и државните органи ги врши Народната банка на 
Република Македонија на начинот и роковите пропи-
шани со ова упатство. 

126. Наплатата од странство за корисник од точката 
125, којашто е одобрена на тековна сметка на овласте-
на банка во странство (приливна банка), банката е дол-
жна најдоцна наредниот ден по приемот на девизните 
средства на својата тековна сметка да ја проследи на 
извршување во Народна банка на начинот опишан во 
точка 9 од ова упатство и книжи:  

 
- на товар на сметката 3100 

- во корист на сметката 3110 
 
Народната банка постапува на начинот опишан во 

точка 10 од ова упатство и книжи: 
 

- на товар на сметката 705100 
- во корист на сметката 2952 

 
Ако приливната банка нема доволно средства на 

својата тековна сметка кај Народната банка, пристигна-
тиот прилив го обработува на начинот опишан во став 
еден од оваа точка, при што најдоцна наредниот ден ги 
пренесува средствата од својата тековна сметка во 
странство на својата тековна сметка кај Народната бан-
ка, со образецот 746, шифра на основот 623 во странска 
валута во која и самата била одобрена. 

 
Г.  ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ДЕНАРИ 

 
127. Платниот промет со странство во денари се вр-

ши преку тековни денарски сметки на нерезиденти 
отворени кај домашни банки (сметка 808). 
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Наплата во денари од денарска тековна сметка  
на нерезидент 

 
128. Наплатата во денари од тековната денарска 

сметка на нерезидент врз основа на поднесен налог од 
нерезидентот, банката ја обработува со образец со об-
разецот 743, на начин опишан во точка 6 од ова упат-
ство и ако едновремено е и исплатна банка, таа книжи: 

 
- на товар соодветната сметка од групата 808 

- во корист на сметката  2924 
 
129. Корисникот на наплатата доставува дополнет 

образец 743 до банката, на начин опишан во точките 
27, 28 и 29 од ова упатство. 

Банката, по приемот на дополнетиот образец 743 и 
приложената документација, ја одобрува тековната де-
нарска сметка на корисникот на наплатата најдоцна на-
редниот ден, со соодветна примена на одредбите од 
точките 31, 33, 34 и 36 од ова упатство. 

130. Банката може да го примени принципот на ди-
ректна наплата предвиден во точка 35 од ова упатство 
и во платниот промет со странство во денари. 

131. Ако нерезидентот и корисникот на наплатата 
се комитенти на различни банки, наплата се обработу-
ва по принципот на приливно исплатна банка.  

Приливната банка ја обработува наплатата, по под-
несен налог од нерезидент, со образецот 743 и во ру-
бриката 12 го наведува матичниот број на исплатната 
банка, а во рубриката 7 го применува основот 900. 
Приливната банка ја известува исплатната банка за 
наплатата најдоцна наредниот ден и ги пренесува сред-
ствата на нејзината тековна сметка со соодветен налог 
од денарскиот платен промет на начинот опишан во 
пример 1 од прилогот бр.9 „Трансакции во денари со 
посредство на две домашни банки“ и книжи: 

 
- на товар на соодветната сметка од групата 808 

- во корист на сметката  1000 
 
132. Исплатната банка ги обработува примените 

средства од приливната банка на начинот опишан од 
точка 6 од ова упатство при што во образецот 743, во 
рубриката 12 го наведува матичниот број на приливна-
та банка, а во рубриката 7 го применува основот 900 и 
книжи: 

 
- на товар на сметката 1000 

- во корист на сметката  2924 
 
Исплатната банка го врши одобрувањето на теков-

ната сметка на корисникот на наплатата согласно со 
одредбите од точка 129 од ова упатство. 
 

Наплата во денари од денарска тековна сметка на 
нерезидент во корист на буџетски корисник 

 
133. Ако корисникот на наплатата е буџетски ко-

рисник, обврската да ја обработи наплатата е на банка-
та кај која се води тековната сметка на нерезидентот.  

134. Наплатата во денари од денарска тековна сме-
тка на нерезидент во корист на буџетски корисник, врз 
основа на поднесен налог од нерезидентот, банката ја 
обработува со образец со образецот 743 на начинот 
опишан во точка 6 од ова упатство, и книжи: 

- на товар на соодветната сметка од групата 808 
- во корист на сметката  2924, 1000 

 
135. Корисникот на наплатата доставува дополнет 

образец 743 до банката на неризедентот на начинот 
опишан во точките 27, 28 и 29 од ова упатство. 

Банката, по приемот на дополнетиот образец 743 и 
приложената документација, му ја одобрува тековната 
денарска сметка на буџетскиот корисник најдоцна на-
редниот ден, со соодветна примена на одредбите од 
точките 31, 33, 34 и 36 од ова упатство. 

136. Банката може да го примени принципот на ди-
ректна наплата предвиден во точка 35 од ова упатство 
и во платниот промет со странство во денари за напла-
та во корист на буџетскиот корисник. 

 
Наплата во денари од денарска тековна сметка на нере-

зидент во корист на клиентска сметка на овластен 
учесник на пазарот на хартии од вредност 

 
137. За наплата во денари од денарска тековна сме-

тка на нерезидент во корист на клиентска сметка на ов-
ластен учесник на пазарот на хартии од вредност се 
применуваат одредбите од делот „Наплата во денари 
од денарска тековна сметка на нерезидент во корист на 
буџетски корисник“ од ова упатство.  

 
Плаќање во денари на денарска сметка  

на нерезидентот 
 
138. Плаќањето во денари на денарска нерезидент-

на сметка се врши на начинот опишан во точка 38 до 
47 од ова упатство.  

a) Ако налогодавачот - резидент и нерезидентот се 
комитенти на иста банка, банката го обработува плаќа-
њето најдоцна наредниот ден од денот на прифаќање 
на налогот, со образецот 1450 и книжи:  

 
- на товар на соодветната сметка од групата 80 

- во корист на соодветната сметка од групата 808 
 
б)  Ако налогодавачот - резидент и нерезидентот се 

комитенти на различни банки, банката на налогодава-
чот го обработува плаќањето најдоцна наредниот ден 
од денот на прифаќање на налогот, со образецот 1450 и 
книжи: 

 
- на товар на соодветната сметка од групата 80 

- во корист на сметка 1000 
 
При преносот на средствата до банката кај која се 

води денарската тековна сметка на нерезидентот, бан-
ката ја применува постапката опишана во примерот 2 
од прилогот бр. 9 „Трансакции во денари со посредство 
на две домашни банки“, со обврска да ги достави сите 
потребни податоци за правилна обработка на плаќање-
то до банката на нерезидентот.   

Банката на нерезидентот изготвува образец 1450 за 
примените средства во кој, согласно со информациите 
од платната порака добиена од банката на резидентот, 
го наведува основот за видот на трансакција и матич-
ниот број на налогодавачот и книжи:  

 
- на товар на сметка 1000, 

- во корист на соодветната сметка од групата 808. 
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Плаќање во денари од клиентска сметка на овластен 
учесник на пазарот на хартии од вредност на денарска 

тековна сметка на нерезидентот 
 
139. За плаќање во денари на денарска нерезидент-

на тековна сметка, налогодавачот - овластениот паза-
рен учесник на нерезидентот, го доставува образецот 
1450 до банката кај која се води тековната сметка на 
нерезидентот, со соодветна примена на одредбите од 
точка 38 до 47 ова упатство. Банката за уплатените де-
нарски средства од налогодавачот - овластен пазарен 
учесник на нерезидентот ја одобрува сметката 8191, а 
плаќањето на нерезидентот го врши со 1450 и книжи:  

 
- на товар на сметка 8191, 

- во корист на соодветната сметка од групата 808. 
 
Пренос на денари помеѓу денарски нерезидентни 

тековни сметки 
 
140. Врз основа на поднесен налог од нерезидент, 

преносот на средства помеѓу денарските тековни сме-
тки на нерезиденти кај иста банка, банката го обрабо-
тува со налогот 746, шифра на основот 625. 

141. Ако средствата треба да се пренесат на денар-
ска тековна сметка на нерезидентот или на друг нере-
зидент кај друга банка, банките го обработуваат прено-
сот со налогот 746, шифра на основот 625 согласно со 
постапката опишана во примерот 3 од прилогот бр. 9. 

 
Продажба на девизи за стекнати денари од денарската 

нерезидентна тековна сметка 
 
142. Продажбата девизи за денари по налог на нере-

зидент, банката ја обработува со образец со образецот 
746, а го применува основот 629.  

 
- на товар на соодветната сметка од групата 808, 

- во корист на соодветната сметка од групата 708. 
 

Уплата и исплата на ефективни денари на/од денарска 
тековна сметка на нерезидент 

 
143. Уплатата на ефективни денари врз основа на 

поднесен налог од нерезидент, банката ја обработува 
со образец со образецот 1450 и согласно со намената 
на уплатената ефектива ја применува соодветната ши-
фра на основ, и тоа за уплата по основ на:  

- издадени визни документи од претставништва на 
странски земји во Република Македонија, шифра на ос-
новот 280; 

- продадени сопствени превозни документи од 
претставништва на странски лица кои во Република 
Македонија вршат агенциски работи во воздушниот 
сообраќај, врз основа на склучени меѓудржавни спо-
годби за редовен воздушен сообраќај, шифра на осно-
вот 211; 

- непотрошени ефективни денари претходно повле-
чени од неговите тековни сметки, шифра на основот 
227 или 280 соодветно (инструмент на плаќање 8); 

 
и книжи:  
- на товар на сметка 1010 
- во корист на соодветната сметка од групата 808. 
 
144. Исплатата на ефективни денари врз основа на 

поднесен налог од нерезидент, банката го обработува 
со образец со образецот 743 и согласно со намената на 
подигнатата ефектива, ја применува соодветната ши-
фра на основот, и тоа за исплата: 

- на странски дипломатски претставништва, шифра 
на основот 280; 

- по други намени, шифра на основот 227; 
      
и книжи:  
- на товар на соодветната сметка од групата 808 

- во корист на сметка 1010. 
 
Исплата на ефективни странски пари од денарска  

тековна сметка на нерезидент 
 
145. Ако нерезидентот подигне ефективни странски 

пари од својата денарска тековна сметка, банката ги 
обработува подигнатите ефективни странски пари со 
образецот 1450, при што, во рубриката 1 како налого-
давач ја наведува шифрата на нерезидентот 9000ХХХ, 
(ХХХ - шифра на земја на нерезидентот), шифра на ин-
струментот на плаќање „7“, шифра на основот 549, и 
книжи на товар на соодветна сметка од групата 808. 

146. Доколку настанат услови за блокирање на де-
нарските средства од сметките на на нерезидентите, 
согласно со „Одлуката за начинот и условите за отво-
рање и водење сметки на нерезиденти", банката ги пре-
несува средствата од соодветната сметка на сметката 
80908. Банката го обработува преносот на средствата 
со образецот 746 и шифрата на основ 625. 

По доставувањето на потребната документација за 
ажурирањето на сметката, или ако банката добие налог 
од овластеното лице за располагање со средствата на 
сметката, банката го обработува преносот на средства-
та со соодветен пропишан образец и шифра на основ 
според видот на трансакцијата и книжи: 

 
- на товар на сметката 80908 

- во корист на соодветната сметка од групата  
808 или 1010. 

  
147. Банката, за потребите на известувањето со из-

вештајот за состојбата и прометот на сметката 808, до-
ставува податоци за сите трансакции над 100.000 дена-
ри поединечно за секоја трансакција, а за трансакциите 
под 100.000 денари може да достави збирни податоци 
на спецификација „С“ од прилогот бр. 2 од ова упат-
ство. 

 
Д. ПОВРАТ НА НАПЛАТИ И ПЛАЌАЊА  

И СТОРНО 
 
148. Повратот на извршено плаќање на нерезидент 

се обработува на начинот опишан во точките 6 до 7 од 
ова упатство, со образецот 743 во кој во рубриката 2 се 
наведува соодветната шифра на инструментот за по-
врат, а во рубриката 15 се наведува шифрата на осно-
вот од образецот 1450 со кој било извршено плаќањето 
за кое се врши повратот. Банката ги одобрува вратени-
те средства на тековната сметка на налогодавачот од 
која е обезбедено покритието за извршеното плаќање. 

149. Повратот на извршена наплата од нерезидент, 
по која било извршена исплата на тековната сметка на 
корисникот на наплатата, се обработува на начинот 
опишан во точките 48 до 49 од ова упатство, со образе-
цот 1450 во кој во рубриката 2 се наведува соодветната 
шифра на инструментот за поврат, а во рубриката 7 се 
наведува шифрата на основот од образецот 743 врз ос-
нова на кој била извршена наплатата за која се врши 
поврат.  
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150. Поврат на извршената наплата од нерезидент 
за која не е извршена исплата на тековната сметка на 
корисникот на наплатата банката го обработува на на-
чинот опишан во точка 148 со задолжување на сметка-
та 2952. 

151. Со сторно се поништува кое било погрешно по-
полнето задолжително поле во налозите од платниот 
промет со странство. Налогот се сторнира со изработка 
на идентичен налог со исти податоци, но со предзнак 
минус (-) во полето износ во валута. По извршеното сто-
рно се изработува нов налог од платниот промет со ст-
ранство со точни податоци со изворен датум на валута.      

 
Ѓ. ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ И ПОДАТОЦИ 
ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
 
152. Банките се должни да доставуваат податоци и 

извештаи за извршениот платен промет со странство до 
Народната банка, на начинот и роковите пропишани со 
ова упатство. За извршениот платен промет со странс-
тво за потребите на државата и државните органи изве-
стува Народната банка.  

153. Народната банка ги користи доставените пода-
тоците за извршениот платен промет со странство за 
статистички цели. Користењето на податоците од стра-
на на Народната банка е во согласност со Законот за 
државна статистика. 

154. Банките известуваат за состојбата и прометот 
на сметките наведени во прилогот бр. 3 „Преглед на 
сметките за кои се доставуваат извештаи“ (во поната-
мошниот текст: прилогот бр. 3) којшто е составен дел 
на ова упатство. Извештаите се доставуваат во елект-
ронски формат. 

По исклучок од став 1 од оваа точка банките по прет-
ходна согласност или на барање на Народната банка из-
вештаите може да ги доставуваат и во друг формат.  

155. Банките податоците ги изготвуваат и ги доста-
вуваат до Народната банка по датум на книжење на 
промените на сметките. 

Состојбите на сметките доставени до Народната 
банка треба да одговараат на состојбите на сметките во 
сметководствената евиденција на банките и известува-
њето за состојбата и прометот согласно со „Одлуката 
за доставување податоци за состојбата и прометот на 
сметките од сметковниот план на банките и на финан-
сиските извештаи“. 

156.  Динамиката на доставување на извештаите е 
дневна, декадна или месечна зависно од извештајната 
сметка и таа е дадена во прилогот бр.3. 

Извештаите се доставуваат до Народната банка нај-
доцна 8 работни денови по истекот на периодот за кој 
се известува. 

157. Податоците за состојбата на сметките (изве-
штај ИСП - Извештај за состојбата и прометот) се до-
ставуваат по видови на валута заедно со податоците за 
остварениот вкупен промет на соодветна извештајна 
сметка. 

За остварениот промет по извештајни сметки бан-
ките доставуваат и податоци за секоја поединечна 
трансакција. Исклучок е известувањето за прометот на 
сметките 7051, 3110, 2924 за кои банките доставуваат 
податоци само за наплатите за кои банката е исплатна, 
но не е едновремено и приливна банка, како и за сме-
тките од групата 315 за кои банката известува само за 
поединечните трансакции во корист на сметката од 
групата 315. 

158. Подетаљни објаснувања за начинот на доставу-
вање на податоците: електронското потпишување, ко-
дирањето на податоците, електронскиот формат, како и 
вградените логички и финансиски контроли се содржа-
ни во „Корисничкото упатство за апликацијата платен 
промет со странство“.  

 
Е. ОБРАСЦИ, СПЕЦИФИКАЦИИ И УПАТСТВО  

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ 
 
159. Со ова упатство се пропишани содржината и 

формата на обрасците коишто банките ги користат при 
вршењето на платниот промет со странство: 

 
Прилог бр. 1 

- образец 743 - Извештај за наплата од странство; 
- образец 1450 - Налог за извршување на дознака 

во странство или Извештај за исплата по акредитив; 
- образец 1451 - Налог за отворање на акредитив 

(втора страница); 
- образец 746 - Општ девизен налог. 

   
Покрај обрасците од став 1 на оваа точка, банките 

при известувањето до Народната банка користат и спе-
цификации чијашто форма и содржина се пропишани 
со ова упатство: 

 
Прилог бр.2 

- извештај ИСП - Извештај за состојбата и проме-
тот; 

- спецификација 53 - Спецификација на откупени 
ефективни странски пари и положени на девизни сме-
тки; 

- спецификација 54 - Спецификација на продаде-
ни ефективни странски пари и подигнати од девизни 
сметки; 

- спецификација 55 - Спецификација на откупени 
странски чекови и одобрени во корист на девизни сме-
тки (прилив); 

- спецификација 56 - Спецификација за промет на 
сметка. 

Обрасците и спецификациите пропишани во оваа 
точка не можат да се менуваат во однос на формата, 
содржината и распоредот на рубриките и полињата без 
согласност на Народната банка.  

160. Бројот на примероците на образецот не е про-
пишан со ова упатство и зависи од потребите на банка-
та и клиентите на банката. 

161. Обрасците и спецификациите се пополнуваат 
согласно со Упатството за пополнување од точката 162 
од ова упатство, при што банката по приемот на обра-
зецот проверува дали тој е правилно пополнет и дали 
се впишани правилни шифри. 

162. Упатство за пополнување. 
 
Образец 743 - Извештај за наплата од странство 

(ВС60) 
 
Првиот дел од образецот го пополнува банката (ру-

бриките од 1 до 14), вториот дел го пополнува корис-
никот на наплатата и ѐ го враќа на банката заради по-
натамошна обработка на налогот. 

Во рубриките на овој образец се внесуваат следни-
ве податоци: 

1) Назив, адреса, матичен број на банката којашто 
ја прима, т.е. ја обработува наплатата; 
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2) Назив, адреса, број на тековната сметка / ИБАН и 
матичен број на корисникот на наплатата. Доколку ко-
рисникот на наплатата е домашно физичко лице, бан-
ката ја впишува шифрата за домашни физички лица - 
1000000. Ако корисникот на наплатата е нерезидент, 
банката ја впишува шифрата за странско лице 
9000ХХХ (ХХХ - земја на нерезидентот од шифрарни-
кот на земји којшто е составен дел на ова упатство). 
Ако корисникот на наплатата е самостоен вршител на 
дејност којшто не добил наплата како физичко лице, 
банката го впишува неговиот матичен број од деловни-
от регистар.  

Исто така, во оваа рубрика се впишува бројот на 
сметката / ИБАН на корисникот на наплатата наведен 
во налогот од странската банка. 

Во полето на десната страна под бројот 60 се внесу-
ва едноцифрената ознака на инструментот на плаќање 
од шифрарникот на инструменти на плаќање; 

3) Бројот под кој е заведен налогот во регистарот на 
банката; 

4) Назив на странската банка - во првото осенчано 
поле се впишува шифрата на земјата од шифрарникот 
на земји, а во второто осенчано поле СВИФТ-ознаката 
на странската банка; 

5) Назив и адреса на нерезидент - налогодавач и во 
осенчаното поле, шифрата на земјата на нерезидентот 
независно од земјата од која е пристигната наплатата, 
или шифрата на меѓународната организација; 

6) Назив на странската кореспондентска банка, а во 
осенчаното поле СВИФТ-ознаката на странската банка 
(се пополнува само во случај на работење преку 
СВИФТ); 

7) Опис на наплатата од налогот на странската бан-
ка (СВИФТ-порака), а во осенчаното поле, шифрата на 
основот од шифрарникот на основи; 

8) Во првото и второто осенчано поле: шифра и 
скратен назив на валутата од шифрарникот на валути; 
во третото осенчано поле: износот во валута со две де-
цимални места; а во четвртото поле: датумот на кој е 
одобрен приливот на сметката на банката во странство 
или задолжена сметката на нерезидентот кај банката;   

9) Износ во странска валута на банкарска провизија 
и трошоци, коишто се одбиени во странство, ако е тоа 
наведено во налогот на странската банка; 

10-11) Податоци за книжење на задолжувањето и 
одобрувањето во банката; 

12) Назив и матичен број на исплатната банка во 
случај налогот да го пополнува приливната банка, или 
назив и матичен број на приливната банка за налогот 
пополнет од исплатната банка; 

13) Износ во денари на пресметаниот надомест за 
услуга којшто банката го наплатува од корисникот на 
наплатата; 

14) Место, датум на обработка на наплатата и за-
верка на банката; 

15) При пополнувањето на оваа рубрика корисни-
кот на наплатата поаѓа од вкупното побарување кое-
што го затвора со наплатата. Во првата колона се вне-
сува шифрата на основот од шифрарникот на основи, 
во втората колона бројот на документот (кредитна ре-
гистрација, број на договор итн.), во третата опис на 
трансакцијата како основ за наплатата на која настана-
ло побарувањето од странство и во четвртата колона, 
износот на побарувањето во валута. 

Ако корисникот наплатува побарување по повеќе 
основи, тој ги специфицира поединечно сите основи во 
врска со кои настанало тоа побарување (на пример: ка-
мата и главнина; стока и услуга).  

Ако наплатата е помала од побарувањето, се внесу-
ва вкупниот износ на побарувањето и износот за кој е 
намалено тоа побарување (на пример: фактурната вред-
ност на царинскиот документ и добиеното задолжение 
од нерезидентот со кое е намалено побарувањето). Из-
носот на намаленото побарување се внесува со негати-
вен предзнак. 

Вкупниот износ на наплатата во делот II мора да е 
идентичен со износот во првото поле од делот I, во ру-
бриката 8. 

 Доколку корисникот на наплатата не ја пополнил 
колоната за шифра на основот, шифрирањето го врши 
банката дополнително согласно со описот на трансак-
цијата;  

16) Во првото поле се внесува СВИФТ-ознака на 
банката во која, по налог на корисникот на наплатата, 
се одобруваат средствата на неговата сметка.  

Во второто поле, бројот на тековната сметката / 
ИБАН на корисникот на наплатата на која се одобрува-
ат средствата. 

Ако приливот се одобрува на повеќе тековни сме-
тки / ИБАН, во полето наменето за бројот на сметката 
се запишува „по спецификација“, којашто се приложу-
ва во прилог на налогот;  

17) Место, датум и заверка од страна на корисникот 
на наплатата. 

 
Налози за плаќање во странство 

 
Образец 1450 - Налог за извршување на дознака  

во странство (ВС 70) 
 
Првиот дел од образецот го пополнува налогодава-

чот (рубриките од 1 до 9 освен рубриката 3), вториот 
дел го пополнува банката (рубриките од 10 до 15). Ако 
плаќањето во странство се врши по налог на домашно 
физичко лице или нерезидент, образецот 1450 во це-
лост го пополнува банката.   

Во рубриките на овој образец се внесуваат следни-
ве податоци: 

1) Назив, адреса, број на тековната сметка / ИБАН и 
матичен број на подносителот на налогот (налогода-
вач). Се впишува бројот на тековната сметка / ИБАН 
на налогодавачот кај банката. Доколку налогодавачот е 
домашно физичко лице, банката ја впишува шифрата 
за домашни физички лица - 1000000. Ако налогодавач 
е нерезидент, банката ја впишува шифрата за странско 
лице 9000ХХХ (ХХХ - земја на нерезидентот од ши-
фрарникот на земји којшто е составен дел на ова упат-
ство). Ако налогодавачот е самостоен вршител на деј-
ност којшто не врши плаќање како физичко лице, се 
впишува неговиот матичен број од деловниот регистар;  

2) Назив, адреса и матичен број на банката којашто 
го врши плаќањето. Во полето на десната страна, под 
бројот 70 се впишува едноцифрената ознака на инстру-
ментот на плаќање од шифрарникот на инструменти на 
плаќање; 

3) Број под кој е заведен налогот во регистарот на 
банката; 

4) Назив, адреса и бројот на сметка/ ИБАН на нере-
зидентот во чија корист треба да се изврши плаќањето, 
а во осенчаното поле се впишува шифрата на земјата 
на нерезидентот од шифрарникот на земји, независно 
од тоа преку која земја се врши плаќањето, или шифра-
та на меѓународната организација; 
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5) Назив и адреса на банката на нерезидентот, во 
првото осенчано поле се впишува шифрата на земјата 
од шифрарникот на земји, а во второто осенчано поле 
СВИФТ-ознаката на банката. Адресата на банката на 
нерезидентот се пополнува само во случај кога банката 
нема СВИФТ-ознака; 

6) Во првото и второто осенчано поле: шифра и 
скратен назив на валутата од шифрарникот на валути; 
во третото осенчано поле: износот во валута во кој тре-
ба да се плати, со две децимални места и во четвртото 
осенчано поле: датумот на кој е извршено плаќањето 
од сметката на банката во странство, односно од сме-
тката на нерезидентот кај банката. Датумот го попол-
нува налогодавачот, ако сака плаќањето да биде извр-
шено на точно определен датум, во спротивно ова поле 
го пополнува банката; 

7) При пополнување на оваа рубрика, налогодава-
чот поаѓа од вкупната обврска којашто ја плаќа. Во пр-
вата колона се внесува шифрата на основот од шифрар-
никот на основи, во втората колона - бројот на доку-
ментот (кредитна пријава, одобрение од Народната 
банка итн.), во третата - опис на трансакцијата врз ос-
нова на која настанала обврската кон странство и во 
четвртата колона - износот на обврската во валута.  

Ако налогодавачот плаќа обврска за повеќе основи, 
ги специфицира поединечно сите основи за кои наста-
нала обврската (на пример: камата и главнина; стока и 
услуга).  

Ако плаќањето е помало од обврската, се впишува 
вкупниот износ на обврската и износот за кој е намале-
на таа обврска (пример: фактурната вредност на царин-
скиот документ и добиеното одобрение од нерезиден-
тот со кое е намалена обврската). Износот на намалена-
та обврска се внесува со негативен предзнак. 

Вкупниот износ за плаќање мора да е идентичен со 
износот во валута од рубрика 7. 

Доколку налогодавачот не ја пополни колоната 
„шифра на основ“, шифрирањето го врши банката до-
полнително согласно со описот на трансакцијата. 

8) Се наведува на чиј товар ќе се засметаат трошо-
ците на банките за извршување на плаќањето; 

9) Место, датум и заверка од страна на  налогодава-
чот; 

10) Се внесува местото и датумот кога банката го 
прифатила налогот за извршување, како и заверка од 
страна на банката;  

11-12) Податоци за книжење на задолжувањето и 
одобрувањето на банката; 

13) Во оваа рубрика банката внесува податоци за 
сметката (сметките) од која се обезбедуваат средствата 
за покритието за извршување на плаќањето во странс-
тво (на пример: покритие од сметката 7000, 7001, 7053, 
702, 80, 50, 51, 52. . .); 

14) Забелешка, место и датум на обработка на пла-
ќањето и заверка од страна на банката. 

 
Образец 1451- Налог за отворање акредитив  
 
Налогот за отворање на акредитив го изготвува на-

логодавачот и тој се состои од две страници.  
 
Прва страница 
 
Народната банка не ја пропишува содржината и 

формата на образецот 1451 - Налог за отворање на 
акредитив (прва страница), којашто се однесува на 
акредитивните услови. Формата и содржината на прва-
та страница на образецот 1451 ја изработува банката 
согласно со сопствените потреби и неа ја објавува и ја 
прави достапна за своите клиенти. 

Втора страница (ВС 71) 
  
Втората страница се однесува на податоците од до-

говорот со нерезидентот и се пополнува на идентичен 
начин како налогот 1450 при извршување дознака во 
странство, со исклучок на рубриките: 

2) Во полето, под ознаката на образецот се впишува 
шифрата на инструментот на плаќање „5“; 

3) Број на отворениот ностро-акредитив од региста-
рот на отворени акредитиви; 

9-10) Податоци за книжење на задолжувањето и 
одобрувањето на банката, ако со налогот за отворање 
акредитив едновремено се обезбедува и покритие; 

11) Просторот во оваа рубрика го користи банката 
за внесување податоци за покритието за отворениот 
акредитив согласно со договорот со налогодавачот: да-
тум на кој и сметка од која се обезбедува покритието 
(на пример: покритие на сметката 7000, 7001, 7053, 
702, 80, 50, 51, 52 . . .). Овој датум не може да биде по-
доцна од датумот на плаќање врз основа на отворениот 
акредитив. 

12) Место и датум кога банката го прифатила нало-
гот за извршување, како и заверка од страна на банката. 

 
Образец 1450 - Извештај за исплата на акреди-

тив (ВС 70) 
  
Извештајот за исплата на акредитивот - образец 

1450 го пополнува банката со истите податоци од обра-
зецот 1451 (втора страница).  

  
Образец 746 - Општ девизен налог (ВС 66/77) 
  
Ако со Упатството не е поинаку предвидено, обра-

зецот 746 се користи за книжење на преносот на девизи 
од една на друга девизна сметка во меѓусебните односи 
на банките, а може да се користи и како интерен налог 
во банката. 

Во рубриките на овој образец се внесуваат следни-
ве податоци:  

1) При известување до Народната банка за состојба-
та и прометот на одредена извештајна сметка, ВС 66 се 
употребува за книжење на товар (промет должи), а ВС 
77 за книжење во корист (промет побарува). 

2) Назив, адреса и матичен број на банката којашто 
го издава налогот на овој образец; 

3) Назив, адреса и матичен број на банката до која 
се упатува налогот; 

4) Бројот под кој е налогот заведен во регистарот на 
банката; 

5) Датумот на кој е одобрена, односно задолжена 
сметката на банката, во зависност од видот на работата 
за која се користи налогот на овој образец; 

6-9) Овие рубрики се користат за книжење во бан-
ките во зависност од видот на работите за кои се кори-
сти овој образец. Ако согласно со Упатството, се врши 
пренос на средства помеѓу сметките на клиентите кај 
иста или друга банка, во колоната бр. 1 се наведува ма-
тичниот број на клиентот. 

10) Го користи банката за свои потреби; 
11) Забелешка, место и датум на обработка и завер-

ка од страна на банката.  
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Извештај ИСП - Извештај за состојбата и проме-
тот (ВС 00) 

  
Банката го изготвува овој извештај за сметките од 

прилогот 3 од ова упатство, при што износите во изве-
штајот ги внесува со две децимални места.  

Во насловот на овој извештај се наведува датумот 
за кој се известува, називот и матичниот број на банка-
та, како и бројот на сметката за која се доставува изве-
штајот.  

Во колоните на овој извештај се внесуваат следниве 
податоци: 

1-2) скратен назив и шифра на валутата од шифрар-
никот на валути; 

3) износ на почетната состојба во валута; 
4) износ на задолжувањето на сметката во валута; 
5) износ на одобрувањето на сметката; 
6) износ на новата состојба во валута. 
Банката го заверува извештајот со потпис и печат.  
Износот на почетната состојба на извештајот во ва-

лута мора да е идентичен со износот на новата состојба 
од претходниот извештај.     

  
Спецификација 53 - Спецификација на откупени 

ефективни странски пари и положени на девизни 
сметки (ВС 53) 

 
Овој образец се користи како спецификација на за-

должувањето на сметката 3000. 
Банката ги пополнува колоните во овој образец сог-

ласно со нивниот опис, и тоа: 
- за физичко лице - резидент и нерезидент, збирно 

како еден податок по валути за сите извршени трансак-
ции со иста шифра на основот и исто книжење; 

- за правно лице резидент и нерезидент, збирно по 
валути во колоната „разни основи“, при што е должна 
да приложи примерок од образецот 743, 746 и 1450, 
согласно со одредбите на ова упатство. 

Износите во валути од колоните по сите основи, 
вклучително и разни основи, мораат да одговараат на 
прометот на товар на сметката 3000 од извештајот ИСП. 

  
Спецификација 54 - Спецификација на продаде-

ни ефективни странски пари и подигнати од девиз-
ни сметки (ВС 54) 

  
Овој образец се користи како спецификација на 

одобрувањето на сметката 3000. 
Банката ги пополнува колоните во овој образец сог-

ласно со нивниот опис, и тоа: 
- за физичко лице - резидент и нерезидент, збирно 

како еден податок по валути за сите извршени трансак-
ции со иста шифра на основот и исто книжење; 

- за правно лице - резидент, збирно по валути во ко-
лоната „разни основи“, при што е должна поединечно 
да извести за податоците од оваа колонасогласно со 
одредбите на ова упатство. 

Износите во валути во колоните по сите основи, 
вклучително и разни основи, мораат да одговараат на 
прометот во корист на сметката 3000 од извештајот 
ИСП. 

  
Спецификација 55 - Спецификација на откупени 

странски чекови и одобрени во корист на девизни 
сметки (ВС 55) 

  
Овој образец се користи како спецификација на за-

должувањето на сметката 3010, со исклучок на колоната 
„преноси“ во која се искажува одобрување на сметката. 

Банката ги пополнува колоните во овој образец сог-
ласно со нивниот опис, и тоа: 

- за физичко лице - резидент и нерезидент, збирно 
како еден податок по валути за сите извршени трансак-
ции со иста шифра на основот и исто книжење; 

- за правно лице резидент и нерезидент, збирно по 
валути во колоната „разни основи“, при што е должна 
поединечно да извести за податоците од оваа колона, 
согласно со одредбите на ова упатство. 

Износите во валути во колоните по сите основи, вк-
лучително и разни основи, мораат да одговараат на 
прометот на товар на сметката 3010 од извештајот 
ИСП (освен колоната „преноси во странство“). Износи-
те во валута во колоната „преноси во странство“ (основ 
620), каде што се книжат чековите испратени во стран-
ство на наплата и наплатите на чекови на товар на при-
мените покритија, мораат да одговараат на прометот во 
корист на сметката 3010. 

  
Спецификација 56 - Спецификација за промет 

на сметка (ВС 56) 
  
Согласно со одредбите во ова упатство, специфика-

цијата 56 се употребува за збирно искажување на про-
метот на сметката 808 за поединечните трансакции по-
мали од 100.000,00 денари, за кои банката известува 
банката може да известува збирно.  

Банката пополнува една спецификација 56 за про-
метот на товар на сметката 808 и една спецификација 
за прометот во корист на сметката 808, коишто се при-
ложуваат заедно со извештајот ИСП на сметката 808. 
Бројот 1 се заокружува за известување на товар на сме-
тката 808, а бројот 2 за известување во корист на сме-
тката 808.  

Во колоните на оваа спецификација се внесуваат 
следниве податоци: 

1) Реден број на наименувањата; 
2) Шифра на валутата од шифрарникот на валути: 

„807“; 
3) Шифра на основот од шифрарникот на основи; 
4) Бројот на втората сметка на која се одразиле про-

мените од тоа книжење; 
5) Вкупниот износ во денари на сите трансакции 

коишто имаат ист основ и исто книжење;  
6) Текстуален опис на основот за кој се извршени 

наплатите, т.е. плаќањата. 
 

Ж. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
163. Со денот на примената на ова упатство, пре-

станува да важи Упатството за начинот на вршење на 
платниот промет со странство („Службен весник на 
РМ“ бр. 79/02, 98/02, 105/05, 05/07, 46/07, 64/07, 154/08 
и 141/09). 

164. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1.9.2011 година. 

 
 У.бр. 5013   

6 јуни 2011 година                                   Гувернер,   
   Скопје                                       Димитар Богов, с.р. 
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Образец 1450
НАЛОГ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОЗНАКА ВО СТРАНСТВО
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПЛАТА ПО АКРЕДИТИВ

ГО ПОПОЛНУВА НАЛОГОДАВАЧОТ:
I. 1 НАЛО ГОДАВАЧ 2 БАНКА

(50) Назив: (52) Назив:

А дреса: Адреса:

с-ка/IBA N: ЕМБС

3 Налог број
ЕМБ (20)

4 Во корист Назив:
(59) А дреса:

с-ка/IBA N:

5 Кај Назив:

(57) А дреса:

6 Да се плати: О знака на Износ во Дат ум на

(32А) валу т а валу т а валу т а

7 Податоци за НБРМ (опис на сите трансакциикои се поврзани со плаќањето):

р.б.

1

2

3

4

5

8 Трошоци на банките за извршување на плаќањето:

 (71А) на терет на: налогодавач корисник поделени

9

ГО ПОПОЛНУВА БАНКАТА:
10 Прифаќање на налогот:

II.
Мест о и дат ум Печат  и пот пис на банкат а

11 На товар

Во корист

12 На товар

Во корист

13 Покритие:

Дата: Сметка:

14 Забелешка

Мест о и дат ум Печат  и пот пис на банкат а

Мест о и дат ум Печат  и пот пис на налогодавачот

Шифра на 
валута

70

Шифра 
на основ

Бр. на 
документ Опис на трансакцијата Износ во валута

Вкупен износ за плаќање:
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Образец 1451

НАЛОГ ЗА ОТВОРАЊЕ НА АКРЕДИТИВ (втора страна)

ГО ПОПОЛНУВА НАЛОГОДАВАЧОТ:
I. 1 НАЛО ГОДАВАЧ 2 БАНКА

(50) Назив: (52) Назив:

Адреса: А дреса:

с-ка/IBA N: ЕМБС

3 Налог број

ЕМБ (20)

4 Во корист с-ка/IBA N:

(59) Назив:

А дреса:

5 Кај Назив:

(57) А дреса:

6 Да се плати: О знака на Износ во Дат ум на

(32A) валу т а валу т а валу т а

7 Податоци за НБРМ (опис на сите трансакциикои се поврзани со плаќањето):

р.б.

1

2

3

4

5

8

ГО ПОПОЛНУВА БАНКАТА:

II. 9 На товар

Во корист

10 На товар

Во корист

11 Покритие:

Дата: Сметка:

12 Прифаќање на налогот

Мест о и дат ум Печат  и пот пис на банкат а

Мест о и дат ум Печат  и пот пис на налогодавачот

Шифра на 
валута

71

Шифра 
на основ

Бр. на 
документ Опис на трансакцијата Износ во валута

Вкупен износ за плаќање:
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Образец 746

ОПШТ ДЕВИЗЕН НАЛОГ

1 6 6
2 БАНКА - НАЛОГОДАВАЧ 3 БАНКА НА КОРИСНИКОТ 7 7

4 НАЛОГ број 5 датум на промена - валута

Шифра Ознака Износ Износ во денари Основ Сметка
1 2 3 4 5 6 7

6

7

8

9

10

ЦЕЛ

11

(Место и датум) (печат и потпис)

ВалутаМатичен број на 
налог. на кор.
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ИСП

На ден

матичен број

назив на банката

СМЕТКА

ознака шифра
1 2

Потпис и печат на банката

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОМЕТОТ

ВАЛУТА Почетна состојба 
на ден

ЗАДОЛЖЕНИЕ ОДОБРЕНИЕ Нова состојба на 
денизнос во валута износ во валута

3 4 5 6
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Образец - 56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ  на сметка 1 - на товар
2 - во корист
(заокружи)

банка: матичен број

за период од до

ред. 
број валута основ противсметка износ опис на трансакција

1

Место и датум Печат и потпис на банката

2 3 4 5 6
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