
Список на кратенки и изрази употребени во Програмата за работа на 
Народната банка на Република Македонија за 2016 година 

 
 

НБРМ     Народна банка на Република Македонија 

ЕУ     Европска Унија 

МИПС     Македонски интербанкарски платен систем 

БИС Банка за меѓународни порамнувања во Базел (BIS Basel) 

КХВ Комисија за хартии од вредност 

МАПАС  Агенција за супервизија на капитално финансирано 

пензиско осигурување 

МФ  Министерство за финансии 

ДЗС Државен завод за статистика 

ЦДХВ Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје 

ЕСА 2010 Европски систем на сметки ЕСА 2010 (European System of 

Accounts ESA 2010) 

СНА 2008 Систем на национални сметки (System of National Accounts 

SNA 2008) 

ЦРД IV  Директива на ЕУ за кредитните институции и нивната 

супервизија (Directive 2013/36 on access to the activity of 
credit institutions and the prudential supervision of credit 

institutions and investment firms)  

ОФИ Останати финансиски институции 

ПИК  Процес на интерно утврдување на потребната стапка на 

адекватност на капиталот на банките 

ЕЦБ     Европска централна банка 

ЕБА Европски банкарски орган (European Banking Authority) 

ИПА Инструмент за пред пристапна помош (Instrument for Pre-
Accession Assistance) 

СЕП     Секретаријат за европски прашања 

НПАА Национална програма за усвојување на правото на 

Европската Унија (National Programme for the adoption of 
the Acquis Communautaire) 

ЕРП Економска програма за реформи (Economic Reform 

Programmes) 

ТАРГЕТ 2 Платен систем за порамнување во евра во реално време на 

бруто-основа управуван од Евросистемот. 

ПУБ Електронски систем за процесирање трансакции поврзани 

со управување со девизните резерви, спроведување на 

монетарната политика и извршување на платниот промет 
за потребите на државните органи. 

БЕЕР Бихејвиористички рамнотежен девизен курс, пристап за 
оцена на рамнотежниот девизен курс (Behavioural 

Equilibrium Exchange Rate) 

ФЕЕР Фундаментален рамнотежен девизен курс, пристап за 
оцена на рамнотежниот девизен курс (Fundamental 

Equilibrium Exchange Rate) 



ДСГЕ Динамички стохастичен модел на општа рамнотежа 

(Dynamic Stochastic General Equilibrium) 

ЕСИ Индикатор за економскиот сентимент (Economic Sentiment 
Indicator) 

МАКПАМ Модел за анализа на макроекономските политики во 
Македонија - МАКПАМ (Macedonian Policy Analysis Model) 

ОЛАФ Европска канцеларија за спречување на фалсификувањето  

ТАИЕКС Инструмент за техничка соработка и размена на 
информации  (Technical assistance and information exchange)   

ДНБ Народна банка на Холандија (De Nederlandsche Bank) 

ДББ Централна банка на Германија (Deutsche Bundesbank) 

NBP Народна банка на Полска (Narodowy Bank Polski) 

РАМП Советодавна програма за управување со девизни резерви 
(Reserve Advisory Management Program) 

РТГС Систем за бруто-плаќања во реално време (Real Time Gross 
Settlement System) 

SQL Јазик за управување со структурирани бази на податоци 
(Structured Query Language) 

ДМС Систем за управување со документи (Document 

Management System) 

ИКТ Информатичко-комуникациски технологии 

СЛА Договор за ниво на услуги (Service Level Agreement) 
 

 
Дирекции во Народната банка на Република Македонија 
 
КГ  Кабинет на гувернерот  

ЧР Дирекција за управување со човечките ресурси  

ВР Дирекција за внатрешна ревизија 

ФБ Дирекција за финансиска стабилност и банкарска 
регулатива  

ВСЛ Дирекција за вонтеренска супервизија и лиценцирање  

ТС Дирекција за теренска супервизија  

МПИ Дирекција за монетарна политика и истражување 

СТ Дирекција за статистика  

ФП Дирекција за операции на финансиските пазари  

ПС Дирекција за платни системи  

ФСК Дирекција за финансии, сметководство и контрола 

ТР Дирекција за трезорско работење 

ИТ Дирекција за информациска технологија  

ПР Дирекција за правни работи  

АТ Дирекција за административно-технички работи   

 

 

 


