А БАНКА НА
Н РЕПУБЛ
ЛИКА МАК
КЕДОНИЈА
А
НАРОДНА
Врз осн
нова на член 47 став 1 точка 6 од Законо
от за Народ
дната банка на
Република Македонија („„Службен весник
в
на Република Македонијја“ бр. 158
8/10)
лен 71 став 8 и член
н 72 став 3 од Законо
от за банки
ите („Служ
жбен весник на
и чл
Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09 и 67
7/10), Сове
етот на Народната ба
анка
на Република
Македонија донесе
Р
ОДЛУКА
менување и дополну
ување на Одлуката
а за лимит
тите на
за изм
из
зложенос
ста
(„Служ
жбен весник на Реп
публика Македонија
М
а“ бр. 127
7/2012)
1. Во Одлуката
О
за лимити
ите на иззложеноста
а („Службе
ен весник
к на
Република Македонија“ бр.
б 31/08, 163/08, 43/09, 91/11 и 100/12),, во точка 4 по
став
вот 2 се до
одаваат два
а нови став
ва 3 и 4 кои
ишто гласатт:
а ставот 2 од ова
аа точка, активните
е билансни и
„По иссклучок на
вонбилансни побарувањ
п
ња од ставотт 1 од оваа
а точка не се коригир
раат за изно
осот
на извршенатта исправкка на вред
дноста или
и за издво
оената поссебна резе
ерва
докколку стануува збор за:
- излож
женост на кредитен ризик ко
он клиент (вклучувајјќи и влад
ди и
централни бан
нки) со кре
едитен рејттинг еднаков или пон
низок од ЦЦЦ+ (согла
асно
р
н „Стандард и Пурс““ или „Фич““) или Цаа
на
а1 (согласн
но со рејтингот
со рејтингот
на „Мудис“);
„
женост на кредитен
к
р
ризик
кон клиент
к
со кредитен
к
рејтинг пови
исок
- излож
од кредитниотт рејтинг од алинеја
ата 1 од овој
о
став, но со седиште во земја
чијш
што кредиттен рејтингг е еднаков
в или пониззок од ЦЦЦ
Ц+ (согласн
но со рејтингот
на „Стандард
„
и Пурс“ или „Фич“) ил
ли Цаа1 (со
огласно со рејтингот на „Мудис““);
- излож
женост на кредитен
к
р
ризик
кон клиент
к
за кој не е утв
врден креди
итен
рејттинг, но е со седиш
ште во зем
мја чијшто кредитен рејтинг е еднаков или
понизок од Б-- (согласно
о со рејтин
нгот на „Сттандард и Пурс“
П
или „Фич“) или
и Б3
с седиште
е во земја
а за која не
н е
(соггласно со рејтингот на „Мудисс“) или е со
утвр
рден креди
итен рејтин
нг;
- излож
женост на кредитен
к
р
ризик
кон клиент
к
- не
ефинансискко лице којјшто
има
а побарува
ања врз осснова на финансиски
ф
и кредит еднаков
е
ил
ли поголем
м од
31.0
000.000 денари од ли
ице со кред
дитен рејтинг еднако
ов или пон
низок од ЦЦ
ЦЦ+
(соггласно со рејтингот
р
н „Стандар
на
рд и Пурс““ или „Фич““) или Цаа1 (согласно со
рејттингот на „Мудис“)
„
ил
ли од лице
е со повисо
ок кредитен рејтинг, но со седи
иште
во земја
з
чијштто кредите
ен рејтинг е еднаков или понизо
ок од ЦЦЦ+ (согласно со
рејттингот на „Стандард
„
и Пурс“ ил
ли „Фич“) или
и
Цаа1 (согласно ссо рејтингот на
„Муудис“);
- излож
женост на кредитен
к
р
ризик
кон клиент
к
- не
ефинансискко лице којјшто
има
а побарува
ања врз осснова на финансиски
ф
и кредит еднаков
е
ил
ли поголем
м од
31.0
000.000 де
енари од лице
л
за ко
ое не е уттврден кре
едитен рејјтинг, но е со
седиште во земја
з
чијш
што кредиттен рејтин
нг е еднакков или п
понизок од
д Бард и Пурсс“ или „Фи
ич“) или Б3
3 (согласно
о со
(соггласно со рејтингот на „Станда

рејтингот на „Мудис“) или е со седиште во земја за која не е утврден кредитен
рејтинг.
Во случаите кога изложеноста од ставот 3 алинеи 4 и 5 од оваа точка е
поголема од износот на финансискиот кредит од тие алинеи, изложеноста не се
коригира само за оној дел од исправката на вредноста, односно од посебната
резерва за изложеноста во висина до износот на финансискиот кредит.“
2. Во точката 18 став 1, потточка г), зборовите: „БББ- (согласно со
рејтингот на „Стандард и Пурс“) или Баа3“, се заменуваат со зборовите: „А(согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или А3“.
Во потточка ѓ) алинеја 2 и потточка е) став 1, зборовите: „А- (согласно
со рејтингот на „Стандард и Пурс“) или A3“, се заменуваат со зборовите: „АА(согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Аа3“.
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“.
За изложеностите од точка 1 од оваа одлука одобрени до денот на
нејзиното влегување во сила, банката е должна да се усогласи со лимитите на
изложеност и лимитите на вложувањата во нефинансиски институции, најдоцна
до 31.12.2012 година.
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