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6. Во точката 23,  зборовите: „колоните бр. 7, 8 и 9“ се заменуваат со 

зборовите: „колоните бр. 7 и 8“. 
 
7. Во точката 24, бројот: „ 10“ се заменува со бројот: „9“. 
 
8. Во точката 25, бројот: „11“ се заменува со бројот: „10“, а бројот: „10“ 

се заменува со бројот: „9“. 
 
9. Во точката 27 став 1 алинеја 6,  бројот: „11“ се заменува со бројот: 

„10“. 
 
10. Точката 30 се менува и гласи: 
 

 „30. Во колоната бр. 6 - „сопствени средства“ се внесува износот на 
сопствените средства на банката утврден согласно со точката 9 од Одлуката.“. 

 
11. Обрасците П1, П2, П3 и П4 се заменуваат со нови обрасци П1, П2, П3 

и П4, коишто се составен дел на ова упатство. 
 
12. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
 
У. бр. 7094                                                                Гувернер  
24.08.2012 година                Димитар Богов 
Скопје  
 
 
 
 
 
 
 
 


