
 

 

 
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, 6/16 и 83/18) и член 82 став 3 од Законот за банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 
153/15, 190/16, 7/19 и 101/19), Советот на Народната банка на Република Северна 
Македонија донесе 

 
 

О Д Л У К А 
за изменување и дополнување на  

Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 113/19) 

 
 

1. Во Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/18), во точката 3 потточка 3.4, 
по зборот: „банка“ се додаваат зборовите: „на Република Северна Македонија (во 
понатамошниот текст: Народната банка)“. 

 
2. Во точката 5 став 2 зборовите: „на Република Македонија (во 

понатамошниот текст: Народната банка)“, се бришат. 
 
3. Точката 6 став 1 алинеја 1 се менува и гласи: 
„- да ги усвојува деловната политика и развојниот план на банката и да го 
следи нивното спроведување;“ 

 
Во алинејата 7, по зборовите: „интерниот капитал“ се става запирка и се 

додаваат зборовите: „процесот на утврдување на интерната ликвидност“. 
 
4. Во точката 3 потточка 3.16, во точката 7 став 2, во точката 25 став 3, во 

насловот на главата XI и во точката 61, зборовите: „Република Македонија“ се 
заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.  

 
5. Во точката 16 ставот 3 се менува и гласи:  

 
 „Претседателот на еден законски пропишан одбор не може да биде 
претседател на друг законски пропишан одбор или на друг одбор од точката 17 од 
оваа одлука.“ 
 

6. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“. 
 
 
О бр. 02-15/VI-2/2019                         Гувернер 
30 мај 2019 година                                                  и претседавач                                
Скопје                                                      на Советот на Народната банка                                                               
                                                                   на Република Северна Македонија 

   д-р Анита Ангеловска-Бежоска   


