НА
АРОДНА БА
АНКА НА Р
РЕПУБЛИК
КА МАКЕДО
ОНИЈА
Врз основа на член 47 став
с
1 точкка 6 од Законот за Н
Народната банка на
Репуб
блика Маккедонија („„Службен весник на Република Македон
нија“ бр.
158/2
2010) и член 28 став
в 4 од Закконот за за
аштита на потрошувачите при
догов
вори за поттрошувачки кредит („С
Службен вессник на Реп
публика Маккедонија“
бр. 51/2011), Со
оветот на На
ародната ба
анка на Репуублика Маккедонија дон
несе

ОД
ДЛУКА
за известув
з
вање за бр
ројот и вре
едноста на
а склучени
ите договор
ри за
пот
трошувачк
ки кредит и за догово
орената го
одишна ста
апка на вк
купните
тро
ошоци
(„Служб
бен весник
к на Репуб
блика Маке
едонија“ б
бр. 91/2011
1)
I. ОПШТ
ТИ ОДРЕДБ
БИ
1. Со ов
ваа одлука
а се пропи
ишува формата, содр
ржината, на
ачинот и
роков
вите споре
ед кои банката е дол
лжна до Народната банка
б
на Република
Р
Маке
едонија (во понатамош
шниот текст:: Народната
а банка) да доставува извештај
за бр
ројот и вре
едноста на склучените
е договори за потрош
шувачки кре
едит и за
догов
ворената го
одишна стап
пка на вкупн
ните трошоци (СВТ).
II. ИЗВ
ВЕШТАЈ ЗА
З
БРОЈОТ
Т И ВРЕ
ЕДНОСТА НА СКЛУ
УЧЕНИТЕ
ДОГО
ОВОРИ ЗА
А ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ
К
И ЗА ДОГОВ
ВОРЕНА ГО
ОДИШНА
(СВТ)
СТАП
ПКА НА ВК
КУПНИТЕ ТРОШОЦИ
Т
2. Банка
ата е долж
жна до Нар
родната бан
нка да досставува Изв
вештај за
от и вредн
носта на ск
клучените договори за
з потрошуувачки кред
дит и за
бројо
догов
ворената го
одишна стап
пка на вкупните трошо
оци (образец
ц 1) на полуугодишна
основ
ва.
Образецо
от 1 е составен дел на оваа одлука
а.
3. При пополнувањ
п
њето на Изв
вештајот од
д точката 2 од оваа одлука
о
се
менуваат сле
едниве прав
вила:
прим
а) Во кол
лоните број 3 и 4 се нав
ведуваат:
− просеч
чните пондерирани го
одишни ста
апки на вкуупните трошоци, за
видови
ите кредитти коишто се прикаж
жани во ко
олоната бр
рој 2 во
редови
ите 1, 2, 3, 4 и 5, подел
лени според
д рочноста на кредититте, и
− просеч
чните понд
дерирани д
договорени годишни каматни сттапки за
кредиттите во редо
овите број 6 и 7, подел
лени според
д рочноста.
За потреб
бите на пон
ндерирањетто на креди
итите од ред
довите 1, 2, 3, 4 и 5
се ко
ористи почетно утврден
ната СВТ и износот на склучените
е договори за
з кредит
во ше
естмесечниот период за
з кој се изв
вестува.

За потребите на пондерирањето за кредитите прикажани во редот 6 и 7,
се користи договорената каматна стапка и износот на кредитите определени во
склучените договори за издавање кредитни картички и договорите за
дозволено пречекорување во шестмесечниот период за кој се известува.
Во колоната број 3 се наведуваат одобрените кредити со договорена
рочност до 1 година, додека во колоната број 4 се наведуваат одобрените
кредити со договорена рочност над 1 година.
б) Во колоната број 5 се наведува бројот на договорите за потрошувачки
кредити, односно договорите за издавање кредитни картички и договорите за
дозволено пречекорување коишто се склучени во шестмесечниот период за кој
се известува.
в) Во колоната број 6 се наведуваат:
− вредноста на кредитите од редовите 1, 2, 3, 4 и 5, за периодот за кој
се известува, и
− вредноста на склучените договори за кредит врз основа на издадени
кредитни картички и договори за дозволено пречекорување од
редовите 6 и 7 за периодот за кој се известува.
г) Во редот број I се наведува вкупниот број склучени договори во
периодот за кој се известува.
д) Во редот број II се наведува вкупната вредност на склучените
договори за периодот за кој се известува.
4. Рокот за доставување на Извештајот од точката 2 од оваа одлука е 60
дена по истекот на периодот за кој се известува.
5. Банката е должна да го изготви првиот извештај од точката 2 од
оваа одлука со состојба на 31.12.2011 година и да го достави до Народната
банка најдоцна во рокот утврден во точка 4 од оваа одлука.
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
6. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на банките, се
применуваат и на штедилниците и филијалите на странски банки во Република
Македонија.
7. Со почнувањето на примената на оваа одлука, престанува да важи
Одлуката за известување за бројот на склучени договори за кредит и за
договорената годишна стапка на вкупни трошоци („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 42/2011).
8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од
01.10.2011 година.
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О бр. 02-15/VII-2/2011
30.06.2011 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов
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