
   
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

                          
Врз основа на член 20 став 2 и член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната 

банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе 
 

 
О Д Л У К А 

 за изменување и дополнување на  
Одлуката за задолжителната резерва  

 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 87/16), точката 12 се менува и гласи: 
 „Банката ја исполнува задолжителната резерва во евра доколку: 

- дневната состојба на издвоените средства на банката на девизна сметка на 
Народната банка во странство е најмалку еднаква на пресметаната 
задолжителна резерва, согласно со точка 8 од оваа одлука, или 

- дневната состојба на издвоените средства на банката на девизна сметка на 
Народната банка во странство е најмалку еднаква на 95% од пресметаната 
задолжителна резерва во евра, согласно со точка 8 од оваа одлука и 
просечната дневна состојба на издвоените средства на банката на девизната 
сметка во евра во МИПС за периодот на исполнување е најмалку еднаква на 
5% од пресметаната задолжителна резерва во евра, согласно со точка 8 од 
оваа одлука.    

 Банката може да ја исполнува задолжителна резерва во евра според алинеја 1 или 
алинеја 2 од оваа точка заклучно со периодот на задолжителна резерва кој завршува 
на 9 мај 2017 година, а потоа задолжителната резерва во евра банката ќе ја исполнува 
само согласно алинеја 2 од оваа точка.“ 
  

2. По точката 15 се додава нова точка 15-a, која гласи: 
 „15-а. Доколку просечната дневна состојба на издвоените средства на банката на 
девизната сметка во евра во МИПС е повисока од 5% од пресметаната задолжителна 
резерва во евра, на вишокот издвоени средства, Народната банка наплаќа надоместок 
на трошоците на Народната банка согласно актот со кој се определува единствената 
тарифа на надоместоци за услугите што ги врши Народната банка.“ 
 

3. Точката 16 се менува и гласи: 
 „Доколку Народната банка утврди дека задолжителната резерва на банката или 
штедилницата за одреден период на исполнување е пониска од задолжителната 
резерва пресметана согласно со точките 4, 7, 8 и 10 од оваа одлука, заради погрешни 
податоци за основата за задолжителна резерва, банката односно штедилницата е 
должна:  
 да издвои дополнителни средства во денарска противвредност утврдени врз 

основа на разликата во издвоената задолжителна резерва, на посебна сметка на 
Народната банка во соодветно времетраење на периодот/ите на исполнување во 
коишто е утврдена разлика. На барање на банка, времетраењето на одржување на 
дополнителни средства на посебната сметка може да се скрати, при што износот 
на средства се зголемува соодветно, и 

 да плати надоместок пресметан на вкупниот износ на дополнителни средства за 
периодите на неисполнување, во висина на соодветната каматна стапка на 
благајничките записи во периодот/ите во коишто е утврдена разликата. 
Надоместокот се плаќа еднократно на првиот ден на издвојување на 



 
дополнителните средства.“ 

 
4. Точката 17 се менува и гласи: 

 „Народната банка пресметува и наплаќа законска казнена камата за неисполнување 
на задолжителната резерва од страна на банките и штедилниците: 

 на неисполнетата просечна дневна состојба за целиот период на исполнување 
на задолжителната резерва, согласно точка 11 став 1 и точка 12 став 1 алинеја 
2 од оваа одлука; 

 на неисполнетата состојба на крајот на денот, согласно точка 12 став 1 алинеја 
1 и 2 и точка 13 од оваа одлука.

Банките и штедилниците се должни да ја платат законската казнена камата во рок 
од осум дена од денот на настанувањето на обврската.  
 Народната банка може да преземе и други мерки предвидени со закон, во случај на 
непочитување на одредбите од оваа одлука. 
 Одредбата од став 1 на оваа точка не се применува на случаите од точка 16 од оваа 
Одлука.“ 

 
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе започне да се применува за обврските од 1 јануари 2017 
година, коишто се основа за задолжителната резерва што започнува на 15 февруари 
2017 година. 

     
 
 
О бр. 02-15/XIV-2/2016  

15 декември 2016 година 

Скопје 

Гувернер 

 и претседавач 

на Советот на Народната банка  

на Република Македонија 

Димитар Богов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


