
   
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

 
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) и член 35 став 1 од Законот за девизно работење („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 
135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 110/21), Советот на Народната банка на Република Северна 
Македонија донесе 
 
 

О Д Л У К А 
 за изменување на  

Одлуката за начинот на формирање и објавување на курсевите на 
Народната банка на Република Македонија 

 
 

1. Во насловот на Одлуката за начинот на формирање и објавување на курсевите 
на Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 58/14, 102/14 и 14/15) и во точка 1, зборовите: „Народната банка на 
Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Народната банка на Република 
Северна Македонија“. 

2. Во точка 3 став 1 и 4, зборовите: „16 часот“ се заменуваат со зборовите: „16:00 
часот“. 

  Во ставот 4, зборот: „НБРМ“ се заменува со зборовите: „Народната банка“. 

3. Tочката 4 се менува и гласи: 

 “Средните курсеви за останатите валути од Курсната листа се пресметуваат врз 
основа на дневните референтни курсеви на еврото со останатите валути, објавени од 
страна на Европската централна банка. 

 На неработните денови за платниот систем во евро-зоната ТАРГЕТ2, кога 
Европската централна банка нема објавено дневни референтни девизни курсеви, 
средните курсеви за останатите валути се пресметуваат врз основа на пазарните 
курсеви објавени на електронските информативни системи за меѓународните 
финансиски пазари 

 Во услови кога Европската централна банка не објавува дневен референтен 
девизен курс за одредена валута којашто е составен дел на Курсната листа на 
Народната банка, Народната банка го пресметува средниот курс за наведената валута, 
врз основа на пазарните курсеви објавени на електронските информативни системи 
за меѓународните финансиски пазари.“. 

4. Во точката 6, зборовите: „17:00 часот“ се заменуваат со зборовите: „18:00 
часот“. 



 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

О бр. 02-15/V-9/2022 

31 март 2022 година 

Скопје 

Гувернер  

 и претседавач 

на Советот на Народната банка  

на Република Северна Македонија 

д-р Анита Ангеловска-Бежоска 

 


