
 
 

 

                             
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 и член 68 став 3 од Законот за Народната 

банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 
123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и точка 231 од Одлуката за методологијата за 
утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 47/12, 50/13, 71/14, 223/15, 218/16, 221/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.181/19), гувернерката на Народната банка на Република Северна 
Македонија донесе 
 
 

УПАТСТВО 
за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката 

за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 269/19) 

 
 

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување 
на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/12, 
109/12, 106/15, 18/16, 11/17 и 24/17), во точката 2 став 2, броевите: „9, 10,“ се бришат.  

 
2. Во точката 36 потточка 36.3., бројот: „VIII.6.1“ се заменува со бројот: „VIII-

a“. 
 
3. Во точката 38 став 1, зборовите: „групи позиции“ се заменуваат со зборовите: 

„финансиски инструменти“. 
 
4. Во точката 39 потточка 39.1., зборовите: „групите позиции“ се заменуваат со 

зборовите: „финансиските инструменти“. 
 

 Во потточката 39.2., бројот: „VIII.6.2“ се заменува со бројот: „VIII-б“. 
 
5. Во точката 40 потточка 40.1., зборовите: „предметот на тргување“ се 

заменуваат со зборовите: „предметот на договорот“. 
 
6. Во точката 41 потточка 41.1., зборовите: „предметот на тргување“ се 

заменуваат со зборовите: „предметот на договорот“. 
 
7. Во точката 44, потточка 3) став 3, зборовите: „при што за овие позиции се“ 

се заменуваат со зборовите: „при што за овие позиции од портфолиото за тргување се“. 
 
8. Во точката 56, во поднасловот „Актива пондерирана според други ризици“ во 

потточката 11), бројот: „11.5“ се заменува со бројот: „11.3“. 
 
Потточките 11.2) и 11.3) се бришат, а потточките 11.4) и 11.5) стануваат потточки 

11.2) и 11.3). 
 
По потточката 11.5), којашто станува потточка 11.3) се додаваат две нови 

потточки: 12) и 13), коишто гласат: 
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„12) Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака – се 
внесува износот од редот бр. I од табелата бр. 3 од образецот РИ. 

 
13) Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна – се 

внесува износот од редот бр. 5 од табелата бр. 1 од образецот РДДС.“ 
 
Потточките 12), 13) и 14) стануваат потточки 14), 15) и 16). 
 
Во потточката 12) којашто станува потточка 14), броевите: „10 и 11“, се 

заменуваат со броевите: „10, 11, 12 и 13“. 
 
Во потточката 13) којашто станува потточка 15), бројот: „12“ се заменува со 

бројот: „14“. 
 
Во потточката V), бројот: „13“ се заменува со бројот: „15“. 
 
Во потточката 14) којашто станува потточка 16), бројот: „12“ се заменува со 

бројот: „14“. 
 
9. Образецот АК се заменува со нов образец којшто е составен дел на ова 

упатство. 
 

10. Ова упатство стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“. 

 

 
 

 У бр. 16-38179/1                  Гувернер 

         12 декември 2019 година                            д-р Анита Ангеловска-Бежоска 

         Скопје                                                         
 
 
 

 


