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 За потребите на пондерирањето за кредитите прикажани во редот 6 и 7,  
се користи договорената каматна стапка и износот на кредитите определени во 
склучените договори за издавање кредитни картички и договорите за 
дозволено пречекорување во шестмесечниот период за кој се известува.  

 
 Во колоната број 3 се наведуваат одобрените кредити со договорена 
рочност до 1 година, додека во колоната број 4 се наведуваат одобрените 
кредити со договорена рочност над 1 година. 

 
 б) Во колоната број 5 се наведува бројот на договорите за потрошувачки 
кредити, односно договорите за издавање кредитни картички и договорите за 
дозволено пречекорување коишто се склучени во шестмесечниот период за кој 
се известува.  

 
 в) Во колоната број 6 се наведуваат: 

 
− вредноста на кредитите од редовите 1, 2, 3, 4 и 5, за периодот за кој 
се известува,  и 

− вредноста на склучените договори за кредит врз основа на издадени 
кредитни картички и договори за дозволено пречекорување од 
редовите 6 и 7 за периодот за кој се известува. 

 
 г) Во редот број I се наведува вкупниот број склучени договори во 
периодот за кој се известува. 

 
 д) Во редот број II се наведува вкупната вредност на склучените 
договори за периодот за кој се известува. 

 
4. Рокот за доставување на Извештајот од точката 2 од оваа одлука е 60 

дена по истекот на периодот за кој се известува. 
 
5. Банката  е должна да го изготви првиот извештај од точката 2 од 

оваа одлука со состојба на 31.12.2011 година и да го достави до Народната 
банка најдоцна во рокот утврден во точка 4 од оваа одлука.  
 
 III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
6. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на банките, се 

применуваат и на штедилниците и филијалите на странски банки во Република 
Македонија. 

 
7. Со почнувањето на примената на оваа одлука, престанува да важи 

Одлуката за известување за бројот на склучени договори за кредит и за 
договорената годишна стапка на вкупни трошоци („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 42/2011). 

 
8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 
01.10.2011 година.  
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О бр. 02-15/VII-2/2011                  Гувернер 
30.06.2011 година           и претседавач 
Скопје          на Советот на Народната банка  
                              на Република Македонија  
                  Димитар Богов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


