
 СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА тел. (047) 207-500 

Б А Р А Њ Е 

За отворање трансакциска сметка во Стопанска Банка а.д. Битола 

Поднесувач на 

барањето: 
 

Место – седиште:  

Адреса:  

Телефон/факс:  

Е-маил:  

 

Име на трансакциска сметка  

која се отвора:            

 

Барањето се поднесува врз основа на член 12 од Законот на платен промет и Одлуката за 

начинот и постапката за отворање и затворање на трансакциска сметка. 

 

Битола ____________201__ год.                              _____________________ 
  (потпис на овластено лице) 

Прилог кон барањето: 

1. Решение или тековна состојба од трговскиот регистар,регистарот на правни лица, 

односно во регистарот на надлежен орган на Република Македонија, ако уписот во 

регистарот е пропишан со закон ( оригинал или копија заверена на нотар ) во хартиена 

форма или електронски, потпишани со квалификуван сертификат согласно со закон. 

Банката задолжително задржува фотокопија од презентираната документација. 

2. Акт од надлежен орган за основање, ако учесникот не е запишан во регистар; 

3. Извод од законот, ако учесникот е основан согласно со закон; 

4. Решение од надлежниот суд за отворање на стечајна/ликвидациска постапка или 

известување од Централниот Регистар на Република Македонија до банките за отворена 

стечајна постапка; 

5. Пријава на овластени лица за располагање со средствата на сметката со потпис од 

овластените лица со кој ќе се заверуваат инструментите на платниот промет и лична 

исправа на лицето кое се овластува; 

6. Изјава за прифаќање и реализација на акцептните налози издадени заклучно со 30 јуни 

2001 година, на товар на имателот на сметката кој е согласен, доколку на сметката нема 

доволно средства за потполно извршување на акцептниот налог, банката преку 

Единствениот регистар на транскциски сметки во клириншката куќа, да ги извести 

другите банки да не дозволат извршување на други налози освен налозите за пренос на 

средствата на сметката каде што е доставен акцептниот налог, се до негово целосно 

извршување; 

7. Доказ дека сметката е пренесена од Министерството за финансии – Управа за јавни 

приходи; 

 



8. Други докази по барање на носителот на платен промет; 

9. Договор. 

 

 

СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА тел. (047) 207-500 

 

 

 

 

(Пополнува Банката) 

- Барањето е примено на ден:  ________________________________  

- Со прилозите под број:  ________________________________  

- Барањето го потпиша овластено лице:  ________________________________  

- Недостасуваат прилозите:  ________________________________  

  ________________________________  

 

Со писмо од _________ 201___год. поднесувачот на барањето повикан е да ги 

достави прилозите што недостасуваат кон барањето за отворање на трансакциска 

сметка. 

 

 

Битола, __________ 201___год. 

 

 

 

Извештај 

(На работникот задолжен за отворање трансакциска сметка) 

Врз основа на барањето за отворање сметка и доставените прилози, утврдено е дека барателот 

ги  исполнува – не ги исполнува условите за отворање на трансакциска сметка. 

 

 

Битола, __________ 201___год.    ______________________________ 

(потпис на работникот) 

 

 


