НАРОДНА
А БАНКА НА
Н РЕПУБЛ
ЛИКА МАК
КЕДОНИЈА
А
Врз осн
нова на член 47 став 1 точка 6 од Законо
от за Народ
дната банка на
в
на Република Македонијја“ бр. 158
8/10)
Република Македонија („„Службен весник
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. 100
0/2012)
1. Во Одлуката
О
за лимити
ите на иззложеноста
а („Службе
ен весник
к на
Република Ма
акедонија“ бр. 31/08, 163/08, 43
3/09 и 91/1
11), во точ
чката 6 ста
ав 1,
зборовите: „сттав 1“ се бр
ришат.
е.
Ставот 2 се брише
2. Во то
очката 9, ставот
с
2 се брише.
3. Во то
очката 16, ставот 2 се
е брише.
4. Точкката 17 се менува
м
и гл
ласи:
ри утврдува
ање на лим
митот од то
очката 16 од
о оваа одл
лука, вкупн
ниот
„17. Пр
износ на голе
еми изложе
ености се намалува
н
за
з износот на одбитн
ните ставки
и од
точка 18 од ов
ваа одлука.“
5. Во точката
т
18
8 потточка a) алинејја 1, по зборот:
з
„иззложеност““, се
дод
даваат збор
ровите: „и паричниот
п
депозит“.
ласи:
Потточката д) се менува и гл
„д) иззложености
и кон меѓѓународни организации и муултилатера
ални
развојни банкки на кои, согласно
с
со Одлуката
а за метод
дологијата зза утврдув
вање
на адекватнос
а
ста на капи
италот, банката приме
енува понд
дер на ризи
ичност од 0%
0 и
изложености обезбедени
о
и со неотп
повикливи, безусловн
ни гаранции и хартии
и од
вредност изда
адени од ов
вие институуции;“
Во поттточката ѓ) алинеја 2,, зборовите
е: „првокласни банки
и, дефинир
рани
ласно со Одлуката
О
з методол
за
логијата за
а утврдува
ање на ад
декватноста
а на
согл
капиталот“, се заменува
аат со збо
оровите: „б
банки за кои
к
е утвр
рден креди
итен
ајмалку А- (согласно со рејтинггот на „Сттандард и Пурс“) или
и А3
рејттинг од на
(соггласно со рејтингот
р
на
а „Мудис“)““.

Во потточката е) став 1, зборовите: „првокласни банки, дефинирани
согласно со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на
капиталот“, се заменуваат со зборовите: „банки за кои е утврден кредитен
рејтинг од најмалку А- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“) или А3
(согласно со рејтингот на „Мудис“)“.
Во ставот 2 од оваа потточка, зборовите: „првокласната банка“, се
заменуваат со зборот: „банката“.
6. Во точката 22 алинеи 3 и 4, зборовите: „став 1“ се бришат.
7.

Во точката 23, ставот 4 се брише.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
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