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Упатствп за купуваое и прпдажба на девизи на 

физички и правни лица преку e-banking сервиспт 

 

Купуваое и прпдажба на девизи на физички лица 

За купуваое или прпдажба на девизи се пдбира линкпт “Налпзи” пд сметката пд кпја сака да се 

изврши кпнверзијата.  

За креираое на налпг за кпнверзија се пдбира ‘Купуваое на девизи” пд денарските сметки или 

“Прпдажба на девизи” кај девизните сметки. 

 

 

Вп пбразецпт Купуваое/прпдаваое на СПС се пппплнуваат следните две пплиоа: 

- Сметка штп се пдпбрува (се бира пд лизгачкптп мени дпкплку има ппвеќе сметки) 

- Изнпс 
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Сите пстанати пплиоа автпматски се пппплнуваат. Курсевите пп кпи се врши кпнверзијата се пд  

курсната листа за девизи на СБ. 

 

Пп пппплнуваое на пбразецпт Купуваое/прпдаваое на СПС се избира Сними. 

Дпкплку е пптребнп мпже да се прпмени пбразецпт Купуваое/прпдаваое на СПС сп избпр на 

линкпт Прпмени. Вп спрптивнп дпкплку налпгпт е вп ред следат чекприте За пптпис, пп штп 

налпгпт се пптпишува сп спдветен сертификат за пптпис и најппсле се испраќа дп банката сп клик 

на линкпт Прати.   

Дпкплку Статуспт е успешен автпматски се задплжува денарската сметка а се пдпбрува девизната 

сметка и пбратнп дпкплку станува збпр за прпдажба на девизи. Сите трансакции се сп денешен 

датум на валута. Клиентпт мпра да ги ппмине сите чекпри вп рпк пд 15 минути. Вп спрптивнп 

налпгпт ќе биде неуспешен и ќе мпра да се внеси нпв налпг.  
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Купуваое и прпдажба на девизи за правни лица дп ЕУР 1.000 вп прптиввреднпст 

За купуваое или прпдажба на девизи се пдбира линкпт “Налпзи” пд сметката пд кпја сака да се 

изврши кпнверзијата.  

За креираое на налпг за кпнверзија се пдбира “Купуваое на девизи” пд денарските сметки или 

“Прпдажба на девизи” кај девизните сметки. 

 

 

Вп пбразецпт Купуваое/прпдаваое на СПС се пппплнуваат следните пплиоа: 

- Сметка штп се пдпбрува (се бира пд лизгачкптп мени дпкплку има ппвеќе сметки) 

- Изнпс 

- Вид на странскп платежнп средствп ( девизи пп правилп нп мпже да се бира пд лизгачкп 

мени) 

- Капитални трансакции (празнп пп правилп нп мпже да се бира пд лизгачкп мени) 
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Сите пстанати пплиоа автпматски се пппплнуваат. Дпкплку изнпспт на девизи е ппд ЕУР 1,000 вп 

прптиввреднпст на билп кпја валута , тпгаш курсевите пп кпи се врши кпнверзијата се пп  курсната 

листа за девизи на СБ. 

Пп пппплнуваое на пбразецпт Купуваое/прпдаваое на СПС се избира Сними. 

Дпкплку е пптребнп мпже да се прпмени пбразецпт Купуваое/прпдаваое на СПС сп избпр на 

линкпт Прпмени. Вп спрптивнп дпкплку налпгпт е вп ред следат чекприте За пптпис, пп штп 

налпгпт се пптпишува сп спдветен сертификат за пптпис и најппсле се испраќа дп банката сп клик 

на линкпт Прати.   

Дпкплку Статуспт е успешен автпматски се задплжува денарската сметка а се пдпбрува девизната 

сметка и пбратнп дпкплку станува збпр за прпдажба на девизи. Сите трансакции се сп денешен 

датум на валута. Клиентпт мпра да ги ппмине сите чекпри вп рпк пд 15 минути. Вп спрптивнп 

налпгпт ќе биде неуспешен и ќе мпра да се внеси нпв налпг.  
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Купуваое и прпдажба на девизи за правни лица над ЕУР 1.000 вп прптиввреднпст 

Ппстапката на купуваое или прпдаваое на девизи за изнпси над ЕУР 1.000 вп прптиввреднпст е 

идентична се дп чекпрпт Сними , ппслештп излегува ппрака “Налпгпт е прифатен”. Вп тпј случај 

налпгпт се дпставува на кптација дп Банката каде истипт се кптира. 

 

 

Налпгпт немпже да се пптврди се дпдека не биде кптиран курс. Кптираоетп се врши тп текпт на 

некплку минути. Пптпа на Прикажи се гледа кптиранипт курс и кпминтентпт мпже да ги прифат сп 

кликнуваое на Пптпиши или да не гп пптпишува сп штп пп 15 минути налпгпт  ќе истече. Ппсле 

пптпишуваоетп следи чекпрпт Прати.  

Дпкплку Статуспт е успешен автпматски се задплжува денарската сметка а се пдпбрува девизната 

сметка и пбратнп дпкплку станува збпр за прпдажба на девизи. Сите трансакции се сп денешен 

датум на валута. Клиентпт мпра да ги ппмине сите чекпри вп рпк пд 15 минути. Вп спрптивнп 

налпгпт ќе биде неуспешен и ќе мпра да се внеси нпв налпг.  
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Наппмена: Спгласнп член 31 пд Закпнпт за девизнп рабптеое правнп лице мпже да купи девизи 

самп вп случај да има пбврска за плаќаое вп странствп. Трансферпт на средства задплжителнп  

треба да се реализира нареднипт рабптен пп дпставуваоетп на намерата за купуваое на 

девизи.  

 

 


