
 

 

А.   Потребна документација која крајниот корисник  правно лице ја доставува до банката при 
наплатите од странство: 

Ред 
бр. 

 
Вид на трансакција 

 
Документ 

1.  Прилив по основ на ДИРЕКТНИ 
ИНВЕСТИЦИИ  

 

1.1. - вложување на резиденти во странство  

 - прилив на сметка на резидент од 
нерезидент  по основ на дивиденди и 
други добивки од вложување на 
резиденти во странство 
-  повлекување на влогот на резидентот 
од странство (директни инвестиции) 

Резидентот доставува: 
- потврда од Централен регистар на Република Северна 
Македонија за извршен упис во регистарот  на директни 
инвестиции на резидентите во странство  

1.2. 
 Прилив по основ вложување на 
нерезиденти во земјата 

 

 а) прилив на сметка на резидент од 
нерезидент  по основ на оснивачки влог 
на нерезидент                            

 
Резидентот доставува: 
-доказ за извршен упис на друштвото во Централен 
регистар на Република Северна Македонија 

2. Прилив по основ на  НЕДВИЖНОСТИ ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕЗИДЕНТ 

 

 -  прилив на сметка на резидент  од 
нерезидент по основ продажба на 
недвижност во странство во сопственост 
на резидент  
- прилив на сметка на  резидент  од 
нерезидент  по основ доход од 
недвижност во странство во сопственост 
на резидент                                 

Резидентот доставува: 
- потврда од Централен регистар на Република Северна 
Македонија за извршен упис во регистарот  на недвижности 
на резиденти во странство 

3. Прилив по основ на ПОРТФОЛИО 
ИНВЕСТИЦИИ 

 

3.1. Прилив на сметка на резидентот од 
нерезидент  по основ на издавање и 
воведување  домашни хартии од 
вредност во  странство    
  

Резидентот доставува: 
- доказ за извршена пријава до Комисијата за хартии од 
вредност  
  

3.2. Прилив врз основа на продажба на хартии 
од вредност(портфолио инвестиции) 

Резидентот доставува: 
-Налог за продажба/извештај од продажба на хартии од 
вредност во странство 
-Договор со кој се уредува односот со овластениот учесник 
на пазарот од хартии од вредност/овластениот учесник на 
странска берза или странски организиран пазар на харии од 
вредност или 
-друг документ со кој може да се потврди трансакцијата 



 

 

3.3. Прилив врз основа на дивиденди, камати 
и други приноси од хартии од вредност 
(портфолио-инвестиции)  

Резидентот доставува : 
-извод од сметка за хартии од вредност издаден од 
соодветен странски депозитар или 
-известување/документ за исплатена дивиденда, камата 
или други приноси од хартии од вредност 

4. Прилив по основ наплата на главнина и 
камата по одобрени кредити на 
нерезиденти  
 

 
 

Резидентот доставува: 
- кредитна   пријава од Народна банка на  Република Северна 
Македонија  за кредитни работи кои се предмет на 
поединечно известување  

5. Прилив на средства  на правно лице од 
сопствена сметка во странска банка на 
негова сметка во СБ 
 
 
 
 

Резидентот доставува: 
-Одобрение од НБРСМ за отворање на сметки  во странски 
банки  
( Одобрение се издава по следниве основи: отворено  
претставништво во странство,инвестициони работи во 
странство, услуги  во меѓународен танспорт и сл.) 

 
 

 


