НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10,
123/12, 43/14 и 153/15) и член 2 став 1 точка 29 и член 64 став 3 од Законот за
банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10,
26/13, 15/15 и 153/15), Советот на Народната банка на Република Македонија
донесе

ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за
утврдување на адекватноста на капиталот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 223/15)

1. Во Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на
капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/12, 50/13 и
71/14), во точката 6, по потточката 19), се додава нова потточка 19-а) којашто
гласи:
„19-a) Деловен простор е секој објект наменет за вршење одредена
деловна или комерцијална активност, со исклучок на фабриките и другите
слични производствени капацитети и земјоделското земјиште. Градежното
земјиште се смета за деловен простор, доколку е наменето за градба на
деловен простор и е обезбедена соодветна дозвола за градба. Гаражата или
местото за паркирање или дворното место се сметаат за деловен простор,
доколку над нив е воспоставен залог, заедно со деловниот простор. Опремата
во деловниот простор се смета за деловен простор, доколку над неа е
воспоставен залог, заедно со деловниот простор, со исклучок на
канцелариската опрема, компјутерите, мебелот и другата слична опрема.“
2. Во точка 38 став 4 алинејата 3 се менува и гласи:
„- преземени вонбилансни обврски врз основа на чинидбени гаранции и
гаранции за учество на тендер (вклучувајќи ги и гаранциите поврзани со овие
гаранции, како што се гаранциите за враќање аванс) и сите други гаранции со
кои се гарантира одредено извршување, односно со кои не се гарантира
исполнување одредена кредитна обврска од страна на должникот.“.
Во ставот 5 алинеја 2, зборовите: „други слични“, се заменуваат со
зборовите: „ транспортни/транзитни“.
Во ставот 5 алинејата 3 се менува и гласи:

„- преземени вонбилансни обврски (непокриени гаранции и акредитиви)
за плаќање во случај на неисполнување на обврските на должникот за плаќање
кон трето лице коишто произлегуваат од одреден деловен однос, со исклучок
на гаранциите со кои се гарантира кредитен однос,“
Во ставот 6 алинејата 1 се менува и гласи:
„- непокриени гаранции (коишто не се вклучени во претходните степени
на ризик) со кои се гарантира исполнување одредена кредитна обврска од
страна на должникот,“.
Во ставот 6 во алинејата 6, по зборот: „обврски“, се додаваат зборовите:
„за кредитирање“.
3. Во точка 42 по ставот 1 се додава нов став 2 којшто гласи:
„На побарувањата за кои Народната банка утврдила дека банката
несоодветно ги распоредила во понизок пондер на ризичност, односно понизок
фактор на конверзија, банката е должна во следните две години да го
применува пондерот на ризичност, односно факторот на конверзија којшто
требала да го применува согласно со одредбите на оваа одлука, без разлика
дали во текот на тие две години се исполнети условите за примена понизок
пондер на ризичност, односно фактор на конверзија, освен доколку Народната
банка во текот на тие две години утврдила дека се исполнети условите за
примена на понизок пондер на ризичност, односно фактор на конверзија.“
4. Во точката 66 по ставот 3 се додава нов став 4 којшто гласи:
„По исклучок на ставовите 1 и 2 од оваа точка, банката е должна да
применува пондер на ризичност од 150% на побарувањата врз основа на
потрошувачките кредити со договорен рок на достасување којшто е еднаков
или подолг од осум години.“
5. По точката 66 се додава нова точка 66-а којашто гласи:
„66-а. Банката е должна да применува пондер на ризичност од 75% на
позитивната разлика помеѓу:
- вкупната изложеност врз основа на дозволените пречекорувања
трансакциските сметки (негативни салда на тековни сметки) и
издадените кредитни картички на датумот за кој се известува, и
- вкупната изложеност врз основа на дозволените пречекорувања
трансакциските сметки (негативни салда на тековни сметки) и
издадените кредитни картички на 31 декември 2015 година.
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За потребите на ставот 1 од оваа точка, вкупната изложеност врз основа
на дозволените пречекорувања на трансакциските сметки и на издадените
кредитни картички се утврдува како збир на билансните и вонбилансните
побарувања врз основа на дозволените пречекорувања на трансакциските
сметки и на издадените кредитни картички, без да се земат предвид факторите
на конверзија и инструментите за кредитна заштита.“
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6. Во точка 71 алинеја 6, по зборот: „конверзија“ се додаваат
зборовите: „и инструментите за кредитна заштита“, а зборовите: „пазарната
вредноста“ се заменуваат со зборовите: „пазарната вредност“.
7. Во точка 72 ставот 2 се менува и гласи:
„По исклучок на ставот 1 од оваа точка, банката може да примени
пондер на ризичност од 75% на побарувањето покриено со деловен простор
доколку:
- деловниот простор се користи за вршење на дејноста на должникот;
- вредноста на деловниот простор не зависи значајно од кредитната
способност на должникот, не земајќи го предвид влијанието коешто
можат да го имаат макроекономските фактори врз вредноста на
деловниот простор и врз кредитната способност на должникот;
- вкупниот износ на побарувањето, без да се намали за износот на
издвоената исправка на вредноста, односно посебната резерва и без
да се коригира за факторите на конверзија и инструментите за
кредитна заштита, не е поголем од 50% од пазарната вредност на
деловниот простор;
- соодветно се исполнети критериумите од точка 71 алинеи 4 и 5 од
оваа одлука.“
8. Точката 4 од оваа одлука ќе се применува на потрошувачките
кредити со договорен рок на достасување еднаков или подолг од осум години
одобрени по датумот на примена на оваа одлука, вклучувајќи ги и
потрошувачките кредити кај кои банката извршила рефинансирање (со
исклучок на рефинансирање заради отплата на кредитна изложеност во друга
банка) или реструктурирање направени по датумот на примена на оваа одлука,
при што вкупниот рок на достасување на кредитот, утврден како збир на
договорниот рок на достасување на датумот на примена на оваа одлука и на
сите продолжувања на рокот на достасување на кредитот, е еднаков или подолг
од осум години.
9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 1
јануари 2016 година.

О бр. 02-15/XVI-3/2015
17 декември 2015 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов
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