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рејтингот на „Мудис“) или е со седиште во земја за која не е утврден кредитен 
рејтинг. 
 
 Во случаите кога изложеноста од ставот 3 алинеи 4 и 5 од оваа точка е 
поголема од износот на финансискиот кредит од тие алинеи, изложеноста не се 
коригира само за оној дел од исправката на вредноста, односно од посебната 
резерва за изложеноста во висина до износот на финансискиот кредит.“ 
 

2. Во точката 18 став 1, потточка г), зборовите: „БББ- (согласно со 
рејтингот на „Стандард и Пурс“) или Баа3“, се заменуваат со зборовите: „А- 
(согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или А3“. 

 
 Во потточка ѓ) алинеја 2 и потточка е) став 1, зборовите: „А- (согласно 
со рејтингот на „Стандард и Пурс“) или A3“, се заменуваат со зборовите: „АА- 
(согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или Аа3“. 

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

„Службен весник на Република Македонија“. 
 

За изложеностите од точка 1 од оваа одлука одобрени до денот на 
нејзиното влегување во сила, банката е должна да се усогласи со лимитите на 
изложеност и лимитите на вложувањата во нефинансиски институции, најдоцна 
до 31.12.2012 година. 
 
  
 
О бр. 02-15/X-4/2012           Гувернер  
4.10.2012 година                                                 и претседавач  
Скопје                       на Советот на Народната банка  

   на Република Македонија 
                                                                        Димитар Богов   
 
 


