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Во овој напис ќе се осврнеме на спецификите на девизното работење. 

1. Девизно работење 

Прописи кои го регулираат девизното работење, меѓу другите се и: 

• Законот за Народна банка; 

• Законот за девизно работење; 

• Одлуката за начинот на вршење на платен промет со странство; 

• Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство; 

• Одлука за начинот и условите под кои резидентите можат да вршат 

наплата и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со 

нерезиденти. 

Согласно член 26 од Законот за НБРМ, платниот промет со странство го 

вршат банки, овластени од Народната банка на Република Македонија за вршење 

на платен промет со странство.  

За потребите на Република Македонија платниот промет со странство го 

врши Народната банка на Република Македонија. Таа може да користи и на 

овластените банки да им овозможи пристап до странски платни системи заради 

вршење на платен промет со странство. 

Народната банка на Република Македонија го пропишува начинот за вршење 

на платниот промет со странство. 

За потребите на Одлуката за начинот на вршење на платен промет со 

странство, поимот “платен промет со странство“ означува:  

• плаќања и наплати помеѓу резиденти и нерезиденти во странски 

платежни средства или во денари;  

• преноси помеѓу нерезиденти во странски платежни средства или во 

денари;  
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• преноси на странски платежни средства помеѓу резиденти за 

трансакции поврзани со плаќања и наплати помеѓу резиденти и 

нерезиденти. 

За извршување на наведените трансакции се користат налозите од платниот 

промет со странство и други обрасци пропишани во Упатството.  

Налозите и обрасците може да се доставуваат во хартиена или електронска 

форма. Налозите и обрасците во електронска форма задолжително ги содржат 

елементите од налозите и обрасците на хартија. 

Со Упатство за начинот на вршење на платниот промет со странство се 

пропишува начинот за вршење на платниот промет со странство, обрасците и 

другите документи коишто се употребуваат во платниот промет со странство, како 

и начинот на известување за потребите на Народната банка на Република 

Македонија. 

Наплатите и плаќањата во платниот промет со странство се вршат со 

вообичаените инструменти на меѓународниот платен промет (дознака, инкасо 

документи, акредитив, чекови и други инструменти на безготовинско плаќање), како 

и со ефективни странски пари.  

1.1. Плаќања на нерезиденти 

За плаќање во странство или во корист на тековна сметка на нерезидент во 

земјата, налогодавачот – резидент, кај Банката поднесува уреден налог за 

плаќање.  

Под уреден налог се подразбира налог:  

• кој е даден на пропишан образец: образец 1450 – Налог за 

извршување на дознака во странство/исплата по акредитив или 

образец 1451 – Налог за отворање акредитив (обрасци кои се 

пропишани со Упатството); 
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• кој е правилно пополнет и заверен на начинот предвиден со 

Упатството; 

• со кој е приложен документ од кој може да се утврди обврската и 

основот за плаќање; 

• за кој е обезбедено денарско или девизно покритие кај Банката. 

Доколку при поднесување на образецот 1450 не се исполнети наведените 

услови, Банката го враќа или го известува налогодавачот за утврдените 

неуредности најдоцна наредниот ден од денот на поднесувањето.  

Доколку пак се е во ред, Банката го прифаќа и на самиот образец, во рубрика 

10, го впишува 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.  

Налогодавачот, со образецот 1450, на Банката ѝ доставува документ врз 

основа на кој може да се утврди основот и обврската за плаќање, како на 

пример за плаќања по тековни трансакции: ЕЦД за увезени стоки, склучен 

договор, фактура, профактура или друг документ соодветен за конкретната 

работа.  

Потребната документација, по основ на која може да се изврши плаќање, е 

наведена во самото Упатство.  

Трансфери во странство на домашни физички лица коишто се 

однесуваат на семејни животни трошоци (престој во странство заради 

школување, лекување и други трошоци), како и за лични трансфери на 

средства 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.  
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За плаќањата кои што се вршат со дознака, налогодавачот го обезбедува 

потребното покритие од средствата на неговата тековна сметка во странска валута, 

од средствата на неговата денарска тековна сметка или од одобрен кредит во 

девизи согласно со „Одлуката за условите и начинот под кои резидентите можат да 

склучуваат кредитни работи во девизи и да вршат плаќања врз основа на тие 

кредитни работи“.  

 Плаќањето на нерезидентот за кое е обезбедено покритие, на еден од 

горенаведените начини, Банката го извршува согласно Упатството со 

образецот 1450 и книжи:  

•  на товар на сметката 7191  

•  во корист на сметката 3100 или 3112, соодветна сметка од групата 

708. 

Легенда на сметки според сметковен план за банки: 

• 7191: Други средства на правните лица во странска валута за дознаки 

во странство  
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• 3100: Редовни сметки во странска валута во странство 

• 3112: Тековни сметки во странска валута кај НБРМ 

• 708: Нерезиденти 

1.1.1. Сметководствено евидентирање на откуп на девизи и плаќање кон 

странство 

Зошто е ова важно од перспектива на сметководствена евиденција? 

Банките вообичаено на клиентите им доставуваат извод од девизна сметка, 

за секоја странска валута посебно и за секое сметководствено конто посебно. 

Следствено, нумерацијата на изводите е посебна за секое конто и за секоја 

странска валута. При плаќање кон странство во соодветна валута, 

вообичаено се доставува извод од сметката 7191 во соодветната валута. 
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Пример 1: Откуп на УСД за плаќање кон странство 
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Пример 2: плаќање кон странство со претходно откупените УСД 
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Пример 3: Откуп на ЕУР за плаќање кон странство (откупот се случил во 

2018 а сладото на сметка 7191 во ЕУР ќе се пренесе за плаќањето да се лучи 

наредната година) 
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Пример 4: плаќање кон странство од пренесено салдо на ЕУР од 

претходен период (откупот на ЕУР се случил на 31.12.2018 и е евидентиран на 

последниот девизен извод од претходната година) 

 

Како што е очигледно е од погоре прикажаните примери и во пример 1 и во 

пример 3 станува збор за девизен извод број 1/2019 од банкарското конто 7191, при 

што првиот пример е за откуп на УСД а вториот за плаќање со ЕУР. 

При евиденција секој современ софтвер веќе дава можност и за паралелна 

евиденција во ссодветна валута, покрај домашната и за дополнителен опис на 
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трансакциите во соодтветни полиња за опис (на пример „девизен извод 1/2019 – 

7191 – УСД“). 

Евиденцијата на овие настани е како што следува: 

• При откуп на девизи по денарски извод: се задолжува сметка 

1039 (преодна девизна сметка) а се одобрува денарската сметка 

(аналитика од синтетика 100) за износот на денарите. Доколку се 

приложи заклучница веднаш во помошните полиња за 

евиденција може да се евидентира и износот на откупена 

странска валута; 

• При евиденција на девизен извод за прилив на средства во 

странска валута: се задолжува сметка се задолжува соодветната 

девизна сметка на аналитика од синтетика 103 (девизна сметка) 

а 1039 (преодна девизна сметка) се одобрува; 

• При евиденција на девизниот извод за плаќање кон странство 

заедно со образец 1450 (неопходен за да се следат околностите 

на плаќањето како коминтент, основот за плаќањето и слично): 

се задолжува соодветна сметка зависно од основот на 

плаќањето (доколку е плаќање на фактура 221) а се одобрува 

соодветната девизна сметка на аналитика од синтетика 103 

(девизна сметка). 

1.1.2. Пополнување на образец 1450 

Првиот дел од образецот го пополнува налогодавачот (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 целост го пополнува банката.  

 Во рубриките на образецот се внесуваат следниве податоци:  

1) Назив, адреса, број на тековната сметка/ИБАН и матичен број на 

налогодавачот. Се впишува бројот на тековната сметка/ИБАН на 

налогодавачот кај банката. Доколку налогодавачот е домашно физичко 
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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 шифрарникот на земји 

којшто е составен дел на упатството). Ако налогодавачот е самостоен 

вршител на дејност 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 инструментот 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 нерезидентот во чија корист 

треба да се изврши плаќањето, а во осенчаното поле се впишува 

шифрата на земјата на нерезидентот (од шифрарник), независно од тоа 

преку која земја се врши плаќањето, или шифрата на меѓународната 

организација;  

5) Назив и адреса на банката на нерезидентот, во првото осенчано поле се 

впишува шифрата на земјата (од шифрарник), 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 треба 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 сметката на нерезидентот кај банката. 

Датумот го пополнува налогодавачот, ако сака плаќањето да биде 

извршено на точно определен датум, во спротивно ова поле го пополнува 

банката;  

7) При пополнување на оваа рубрика, налогодавачот поаѓа од вкупната 

обврска којашто ја плаќа. Во првата колона се внесува шифрата на 

основот (од шифрарник), во втората колона - бројот на документот 

(кредитна пријава, одобрение од Народната банка итн.), во третата-опис 

на трансакцијата врз основа на која настанала обврската кон странство 

и во четвртата колона - износот на обврската во валута.  
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Ако налогодавачот плаќа обврска за повеќе основи, ги специфицира 

поединечно сите основи за кои настанала 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 намалена таа 

обврска (пример: фактурната вредност на царинскиот документ и 

добиеното одобрение од нерезидентот со кое е намалена обврската). 

Износот на намалената 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 дополнително согласно со описот 

на трансакцијата.  

 

8) Се наведува на чиј товар ќе се засметаат трошоците на банките за 

извршување на плаќањето;  

9) Место, датум и заверка од страна на налогодавачот;  

10) Се внесува местото и датумот кога банката го прифатила налогот за 

извршување, како и заверка од страна на банката;  

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

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 странство (на пример: покритие од сметката 7000, 7001, 7053, 702, 80, 

50, 51, 52 итн.);  

14) Забелешка, место и датум на обработка на плаќањето и заверка од 

страна на банката. 

1.2. Наплати од нерезиденти 

За пристигнат прилив врз основа на наплата од нерезидент, банката е 

должна да го извести корисникот на наплатата најдоцна наредниот ден од денот на 

приемот на известувањето за одобрување на средства во корист на својата тековна 

сметка во странство или кај Народната банка или во друга банка во земјата, со 

правилно пополнет образец 743 – Извештај за наплата од странство.  
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 Како правилно пополнет образец се смета образецот во кој се пополнети 

сите задолжителни рубрики од дел I од образецот 743 согласно со извештајот од 

странската банка или налогот на нерезидентот, како и рубриката број 7 за основот 

доколку банката располага со информација за видот на трансакцијата, или 

соодветниот основ за кој банката согласно со упатството е задолжена да го 

пополни.  

 По известувањето на корисникот на наплатата, банката спроведува 

постапка за одобрување на наплатата на тековната сметка на корисникот 

согласно со одредбите од упатството.  

 Корисникот на наплатата ѝ ги доставува на банката сите потребни 

податоци за одобрување на средствата на неговата тековна сметка во 

странска валута, односно ѝ го доставува дополнетиот образец 743 во делот 

II, во рок од пет работни дена од денот на приемот на известувањето од 

банката.  

 Корисникот на наплатата, во прилог на дополнетиот образец 743, на 

банката ѝ доставува и соодветен документ за приливот, наведен во 

упатството. 

Исплатната банка, по приемот на правилно дополнетиот образец 743 и 

приложената документација, ја одобрува тековната сметка на корисникот на 

наплатата во износ и странска валута во кои и самата била одобрена 

(соодветна сметка од класа 70) најдоцна наредниот ден.  

Ако корисникот на наплатата во утврдениот рок не ѝ ги достави на 

банката сите потребни податоци и соодветна документација за одобрување 

на неговата тековна сметка во странска валута, банката не смее да му 

овозможи на корисникот располагање со приливот и во рубриката 15 од 

образецот 743 ја наведува шифрата на основот 910.  

 Приливот за кој корисникот во утврдениот рок нема да ги достави сите 

потребни податоци и документација, најдоцна наредниот ден по истекот на 
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рокот банката го пренесува на соодветна потсметка во рамките на сметката 

2952 која банката сама ја утврдува.  
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По истекот на утврдениот рок, банката ја одобрува тековната сметка на 

корисникот на наплатата во странска валута единствено по приемот на сите 

потребни податоци и соодветна документација за одобрување на неговата тековна 

сметка.  

Исклучок од претходно наведеното: Наплатите од нерезидент-физичко 

лице за корисник резидент-физичко лице врз основа на лични трансфери на 

средства, банката може да ги одобри директно на тековната сметка на 

корисникот, без претходна писмена информација добиена од корисникот-

физичко лице, доколку во известувањето за пристигнатата наплата добиена 

од странската банка е наведено дека станува збор за личен трансфер на 

средства.  

 Банката може да ја спроведе постапката на директна наплата без 

претходна писмена информација добиена од корисникот и во случаи кога се 

работи за наплати за корисник резидент-физичко лице врз основа на пензии, 
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плати, социјални примања, ренти и поврат на даноци од странство, доколку 

во известувањето за пристигнатата наплата добиена од странската банка 

јасно е наведено дека станува збор за наплати по овие основи добиени од 

нерезиденти - правни лица.  

Наплатата со дознака преку тековната сметка на банката во странство или 

кај Народната банка или преку тековната сметка во странска валута на 

нерезидентот кај банката, банката ја обработува на начин согласно упатство и ако 

приливната банка едновремено е и исплатна банка, книжи:  

• на товар на сметката 3100 или 3112, соодветна сметка од групата 708; 

• во корист на сметката 2952. 

Легенда на сметки по сметковен план за банки 

• 3100: Редовни сметки во странска валута во странство 

• 3112: Тековни сметки во странска валута кај НБРМ 

• 708: Нерезиденти 

• 2952: Обврски за неизвршени исплати по наплати од странство 

Првиот дел од образецот го пополнува банката (рубриките од 1 до 14), 

вториот дел го пополнува корисникот на наплатата и ѝ го враќа на банката заради 

понатамошна обработка на налогот.  

1.2.1. Сметководствено евидентирање наплата од странство 

При наплата од странство во соодветна валута, вообичаено се 

доставува извод од сметката 2952 (преку која се врши распоред на девизниот 

прилив) и сметката 7000 (Тековни сметки во странска валута на приватни 

нефинансиски друштва, фактички девизната сметка за приливи на ентитетот), 

во соодветната валута. 
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Пример 5: Наплата од странство, пред извршување на распоред на 

девизниот прилив (наплатата и распоредот на девизите во оваа ситуација се 

случуваат во два ралични денови, додека доколку приливот и распоредот се 

случат во ист ден сметката 2952 секако ќе се задолжи и одобри во истиот ден) 
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Пример 6: Извршување на распоред на девизниот прилив 
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Пример 7: Девизен прилив на девизната сметка на ентитетот (на 

сметката има претходно пренесено салдо во износ од 750.000 во соодветната 

странска валута) 

 

При евиденцијата на наплатата од странство може да пристапиме така 

што за евиденција на изводите од сметка 2952 во соодветната странска валута 

ќе имаме посебна аналитичка сметка во рамките на синтетика 103 или така 

што сите три изводи (1/2018, 2/2018 од конто 2952 и 1/2018 од конто 7000) ќе ги 

евидентираме како еден настан (наплата од странство по соодветен основ). 

Како и да е, при евиденцијата на наплата од странство треба да се задолжи 

девизната сметка (синтетика 103) и да се одобри соодветна сметка според 
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основот за приливот (доколку станува збор за наплата на фактура од 

странство сметка 1210). 

Доколку секој од изводите од девизните сметки го евидентираме 

посебно и двоиме посебна преодна аналитичка сметка во рамките на 

синтетичката сметка 103 и под претпоставка дека наплатата е по основа на 

претходно издаденафактура на износ од 100.000 евра, евиденцијата може да 

се спроведе на овој начин: 

+ - 

1210/ 6.145.000  

 7410/ 6.145.000 

Евиденција на излезната ф-ра воизнос од 100.000 евра по претпоставен 

девизен курс од 61,45 

1032952/ 6.142.000  

 1200/ 6.142.000 

Евиденција на приливот на сметка 2952, по извод 1/2018 од таа сметка пред да 

биде извршен распоредот, по претпоставен девизен курс 61,42 

1030099/ 6.142.000  

 1032952/ 6.142.000 
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Евиденција на одливот од сметка 2952, по извод 2/2018 од таа сметка откако е 

извршен распоредот, по претпоставен девизен курс 61,42, преку преодна 

аналитичка сметка 1030099 

1030000/ 6.142.000  

 1030099/ 6.142.000 

Евиденција на приливот од сметка 7000, по извод 1/2018 од таа сметка, по 

претпоставен девизен курс 61,42, со одобрување на преодна аналитичка 

сметка 1030099 и задолжување на главната девизна сметка 1030000. 

Понатаму, кога ќе се случи откупот на девизи при евиденција на одливот од 

главната девизна сметка се употребува друго преодно конто кое пак се 

одобрува по приливот на денари на денарска сметка (по денарски извод) 

4750/ 3.000  

 1210/ 3.000 

Ажурирање на состојбите на сметките на кои се евидентира по основ на 

девизно работење за износот на девизните курсни разлики. 

При откупот на девизи секако може повторно да се јават курсни разлики и 

истите треба да бидат соодветно евидентирани преку спроведување на 

ажурирање на состојбата на тие сметки 
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1.2.2. Пополнување на образец 743 

Во рубриките на образецот се внесуваат следниве податоци:  

1) Назив, адреса, матичен број на банката којашто ја прима, т.е. ја 

обработува наплатата;  

2) Назив, адреса, број на тековната сметка / ИБАН и матичен број на 

корисникот на наплатата. Доколку корисникот на наплатата е домашно 

физичко лице, банката 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 

шифрарникот 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 

деловниот 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 внесува 

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 шифрарник), 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 

СВИФТознаката на странската банка (се пополнува само во случај на 

работење преку СВИФТ);  

7) Опис на наплатата од налогот на странската банка (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 децимални места; а во четвртото поле: датумот на кој е одобрен 

приливот на сметката на банката во странство или задолжена сметката на 

нерезидентот кај банката;  
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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)  Податоци за книжење на задолжувањето и одобрувањето во банката;  

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 заверка на банката;  

15)  При пополнувањето на оваа рубрика корисникот на наплатата поаѓа од 

вкупното побарување коешто го затвора со наплатата. Во првата колона 

се внесува шифрата на основот од шифрарникот на основи, во втората 

колона бројот на документот (кредитна регистрација, број на договор итн.), 

во третата опис на трансакцијата како основ за наплатата на која 

настанало 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: камата и главнина; стока и услуга).  

 

Ако наплатата е помала од побарувањето, се внесува вкупниот износ на 

побарувањето и износот за кој е намалено тоа побарување (на пример: 

фактурната вредност на царинскиот документ и добиеното задолжение од 

нерезидентот со кое е намалено побарувањето). Износот на намаленото 

побарување се внесува со негативен предзнак. Вкупниот износ на 

наплатата во делот II мора да е идентичен со износот во првото поле од 

делот I, во рубриката 8.  

 

Доколку корисникот на наплатата не ја пополнил колоната за шифра на 

основот, шифрирањето го врши банката дополнително согласно со описот 

на трансакцијата;  

 

16) Во првото поле се внесува СВИФТ-ознака на банката во која, по налог на 

корисникот на наплатата, се одобруваат средствата на неговата сметка. 
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Во второто поле, бројот на тековната сметката / ИБАН на корисникот на 

наплатата на која се одобруваат средствата. Ако приливот се одобрува 

на повеќе тековни сметки / ИБАН, во полето наменето за бројот на 

сметката се запишува „по спецификација“, којашто се приложува во 

прилог на налогот;  

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

1.3. Начинот и условите под кои резидентите можат да вршат 

наплата и плаќање во ЕСП во трансакциите со нерезиденти 

Основ по кој резиденти 
можат да вршат 

НАПЛАТА во ЕСП од 
нерезиденти  

Потребна документација за внес на ЕСП во овластена 
банка во рок од два работни дена од прием на 

ефективата  

извоз на стоки и извоз на 
услуги дадени во 
меѓународниот транспорт 

-единствен царински документ за извоз или склучен договор 
за извоз којшто предвидува авансна наплата, 
-фактура за извршена услуга или склучен договор за давање 
услуга на нерезидент, како и важечка лиценца за вршење 
јавен превоз во меѓународниот сообраќај издадена од МТВ 

продавање домашна и 
странска стока на физички 
лица во слободна царинска 
продавница.  

одобрение од Царинската управа на РМ за отворање слободна 
царинска продавница или за продажба во воздухопловни 
летала на прехранбени производи и други потребни 
производи на патниците во воздухопловното летало 

снабдување странски 
воздухопловни летала со 
гориво и мазиво 

единствен царински документ со вид на трансакција 
снжабдување превозни средства во меѓународниот сообраќај 

продавање производи и 
давање услуги во возовите, 
колите за спиење и вагон-
рестораните 

доказ за сопственост или за закуп или користење шински 
возила со коли за спиење и вагон-ресторани 

приредување игри на 
среќа во казино на 
нерезидентите физички 
лица 

лиценца за приредување игри на среќа во казино, издадена од 
Владата на РМ 

продавање прехранбени и 
други производи на 

одобрение од Царинската управа на РМ за отворање слободна 
царинска продавница или за продажба во воздухопловни 
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патниците во 
воздухопловните летала 

летала на прехранбени производи и други потребни 
производи на патниците во воздухопловното летало 

вршење аеродромски 
услуги 

документ за извршена услуга 

давање услуги и вршење 
наплата врз основа на 
друмски такси и патарини, 
гранично осигурување и 
дезинфекција на моторни 
возила од странски 
физички лица 

- договор со надлежен државен орган или друга надлежна 
државна институција со кој резидентот се овластува да врши 
наплата на друмски такси и патарини, односно наплата врз 
основа на дезинфекција на моторни возила;  
- за вршење активности за гранично осигурување, решение за 
упис или тековна состојба од трговскиот регистар и регистарот 
на други правни лица, којшто треба да биде издаден со датум 
не постар од 1 година, во кој е наведено дека трговското 
друштво има дејност за вршење работи на осигурување 

продавање стоки и услуги 
на физички лица во 
продавница лоцирана во 
меѓуграничниот простор 
на аеродромот или меѓу 
царинските испостави на 
влез и излез во РМ 

записник склучен меѓу резидентот и надлежната царинска 
подружница во чиј состав ќе работи продавницата, за 
уредување на начинот на снабдување на продавницата со 
стоки, асортиманот на стоките коишто ќе се продаваат и 
нивната контрола и евиденција 

резидентите можат да 
подигаат ЕСП од своите 
трансакциски сметки во 
девизи за потребите од 
службени патувања во 
странство 

барање (налог) за плаќање во странство врз основа на 
службено патување во странство 

резидентите приредувачи 
на игри на среќа во казино 
можат да подигаат ЕСП од 
своите посебни девизни 
сметки за исполнување на 
обврските кон учесниците 
во игрите на среќа – 
нерезиденти физички 
лица 

лиценца за приредување игри на среќа во казино, издадена од 
Владата на РМ и дневна пресметка во која се прикажани 
обврските за плаќање кон учесниците на игрите и состојбата 
на приходите од игрите на среќа, потврдена од одговорното 
лице на друштвото 

резидентите кои вршат 
услуги во меѓународниот 
транспорт, можат во 

- пресметка за просечните месечни трошоци од 
претходната година, утврдени врз основа на 
книговодствените податоци, потребни за службените 
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благајната да држат ЕСП 
во висина на просечните 
месечни трошоци од 
претходната година 
утврдени врз основа на 
книговодствени податоци 
и нив можат да ги 
користат за службените 
патувања на работниците 
во странство, како и за 
плаќање други трошоци во 
врска со транспортното 
средство или за 
предвидените месечни 
трошоци за тековната 
година 

патувања на работниците во странство, како и за 
плаќање други трошоци во врска со транспортното 
средство, односно пресметка на предвидени месечни 
трошоци за тековната година,  

- соодветно образложение за зголемениот износ за 
исплата на ЕСП, доколку друштвото почнува за првпат 
со таа дејност или друштвото создало технички или 
други предуслови за зголемени активности или 
потреби од зголемен износ на ефектива, 

- важечка лиценца за вршење јавен превоз во 
меѓународниот сообраќај издадена од МТВ 

Потребната документацијата за внесување или подигање на ЕСП којашто се 

доставува кај овластените банки, треба да биде доставена во оригинал или 

заверена фотокопија од страна на нотар, а доколку не е напишана на македонски 

јазик, треба да биде доставена во превод од страна на овластен судски преведувач.  

Исклучок на претходното, се документите за извоз на стоки и услуги дадени 

во меѓународниот транспорт, за поединечно внесување на ЕСП во противвредност 

до 15.000 евра, во кој случај на овластената банка треба да ѝ се приложат во 

оригинал, од коишто банката прави копија за сопствени потреби, а оригиналот му 

го враќа на резидентот.  

 

 

 

 

Подготвил: Благоја Грозданов  

Скопје, јули 2020 


