
ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НАЗАКОН ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НАЗАКОН ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НАЗАКОН ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА    

МЕНИЧНИ БЛАНКЕТИМЕНИЧНИ БЛАНКЕТИМЕНИЧНИ БЛАНКЕТИМЕНИЧНИ БЛАНКЕТИ    
Пречистен текст Пречистен текст Пречистен текст Пречистен текст ----    неофицијална верзијанеофицијална верзијанеофицијална верзијанеофицијална верзија1111    

    

Член 1Член 1Член 1Член 1    

Со овој закон се регулира издавањето и пуштањето во оптек на менични 

бланкети на територијата на Република Македонија. 

    

Член 2Член 2Член 2Член 2    

Издавањето и пуштањето во оптек на меничните бланкети го врши 

Народната банка на Република Македонија. 

    

Член 3Член 3Член 3Член 3    

Продажбата и замената, односно повлекувањето на меничните бланкети ги 

врши Министерството за финансии кое за тоа склучува договор со 

Народната банка на Република Македонија. 

Министерството за финансии меничните бланкети ги продава само на 

претпријатијата регистрирани за продажба на таксени и даночни 

вредносници, на кои за вршењето на тие работи им припаѓа провизија во 

износ од 10% од номиналната вредност на купените менични бланкети. 

    

Член 4Член 4Член 4Член 4    

Меничните бланкети се изработуваат на специјална бела бездрвна хартија 

со заштитен тон. 

Големината на меничниот бланкет заедно со белиот раб е 245 мм со 99 мм. 

    

Член 5Член 5Член 5Член 5    

Меничниот бланкет го има следниов изглед: 

1) текстот е печатен со црна боја, а тонот на секој апоен се разликува со 

посебна боја; 

2) во горниот меничен дел се отпечатени зборовите: „во”_________ „на” и 

година на издавање на меницата; 

Под овие зборови на десната страна се отпечатени зборовите: „платите за 

оваа ___________ меница”. 

Од левата страна се отпечатени зборовите: „по наредба на”, а паралелно од 

десната страна зборовите: „износ од”; 

                                                           

1
 Пречистениот текст на Законот за издавање и пуштање во оптек на менични бланкети ги 

содржи основниот текст на Законот објавен во "Службен весник на Република Македонија" 

бр. 65/92 и измените и дополнувањата во Законот објавени во "Службен весник на 

Република Македонија" бр. 48/94 и 50/01. 
 



3) на орнаментот на тонот во средината на меничниот дел на меничниот 

бланкет се наоѓа грбот на Република Македонија; 

4) во долниот дел на меничниот дел од меничниот бланкет под орнаментот 

од левата страна се отпечатени зборовите: „вредноста е примена”, а 

паралелно од десната страна се отпечатени зборовите: „и ставете ја истата 

на сметката”. 

Подолу, од левата страна е отпечатен зборот „известување”, а под него на 

истата страна зборот: „плаќање”; 

5) на дното на долниот дел на меничниот дел на меничниот бланкет, на 

средината, се отпечатени зборовите: „издава Народната банка на 

Република Македонија”; 

6) на левата страна од меничниот дел на меницата вертикално се 

отпечатени зборовите: „се плаќа износ над __________ денари ____________ 

денари”; 

7) меничниот и апоенскиот дел (алонжот) на меничниот бланкет се одвоени 

со две вертикални паралелни линии; 

8) во апоенскиот дел на меничниот бланкет во средината на цртежот се 

наоѓа грбот на Република Македонија, над грбот е отпечатен текстот: 

„Република Македонија”, а под грбот е отпечатен износот по кој односниот 

меничен бланкет му се продава на корисникот; 

9) меничните бланкети се печатат во следниве апоени и бои, и тоа:  

- меница од 10 денари - во зелена боја, за меничен кредит до 10.000 денари; 

- меница од 20 денари- во сиво- маслинеста боја, за меничен кредит од 

10.000 до 50.000 денари; 

- меница од 100 денари - во сина боја, за меничен кредит од 50.000 до 100.000 

денари; 

- меница од 150 денари - во кафеава боја, за меничен кредит од 100.000 до 

150.000 денари; 

- меница од 200 денари - во црвена боја, за меничен кредит од 150.000 до 

200.000 денари; 

- меница од 500 денари - во виолетова боја, за меничен кредит над 200.000 

денари.  

Текстот на меничните бланкети се пишува на македонски јазик и неговото 

кирилско писмо. 

    

Член 6Член 6Член 6Член 6    

Меничните бланкети што се оштетени, односно неупотребливи се 

заменуваат со нови во Министерството за финансии 

    

    

    



Член 7Член 7Член 7Член 7    

Износот и динамиката за издавањето на меничните бланкети се утврдува 

со Договор меѓу Министерството за финансии и Народната банка на 

Република Македонија. 

Член 8Член 8Член 8Член 8    

Средствата остварени од продажба на меничните бланкети се приход на 

Републиката. 

    

Член 9Член 9Член 9Член 9    

Средствата за покривање на трошоците во врска со издавањето на 

меничните бланкети се обезбедуваат во Републичкиот буџет. 

    

Член 10Член 10Член 10Член 10    

До печатењето и пуштањето во оптек на менични бланкети што ги издава 

Народната банка на Република Македонија во прометот ќе се користат 

меничните бланкети кои ги издала Народната банка на Југославија. 

Меничните бланкети издадени до влегувањето во сила на овој закон, важат 

до отплатата на долгот за кој меницата е издадена. 

    

Член 11Член 11Член 11Член 11    

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на 

Република Македонија”. 

 


