ДОГОВОР
за Банка поддржувач на девизниот пазар во Република Северна Македонија
Склучен помеѓу:
1. НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА со седиште на бул.
“Кузман Јосифовски – Питу“ бр.1, 1000 Скопје, застапувана од гувернерот на Народната
банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) и

2.

со седиште на
, застапувана од
на банката (во понатамошниот текст: Банката поддржувач)

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
Член 1
Предмет на овој Договор е регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу
Народната банка и Банката поддржувач, помеѓу Банките поддржувачи и помеѓу Банката
поддржувач и другите Банки.
Член 2
Народната банка купува и продава евра само со Банка која исполнува услови да
биде Банка поддржувач согласно Одлуката за начинот и условите за купување и продавање
на странски платежни средства.
Член 3
Одредбите од член 2 од овој Договор не се применуваат во услови на поголема
нерамнотежа помеѓу понудата и побарувачката на девизниот пазар, којашто се
манифестира како резултат на неповолни движења во билансот на плаќање или како
резултат на повлекување на девизните депозити од страна на клиентите на банките.
Член 4
Банката поддржувач, со потпишување на овој Договор, прифаќа да соработува со
Народната банка во одржувањето на ликвидноста и стабилноста на девизниот пазар во
Република Македонија, на начин и услови определени со овој Договор.
Член 5
За целите на овој Договор, употребените термини го имаат следното значење:
“девизен пазар” е купување и продавање на евра помеѓу Народната банка и
Банката поддржувач, помеѓу Банките поддржувачи и помеѓу Банката поддржувач и
другите Банки.

“Банка поддржувач” е банка која ги исполнува условите предвидени со Одлуката за
начинот и условите за купување и продавање на странски платежни средства.
“Друга банка” е банка која не е банка поддржувач.
II. КОТИРАЊЕ КУПОВЕН И ПРОДАЖЕН КУРС
Член 6
Банката поддржувач котира куповен и продажен курс за евра, со примена на
максимални маргини помеѓу куповниот и продажниот курс.
Член 7
Банката поддржувач на електронската платформа за тргување континуирано котира
и обновува котации на куповни и продажни курсеви секој работен ден, од 9 до 16 часот.

III. КУПОПРОДАЖБА НА ЕВРА ПОМЕЃУ
ПОДДРЖУВАЧ

НАРОДНАТА БАНКА И БАНКАТА

Спот купување и продавање евра помеѓу
поддржувач

Народната банка и Банката

Член 8
Банката поддржувач, на барање на Народната Банка, котира куповен и продажен
курс за евро, со максимална маргина помеѓу куповниот и продажниот курс од 0,05 денари
за 1 евро, при што котациите се однесуваат за износи од најмалку 500.000 евра.
Трансакциите се реализираат по курсевите кои ги котирала Банката поддржувач.
Член 9
Народната банка котира куповен и продажен курс за евро, при што котациите се
однесуваат за износи од најмалку 500.000 евра.
Трансакциите се реализираат по курсевите кои ги котирала Народната банка.
Своп трансакции помеѓу Народната банка и Банката поддржувач
Член 10
Народната банка ќе овозможи билатерални своп трансакции на евра на Банка
поддржувач која има ликвидносни потреби.
Банката поддржувач може со спот трансакција да продаде/купи евра според
котираниот куповен/продажен курс на Народната банка и повторно истиот износ на евра
да ги купи/продаде на Народната банка по терминскиот продажен/куповен курс на денот
на достасување.

Член 11
Терминскиот продажен курс на Народната банка се пресметува со примена на камата
во висина на каматна стапка за купување на хартии од вредност на привремена основа репо трансакции намалена за каматната стапка која што Европската централна банка ја
плаќа на средствата депонирани кај неа.
Терминскиот куповен курс на Народна банка се пресметува со примена на каматна
стапка на расположливи депозити на седум дена кај Народната банка намалена за
просечната каматна стапка која што Европската централна банка ја наплаќа при
операциите на рефинансирање според последната одржана аукција.
Минимален износ на овие трансакции изнесува 500.000 евра, со рок на достасување
од 7 дена.
IV. КУПОПРОДАЖБА НА ЕВРА ПОМЕЃУ БАНКИ ПОДДРЖУВАЧИ
Спот купување и продавање евра помеѓу банки поддржувачи
Член 12
Банката поддржувач котира куповен и продажен курс за евро на други банки
поддржувачи, со максимална маргина од 0,05 денари за 1 евро помеѓу куповниот и
продажниот курс, при што котациите се однесуваат за износи од најмалку 350.000 евра.
Член 13
Банката поддржувач на барање на друга Банка поддржувач котира куповен и
продажен курс за евро со максимална маргина и за минимален износ согласно член 12, при
што трансакциите се реализираат по курсевите по кои котирала Банката поддржувач.

Своп и термински трансакции помеѓу банки поддржувачи
Член 14
Банката поддржувач на барање на друга Банка поддржувач котира и склучува
термински или своп трансакции.
Спот курсот кај своп трансакциите се утврдува според котираните курсеви за евра
согласно член 12, а терминскиот курс се утврдува спогодбено помеѓу договорните страни.
Терминските и своп трансакците согласно став 1 се однесуваат за износи од најмалку
350.000 евра и се реализираат по котираните курсеви.

V. КУПОПРОДАЖБА НА ЕВРА ПОМЕЃУ БАНКА ПОДДРЖУВАЧ И ДРУГА БАНКА
Член 15
Банката поддржувач котира куповен и продажен курс за евро на други банки, со
максимална маргина од 0,25 денари за 1 евро помеѓу куповниот и продажниот курс, при
што котациите се однесуваат за износи од најмалку 30.000 евра.
Член 16
Банката поддржувач на барање на друга банка котира куповен и продажен курс за
евро со максимална маргина и за минимален износ согласно член 15, при што трансакциите
се реализираат по курсевите по кои котирала Банката поддржувач.

VI. НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ДОГОВОРОТ
Член 17
За неисполнување на одредбите на овој Договор се смета кога:
- Банката поддржувач не постапува согласно одредбите од Договорот;
- Банката поддржувач не известува на начинот дефиниран со Упатството за начинот
на доставување податоци за склучените трансакции на девизниот пазар.
Член 18
Народната банка може привремено, за период не подолг од 3 месеци, да ја исклучи
Банката поддржувач од купопродажба на девизи со Народната банка, ако Банката
поддржувач не ги исполнува одредбите на овој договор.
VII. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Член 19
Овој Договор е склучен на неопределено време.
Договорните страни имаат право да го раскинат Договорот со меѓусебно писмено
известување, со отказен рок од еден месец.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 20
Народната банка, во согласност со Банката поддржувач и во зависност од условите
на девизниот пазар има право да иницира менување на одредбите од овој Договор.

Член 21
Договорните страни несогласувањата ќе ги решаваат спогодбено.
Во случај на спор надлежен е Основниот суд Скопје 2 Скопје.

Член 22
Овој Договор е потпишан во 4 (четири) истоветни примероци, од кои по 2 (два)
примерока за секоја од договорните страни.

Народна банка на
Република Северна
Македонија
Гувернер
______________________

______________________

