
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 

 

                                                                                                      
Врз основа на член 47 став 1, точка 6, а во врска со член 35 и 36 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 158/10) и член 101 став 2 од Законот за банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09 и 67/10), Советот 
на Народната банка на Република Македонија донесе 
 

 
О Д Л У К А 

за доставување податоци за состојбата и прометот на сметките од 
сметковниот план на банките и на финансиските извештаи  

 
 

1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот и роковите за електронско 
доставување на податоците за состојбата и прометот на сметките од 
сметковниот план на банките и на дел од финансиските извештаи, до 
Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: 
Народната банка).  
 
 

2. Банките се должни да доставуваат до Народната банка електронски 
податоци за состојбата и прометот на сметките на најниското ниво на сметката 
пропишана во прилог 1 од Одлуката за сметковниот план за банките.   
  
 

3. Банките се должни да ги доставуваат податоците од точка 2 од оваа 
одлука декадно и месечно, во следниве рокови: 
 

≠ декадно, најдоцна во рок од 3 (три) дена по истекот на декадата за која 
се известува; 

- месечно, најдоцна во рок од 8 (осум) дена по истекот на месецот за кој 
се известува.  

 
 
4. Банките се должни да ги доставуваат месечните податоци за состојбата 

и прометот на сметките од сметковниот план на банките за декември во рокот 
од точка 3 став 1 алинеја 2 од оваа одлука и во рок од 5 дена по рокот за 
доставување на неревидираниот годишен финансиски извештај определен со 
Законот за банките.  
 
 

5. Банките се должни, до 31.12.2011 година, да ги доставуваат електронски 
билансот на успех, билансот на состојба и извештајот за паричниот тек од 
финансиските извештаи на банките, пропишани со Упатството за видовите и 
содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 
118/2007, 80/2009 и 157/2009) со состојба на 31. декември, 31. март, 30. јуни и 
30. септември, до Народната банка, а од 31.12.2011 година тие се должни да ги 



доставуваат согласно со Одлуката за видовите и содржината на финансиските 
извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 169/2010). 

 
Рокот за доставување на извештаите од став 1 на оваа точка со состојба 

на 31. декември и 30. јуни е 30 дена по истекот на периодот на кој се 
однесуваат, додека рокот за доставување на извештаите со состојба на 31. март 
и 30. септември е 15 дена по истекот на периодот на кој се однесуваат. 

 
 

6. За точноста на доставените податоци и извештаи одговараат банките. 
 
 

7. Одредбите од оваа одлука соодветно се применуваат и на штедилниците 
и на филијалите на странските банки во Република Македонија.  

 
По исклучок од став 1 на оваа точка, штедилниците не се обврзани да ги 

доставуваат декадните податоци од точка 3 алинеја 1 од оваа одлука.  
 
 
 
8. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

доставување податоци за состојбата и прометот на сметките од сметковниот 
план на банките и на финансиските извештаи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 163/2008). 

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

„Службен весник на Република Македонија“. 
 
 

 
 О бр. 02-15/IX-3/2011                                   
15.09.2011 година                              Гувернер  
 Скопје                                                                      и  претседавач  

          на Советот на Народната банка                                                                  
на Република Македонија 

        Димитар Богов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


