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5. Службата за внатрешна ревизија на кредиторот е должна најмалку 

еднаш годишно да врши ревизија на активностите на кредиторот со кредитните 
посредници и исполнувањето на договорите за кредитно посредување. 
Извештајот од извршената ревизија треба да содржи најмалку податоци за 
видот и обемот на активностите на секој од кредитните посредници во 
периодот опфатен со ревизијата.  
 

Кредиторот е должен до Народната банка да ги достави извештаите од 
извршените ревизии од ставот 1 од оваа точка, во рок од 30 дена по 
извршената ревизија. 
 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

6. Одредбите на оваа одлука се применуваат и на филијалите на 
странски банки коишто работат во Република Македонија, согласно со Законот 
за банките. 
 

7. Со почнувањето на примената на оваа одлука, престанува да важи 
Одлуката за начинот и постапката на вршење надзор над банките и 
штедилниците во доменот на заштитата на потрошувачите при договори за 
потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
105/2007 и 42/2011). 

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

„Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 
01.10.2011 година. 

 
 

 
О бр. 02-15/VII-4/2011                                                  Гувернер и 
30.06.2011 година                                претседавач 
Скопје                    на Советот на Народната банка 

                                                                     на Република Македонија 
                                                                                         Димитар Богов 
 


