
 
 

 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република 

Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
110/21), член 6 став 1 и член 68 став 1 точка 2 од Законот за банките („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 190/16 и 7/19 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 122/21), член 5 став 1 
и член 14 став 6 од Законот за Развојната банка на Северна Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 105/09 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.77/21), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија 
донесе 

 
О Д Л У К А  

за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за 
управување со кредитниот ризик од страна на Македонската банка за 

поддршка на развојот 
(„Службен весник на Република Северна Макеоднија“ бр. 153/22) 

 
 

1. Во Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик од страна 
на Македонската банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 241/18), во насловот на Одлуката и во точката 1 став 1 од Одлуката 
зборовите: „Македонската банка за поддршка на развојот“, се заменуваат со зборовите: 
„Развојната банка на Северна Македонија“. 

 
2. Во целиот текст на Одлуката кратенката: „МБПР“ се заменува со кратенката: 

„РБСМ“. 
 
3. Во точката 1 став 3, по зборовите: „Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 149/18, се додаваат зборовите: „и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 76/20, 116/20 и 83/22“. 

 
4. Во точката 3, по ставот 2, се додава нов став 3 којшто гласи: 

 
„За потребите на точката 2 на оваа одлука и ставот 1 на оваа точка и договорот 

за реосигурување на осигурувањето на извозните побарувања на краток рок од 
комерцијални и политички ризици коешто го врши РБСМ, склучен со друштво за 
реосигурување на кое се применува пондер на ризичност од 50%, согласно со 
регулативата на Народната банка за методологијата за утврдување на адекватноста на 
капиталот, се смета како безусловна гаранција платлива на првиот писмен повик од 
точката 24 потточка 24.6 од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот 
ризик.“ 

 
5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Северна Македонија“. 
 

О бр. 02-15/X-1/2022                                      Гувернер  
30 јуни 2022 година                                       и претседавач  
Скопје                           на Советот на Народната банка 
                                                         на Република Северна Македонија 

     д-р Анита Ангеловска-Бежоска 


