НА
АРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛ
ЛИКА МА
АКЕДОНИ
ИЈА
Врз осн
нова на член 48 став 1 точка 3 од Законо
от за Народ
дната банка на
Република Македонија („„Службен весник
в
на Република
Р
М
Македонија
а“ бр.158/1
10) и
точка 231 од Одлуката за методо
ологијата за
з утврдува
ање на ад
декватноста
а на
лужбен вессник на Реп
публика Ма
акедонија“ бр.47/12), гувернеро
от на
капиталот („Сл
родната бан
нка на Репуублика Маккедонија до
онесе
Нар
У
УПАТСТВО
О
за измен
нување на
а Упатство
ото за спр
роведувањ
ње на Одл
луката за
методол
логијата за
з утврдување на адекватно
а
оста на капиталот
(„Служ
жбен весник на Реп
публика Македонија
М
а“ бр. 109
9/2012)
1. Во Упатствотто за спров
ведување на Одлуката за мето
одологијата
а за
рдување на
н адекваттноста на капиталотт („Службе
ен весник на Републ
лика
утвр
Маккедонија“ бр.
б 63/12),, во точка
ата 12 став 1 потточка 2, збо
оровите: „3
35%
(обр
разец АПКР
Р-ПСО), од
дносно од 100%
1
(образец АПКР
Р-ПДО)“ се заменуваа
ат со
зборовите: „3
35% (образзец АПКР-П
ПСО) и 100% (образзец АПКР-П
ПДО), одно
осно
100
0% или 150
0% (кај дв
вата обрасц
ца, доколку
у станува збор
з
за не
ефункциона
ални
поб
барувања)“.
е: „односн
но од 100%“ се ззаменуваатт со
Во поттточка 4, зборовите
зборовите: „10
00% или 15
50%“.
2.

Во точката 13
3.5 став 1, бројот:
б
„14
4“ се заменуува со бројјот:„15“.

3. Во точката 13.6
1
став 1,
1 бројот: „16“ се за
аменува со
о бројот: „17“,
„
бро
ојот: „14“ се
с заменува
а со бројотт: „15“, а бројот:
б
„15
5“ се замен
нува со бро
ојот:
„16““.
Во ставот 3, бројот:
б
„14““ се замену
ува со бројо
от: „15“.
4.

Во точките 13
3.7 и 13.8, бројот:
б
„16
6“ се заменуува со бројјот: „17“.

ите: „14 и 16“ се ззаменуваатт со
5. Во точката 13.9 став 1, броеви
бро
оевите: „14,, 15 и 17“.
Во ставот 2, бројот: „14
4“ се замен
нува со бројот: „15“, а бројот: „16“
се заменува
з
со
о бројот: „1
17“.
6.

Во точката 14
4 став 2 по
отточка 2), бројот: „11
1“ се замен
нува со бро
ојот:

„12““.
Во потточка 3),
от:
„11““ се заменуува со бројо
Во потточка 4),
„12““ се заменуува со бројо
от:

бројот:: „12“ се заменува
з
со
о бројот: „„13“, а бро
ојот:
„12“.
з
со
о бројот: „„12“, а бро
ојот:
бројот:: „11“ се заменува
„13“.

расците АП
ПКРВ - ЦВ и ЦБ, АПКР
Р - ЛСРВ, АПКР
А
- ЈИ, АПКР - МР
РБ и
7. Обр
МО,, АПКР - Б,, АПКР - ДТ
ТД, АПКР - ПМК, АПК
КР - ПСО, АПКР
А
- ПДО
О, АПКР - УИФ,
У
АПК
КР - ОП, АПКР
А
- Во
онбилансно
о и АПКР - Вкупно, се заменууваат со нови
н
обр
расци коиштто се соста
авен дел на
а ова упатсство.

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