НА
АРОДНА БА
АНКА НА Р
РЕПУБЛИК
КА МАКЕДО
ОНИЈА
Врз основа на член 47 став 1 тточка 6 од Законот
З
за Народната банка на
Репуб
блика Маке
едонија („Сл
лужбен весн
ник на Репуб
блика Маке
едонија“ бр. 158/10 и
123/1
12) и член 2 став 1 точка 29 и член 64 став
с
3 од Законот за
а банките
(„Слуужбен весни
ик на Репуб
блика Маке
едонија“ бр. 67/07, 90//09, 67/10 и 26/13),
Советтот на Наро
одната банкка на Републ
лика Македонија донессе
ОД
ДЛУКА
вање и доп
полнување
е на Одлуката за мет
тодологија
ата за
за изменув
утврдувањ
ње на адек
кватноста на капита
алот
(„Служ
жбен весни
ик на Репу
ублика Мак
кедонија“ бр. 50/13))
1. Во Од
длуката за методологијата за уттврдување на адекваттноста на
ужбен весни
ик на Репуб
блика Макед
донија“ бр. 47/12), во точката
т
6
капитталот („Слу
став 1 потточка 10), алинејјата 3 се зам
менува со нова
н
којашто
о гласи:
„- судскката власт,, Уставнио
от суд и други пра
авосудни органи
о
и
институции;“.
Во ставо
от 1 потточ
чка 12) став 3 алине
еја 2 потто
очка б) по
о зборот:
„орга
аните“ се до
одаваат збо
оровите: „и институции
ите“, а збор
ровите: „Упр
равата за
спреч
чување на перење пар
ри и финан
нсирање на тероризмотт“, се замен
нуваат со
зборо
овите: „Упр
равата за фи
инансиско р
разузнавање
е“.
Во ставотт 1 потточка
а 18), зборо
овите: „тера
асата и лоѓи
ијата“ се за
аменуваат
со зб
боровите: „ттерасата, ло
оѓијата или дворното место“.
м
Во ставо
от 1 потточ
чка 19) во првата и третата ре
еченица, по
о зборот:
„парккирање“ се додаваат зб
боровите: „„или дворно
ото место“.
2. Во то
очката 15 сттав 1 потто
очка б) алинеја 2, точката и запи
ирката се
замен
нува со запирка и се додава нова алинеја 3 којашто
к
гласи:
„- 100% од
о ревалори
изациската резерва утв
врдена согл
ласно со Одлуката за
сметково
одствениот и регулато
орниот треттман на пр
реземените средства
врз основ
ва на ненап
платени поб
барувања;“
Во ставотт 2, по збор
ровите: „акц
ции од“, се додаваат
д
зб
боровите: „сставот 1“.
По ставотт 2 се додав
ваат два нови става 3 и 4 коишто гласат:
„Ревалоризациската резерва од
д ставот 1 потточка б
б) алинеја 3 од оваа
точка
а може да се
с исклучи од износотт на дополн
нителниот ккапитал во следниве
случа
аи:
- само за оној де
ел којшто се однесув
ва на прод
дадените преземени
средсства за кои претходно бил прикаж
жан износ на ревалор
ризациска
резер
рва, или

-

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“.
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