Службен весник на РМ, бр. 198 од 31.10.2018 година

20181983612
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 и член 71 став 2 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), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ
ВРШИ НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Во Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши
Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 218/16 и 58/18), по тарифниот број 6.4, зборовите: „Народната банка наплаќа
надоместок на трошоците на Народната банка со примена на каматната стапка на
расположливите депозити на Европската Централна Банка на вишокот на средства коишто
деловната банка ги чува на девизната сметка во евра во МИПС над просечната дневна
состојба на сметката во периодот на исполнување на задолжителната резерва во евра.
Надоместокот се наплатува во денари со примена на средниот курс на Народната банка на
денот на издавањето фактура.“, се бришат.
2. Во тарифниот број 19.1 Издавање книжни пари на банки овластени за вршење платен
промет и на центрите за готовина, се менува висината на надоместокот од: „0,2%“ на
„0,3%“.
3. По тарифниот број 19.1, се додава нов тарифен број 19.1а којшто гласи:
„19.1а Враќање книжни пари од банките овластени за вршење платен промет и
центрите за готовина“, со висина на надоместокот од „0,1% од номиналната вредност на
вратената готовина“.
4. Во тарифниот број 19.2 Издавање ковани пари на банки овластени за вршење платен
промет и на центрите за готовина, се менува висината на надоместокот од: „0,8%“ на
„0,9%“.
5. Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 2018 година, освен точката 1,
којашто ќе се применува од 14 ноември 2018 година.
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