
From: Evica Delova Jolevska  

Sent: Thursday, March 26, 2020 10:28 AM 
To: gensec@iorrm.org.mk; contact@iorrm.org.mk 

Cc: Cveta Jankoska; Ilija Andovski 
Subject: Одговор на допис бр. 0302-136/01 од 23 март 2020 година 

 
 
 
Почитувани,  
 
Во врска со Вашиот допис бр. 0302-136/01 од 23 март 2020 година, Ве информираме дека 
имајќи ја предвид новонастаната состојба во нашата држава поврзана со пандемијата на 
вирусот COVID-19, Ревидираните финансиски извештаи на банките (т.н. долга форма) кои 
што ревизорските друштва се должни да ги достават до Народна банка на Република 
Северна Македонија, наместо во хартиена форма може да ги доставите по електронски 
пат на следните електронски адреси: DelovaE@nbrm.mk и jankoskac@nbrm.mk .  

 
Со почит, 
 
Евица Делова-Јолевска 
Директор 
Дирекција за вонтеренска супервизија и лиценцирање 

Народна банка на Република Северена Македонија 

бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1,  
1000 Скопје,  

тел: 3108-488 
е-пошта: DelovaE@nbrm.mk 
http://www.nbrm.mk 

 
 
Evica Delova-Jolevska 
Manager 
Off-Site Supervision and Licensing Department 

National Bank of the Republic of North Macedonia 

Kuzman Josifovski Pitu 1,  
1000 Skopje,  

Republic of North Macedonia 
phone: + 389 2 3108-488 

e-mail: DelovaE@nbrm.mk 
http://www.nbrm.mk 

 

 

 
 
Оваа електронска порака може да содржи доверливи или привилегирани информации. Доколку сте ја примиле по грешка, ве 
молиме чувајте ја нејзината тајност, информирајте го испраќачот, а потоа избришете ја пораката и нејзините прилози од вашиот 
систем. Народна банка на Република Северна Македонија не прифаќа одговорност за штета или загуба предизвикани од оваа 
порака. Содржината на оваа порака не мора да ги одразува ставовите на Народна банка на Република Северна Македонија. 
 
 
This e-mail message may contain privileged information. If you have received this e-mail message by mistake, please keep it confidential 
inform the sender, and then delete it and its attachments in your system. NBRNM accepts no liability for any loss or damage caused by this 
e-mail message. The contents of this e-mail message do not necessarily represent the views of the NBRNM. 
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