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 Македонијја“ бр. 158
8/10)
и точка
т
42 од
о Одлукатта за лими
итите на изложеност
и
та („Служб
бен весник
к на
Република Македонија" бр.
б 31/08, 163/08, 43//09, 91/11 и 100/12), гувернеро
от на
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
лимитит
те на изло
оженоста
(„Служ
жбен весник на Реп
публика Македонија
М
а“ бр. 108
8/2012)
1. Во Упатствотто за спр
роведување
е на Одл
луката за лимитите на
а Републик
ка Македон
нија“ бр. 78/08 и 29//09),
изложеноста („Службен весник на
г
точката 13 се менува и гласи:
„13. Во
о колоната бр. 9 - „СС
С“ се внесув
ва износот на сопстве
ените средства
рден согласно со точкката 9 од Одлуката.“
О
утвр
2. Во точката 14
4 став 1, бројот: „11““ се заменуува со бро
ојот: „10“, а по
зборот: „банка
ата“, се дод
даваат зборовите: „(к
колона бр. 9)“.
Ставот 2 се брише
е, а ставотт 3 станува став 2.
3. Точ
чката 15 се менува и гласи:
г
„15. Ко
олоната бр.. 11 - „изло
оженост на
а кредитен ризик/СС““ го прикаж
жува
носот поме
еѓу изложе
еноста на кредитнио
от ризик, намалена
н
зза износотт на
одн
одб
битните ста
авки од кол
лоната бр.. 7 коишто
о се однесууваат на иззложеноста
а на
кред
дитниот ри
изик и изн
носот на со
опствените
е средства прикажани во колон
ната
бр. 9.“
е: „Колони
ите бр. 13,, 14 и 15““ се
4. Во точката 16 став 1, зборовите
заменуваат со
о зборовите
е: „Колонитте бр. 12, 13
1 и 14“.
Во сттавот 2, бр
ројот: „14“ се заменув
ва со бројотт: „13“.
а
3, зборот: „реизик“
„
се
е заменува
а со
5. Во точката 21 став 1 алинеја
зборот: „ризикк“.
Алинеја
ата 6 се ме
енува и гласи:
к
б 7 - „СС““ се внесув
бр.
ва износот на сопстве
ените средства
„ - Во колоната
утвр
рден согласно со точкката 9 од Одлуката;“
О
Во али
„% од СС 1“ се заме
инејата 7, зборовите:
з
енуваат со зборовите:: „%
од СС“,
С
а бројо
от: „8“ во заградата
з
с заменува
се
а со бројотт: „6“.

6. Во точката 23, зборовите: „колоните бр. 7, 8 и 9“ се заменуваат со
зборовите: „колоните бр. 7 и 8“.
7. Во точката 24, бројот: „ 10“ се заменува со бројот: „9“.
8. Во точката 25, бројот: „11“ се заменува со бројот: „10“, а бројот: „10“
се заменува со бројот: „9“.
9. Во точката 27 став 1 алинеја 6, бројот: „11“ се заменува со бројот:
„10“.
10. Точката 30 се менува и гласи:
„30. Во колоната бр. 6 - „сопствени средства“ се внесува износот на
сопствените средства на банката утврден согласно со точката 9 од Одлуката.“.
11. Обрасците П1, П2, П3 и П4 се заменуваат со нови обрасци П1, П2, П3
и П4, коишто се составен дел на ова упатство.
12. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
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