
 
 

                                                    
 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 
и 6/16) и член 114 став 2 од Законот за банките („Службен весник на РМ“ бр. 67/07, 90/09, 
67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 190/16), Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе  
 

ОДЛУКА 
за изменување и дополнување  на  

Одлуката за начинот на вршење супервизија и надзор  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 170/17) 

 
 

1. Во Одлуката за начинот на вршење супервизија и надзор („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 31/08, 74/12 и 100/12) во точката 3, став 1, алинејата 7 
се менува и гласи: 
 
 „-  проверка и потврдување на функционирањето на системот на внатрешна 
контрола, правилата за добро корпоративно управување, системот за спречување 
перење пари и финансирање тероризам, системот за известување и начинот на 
контрола на усогласеноста на работењето на банката со прописите;“ 
 

2. Во точката 6, став 1, алинејата 4 се менува и гласи: 
 
„ - вршат анализа на природата, видот и обемот на финансиските активности што 
ги врши банката и ризиците на кои е изложена како резултат на тие активности, 
вклучувајќи ги и ризиците кои произлегуваат од макроекономското опкружување;“ 
 

3. Во точката 6, по ставот 1 се додаваат четири нови става кои гласат: 
 

„Врз основа на активностите од ставот 1 од оваа точка и резултатите од 
спроведените непосредни теренски контроли согласно со глава V од оваа одлука 
овластените лица од точката 2 алинеја 2 од оваа одлука вршат оцена на севкупниот 
профил на ризик на банката. Оцената на севкупниот профил на ризик на банката 
опфаќа оцена на деловниот модел на банката, корпоративното управување во 
банката, ликвидносната состојба во банката и ризиците врз капиталната позиција 
на банката (најмалку кредитниот, оперативниот, валутниот ризик и ризикот од 
промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности).  

 
Врз основа на утврдениот севкупен профил на ризик на банката од ставот 2 

од оваа точка, овластените лица од точката 2 алинеја 2 од оваа одлука 
изработуваат супервизорска стратегија за банката, предлагаат мерки кон банката 
и ја оценуваат потребата за пропишување повисоки стапки од пропишаните во 
членот 65 ставови 1 и 2 од Законот за банките (во понатамошниот текст: 
минимално потребно ниво на капитал).  
  
 Најмалку еднаш годишно овластените лица од точката 2 алинеја 2 од оваа 
одлука го оценуваат минималното потребно ниво на капитал за банката, коешто се 
однесува за наредната година. Најдоцна до 15 декември во тековната година 
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Народната банка го пропишува минималното потребно ниво на капитал за банката 
за наредната година. 
  

Оцената од ставот 4 од оваа точка може да се изврши и во период пократок 
од една година, доколку е потребно поради природата, видот и обемот на 
активностите што ги врши банката и ризиците на кои е изложена како резултат на 
тие активности, за што соодветно се известува банката.“ 

 
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
 

 
 
 
 
О бр. 02-15/XIII-1/2017 Гувернер  
23 ноември 2017 година  и претседавач 
Скопје на Советот на Народната банка на 

Република Македонија 
 Димитар Богов 
  

 
 
 
 


