
 

 

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

Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 
123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), член 71 став 8 и член 72 став 3 од Законот за 
банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 
26/13, 15/15, 153/15 и 190/16), Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе 
 
 

ОДЛУКА 
за изменување и дополнување на Одлуката за лимитите на 

изложеноста  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/17) 

 
 

1. Во Одлуката за лимитите на изложеноста („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 31/08, 163/08, 43/09, 91/11, 100/12 и 127/12), во 
точката 8, по зборовите: „вклучувајќи и“ и по зборовите: „тој клиент,“, се додава 
зборот: „подружница,“.  

 
2. Во точката 12, по зборот: „кон“, се додаваат зборовите: „поединечно 

лице кое е“. 
 
3. Во точката 18 потточка а), ставот 1 се менува и гласи: 
 

 „Изложености обезбедени со паричен депозит, при што е потребно 
истовремено да бидат исполнети следниве услови: 

 
- рокот на достасување на паричниот депозит е еднаков или 

подолг од рокот на достасување назначен во договорот за 
кредитната изложеност; 

- паричниот депозит можe да се повлечe од страна на клиентот 
само за делот од кредитната изложеност којшто е намирен; 

- постои писмен документ со кој се потврдува намената на 
депозитот, како средство за обезбедување на кредитната 
изложеност; 

- паричниот депозит е определен како средство за обезбедување 
во договорот за кредитната изложеност; 

- во случај на активирање на обезбедувањето, банката е 
единствениот корисник на паричниот депозит; 

- активирањето на обезбедувањето да настане во услови кога 
клиентот не ги исполнува своите обврски коишто произлегуваат 
од договорот за кредитната изложеност.“. 

 
4. Во точката 18 потточка д), по зборот „гаранции“, се додаваат 

зборовите: „кои се платливи на првиот писмен повик“. 
 
5. Во точката 18 потточка е) став 1, зборовите: „издадени од“, се 

заменуваат со зборовите: „кои се платливи на првиот писмен повик, издадени од 
домашни банки и странски“. 
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6. Во точката 21, ставот 3, се брише. 
 
7. Во точката 27, ставови 1 и 2, по зборовите: „точка 23“, се додаваат 

зборовите: „став 1 и став 2“. 
 
8. Во точката 33, став 1, зборовите: „како и секоја голема изложеност на 

поединечно лице,“ се бришат. 
 

 Ставот 2 се менува и гласи: 
 
  „Одлука на Надзорниот одбор е потребна и при одобрување изложеност 
кон поединечно лице од над 20% од сопствените средства на банката, со 
исклучок на изложеност врз основа на купување хартии од вредност издадени од 
Народната банка и Република Македонија“. 
 
 По ставот 2 се додава нов став 3, којшто гласи: 
 
 „Изложеност кон поединечно лице од над 10% до 20% од сопствените 
средства на банката се одобрува со одлука на Одборот за управување со 
ризиците на банката.“.  
 
 Ставот 3, којшто станува став 4, се менува и гласи: 
 
 „Во случаите кога изложеноста кон поединечно лице ги надминува 
ограничувањата од ставовите 1, 2 и 3 од оваа точка, како резултат на 
намалување на сопствените средства на банката, Надзорниот одбор и Одборот 
за управување со ризици на банката се должни да ги донесат соодветните одлуки 
во рок не подолг од еден месец по оствареното надминување.“.  
 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 
 
 
 
О бр. 02-15/II-2/2017                     Гувернер  
27 февруари 2017 година                                       и претседавач  
Скопје                        на Советот на Народната банка  
                                                                            на Република Македонија 
                                                                         Димитар Богов 
 
 
 
 
 
 


