
                      

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со член 35 и член 36  од Законот 
за Народната банка на Република Македонија, („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 158/10), Советот на Народната банка  на Република Македонија донесе  

 

О Д Л У К А 
за начинот, формата и роковите за доставување статистички податоци и 

информации за средствата и обврските на останатите финансиски институции 
 

1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот, формата и роковите за доставување 
статистички податоци и информации за состојбата и прометот на средствата и обврските 
на останатите финансиски институции до Народната банка на Република Македонија (во 
понатамошниот текст: Народната банка). 
 
2. За потребите на оваа одлука, останатите финансиски институции коишто се должни 
да известуваат се:   

a) друштвата за управување со пензиските фондови;  
б) пензиските фондови;  
в) друштвата за управување со инвестициските фондови;  
г) инвестициските фондови; и   
д) друштвата за осигурување. 

 
Останатите финансиски институции од став 1 на оваа точка ја известуваат Народната 
банка непосредно, при што за пензиските и инвестициските фондови известуваат 
друштвата коишто управуваат со нив. По исклучок, останатите финансиски институции 
можат да дадат писмено овластување на овластена банка или на друго правно лице, да 
известува во нивно име за состојбата и прометот на средствата и обврските.  
 
Состојбата на средствата и обврските го претставува износот на средствата и обврските 
на почетокот, односно на крајот на пресметковниот период (квартал), за секој квартал 
соодветно. 
 
Прометот на средствата и обврските ги вклучува сите трансакции со средствата и 
обврските настанати во пресметковниот период (квартал), како и промените настанати во 
обемот на средствата и обврските како резултат на ревалоризација (промени по основ на 
курсни разлики, ценовни промени и останати промени). 
 
3.  Останатите финансиски институции или овластеното лице од точка 2, став 2 од оваа 
одлука (во понатамошниот текст: известувачи) известуваат во електронска форма, на 



квартална основа, најдоцна во рок од 10 (десет) дена по истекот на кварталот за кој се 
известува.  
 Првичните податоци за последниот квартал од годината се доставуваат во рокот 
пропишан во став 1 од оваа точка, додека дефинитивните податоци известувачите ги 
доставуваат во рок од 5 дена по рокот за доставување на годишните финансиски 
извештаи до надлежните институции.  
 Народната банка и известувачите можат да се договорат и за друга динамика и 
рокови на известување. 
 
4. Гувернерот на Народната банка донесува Упатство со кое подетаљно се пропишува 
начинот, формата и образецот за известување, согласно со оваа одлука. 
  
5. Известувачите се одговорни за точноста на податоците во извештаите коишто треба 
да бидат идентични со сметководствените извештаи и книговодствената евиденција. 
Известувачот е должен, на барање на Народната банка, да ја докаже правилноста и 
вистинитоста на известувањето, со презентација на соодветна документација.  
 
6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник 
на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2012 година. 
 

 

О.бр.02-15/VII-8/2011                    Гувернер 
30.06.2011 година              и претседавач 
Скопје           на Советот на Народната банка  

на Република Македонија 
 Димитар Богов 


