
 

 

 

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

Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 110/21), а во врска со член 44 став 2 од Законот за 
платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 22/08, 
159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15, 199/15, 
193/17 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/2020), 
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и 
методологијата на надзор на платните системи 

 
1. Во Одлуката за начинот и методологијата на надзор на платните 

системи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/16), 
точката 1 се менува и гласи: 

„1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот и методологијата на надзор 
на платните системи од страна на Народната банка на Република 
Северна Македонија (во натамошниот текст: Народната банка), согласно 
со Законот за платен промет и останатите прописи коишто се однесуваат 
на платните системи.“ 
 

2. Точката 5 се менува и гласи: 
„5. Непосредниот надзор на платниот систем го вршат овластени лица 
врз основа на писмено овластување од гувернерот на Народната банка.“ 
 

3. Точката 8 се менува и гласи: 
 „8. Операторот има право на приговор на извештајот од точка 7 од оваа 
одлука во рок од петнаесет дена од денот на приемот на извештајот. 
Приговорот, верифициран од страна на надзорниот орган при двостепен 
систем на управување, односно од одборот на директори при 
едностепен систем на управување на операторот на платниот систем, се 
доставува до Народната банка. Народната банка е должна да достави 
одговор на приговорот во рок од петнаесет дена од приемот на 
приговорот.“ 
 

4. Точката 9 се менува и гласи: 
„9. Извештајот од извршениот надзор се смета за конечен по истекот на 
петнаесет дена од денот на неговиот прием.  
По исклучок, во случај операторот да поднесе приговор, извештајот се 
смета за конечен по доставувањето на одговорот на приговорот од 
страна на Народната банка до операторот.“ 
 

5. Во точката 11 се додава нов став 1 којшто гласи: 
„Надзорот на платниот систем се врши во зависност од категоријата во 
која е класифициран според неговата значајност и стандардите за 
работењето (во натамошниот текст: принципите) што треба да ги 
исполнува соодветно на класификацијата, определени со Одлуката за 
критериумите и стандардите за работењето на платните системи 
(„Службен весник Република Македонија“ бр. 17/16).“ 
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Ставовите 1 и 2 стануваат ставови 2 и 3. 
 

6. Tочките 12 и 13 се бришат. 
 

7. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“. 

 
  

О бр. 02-15/XI-1/2021 
29 јули 2021 година 
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