НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 47 став 1 точка 4 од Законот за Народната банка на
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 158/2010) и член 103 став 1
од Законот за банките („Службен весник на РМ“ бр. 67/2007, 90/2009 и 67/2010),
Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА СМЕТКОВНИОТ (КОНТНИОТ) ПЛАН ЗА БАНКИТЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа одлука се пропишува Сметковниот (Контниот) план за банките
(во понатамошниот текст: „Сметковниот план“), којшто е во прилог 1 на оваа
одлука и е нејзин составен дел.
2. Сметковниот план претставува единствен систем на сметки согласно со
кој банките водат сметководство и ги класифицираат податоците во своите
трговски книги.
3. Банките се должни да го применуваат
евидентирање на активностите коишто ги извршуваат.
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4. Банките за свои потреби може дополнително да развијат сметки во
рамки на сметките пропишани со Сметковниот план.
II. КЛАСИФИКАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА
ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ
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5. Банките, во своите трговски книги и во финансиските извештаи,
одредени категории од своите средства и обврски ги класифицираат по
институционални сектори и потсектори.
Институционалните сектори и потсектори од став 1 на оваа точка се
дадени во Водичот за класификација според институционални сектори којшто е
во прилог 2 на оваа одлука и е нејзин составен дел.
III. КЛАСИФИКАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА
РОЧНОСТА, ОДНОСНО ДОСТАСАНОСТА
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6. Банките се должни да ги евидентираат недостасаните побарувања и
обврски на сметките пропишани во Сметковниот план според договорениот
датум на достасување.
7. Банките се должни да ги пренесат достасаните ненаплатени
побарувања, односно достасаните неплатени обврски на сметките за достасани
побарувања и достасани обврски на датумот на достасување. Достасаните
ненаплатени побарување над 30 дена од датумот на достасување се
пренесуваат на пропишаните сметки за достасани побарувања над 30 дена.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
8. Одредбите од оваа одлука се применуваат и на филијалите на
странските банки, на штедилниците во Република Македонија и на Народната
банка на Република Македонија.
9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на РМ“, а ќе се применува од 1 ноември 2011 година.
10. Со денот на примена на оваа одлука, престанува да важи Одлуката
за сметковниот план за банките („Службен весник на РМ“ бр. 118/07, 139/08,
163/08, 31/09, 66/09 и 118/09).
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