
   
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со член 19 став 1 точка 1 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и Одлуката за определување 
редослед по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гувернерот за време на неговото 
отсуство од работа во текот на 2015 година бр.40081 од 30 декември 2014 година, 
Советот на Народната банка на Република Македонија донесе 
 

О Д Л У К А 
 за изменување и дополнување на  
Одлуката за благајничките записи  

 
1. Во Одлуката за благајничките записи („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 166/13 и 30/15), во точка 4, по ставот 2 се додаваат нови ставови 3 
и 4, коишто гласат:  

„Во случај на тендер со износи и при утврден ограничен износ на благајнички 
записи, Народната банка може да го утврди начинот на формирање на понудите од 
банките според процентуалното учество на задолжителната резерва во денари на 
банката во вкупната задолжителна резерва во денари на банкарскиот систем за 
периодот на исполнување, којшто започнува на денот на аукцијата. Во овој случај, 
износот на понудата на банката е најмногу до износот добиен со примена на 
соодветното процентуално учество во износот на благајнички записи утврден во 
Проспектот (намален за износот на достасани благајнички записи на „Македонска 
банка за поддршка на развојот“ АД Скопје). „Македонска банка за поддршка на 
развојот“ АД Скопје, којашто нема обврска за задолжителна резерва согласно со 
Законот за Македонската банка за поддршка на развојот („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 105/09), учествува на аукцијата со износот на достасани 
благајнички записи. 

 
Во случај на примена на начинот на формирање на понуди од банките согласно 

со став 3 од оваа точка, Народната банка пред аукцијата ги известува банките за 
максималниот износ на понуда по банка.“. 

 
2. Точка 14 се брише. 

 
 3.Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе се применува од 11 март 2015 година.     
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