
                      

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со член 35 и член 36  од Законот 

за Народната банка на Република Македонија, („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) и член 101 став 2 од Законот за банките („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот на Народната 

банка на Република Македонија донесе  

 
О Д Л У К А 

за известување за пондерираните каматни стапки на дадени кредити и на 
примени депозити  

 

 

1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот, формата и роковите за известување  за 

пондерираните каматни стапки на дадените кредити и на примените депозити од страна 

на банките и штедилниците до Народната банка на Република Македонија (во 

понатамошниот текст: Народната банка). 

2. Банките и штедилниците доставуваат до Народната банка податоци за пондерираните 
каматни стапки на дадените кредити и на примените депозити, за потребите на 
статистиката на каматните стапки. 

 

3. Податоците за пондерираните каматни стапки од точка 2 од оваа одлука се 
доставуваат до Народната банка по електронски пат, месечно, најдоцна во рок од 18 
(осумнаесет) дена по истекот на месецот за кој се известува. 

 
4.  Банките и штедилниците се одговорни за точноста на податоците коишто треба да 
бидат идентични со финансиско-сметководствената евиденција. Банките и штедилниците 
се должни, на барање на Народната банка, да ја докажат правилноста и вистинитоста на 
известувањето.  
 
5. Гувернерот на Народната банка донесува упатство со кое се пропишуваат начинот, 
формата и обрасците за известување за податоците согласно со точка 3 од оваа одлука. 

 

6. Со отпочнувањето со примена на оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
доставување податоци за каматните стапки на банките на примените депозити и на 
дадените кредити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/11).  

 

7. Известувањето за извештајните периоди март, април и мај 2014, ќе се врши 
истовремено согласно со Одлуката за доставување податоци за каматните стапки на 
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банките на примените депозити и на дадените кредити („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 126/11) и согласно со оваа одлука. 

 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник 
на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 март 2014 година. 
 

О бр. 02-15/XIII-1/2013         
28 ноември 2013 година 
Скопје               

Гувернер 
и претседавач 

на Советот на Народната банка на  
Република Македонија 

 Димитар Богов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


