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- само за износ којшто е еднаков на износот на добивката по 
оданочувањето за кој Собранието на банката донесло одлука да се 
распореди во резервите или во задржаната нераспоредена добивка, 
коишто ги исполнуваат условите од точката 11 став 2 и 3 и точката 
12 став 1 потточка 2) од оваа одлука. 

 
Во Одлуката од ставот 3 алинеја 2 од оваа точка се наведуваат 

преземените средства чијашто ревалоризациска резерва се ослободува.“  
 
3. Во точката 182 став 2 алинеја 1, точката и запирката се заменува со 

запирка и се додава зборот: „или“. 
 
4. Во точката 183 став 1 зборовите: „може да“ и зборот: „само“ се 

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

„Службен весник на Република Македонија“. 
 
 
 
О бр. 02-15/III-4/2013                     Гувернер  
28 март 2013 година                                    и претседавач  
Скопје                      на Советот на Народната банка 

 на Република Македонија 
                                                                         Димитар Богов   
 

 


