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содржината на записникот само по претходно одобрение на Народната банка за 
потребите за вршење ревизија на годишните финансиски извештаи и трговски 
книги, за длабинска анализа на банката и во други случаи предвидени со 
закон.“  

 
4.  Во главата V точка 18, зборовите „триесет дена“ се менуваат со 

зборовите „дваесет и пет дена“. 
 
5. Во главата V, по точка 18 се додава нова точка 19 којашто гласи:  

 
„19. Доколку во записникот од точка 14 став 1 на оваа одлука се 

содржани наоди коишто се однесуваат на работата на друштвото за ревизија, 
извадок од записникот се доставува и до друштвото за ревизија.  
 

Друштвото за ревизија од ставот 1 на оваа точка има право на приговор 
на записникот, во рок од осум дена. 

 
Во рамките на приговорот, друштвото за ревизија има право да побара 

дополнително појаснување во врска со основите врз кои Народната банка ги 
заснова своите наоди во записникот. 

 
Овластените лица од точка 2 од оваа одлука се должни да му достават 

на друштвото за ревизија одговор на приговорот во рок од најмногу дваесет и 
пет дена од приемот на приговорот, по што извадокот од записникот станува 
конечен.“ 

 
6. Точките 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 стануваат точки 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 
 

7. По главата VI се додава нова глава VII која гласи:  
 

„VII. НАДЗОР НА РАБОТЕЊЕТО НА ЛИЦАТА ПОВРЗАНИ СО 
БАНКАТА, НА ДРУГИТЕ ЛИЦА ВО БАНКАРСКАТА ГРУПА И НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПОМОШНИ УСЛУГИ НА БАНКАТА 
 

30. Народната банка може да врши надзор на работењето на лицата 
поврзани со банката, на другите лица во банкарската група или на друштвото 
за помошни услуги на банката (во натамошниот текст: субјекти на надзор). 

 
Непосредниот надзор од став 1 на оваа точка се врши врз основа на 

решение на гувернерот на Народната банка, со кое се определува предметот  
на надзорот и лицата овластени за вршење надзор. 

 
Народната банка доставува известување до субјектите на надзор дека 

планира да врши непосредна контрола во рок што не е пократок од 8 дена пред 
отпочнувањето на непосредната контрола на субјектот на надзор. 

 
Известувањето од став 3 од оваа точка содржи податоци за предметот 

на контрола, лицата овластени за вршење надзор, датумот на отпочнување на 
контролата, планираното времетраење на контролата, како и барањето за 
доставување податоци и информации потребни за извршување на контролата. 

 



Во известувањето од став 3 од оваа точка ќе бидат утврдени податоците 
и информациите што субјектот на надзор ќе треба да ги достави до Народната 
банка, најмалку 3 работни дена пред отпочнувањето на контролата и податоци 
што треба да бидат подготвени заклучно со денот на отпочнувањето на 
контролата. 

 
Податоците и информациите од став 5 од оваа точка треба да бидат 

целосни, точни и конечни и субјектот на надзор не може да ги менува во текот 
на контролата. 
 

Субјектите на надзор се должни на лицата овластени за вршење надзор 
да им овозможат непречено вршење на надзорот, увид во работењето и на 
нивно барање, да им ја ставaт на располагање или да им ја достават 
целокупната потребна документација, податоци и информации. 

 
По завршувањето на надзорот, овластените лица изготвуваат извештај 

за наодите утврдени со надзорот и го доставуваат до субјектите на надзорот. 
 
Субјектите од став 8 на оваа точка имаат право на приговор во рок не 

подолг од 8 дена од денот на приемот на извештајот. 
 
Лицата овластени за вршење надзор се должни да достават одговор на 

приговорот во рок од најмногу 15 дена од приемот на приговорот, по што и 
официјално ќе се смета дека извештајот е конечен. 

 
По конечноста на извештајот, Народната банка ги известува банките 

коишто користат услуги од субјектот на надзор за конкретните наоди поврзани 
со работењето на банката и ризиците на кои е изложена банката.“ 

 
8. Главите VII, VIII, IX стануваат глави VIII, IX и X, а точките 30, 31, 32, 

33, 34, 35 стануваат точки 31, 32, 33, 34, 35, 36. 
 
9. Во главата IX којашто станува глава X, во точката 33 којашто станува 

точка 34, зборовите „лица поврзани со банка, друштво за помошни услуги на 
банка“ се бришат. 

 
II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“. 
 
 
 
О бр. 02- 15/VII-1/2012            Гувернер  
07.06.2012 година                     и претседавач  
Скопје     на Советот на  Народната банка  
                                                                            на Република Македонија  
             Димитар Богов 
 
 


