
 
 

 

 

 

ПОЛИТИКА НА ПОТПИШУВАЊЕ НАЛОЗИ ВО ИНТЕРНЕТ БАНКА 
 

Назив на имателот  
на сметката: 

Адреса: 

 
Матичен број (ЕМБС): 

 
Даночен број: 

 

Начин на потпишување на налозите за денарска сметка бр:  

          Поединечно потпишување 

 

          Колективно потпишување: 
 

Реден 
број 

Износ од 

(во денари) 

Износ до 

(во денари) 

 

Број на потписници 

Број на 
задолжителни 
потписници 

1     

2     

3     

4     

5     
 

        Начин на потпишување на налозите за девизна сметка бр.  
 

  Поединечно потпишување на налозите, изразено во конвертибилна валута      

 
 

     Колективно потпишување: 
 

 

Реден 
број 

Износ од    
(ознака за 

конвертибилна  
валута) 

Износ до    
(ознака за 

конвертибилна          
валута) 

 

Број на потписници 

Број на  
задолжителни 
потписници 

1     
2     
3     
4     
5     

 

    Лимит за работење со Мобилна апликација – мБанкаКо(mBankaCo) 
 

Максимален дневен лимит по сметка* денари преку мБанкаКо (mBankaCo) 

* овој лимит се однесува само за избраниот канал и неможе да биде поголем од дефинираниот лимит по налог од страна на Банката за плаќања преку 

овој канал, а уреден во Општите услови за користење на услугите на електронско банкарство за правни лица преку Интернет банка. Доколку не е дефиниран 
лимит од страна на Корисникот,важи лимитот дефиниран од страна на Банката. 

 

                                          202    година                                  од Банката 
 

 
  Потпис и печат од овластено лице                                                                            Овластено службено лице 
                 за застапување  

 

 

 

             

 

 

        

              

 

               

               

 

 

 ПЕ03 



 

 

 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ 
 

 
ОПШТИ НАПОМЕНИ: 

 

Образецот пополнете го со печатни букви! 
Во квадратчињата за избор обележете со: 
 

 
УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПОЕДИНЕЧНИТЕ ПОЛИЊА: 

 

5) , 6) Начин на потпишување на налозите: 
 

 Одбирате само еден од начините на потпишување на налозите. 

 

 Доколку според политиката за потпишување на налозите во Вашата фирма е доволно на секој налог да биде 

потпишан само  еден потписник, одберете Поединечно потпишување. 

 

 Доколку сакате да спроведете политика во која на ист налог ќе треба да биде потпишан повеќе од еден потписник, 

со можност да креирате построги правила за налози со повисок износ, одберете Колективно потпишување. 

 

 Во табелата, внесувате правила за потпишување на налозите за износи од нула па до неограничено. 

 
Пример за начин на потпишување налози за денарска сметка: 

 

Реден 
број 

Износ од 
(во денари) 

Износ до 
(во денари) 

Број на 
потписници 

Број на 
задолжителни 
потписници 

1 0,00 3.000.000,00 1 0 

2 3.000.001,00 5.000.000,00 1 1 

3 5.000.001,00 Неограничено 2 1 

 

1. За износи до 3 милиони денари, доволно е налогот да биде потпишан од било кој потписник. 

2. За износи поголеми од 3 милиони, а до 5 милиони, неопходни се двајца потписници, од кои едниот мора да биде 

од групата на задолжителни потписници. 

3. За износи поголеми од 5 милиони денари, секој налог мора да биде потпишан од вкупно тројца потписници, од 

кои еден мора да биде задолжителен. 

 
Пример за начин на потпишување налози за девизна сметка: 

 

 

Реден 
број 

Износ од EUR 

(ознака за 
конвертибилна 

валута) 

Износ до EUR 

(ознака за 
конвертибилна 

валута) 

 

Број на 
потписници 

Број на 
задолжителни 
потписници 

1 0,00 5.000,00 1 0 

2 5.001,00 10.000,00 1 1 

3 10.001,00 Неограничено 2 1 

 

1. За износи до 5.000,00 ЕУР, доволно е налогот да биде потпишан од било кој потписник. 

2. За износи поголеми од 5.000,00 ЕУР, а до 10.000,00 ЕУР, неопходни се двајца потписници, од кои едниот мора 

да биде од групата на задолжителни потписници. 

3. За износи поголеми од 10.000,00 ЕУР, секој налог мора да биде потпишан од вкупно тројца  потписници, од кои 

еден мора да биде задолжителен.  

НАПОМЕНА: Проверката за ограничувањата на износ по налог се врши со конверзија по среден курс во моментот 

на внесување на налогот. 

 

Во сите случаи, евентуалните ограничувања кои им се поставени на потписниците, со Овластувањето за работа (ПЕ02), 

мора да бидат поголеми од износот на налогот кој го потпишуваат. 
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