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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

- јавните нефинансиски друштва – контролирани од
владините институции, при што под контрола се подразбира можноста да се одредува политиката на упра-

1950.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за

вување со претпријатието преку назначување дирек-

Народната банка на Република Македонија („Службен

тори; преку сопственост од над 50% од гласачкото

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,

тело; или преку специјален акт, декрет или регулатива

43,14, 153/15 , 6/16 и 83/18), член 20 став 3 и член 42

со кој се овозможува владата да ја одредува деловната

став 2 од Законот за девизното работење („Службен

политика или да назначува раководни лица;

весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01,

- јавните финансиски друштва – депозитни и не-

103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15

депозитни финансиски посредници, основани и кон-

и 23/16), Советот на Народната банка на Република

тролирани од државата.“

Македонија донесе

2. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република МаОДЛУКА

кедонија“, а ќе се применува од 1 јули 2018 година.

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ
И УСЛОВИТЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ПОДНЕСУ-

Гувернер

ВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ КРЕДИТНИ
РАБОТИ
1. Во Одлуката за начинот и условите за евиденти-

и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/X-3/2018

на Народната банка на

31 мај 2018 година

Република Македонија,

Скопје

рање и поднесување извештаи за склучените кредитни
работи („Службен весник на Република Македонија“
бр. 173/15), точката 8, се менува и гласи:

д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________

1951.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за

„При поединечното известување, известувачот под-

Народната банка на Република Македонија („Службен

несува барање до Народната банка за поединечно еви-

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,

дентирање кредитна работа со нерезидентот, при што
задолжително доставува:
- пополнети обрасци согласно со упатствата донесени врз основа на оваа одлука; и
- други документи на барање на Народната банка.
При поединечното известување, субјектите од јав-

43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од
Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата,
содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка
на Република Македонија донесе

ниот сектор задолжително доставуваат до Народната
банка и писмен договор за кредит склучен со нерезидент.

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

Субјектите од јавниот сектор ги опфаќаат:
- државата – којашто се состои од: владините еди-

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

ници на сите нивоа ‒ централна и локална власт; сите

мата, содржината и продажната цена за територијата на

социјални фондови на сите нивоа на владата; и сите не-

Република Македонија на кованата пара за колекцио-

пазарни непрофитни институции коишто се контроли-

нерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име

рани или финансирани од владините институции;

„Девица“.
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2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (седум илјади) парчиња ковани пари за колекционерски
цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Девица“, изработени од сребро Ag 925, со тежина на
среброто од 23,30 г, чистота на среброто од 19,43 г, во
квадратна форма со димензии 37 х 37 мм, полирани со
позлата и вметнато кобалтно стакленце со димензии
18,4 х 6,1 мм.
3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
- На аверсот, во централниот дел на монетата се
прикажани четири атласа коишто го држат небото и
круг со симболите на сите хороскопски знаци. На вметнато кобалтно стакленце е претставена слика на северното небо со ѕвездата Северница во центарот, опкружена со соѕвездието Девица. Во долниот дел е претставен
цртеж на Сончевиот Систем. На основата е прикажан
дел од небесната карта. Во долниот дел од аверсот се
прикажани грбот на Република Македонија и годината
на издавање на монетата – „2018“. Исто така, прикажа-

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата парa за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата
на Република Македонија.
6. Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/X-5/2018
на Народната банка на
31 мај 2018 година
Република Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________
1952.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот,
постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ни се и натписите на македонски јазик: „Република Македонија“ и „100 денари“.
- На реверсот, во горниот дел од монетата е претставена

слика

на

девица

од

ѕвездениот

атлас

„Firmamentum Sobiescianum“ создаден од Јоханес Хевелиј на крајот на 17 век. Сликата на хороскопскиот
знак девица и неговото соѕвездие, претставена на монетата, преминува и на вметнатото кобалтно стакленце.
Во горниот дел од монетата е претставен симболот на
хороскопскиот знак девица. Во долниот дел е претставена златна слика на жена, врз цртеж на кој е претставен Сончевиот Систем. На левата страна е прикажано
латинското име на хороскопскиот знак – VIRGO, а на
десната страна, ознаката Ag 925.
4. Продажната цена по која Народната банка ги
продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот,
производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за
колекционерски цели од серијата „Хороскопски
знаци“, со име „Девица“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О бр.02-15/X-5/2018 од 31 мај 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.105/18).
2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек на денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република
Македонија“.
3. Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/X-6/2018
на Народната банка на
31 мај 2018 година
Република Македонија,
Скопје

д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
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