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Почитувани,

1. Периодот мај 2004 - мај 2011 година1 претставува значајно поглавје 
од развојот на македонската економија, одбележан со впечатливи настани: 
остварувања, потфрлувања и предизвици. Сепак, може да сублимираме неколку 
важни карактеристики, коишто особено го отсликуваат.

Првата карактеристика бездруго е постојаното водење прудентни макроекономски 
политики. Кажано поинаку, двете основни политики, монетарната и, со ретки спротивни 
исклучоци, фискалната, беа „дисциплинирани“. Нивен резултат е обезбедената ценовна 
стабилност и стабилноста на девизниот курс, амбиент којшто на пазарните учесници им 
овозможуваше да мислат на подолг рок. Но, стабилноста, бездруго, не е и не може да биде 
цел самата за себе. Таа е еден од основните услови, но за жал недоволен, за зголемување 
на економската активност. Затоа, со тоа сознание, втората карактеристика на последните 
седум години мораше да бидат напорите на полето на т.н. структурни реформи. Со обид 
за непристрасно проценување, има солиден број аргументи да се каже дека тие беа 
забележително позитивни во областа на пазарот на работната сила и во финансискиот 
сектор и со истиот обид, прилично контроверзни во некои други сектори какви што 
се, на пример, судството - исклучително важен предуслов за создавање и одржување 
стимулативен економски амбиент, и секторот јавна администрација, којшто има огромно 
влијание врз определувањето на стапката на општата продуктивност на трудот.

Сумарно, изведените структурни реформи во предметниот период, дадоа позитивен 
придонес за остварување подинамични стапки на раст, заедно со фактот што кон крајот 
на 2005 година Македонија го стекна статусот на земја-кандидат за членка на ЕУ.

Всушност, на двете основни карактеристики на периодот 2004-2011 година 
- прудентни макроекономски политики (во услови на нешто подинамична јавна 
потрошувачка) и релативно успешни структурни реформи, во основа се должи секвенцата 
на неколкугодишната најдинамична просечна стапка на раст од 5% (2004-2008), прекината 
во периодот на светската економска криза.

Имено, таквиот раст овозможи забрзување на реалната конвергенција на Република 
Македонија според показателот за БДП по глава на жител кон просекот на дваесет и 
седумте земји-членки на ЕУ од 27% во 2004 на 34% во 2008 година. Во овој период, 
македонската економија го напушти негативниот производствен јаз, што можеби само 
еднаш претходно ѝ се случи во долгата две децениска транзиција (1999 и 2000 година) и 
влезе во неговата т.н. позитивна зона.

Анализата на непосредните фактори што го водеа растот во овој период говори 
за следново: подобри резултати на извозниот сектор повлечени од надворешната 
побарувачка; нагло зголемување на финансиската поддршка на нефинансиските компании 
од страна на банкарскиот сектор; зголемување на потрошувачката на населението, 
поддржана од приватните трансфери и исто така од големиот скок на кредитирањето на 
домаќинствата. Поради познатите карактеристики на нашата економија - високата увозна 
зависност - логично, дојде до зголемување на надворешната нерамнотежа - проширување 
на трговскиот и вкупниот дефицит на тековната сметка. За среќа, во истиот период беа 
исклучително високи девизните приливи врз основа на приватните трансфери и започна 
зголемувањето на странските директни инвестиции, коишто заедно со другите капитални 
приливи беа доволни за да обезбедат целосно финансирање на негативниот јаз во тековната 

1 Во продолжение на Извештајот, заради поедноставување, анализираниот седумгодишен период мај 2004 - мај 
2011 година е означен како период 2004 - 2011 година. 
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сметка. Со тоа, на некој начин 
започна процесот на зголемување 
на капиталните приливи, којшто 
кај нас се појави подоцна, во 
споредба со некои понапредни 
транзициски економии, што покажа 
дека странските инвеститори 
започнаа да формираат позитивни 
согледувања за македонската 
економија. Воедно, почетокот на 
овој процес значеше и зголемување 
на очекувањата за натамошен 
посилен влез на странски капитал, 
којшто ќе доведе до натамошно 
зголемување на понудата и 
стимулирање на побарувачката. 
На среден рок, се очекуваше дека 
странскиот капитал ќе ја зголеми 
конкурентноста и продуктивноста 
на домашната економија, особено 
на извозниот сектор. Сепак, 
појавата на глобалната криза 
го прекина процесот на повисок 
економски раст и растечки девизни 
приливи. Таа, во првата фаза, беше 
одбележана со пад на извозната 
побарувачка, влошени очекувања 
и значително намалување на 
капиталните приливи, a во втората 
фаза и со надолна корекција на 
домашната побарувачка. Во секој случај, македонската економија релативно добро се 
справи со глобалната рецесија, при релативно мал пад на вкупната економска активност. 
Спроведувањето прудентни макроекономски политики и отсуството на прекумерни 
нерамнотежи пред кризата, во голема мера ја објаснува солидната економска позиција 
во текот на кризниот и во посткризниот период. 

Меѓутоа, што и да се анализира, што и да се случува, со која било економска 
варијабла, има мала вредност без одговорот на прашањето: што се случило во 
анализираниот период со најважното прашање - вработеноста, односно нејзиниот 
антоним, невработеноста. Се зголемила, стагнирала или се намалила? Податоците говорат 
дека ова е првиот седумгодишен период во двете транзициски децении, во кој стапката 
на невработеност престанала да се зголемува и започнала да се намалува. Имено, од 
37,2% во 2004 година, просечната стапка на невработеност е намалена на 32,1% во 
2010 година. И тоа е уште едната, би рекол најважна карактеристика на овој период. Но, 
податоците говорат дека сепак стапката на невработеност останала исклучително висока, 
дека бавно се намалува, дека е длабоко структурна. Речиси сите знаат, вклучително и 
неекономистите, дека без нови инвестиции, нема нови работни места. А анализата, пак, 
за инвестициите вели дека Македонија има значително побавна стапка на инвестиции, 
како учество во БДП, во споредба со другите земји во транзиција, а особено е ниско 
учеството на инвестициите во фиксниот капитал со изземен дел за градежни објекти. 
Значи, долгогодишната макроекономска рамнотежа, којашто не смее да се доведува во 
прашање, не била доволна за повеќе инвестиции во ефективни капацитети. Досегашните 
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структурни реформи, со и без контроверзии, исто така не обезбедиле привлечност за 
поголем влез на странски капитал, којшто е главната карактеристика на моделот на растот 
на повеќето земји во транзиција, коишто остварија фасцинантна конвергенција кон евро-
зоната. Тогаш, во што лежи нашиот дополнителен недостаток? Не верувам дека ризикувам 
многу, ако резимирам на следниов начин: Добро е што успеваме повеќе од една деценија 
да одржуваме ценовна стабилност, вклучително и стабилност на девизниот курс. Убеден 
сум дека без тоа ќе бевме во полоша ситуација. Но, јасно е дека незавршените структурни 
реформи и нереформираната администрација, како дел од тој процес, имаат исклучително 
негативно влијание и врз волуменот на формирање инвестиции и врз нивната секторска 
и проектна локација од аспект на ефикасноста и ефективноста. И уште појасно е дека 
негативното влијание на неекономските фактори, процесот на интегрирање на нашата 
земја кон најважните економски и политички интеграции и слабостите во управувањето 
со политичките процеси во земјата, имаа огромно негативно влијание врз обемот и 
лоцирањето на инвестициите, а со тоа и врз економскиот раст и вработеноста.     

2. Во изминатиот седумгодишен период, Народната банка на Република 
Македонија2 преку монетарната политика даде значителен придонес во 
создавањето амбиент за стабилен и подинамичен раст, пред сѐ, преку 
обезбедувањето стабилен девизен курс и ценовна стабилност. Инфлацијата 
во периодот од 2004 година заклучно со февруари 2011 година изнесува околу 2%, во 
просек. Притоа одржувањето на стабилноста на номиналниот девизен курс во голема 
мера придонесе за стабилноста на цените и за одржувањето стабилни инфлациски 
очекувања. Се покажа дека, особено во периодот на кризата, преземените мерки за 
одржување на стабилноста на курсот, имаа позитивни ефекти врз стабилизирањето на 
очекувањата и однесувањето на економските субјекти. Генерално, постојниот режим 
на девизен курс се потврди како соодветен за македонската економија, особено поради 
фактот што Македонија е мала и отворена економија, исклучително е евроизирана и за 
неа е карактеристично брзото пренесување на промените на курсот врз домашните цени. 
Анализите за рамнотежното ниво на девизниот курс коишто во Народната банка се прават 
со редовна динамика, постојано потврдуваат усогласеност на тековното ниво на девизен 
курс со економските фундаменти, па поради тоа, легитимно покренуваните иницијативи 
за евентуално воведување друг вид режим на девизен курс, по мое длабоко уверување 
оправдано не ги прифативме.   

Имајќи го предвид макроекономското окружување, монетарната 
политика во изминатите седум години се соочуваше со повеќе предизвици. 
Преземените монетарни мерки, соодветни за различните состојби од седумгодишниот 
период, овозможија успешно остварување на монетарните цели. Кон крајот на 2004 и во 
поголемиот дел од 2005 година, во услови на растечки дефицит во тековната сметка 
се соочивме со притисоци за депрецијација на девизниот курс на девизниот пазар, што 
и покрај ниската стапка на инфлација, наметна потреба од затегнување на монетарната 
политика. Вкупниот пораст на основната каматна стапка во овој период изнесуваше околу 
4 процентни поени, а воедно ја зголемивме и стапката на задолжителната резерва. Од 
крајот на 2005 година до пред крајот на 2007 година, тековите во билансот на 
плаќања доведоа до раст на девизните резерви, создавајќи простор за олабавување на 
монетарната политика. Во овој период, основната каматна стапка ја намаливме за околу 
5 процентни поени. И покрај високиот и растечки трговски дефицит, значителниот раст 
на приливите од приватните трансфери овозможи стеснување на дефицитот во тековната 
сметка. Воедно, беше забележан и силен раст на капиталните текови. И покрај силниот раст 
на економијата и влезот на нови капитални приливи во овој период, инфлацијата остана 

2 Во продолжение на Извештајот, Народната банка на Република Македонија е означена како Народната 
банка.
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ниска, а инфлациските очекувања беа стабилни. Периодот од крајот на 2007 година до 
крајот на 2009 година беше одбележан со значителна промена на макроекономскиот 
амбиент, што наложи затегнување на монетарната политика. Имено, од крајот на 2007 
година и во поголемиот дел на 2008 година, во домашната економија беа присутни 
изразени инфлациски притисоци, предизвикани од ценовниот шок на светскиот пазар на 
храна и енергија и растечката побарувачка. Овие фактори придонесоа за проширување 
на дефицитот во тековната сметка, што во услови на недоволни капитални приливи, ја 
зголеми надворешната ранливост на економијата. Во вакви услови, презедовме мерки 
за затегнување на монетарната политика. Кон крајот на 2008 година, глобалната криза 
започна да се чувствува во домашната економија, при што дојде до значително влошување 
на надворешната нерамнотежа, а притисоците за депрецијација на девизниот курс беа 
исклучително големи. На ваквите притисоци реагиравме со значителни интервенции на 
девизниот пазар и зголемување на каматната стапка на 9%. Воедно, во услови на растечка 
евроизација на депозитниот потенцијал, донесовме и одлука за зголемување на стапката 
на задолжителна резерва на банкарските депозити со девизна компонента. Преземените 
монетарни мерки и подобрувањето на глобалниот амбиент придонесоа за значително 
стабилизирање на очекувањата и враќање на довербата во стабилноста на денарот. 
Во услови на стабилни очекувања, постепен раст на извозот, сѐ уште ниска домашна 
побарувачка и доволни капитални приливи, надворешната нерамнотежа започна да се 
коригира, а притисоците за депрецијација беа исцрпени. Тоа ни овозможи да ја промениме 
насоката на монетарната политика. Затоа, од крајот на 2009 година монетарната 
политика се менуваше во насока на постепено олабавување, со вкупно намалување на 
каматната стапка за 5 п.п. Со тоа, таа во декември 2010 година беше сведена на историски 
најниското ниво од 4%. Критиките од поединци коишто ни беа упатувани за време на 
кризата, имено сме преземале мерки спротивни на тие што ги преземаа централните банки 
во развиените земји, всушност забораваа дека ние спроведуваме монетарна стратегија 
на „де факто“ фиксен девизен курс.  

3. Седумгодишниот период беше мошне плодотворен за развојот на 
банкарскиот систем и за одржувањето на неговата сигурност и стабилност. 
Постојаното унапредување на регулативата, особено донесувањето на новиот Закон за 
банките од 2007 година и обемната подзаконска регулатива, создадоа основи за развој 
на современ банкарски систем, којшто се темели врз: добро корпоративно управување, 
зајакнати системи за преземање и управување со ризиците, транспарентност во работењето, 
зајакната внатрешна и надворешна ревизија, примена на меѓународните стандарди за 
сметководство и за финансиско известување, заострени критериуми за можен акционер 
на банка и за член на органите на банка. Постојаните стремежи на Народната банка за 
унапредување на регулативата придонесоа за нејзино високо ниво на усогласеност со 
меѓународните стандарди, што се потврди и со високите оцени изречени од страна на 
меѓународните финансиски институции.  

Во предметните седум години се одвиваше забрзан процес на окрупнување 
и консолидација на банкарскиот систем. Се случија повеќе статусни промени 
(припојувања и спојувања) кај постоечките банки и штедилници, но беа и 
одземени дозволите за основање и работа на неколку банки и штедилници. 
Ваквите промени предизвикаа бројот на депозитните институции да се намали од дваесет 
и една банка и петнаесет штедилници на крајот на 2004 година, на седумнаесет банки и 
осум штедилници на почетокот на 2011 година. Истовремено, овој период го одбележаа и 
натамошните промени на сопственичката структура на банките, што главно се должи на 
влезот на повеќе странски, стратешки инвеститори. На тој начин, значително се зголеми 
учеството на странскиот капитал во вкупниот капитал на банките, но и учеството на 
странските финансиски институции во сопственичката структура на банките, коишто 
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станаа нивни доминантни акционери. Странскиот капитал достигна учество од 72,9% 
во вкупниот капитал на банкарскиот систем во Република Македонија и во споредба 
со крајот на 2004 година, забележа зголемување за 24 процентни поени. Пазарната 
консолидација и сопственичката трансформација во банкарскиот систем беа проследени со 
низа придобивки: организациски и управувачки унапредувања кај банките, зголемување 
на конкуренцијата, проширување на деловната мрежа на банките, раст на бројот на 
лицата вработени во банкарскиот систем и подобрување на нивната квалификациска 
структура, примена на современи технологии во секојдневното банкарско работење и 
диверзификација на понудата на банкарски услуги. 

Во седумгодишниот период, дојде до значително продлабочување на 
финансиското посредување коешто го вршат банките. Активата на банкарскиот 
систем на Република Македонија забележа двапати побрз раст од растот на бруто 
домашниот производ, потврдувајќи го зголеменото значење на банкарскиот систем за 
вкупниот раст на македонската економија. Учеството на активата на банкарскиот систем 
во бруто домашниот производ од 43,3% на крајот на 2004 година, се искачи на 71,2% на 
крајот од 2010 година. Во периодот 2004 - 2010 година е остварена просечна годишна 
стапка на раст на вкупните кредити на банките кај приватниот сектор од 23,1%, додека во 
претходниот седумгодишен период, 1997 - 2003 година, оваа стапка изнесуваше 11,6%. 
Истовремено, вкупните депозити во периoдот 2004 - 2010 година годишно се зголемувале за 
17,5%, во просек, наспроти 28,0% во претходниот седумгодишен период (со исклучување 
на ефектот од евроконверзијата). Тоа покажува дека при помал просечен годишен раст 
на депозитите, кредитниот раст во последните седум години беше удвоен. Во пoследните 
седум години, просечните активни и пасивни каматни стапки на банките на денарските 
кредити и депозити изнесуваат 10,8% и 5,9%, додека во претходниот седумгодишен период 
тие изнесуваа 19,4% и 10,8%, соодветно. Притоа, во јануари 2011 година, просечната 
каматна стапка на новоодобрените денарски кредити за сите рочности изнесуваше 8,5%. 
Овие споредби видно го илустрираат продлабочувањето на финансиското посредување, 
развојот на банкарскиот систем и ефектите од зголемената конкуренција во последните 
седум години. Но, тие се и јасен одговор на некои лесно изрекувани оцени во врска со 
карактерот на монетарната политика. 

Светската економска криза беше голем тест за македонскиот банкарски 
систем. И веќе е сосема јасно дека системот релативно безболно ги преброди 
последиците од неа. Тоа главно се должи на карактеристиките на системот, на 
внимателноста во управувањето со него и на квалитетот на супервизијата. Имено, 
банкарскиот систем се карактеризира со „затвореност“ во однос на глобалните 
финансиски текови. Фокусот на активностите на банките е пред сѐ домашниот пазар и 
традиционалните банкарски активности - прибирање депозити и пласман на кредити. 
Банките не применуваат комплексни финансиски активности и нивната зависност од 
странски извори на финансирање е мала. За разлика од банкарските системи на повеќето 
земји-членки на ЕУ, македонските банки во периодот на светската криза не користеа ниту 
привремена финансиска помош, ниту директна капитална поддршка од страна на државата. 
Овие слабости од развоен карактер, за време на кризата беа негова предност.

Нивото на ризици во банкарскиот сектор во целиот анализиран период 
се задржа во контролирани рамки, со истовремено одржување релативно 
висока и стабилна ликвидност и солвентност. Кредитниот ризик и во овој период 
беше најзначаен ризик во работењето на банките. Неговото значење дополнително е 
нагласено и преку т.н. индиректен кредитен ризик. Во услови на висока евроизираност 
во Република Македонија, банките, со вградувањето на заштитните клаузули во бројни 
кредитни производи, валутниот ризик го пренесуваат врз своите клиенти. Ист е случајот 
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и со заштитните клаузули во врска со ризикот од промена на каматните стапки. На тој 
начин, банките го намалуваат значењето на овие два ризика во нивниот вкупен профил 
на ризичност, но дополнително ја зголемуваат улогата на кредитниот ризик. Квалитетот 
на кредитното портфолио на банките во периодот на нагласен кредитен раст (2005-2008) 
бележеше постојано подобрување, додека почнувајќи од последниот квартал на 2008 
година, во периодот на и по кризата, дојде до негово влошување, се разбира очекувано. 

Во 2008 година, се соочивме со ризици што произлегуваат од прекумерен 
кредитен раст на банките, којшто во периодот на експанзија на економијата 
достигна околу 40% годишно. Затоа презедовме пакет-мерки за да ги ограничиме 
ризиците коишто произлегуваа од превисокиот кредитен растеж, особено кон населението. 
Во март 2008 година го заостривме третманот на кредитите врз основа на кредитни картички 
и пречекорувањата на тековни сметки при пресметката на стапката на адекватност на 
капиталот на банките. Имено, ги зголемивме пондерите за ризичност од 100% на 125%. 
На крајот на јуни 2008 година донесовме мерка за издвојување задолжителен депозит 
кај Народната банка, од страна на банките и штедилниците, коишто остваруваа повисок 
кредитен раст од пропишаната стапка. Мерката се применуваше до крајот на 2009 година. 
Овие мерки, во комбинација со низа монетарни мерки, придонесоа за смирување на 
силната кредитна експанзија и следствено, намалување на последиците од светската 
криза врз квалитетот на кредитното портфолио. 

Во периодот на светската економска криза, се соочивме и со потребата 
за преземање мерки за регулирање на ликвидносната позиција на банкарскиот 
систем. Во услови на забрзано слабеење на ликвидносните показатели, кон крајот на 
2008 година воведовме прудентно-регулативна мерка за одржување минимални стапки на 
ликвидност од страна на банките. Како резултат на оваа мерка, учеството на ликвидната 
актива во вкупната актива на банкарскиот систем се зголеми од 20,2% во март 2009 
година на 30,7% во декември 2010 година, а покриеноста на депозитите на населението 
со ликвидна актива од 44,6% на 61,9%, соодветно. 

Претходно посочената динамика на активностите на банките нужно 
водеше кон постепено намалување на стапката на адекватност на капиталот 
на банкарскиот систем. Сепак, солвентноста на банкарскиот систем и натаму 
остана висока. На крајот на 2010 година, стапката на адекватност на капиталот 
изнесуваше 16,14% што е двојно повеќе од законскиот минимум од 8%. Сите анализи 
покажаа дека опасноста од материјализација на ризикот од несолвентност на банките 
во Република Македонија е во контролирани рамки. Тоа го потврдуваат и резултатите од 
стрес-тестирањата за отпорноста на банкарскиот систем на различни хипотетички шокови 
и симулации, коишто се прават на редовна основа. Профитабилноста на банкарскиот 
систем варираше во зависност од обемот на нивните активности. 

Преземените корективни мерки кон банките и штедилниците кај кои беа утврдени 
незаконитости, неправилности и неуредности во работењето, беа придружени без 
исклучок со мерки за обезбедување целосна примена на новите барања за претпазливост 
во доменот на управувањето со ризиците, пред сѐ кредитниот и ликвидносниот ризик, 
подобрувањето на корпоративното управување и јакнењето на улогата на внатрешната 
ревизија во банките.

Почитувани, 

4. Изминатите седум години се период на зголемување на квалитетот 
на работата во сите сегменти од работењето на Народната банка. Читањето на 
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овој извештај лесно ќе го увери секој заинтересиран во тоа. Имено, напорно 
работевме на зајакнување на институционалниот капацитет во доменот 
на монетарното одлучување. Располагањето со соодветна аналитичка основа е 
клучно за носење оптимални монетарни одлуки. Капацитетот на монетарната политика 
за предвидување, оценување на нејзините ефекти врз монетарните цели и давањето 
одговори во која насока треба да се движат промените на политиката, во основа зависи од 
располагањето со соодветни инструменти за анализа и прогнозирање на идните трендови.. 
Токму од овие причини, во изминатите седум години многу време и енергија посветивме на 
изградбата на квалитетна и сеопфатна збирка на податоци, како и на развивање техники 
и модели за анализа и прогнозирање. Целиот овој процес  доведе до обликување на еден 
систематизиран и интегриран систем на прогнозирање и анализа на политиките, којшто 
се заснова врз два столба: краткорочно прогнозирање на показателите од сите сектори 
на економијата и среднорочно прогнозирање со користење модел со кој се обезбедува 
воедначена рамка на економијата. Врз основа на овие два столба, комбинирани со 
експертските оцени, обезбедивме добра основа за носење на монетарните одлуки. Во овие 
рамки, во 2009 година, започнавме циклус на редовни тримесечни проекции, следејќи 
го примерот на централните банки од високоразвиените економии. На ваков начин, 
обезбедивме ажурно следење на најновите макроекономски трендови, согледување на 
нивните влијанија врз монетарната политика и подлога за носење одлуки за евентуални 
монетарни промени. Во доменот на монетарното одлучување, значително унапредување 
остваривме со формирањето на Комитетот за оперативна монетарна политика, 
во февруари 2005 година. Комитетот стана надлежен за следење на спроведувањето 
на монетарната политика и донесувањето одлуки со влијание врз остварувањето на 
основната цел на монетарната политика. На редовните неделни седници на Комитетот се 
разгледуваат остварените и очекуваните движења во економијата, во банкарскиот систем и 
монетарните движења, се одлучува за оперативно спроведување на монетарната политика 
и за поставеноста на монетарната политика. На овој начин, се обезбеди јасна селекција 
на најзначајните информации коишто треба да се подготвуваат и да се разгледуваат со 
редовна динамика, со што се создадоа основи за поквалитетно одлучување  во доменот 
на монетарната политика.   

  
Во изминатите седум години ја подобривме комуникацијата со јавноста, 

зголемувајќи го на тој начин степенот на транспарентност. Свесни за одговорноста 
пред јавноста и за улогата на очекувањата во врска со монетарната ефективност, промените 
во внатрешниот систем на анализа, прогнозирањето и монетарното одлучување брзо 
започнавме да ги разменуваме и со јавноста. Во овој контекст, ги изменивме структурата 
и содржината на редовните квартални извештаи, со ставање фокус на идните ризици, 
а воедно започнавме со давање приказ на целокупната проектирана макроекономска 
рамка. Истовремено, работевме и на подобрување на другите форми на комуникација и 
транспарентност. Во еден дел ова се однесува на редовните образложенија на промените 
во монетарната политика пред јавноста преку конференции за печат, како и отпочнувањето 
со практиката на организирање работилници и конференции на коишто се разгледуваат 
актуелни и релевантни економски теми. Преку презентирање емпириски економски 
истражувања и конфронтирање на различните гледишта и пренесување на повеќе 
експертски искуства, овозможивме поголемо пренесување на знаењата кон пошироката 
јавност, како и размена на знаење и искуства на експертско ниво, што го подобруваат 
институционалниот аналитички капацитет за осмислување на макроекономските политики 
во земјата.   

Значително ја унапредивме супервизорската функција. Новите стандарди 
коишто произлегоа од Законот за банките и соодветната подзаконска регулатива, не само 
што бараа прилагодување и усогласување на работењето на банките, туку и развивање 
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нови пософистицирани супервизорски алатки и техники за оцена на изложеноста на 
банките на ризиците и начинот на управувањето со нив. Затоа, по двегодишни обемни 
подготовки и соработка со странски советници, во јануари 2008 година, започна 
примената на нов, понапреден супервизорски пристап. Со неговото воведување, во 
посебен фокус на супервизорскиот надзор се најде профилот на ризик на секоја одделна 
банка, пред сѐ нејзиното агрегатно ниво на изложеност на ризици и способноста на банката 
за управување со нив, адекватноста на капиталот, функционирањето на внатрешните 
контроли, системот на корпоративно управување, системот за спречување перење пари, 
работењето на внатрешната ревизија и примената на стандардите за информативна 
сигурност. Глобализацијата на финансиските текови проследена со формирањето 
комплексни банкарски групи и финансиски конгломерати, како и централизацијата на 
некои функции и активности кај матичните банки, наметна потреба и од продлабочување 
на соработката со супервизорските органи на банките коишто се доминантни сопственици 
на банки во Република Македонија. Оваа соработка ја втемеливме со потпишувањето 
билатерални меморандуми за соработка и преку активното учество во супервизорските 
колеџи. 

Почнувајќи од 2007 година, по примерот на мал број централни банки 
во тој период, започнавме да објавуваме годишни извештаи за финансиската 
стабилност во Република Македонија. На тој начин, „де факто“ пристапивме 
кон работа на втората задача на Народната банка - да придонесува кон одржување и 
унапредување на финансиската стабилност, и пред нејзиното попрецизно вградување 
во Законот за Народната банка од декември 2010 година. Во овие извештаи, даваме 
сеопфатна оцена за стабилноста на финансискиот систем, односно за неговата отпорност 
на надворешни шокови и за евентуалните системски ризици. Бидејќи анализата на 
финансиската стабилност претставува комплексна активност којашто се заснова на 
голем број истражувања, а нејзиното квалитетно подготвување во голема мера зависи од 
квалитетот и расположливоста на податоците за секторот „население“ и корпоративниот 
сектор, како најзначајни комитенти на финансиските институции, но и за различните 
сегменти од финансискиот систем, воспоставивме постојана соработка со домашните 
супервизорски и регулативни органи, но и со други државни институции и органи. 
Поучени од глобалното искуство од неодамнешната криза, во ноември 2009 година, со 
Министерството за финансии потпишавме Меморандум за соработка за одржување на 
финансиската стабилност и управување со финансиска криза во Република Македонија. 
Но, мора да се признае дека прашањето на „управувањето со криза“ е нова тема во 
Република Македонија, за разлика од прашањето „живеење во криза“. Ќе треба многу 
натамошна работа да го зголемиме капацитетот за нивно предвидување и особено за 
нивна амортизација. 

Виден напредок остваривме и во управувањето со девизните резерви, 
како многу важен сегмент од работењето на Народната банка. Имено, улогата 
и значењето на девизните резерви за одржувањето на внатрешната стабилност и 
надворешната ликвидност, бараат постојано следење на обемот и структурата на 
девизните резерви, како и контролирање на ризиците при нивното инвестирање. Во 
таа смисла, вложивме многу енергија за унапредување и зајакнување на процесот на 
одлучување и управување со ризиците при инвестирањето на девизните резерви. На 
почетокот на 2005 година формиравме Комитет за инвестирање. Пропишавме формален 
процес на донесување на одлуките за управување и ракување со девизните резерви, 
со јасна поделба на одговорностите на стратегиско, тактичко и оперативно ниво на 
одлучување. Исто така, ја ревидиравме применуваната инвестициска стратегија во насока 
на обезбедување повисоки приходи од инвестирањето на девизните резерви и подобро 
управување со ризиците. Овие активности овозможија да го поставиме управувањето на 
девизните резерви на современи основи, со примена на современи техники за оцена на 
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ризиците и механизми за следење на ефектите од инвестираните средства. Напредокот во 
оваа област го зголемивме и со измените на правилата за тргување на девизниот пазар.

   Во изминатите седум години, забележителен напредок остваривме и во другите 
сегменти значајни за вкупната ефикасност на Народната банка, коишто се исто така видливо 
илустрирани со факти приложени во овој извештај. Доброто и безбедно функционирање 
на платните системи е од клучно значење за секоја економија. Хавариите, застоите 
и нерационалностите на и во овие системи имаат неизмерливи трошоци за вкупниот 
економски циклус. Затоа, периодот 2004 - 2011 година, не пропуштивме да го одбележиме и 
со активности за натамошен развој на платните системи.  Со донесувањето на новиот Закон 
за платен промет и соодветната подзаконска регулатива, значително беше унапредена 
правната рамка на платните системи. Новиот закон попрецизно ја определи регулативната 
и надзорната улога на Народната банка за обезбедување стабилни, сигурни и ефикасни 
платни системи. Истовремено, работевме и на доградба на постојната инфраструктура 
на платните системи согласно со меѓународните барања, во функција на зголемување 
на сигурноста и ефикасноста и намалување на ризиците во извршувањето на платните 
трансакции.  

Забележавме и значителни подобрувања на статистичката функција. Во 
овој домен, треба особено да се истакнат постојаните активности за усогласување со 
меѓународните стандарди и подобрување на квалитетот на податоците коишто се во 
надлежност на Народната банка. Постојано работевме на унапредување и развој на 
макроекономските статистики, со оглед на фактот што тие претставуваат неопходен 
предуслов за анализа и осмислување на макроекономските политики. Во 2007 година 
за првпат воведовме статистички извештаи за меѓународната инвестициска позиција 
и за бруто надворешниот долг, а во 2008 година за првпат беше изготвена базична 
сметка на паричните текови во рамки на нововоспоставената финансиска статистика. 
Во анализираниот период беа воспоставени и основите на политиката на објавување на 
податоци, со што дополнително ја подобривме транспарентноста во нашето работење.     

Во рамки на трезорските активности, битно ги подобривме постојните и воведовме 
нови процедури за управување со готовината. Со нив, значително ги намаливме ризиците 
од оперативното работење и значително ја рационализиравме дистрибуцијата на готовите 
пари. Истовремено, битно ги подобривме безбедносните системи, со што ги намаливме 
и ризиците од евентуални надворешни упади. Почнувајќи од 2008 година, воведовме и 
редовно осигурување на транспортот на парични средства кај реномирани осигурителни 
компании. Голем напредок остваривме и во доменот на финансиското известување. 
Во анализираниот седумгодишен период финансиските извештаи на Народната банка 
се подготвуваа со примена на меѓународните стандарди за финансиско известување и 
редовно беа ревидирани од страна на надворешни ревизори, а од 2005 година започнавме 
и со финансиско известување на месечна основа. Во анализираниот седумгодишен период 
направивме напредок со скратување на временскиот период на подготвување, усвојување 
и објавување на финансиските извештаи, повторно во функција на транспарентно и 
одговорно работење пред јавноста. Согласно со мислењето на независните надворешни 
ревизорски куќи, во секоја од изминатите седум години финансиските извештаи даваа 
објективна слика за материјалното работење на Народната банка. 

Ја зголемивме одговорноста во управувањето на активата и пасивата на 
Народната банка. Особен придонес за тоа има институционализирањето на- Комитетот 
за управување со активата и пасивата, формиран во април 2005 година. 
Постојана грижа на овој комитет стана материјалното работење и последиците од тоа 
врз финансиските извештаи на Народната банка. Преминот кон изготвување тригодишни 
финансиски планови, со кои се создаде среднорочна рамка за работењето на Народната 
банка имаше значителен придонес во тоа.  
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Унапредувањето на работењето на внатрешната ревизија во Народната 
банка, имаше голем придонес врз зголемувањето на одговорноста на вработените и 
намалувањето на сите видови ризици поврзани со работењето. Во изминатите седум години 
внатрешната ревизија се претвори од функција којашто се доживуваше како попречувач 
на „комодитетот“ на извршителите во одделните сегменти од работењето на Народната 
банка, во функција којашто се бара заради одржување на „спокојството“ на извршителите. 
Со нејзиниот растеж, растеше сигурноста, се намалуваа ризиците, се зголемуваше 
капацитетот за зачувување на кредибилитетот на Народната банка. Извештајот јасно го 
илустрира процесот на намалување на ризиците и процесот на навременото извршување 
на препораките на внатрешната ревизија. 

Унапредувањето на информатичката поддршка беше безусловна потреба и во 
овие седум години од работењето на Народната банка. Од нејзиниот квалитет, односно 
софтверската поддршка и автоматизираноста на активностите на Народната банка, 
пресудно зависи ефикасноста во извршувањето и нивото на ризиците. Затоа, не бевме 
штедливи ниту во издвојувањето средства за набавка на опрема и знаење, ниту пак во 
вработувањето на потребните кадри.  

Административно-техничкото работење во Народната банка, во 
седумгодишниот период, за жал, ни одзеде повеќе од какво било претходно претпоставено 
време за тој вид активности. Причините се прозаични: (1) во нашиот општествен контекст, 
малите и безначајни пропусти во, на пример, јавните набавки и условите за работа 
на вработените, не се помала закана за кредибилитетот на Народната банка, одошто 
исти или слични пропусти во водењето на монетарната политика или извршувањето на 
супервизорската функција, за жал; и (2) вообичаениот традиционално лош пристап за овој 
вид задачи да се регрутираат лица со помал работен капацитет. Имено, малите евентуални 
инциденти од овој домен, тажно, но вистинито, се попожелни за насловните страници 
или ударните вести на повеќето медиуми. И бидејќи кредибилитетот на Народната банка 
ни беше над сè, вложувањето и во овој сектор мораше да биде подеднакво како и во 
дејностите коишто ги сочинуваат основните функции на Народната банка. Грижата и за 
овој вид активности доведе до фактот што Народната банка во сите седум години оствари 
целосна законитост во своето работење, без да загуби ниту еден спор пред судските 
органи, од кој било сегмент на работењето, вклучувајќи го и доменот на јавните набавки, 
во случаите кога беше предизвикана пред нив да ја потврдува својата законитост во 
работењето.   

Банално е, но вистинито, да се каже дека клучот за успешно работење секогаш 
лежи во човечкиот фактор. Затоа, вложивме многу, добивме многу, а во иднина од 
истиот влог очекуваме уште повеќе. Квантитетот на извршителите го зголемивме сосема 
малку. Во мај 2004 година нивниот број беше 420, во мај 2011 година 446, само 26 повеќе, 
односно за седум години пораст од околу 6%. Меѓутоа, битно го зголемивме квалитетот. 
Висококвалификуваните лица во 2004 година изнесуваа 183, или 44% од вкупниот број, 
а во 2011 година 264, односно околу 60% од вкупниот број, или плус 81 лице. Во 2004 
година, Народната банка имаше еден вработен доктор на науки, во 2011 година има 
шест.  Во истиот период, бројот на магистри се зголеми од 20 на 46. Соодветно на тоа, 
го намалувавме бројот на вработени со средно и основно образование. Истовремено, 
најголемиот број од нововработените ги насочивме кон клучните функции на банката. 
Најмногу го зголемивме капацитетот на банкарската супервизија, од 42 на 75 лица, се 
разбира сите со високо и над тоа образование; на единицата за истражување од 9 на 23 
лица, на единицата за информациска технологија од 22 на 31 и на единицата за платни 
системи од 14 на 26 лица. Истовремено, од извештајот може да се види бројот и видот на 
обуките остварени во странство и во земјата, во рамки на концептот на Народната банка 
за постојано образование.   
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Почитувани,

5. Напредокот во работењето на Народната банка е очигледен. И покрај големиот 
број страници на овој извештај, не беше можно во него да се сместат сите напори и сите 
позитивни поместувања, ниту пак доволно добро да се долови суштината и карактерот на 
вкупната трансформација што Народната банка ја оствари во изминатите седум години. 
Но, за да не бидеме погрешно разбрани, овој извештај не сакаме во ниту еден случај да 
биде каков било израз на некакво наше самозадоволство. Далеку сме од тоа. Карактерот на 
институцијата не прифаќа тези за дефинитивни сознанија. Знаењето на луѓето во Банката 
јасно ги разликува нашите предности при споредбите со другите институции во земјата и 
со некои централни банки, а уште повеќе ги распознава централните банки што сѐ уште 
се значително пред нас. Затоа, идните предизвици се најважното прашање. А тие 
се огромни. 

Сумирањето на последиците од светската финансиска и економска криза, барањето 
на грешките во структурата на системите и во чекорите на политиките, идентификувањето 
на главните лекции од кризата, повторно нѐ потсетија, заедно со тие што најмногу знаат, 
дека нашето знаење и нашите вештини не биле доволни за да нѐ заштитат од потресите 
со кои се соочи светот, почнувајќи од август 2007 година. 

„Модерната макроекономија (напиша Вилијам Вајт3, поранешен главен економист 
на Банката за меѓународни порамнувања и еден од ретките што ја претскажа кризата) е 
на погрешен колосек.“ Тој јасно напиша дека не ни помага унапредувањето на постојната 
макроекономска аналитичка рамка, туку нејзино целосно преосмислување. Вели дека 
моделите со претпоставка за рационални очекувања потфрлија, но исто така потфрлија и 
кејнзијанските модели коишто не можат да ги оценат пресвртните точки во економијата, 
бидејќи иднината пред сѐ ја оценуваат преку минатото.

И Бланшард, главниот економист на ММФ, соопштува ставови во таа насока. Тој 
вели дека: „Kризата не е предизвикана првенствено од макроекономската политика, но 
дека таа ги покажа недостатоците на преткризната рамка на политиките, присилувајќи 
ги носителите да изнаоѓаат нови политики за време на кризата и присилувајќи нѐ нас да 
размислуваме за архитектурата на посткризната макроекономска политика4.“ Накусо, 
според него, иако крајните цели и натаму остануваат стабилниот производствен јаз и 
стабилната инфлација, сепак, вели тој, на мапата на носителите на политиките треба 
да постојат и дополнителни цели - структурата на БДП, цените на недвижностите и на 
финансиската актива и задолжувањето на економските субјекти. Следствено, нагласува 
тој, кризата упати на можноста за користење поголем број расположливи инструменти 
за исполнување на целите од оние што се користени досега, а комбинираната употреба 
на традиционалните монетарни инструменти со регулативните мерки и подоброто 
функционирање на автоматските стабилизатори на фискалната политика се едни од 
најчесто споменуваните. Се разбира, и многу други угледни економисти размислуваат 
во истиот правец, така што, замената на некои од постојните со нови парадигми во 
економијата, како резултат на лекциите од кризата, е во тек. Затоа, сублимирано, во 
посткризните анализи може да прочитаме дека5:

„Наместо монетарна политика фокусирана на стабилноста на цените, ни 
треба монетарна политика фокусирана на инфлацијата, но исто така насочена против 
финансиските нерамнотежи.“ 

3 Вилијам Вајт, „Модерната макроекономија е на погрешен колосек“, Финансии и развој, декември 2009 
година.

4 Оливер Бланшард и други, „Преосмислување на макроекономската политика“, ММФ, февруари 2010 година.
5 Херве Ханун, „Кон глобална рамка на финансиската стабилност“, БИС, февруари 2010 година.
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„Наместо макропрудентна политика фокусирана на индивидуални банки, ни треба 
макропрудентна политика венчана со макропрудентен фокус врз системскиот ризик.“

„Наместо потпирањето само врз внатрешното управување со ризикот, 
саморегулирањето и пазарната дисциплина, досегашен постоечки фокус, нужно е 
фокусирање кон повисок банкарски капитал, подобро управување и продолжен параметар 
на регулирањето.“

„Наместо фискална политика којашто не се грижи доволно за финансиската 
стабилност, потребна е јасна, контрациклична политика, којашто вклучува фискални 
амортизери.“

„Наместо фокусирање само врз домашните таргети, потребна е поголема глобална 
координација.“

Според тоа, се бараат макроекономска рамка, политики, инструменти на микро 
и макро план, коишто ќе обезбедат не само ценовна стабилност, туку и одржување 
финансиска стабилност. Притоа, не е спорно дека финансиската стабилност има потреба 
од монетарната политика. Не е спорно дали монетарната политика треба да ги вклучува 
во своите модели цените на акциите, недвижностите и примарните производи, што до 
кризата не беше доволно актуелно. Прашањето е како може монетарната политика да 
биде посиметрична и насочена против ѕидањето финансиски нерамнотежи, како и што да 
се прави кога прудентните политики, дури и двете заедно, на микро и макро ниво, не се 
доволни за одржување на финансиската стабилност. 

Досега успешно се справувавме со прашањето на ценовната стабилност. За 
потребите на ценовната стабилност, успешно ја одржувавме стабилноста на девизниот 
курс како интермедијарна цел. Тоа напросто нѐ туркаше да водиме прудентна фискална и 
монетарна политика. Тоа пак ни помагаше да не произведуваме макроекономски ризици 
коишто лесно можат да ја тестираат стабилноста на нашиот финансиски систем. 

Евентуалната изнудена промена на таа стратегија, којашто досега добро ѝ служеше 
на економијата, може да биде вистински предизвик пред кој може да се најде Народната 
банка и тоа не поради самата себе, туку пред сѐ поради искушенијата по прудентноста на 
фискалната и другите политики, коишто пречесто се жртви на краткорочни хоризонти на 
одделни политички и социјални групации. 

Досега успешно ја одржуваме и стабилноста на финансискиот систем, затоа што 
успешно ја одржуваме стабилноста на банкарскиот сектор како повеќе од доминантен дел 
на тој систем. Супервизорската функција на Народната банка постојано напредуваше. 
Успешно ги применуваше меѓународните стандарди пропишани со Капиталната спогодба 
Базел 1 и на Капиталната спогодба Базел 2. Успешно ќе бидат спроведени и стандардите 
од Капиталната спогодба, веќе наречена Базел 3. И тие што се во врска со квалитетот и 
квантитетот на капиталот и тие коишто се однесуваат на сѐ уште неискалибрираните нови 
ликвидносни стандарди, на кои Народната банка започна да работи и да врши примена на 
некој начин уште пред усвојувањето на Базел 3. Меѓутоа, предизвиците за стабилноста 
на нашиот финансиски систем, како нова задача којашто попрецизно ѝ е зададена на 
Народната банка со Законот за Народната банка од декември 2010 година, ќе се зголемуваат 
заедно со темпото на зголемување на интегрираноста на нашиот финансиски систем и 
економија со оние на остатокот од светот. Глобализацијата, наспроти сиот свој придонес 
за развојот на човештвото, тестираше и негираше многу од постојните парадигми, за кои 
рековме нешто претходно. Таа недвосмислено отвори нови канали и за растот, но и за 
ризиците врз него.
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Во текот на оваа криза шоковите пред сѐ ни стигнаа преку каналот на надворешната 
размена. Во некоја евентуална, идна криза, тие ќе нѐ стасаат и преку финансиските и 
другите поврзаности. Со други зборови, нашата изложеност на глобалните шокови и на 
промените во макрополитиките на другите земји постојано ќе расте. 

Нивното разбирање, способноста за оцена на нивните ефекти врз домашната 
економија, способноста за следење на идните правци, битно ќе влијаат врз нашата 
способност за одржување на стабилноста на домашниот финансиски систем. Тие 
искушенија бараат да продолжиме да инвестираме во зголемувањето на нашето знаење, 
да инвестираме во изградбата на соодветна институционална рамка. Без соодветен 
институционален капацитет, без способност за препознавање на каналите на кризата, 
без вистинска оцена на нивниот интензитет, како носители на монетарната политика 
нема да можеме да осмислиме соодветни макроекономски сценарија, не би можеле да 
оцениме кога и какви промени треба да бидат преземени во монетарната политика и во 
прудентната регулатива.

Како централна банка, во последните години напорно работевме на овие прашања 
и затоа во нашите одлуки секогаш беше присутна компонентата придонес за одржување 
на финансиската стабилност.

Меѓутоа, сложеноста на прашањето за финансиската стабилност коешто најновата 
криза повторно го издвои пред сите други прашања, отвори редица важни прашања од кои 
зависи успешниот одговор, и тоа: за мандатите на централните банки; за нивниот стручен 
капацитет; за алатките; за имунитетите и управувачките структури и слично.

На пример, ако сакаме да бидеме попрецизни: Што е основата на мандатот на 
централната банка да се грижи за финансиската стабилност? Има ли, всушност, доволно 
законска основа? Доволно ли е тоа, што, на пример, во Законот за Народната банка 
е запишано дека Народната банка „придонесува (како второ наведена задача) кон 
одржување стабилен и конкурентен финансиски систем ориентиран кон пазарот“ и ништо 
повеќе за тоа? Дали централните банки имаат потребен стручен капацитет и извори за 
таа цел? Ги имаат ли централните банки потребните алатки? Им треба ли на централните 
банки дополнителна административна и законска основа? Дали постојната независност 
на централните банки е соодветна за таквата нова одговорност? Какви нови аранжмани 
во управувачката структура ѝ се потребни на централната банка за успех? итн.

Според тоа, новите интелектуални возбуди, не само за централните банкари, 
се пред нас. Од соодветните одговори ќе зависи нашиот капацитет за управувањето со 
ризиците и кризите.

Почитувани,

Тоа што го направивме во периодот 2004-2011 година релативно е измерливо, иако 
не очекуваме сите да се согласни за тоа. Сепак, веруваме дека Народната банка успешно 
ја изврши својата улога во одржувањето на макроекономската стабилност и создавањето 
услови за подинамичен раст на економијата. Банкарскиот систем оствари значителен 
напредок и остана стабилен и во периодот на светската економска криза, издржувајќи 
еден реален стрес-тест.

Го унапредивме процесот на монетарното одлучување. Го подобривме управувањето 
со девизните резерви. Извршивме успешен премин кон супервизија заснована врз 
ризици. Извршивме значајни внатрешни подобрувања во доменот на оптимализацијата 
на организациската поставеност на Банката. Во некои сегменти, клучни за дејствувањето 
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на Народната банка, остваривме фундаментални подобрувања коишто ќе придонесат за 
позитивни резултати на подолг рок. Битно го подобривме квалитетот на вработените, со 
нови, млади, добро образовани кадри и со постојано обучување во најдобрите светски 
центри. Институцијата влезе, ако може така да се каже, во фазата на својата зрелост 
достигнувајќи многу од стандардите на централните банки во развиените држави. Тој 
напредок не остана незабележан и од бројните мисии на меѓународните институции, 
коишто по разни поводи престојуваа и ја оценуваа работата на Народната банка.

Со своето професионално однесување, во изминатите седум години, грижливо 
чувајќи ја законски дефинираната независност, веруваме дека Народната банка успеа 
да го зголеми својот кредибилитет на институција којашто знае на најдобар начин да ги 
исполни доверените одговорности. Меѓутоа, добрите секогаш и безусловно се обврзани 
да бидат подобри. Спротивното не им се простува, како, на пример, на тие што не се тоа. 
Затоа, достигнатото ниво на функционирање на Народната банка е пред сѐ обврска за 
самата неа. Длабоко верувам дека вработените во Народната банка, токму поради својот 
кредибилитет, ќе го одржуваат растечкиот углед на Народната банка и во годините што 
следуваат.

                          Гувернер

Скопје, мај 2011 година                                                                            м-р Петар Гошев
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1. Спроведување на политиките,  
мерките и инСтрументите

1.1. Макроекономското опкружување и монетарната политика во 
Република Македонија

Во текот на 2004-2011 година продолжи примената на монетарната 
стратегија на таргетирање на девизниот курс на денарот во однос на еврото. 
Тоа значи дека монетарната политика на Народната банка беше фокусирана 
на одржување ниска и стабилна инфлација како крајна цел, пред сѐ преку 
одржување на стабилноста на номиналниот девизен курс денар - евро како 
посредна цел. При поставувањето на оваа посредна цел, Народната банка 
поаѓаше од уверувањето дека одржувањето стабилен девизен курс во мала и 
отворена економија е во функција на одржување ниска и стабилна инфлација 
и стабилни инфлациски очекувања. Извршените промени во монетарната 
политика во текот на овој период беа во функција на успешно остварување на 
вака поставените монетарни цели.  Притоа, ценовната стабилност, како основна 
монетарна цел, не е цел самата по себе. Имено, теоријата и практиката покажаа дека 
грижата за ценовната стабилност е најдобриот придонес што монетарната политика може 
да го даде за побрз и одржлив економски раст. Амбиентот на ценовна стабилност ја 
намалува неизвесноста во економијата, со што делува стимулативно врз потрошувачките 
и инвестициските одлуки на економските субјекти.

Промените во монетарната политика и преземените монетарни мерки 
беа одговор на промените во макроекономското окружување, коишто имаат 
директен ефект врз исполнувањето на монетарните цели. Притоа, макроекономскиот 
амбиент на спроведување на монетарната политика во текот на овој седумгодишен период 
постојано се менуваше. Во вакви услови, монетарните промени во одредени периоди 
беа во насока на зголемување на рестриктивноста на монетарната политика, додека 
пак во други периоди беа во насока на олабавување на политиката. Во услови кога 
стабилноста на номиналниот девизен курс е посредна монетарна цел, главна точка на 
интерес на монетарната политика е надворешната позиција на економијата. Промените 
во надворешната позиција претставуваат комбинација на одлуките и очекувањата на 
приватниот сектор и државата од една страна и на промените во надворешното окружување 
од друга страна. Тие влијаат врз понудата и побарувачката на девизниот пазар, а со тоа 
делуваат врз стабилноста на девизниот курс. 

Mонетарната политика во изминатите седум години имаше проактивен 
карактер, овозможувајќи успешно остварување на поставените монетарни 
цели. Така, инфлацијата во периодот од 2004 година досега изнесува околу 2%, во просек. 
Поголемите отстапувања од овој просек во одредени периоди, главно, се објаснуваат 
со фактори на страната на понудата. Се покажа дека одржувањето на стабилноста на 
номиналниот девизен курс е од клучна важност за стабилноста на цените и стабилните 
инфлациски очекувања. Притоа, треба да се има предвид дека во овој период нивото на 
девизните резерви постојано гравитираше околу адекватното ниво, демонстрирајќи го 
капацитетот за отстранување на притисоците врз девизниот курс и обезбедувајќи висок 
кредибилитет на монетарната политика. 
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Графикон 1
Движење на позначајните макроекономски индикатори во анализираниот период

 
Во рамки на изминатиот седумгодишен период, во основа, може 

да се изолираат четири, релативно куси потпериоди, односно фази во 
макроекономските трендови, коишто имаа различни ефекти и различни 
последици во спроведувањето на монетарната политика. Имено, првиот потпериод 
се однесува на периодот 2004 година - септември 2005 година којшто е одбележан со 
затегнување на монетарната политика. Вториот потпериод го покрива периодот од 
крајот на 2005 година до пред крајот на 2007 година и се одликува со олабавување на 
монетарната политика. Третиот потпериод е од крајот на 2007 година до крајот на 2009 
година, што во основа се совпаѓа со периодот на светски ценовни шокови и појавата на 
светската финансиска и економска криза, кога имплицитно се наметна карактерот на 
затегнување на монетарната политика. Четвртиот потпериод се однесува на втората 
половина на 2009 година и 2010 година и претставува период на монетарно олабавување. 
Овие четири потпериоди во продолжение ќе бидат подетаљно разработени од аспект на 
промените на монетарната политика во даденото макроекономско окружување.
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Графикон 2
Каматна стапка на благајнички записи на НБРМ - 28 дена
(во %, на годишно ниво)

Извор. НБРМ

1.1.1. Прва фаза - Макроекономското опкружување и монетарната 
политика во периодот 2004 година – септември 2005 година 

Првата фаза, се однесува на периодот 2004 година - септември 2005 
година. На почетокот на овој период монетарната политика се спроведуваше 
во услови на растечки дефицит во тековната сметка. Имено, за 2004 година беше 
карактеристичен посилен раст и на домашната побарувачката и на извозот. Со оглед на 
високиот степен на увозна зависност на домашниот извоз, ваквите движења создадоа 
поголеми притисоци врз увозот и доведоа до значително проширување на трговскиот 
дефицит и дефицитот во тековната сметка. Иако генерално новите капитални приливи беа 
доволни за покривање на тековниот јаз, сепак во поголем дел од годината притисоците 
за депрецијација на девизниот курс на девизниот пазар беа релативно големи. Така, по 
нето-продажбата на девизи во текот на 2003 година, на самиот почеток на 2004 година, 
Народната банка продолжи со интервенции на девизниот пазар во истата насока. 

Неповолните трендови на девизниот пазар коишто создадоа притисоци 
врз монетарната политика ги одразуваа неповолните промени во тековната 
сметка. Дефицитот во тековната сметка двојно се прошири од 4,1% од БДП во 2003 
година на 8,4% од БДП во 2004 година. Притисоците врз тековната сметка главно беа 
генерирани од растечката домашна побарувачка, којашто делуваше стимулативно врз 
растот на увозот. Имено, ова е период во којшто по подолго време на слаба побарувачка, 
се појавија првите знаци за нејзино зголемување. Стабилниот амбиент ја намали 
неизвесноста и воздржаноста од потрошувачка и инвестиции. Истовремено, банкарскиот 
систем започна да ја прилагодува својата актива на растечките извори на финансирање 
и на намалените ризици. Во вакви услови, беше забележано забрзување на кредитната 
активност и нагло продлабочување на степенот на финансиско посредување, што 
обезбеди дополнителна финансиска поддршка на економијата. Во оваа насока влијаеше 
и извршената либерализација на кредитирањето во странска валута во 2003 година, што 
овозможи одобрување девизни кредити на сите заинтересирани субјекти (население 
и претпријатија, за плаќање обврски во земјата или во странство). Овие промени во 
макроекономскиот амбиент укажаа на почеток на влегувањето на македонската економија 
во фаза на експанзија. Гледајќи го примерот на поразвиените економии во транзиција, 
очекувањата беа во насока на постепено забрзување на растот, кредитна експанзија и 
зголемување на притисоците врз увозната побарувачка. 
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Структурниот дефицит на девизи на девизниот пазар од претходниот 
период, процените за дополнително влошување на позицијата на тековната 
сметка и неизвесноста околу динамиката на капиталните приливи создадоа 
потреба за затегнување на монетарната политика. Промени во ваква насока сугерираа 
и оцените за релативните показатели за девизните резерви, коишто не беа поволни. 
Всушност во 2004 година, резервите покриваа нешто помалку од 3 месеци од увозот на 
стоки и услуги за наредната година, сигнализирајќи потреба од нивно зголемување. Во 
ваков амбиент, беше неопходна реакција преку монетарната политика, којашто ќе ги 
ублажи притисоците врз тековната сметка и ќе го зголеми капацитетот за одржување на 
стабилноста на девизниот курс. 

Графикон 3
Движење на позначајните макроекономски индикатори во првиот потпериод 

 
Оттука, и покрај ниската инфлација, со оглед на движењата на девизниот 

пазар и нивото на девизните резерви, во овој период во неколку наврати беше 
извршено затегнување на монетарната политика. Каматната стапка на благајничките 
записи, како основна каматна стапка, главно имаше растечки тренд, при што нејзиниот 
збирен пораст во овој период изнесуваше околу 4 процентни поени. 

Имено, во февруари 2004 година беше извршен премин од аукции на благајнички 
записи на принципот „тендер со каматни стапки“ кон аукции на принципот „тендер со 
износи“, согласно со неговата подобра моќ за сигнализирање. Воедно, беше проширено 
портфолиото на инструменти на Народната банка, преку коишто може да се апсорбира 
вишокот ликвидност (со воведување благајнички записи со рок на достасување од седум 
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дена), заради спречување дополнителни притисоци на девизниот пазар. Каматните 
стапки беа поставени на 5% и 8% за благајничките записи со достасување од седум 
дена и дваесет и осум дена, соодветно и споредено со претходниот период значеа 
зголемување на приносот на благајничките записи. Макроекономските трендови во овој 
период и очекуваните промени во макроекономскиот амбиент на краток рок условија 
дополнителни промени во монетарната политика до крајот на 2004 година. Така, во три 
наврати беше извршено зголемување на каматните стапки на благајничките записи, при 
што збирната промена изнесуваше 2 процентни поена, а каматните стапки достигнаа 
ниво од 7% и 10% за благајничките записи со достасување од седум дена и дваесет и осум 
дена. Покрај зголемувањето на основната каматна стапка, беа преземени и дополнителни 
монетарни мерки. Ова, пред сѐ, се однесува на зголемувањето на обврската за издвојување 
задолжителна резерва, од 7,5% на 10% од почетокот на 2005 година и за денарските и за 
девизните депозити. Оваа мерка беше преземена со цел да се намали дел од структурниот 
вишок на ликвидност, како и за да се одржи соодветниот капацитет на Народната банка за 
интервенции на девизниот пазар, а со тоа и стабилноста на девизниот курс. Дополнително, 
зголемувањето на стапката на задолжителна резерва имаше и прудентен карактер, во 
услови кога кредитите во девизи бележеа значителен раст.

Графикон 4
Движење на позначајните монетарни и девизни индикатори во првиот потпериод

Каматна стапка на благајнички записи
на НБРМ - 28 дена
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Преземените монетарни мерки го стабилизираа девизниот пазар и 
придонесоа за намалување на притисоците врз побарувачката на девизи. Сепак, 
во текот на 2005 година настанаа и промени во макроекономскиот амбиент, 
коишто повторно го променија соодносот на побарувачката и понудата на 
девизниот пазар. Имено, и покрај растот на увозната побарувачка, во овој период беше 
забележано зголемување на извозот, при раст на извозната побарувачка и подобрување 
на условите на размена (силен раст на цените на металите). Со тоа дојде до стеснување 
на трговскиот дефицит, при што тој речиси во целост беше финансиран преку нето-
приливите од приватни трансфери. Силниот раст на трансферите може да се објасни со 
стабилните очекувања на економските субјекти и растечките приноси на штедењето. Во 
вакви услови, дојде до значителна надолна корекција на дефицитот во тековната сметка 
(од 8,4% од БДП во 2004 година на 2,6% од БДП во 2005 година). Воедно, во оваа година 
беа забележани и високи приливи во капиталната сметка, во еден дел како резултат на 
задолжувањето на државата на меѓународниот пазар на капитал. При ваква позиција на 
билансот на плаќања, во 2005 година девизните резерви забележаа висок раст.

1.1.2. Втора фаза - Макроекономското опкружување и монетарната 
политика во периодот од крајот на 2005 година до крајот на 2007 
година 

Втората фаза го покрива периодот од крајот на 2005 година до пред крајот 
на 2007 година. Во овој период, тековите во билансот на плаќања овозможија 
раст на девизните резерви, создавајќи простор за постојано олабавување на 
монетарната политика. И покрај високиот и растечки трговски дефицит, значителниот 
раст на приливите преку приватни трансфери овозможи стеснување на дефицитот во 
тековната сметка (со исклучок на 2007 година). Континуитетот на стабилен амбиент 
беше клучен фактор што придонесе за значителниот раст на девизните приливи преку 
приватни трансфери во овој период. Приливите врз основа на приватни трансфери беа 
постепено канализирани како заштеди во рамки на банкарскиот систем, согласно со 
растечкиот опoртунитетен трошок од држење готовина. За втората фаза, дополнителна 
битна карактеристика е засилувањето на приватните капитални приливи. Имено, од 
2007 година започна т.н. „фаза на експанзија“ на капиталните текови. За разлика од 
претходниот период, кога капиталните приливи во домашната економија беа ниски, 
а евентуално поголемите износи главно се однесуваа на приватизацијата на државен 
капитал, во овој период беше забележан посилен влез на странски капитал во форма 
на директни инвестиции во приватниот сектор. Овој процес во македонската економија 
започна релативно подоцна, во споредба со останатите транзициски економии. Во 
согласност со овие текови, понудата на девизи во економијата постојано се зголемуваше, 
надминувајќи ја побарувачката и овозможувајќи постојан откуп на девизи од страна на 
Народната банка во текот на овој тригодишен период, што значи дека во овој период 
девизниот курс беше бранет од притисоци за апрецијација. 
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Графикон 5
Движење на позначајните макроекономски индикатори во вториот потпериод

Во услови на неизвесност околу времетраењето на поволните трендови, 
монетарната политика во поголемиот дел од 2005 година остана непроменета. 
Сепак, кон крајот на годината во услови на зголемени девизни приливи и растечка 
ликвидност, беа извршени промени во поставеноста на аукциите на благајнички 
записи. Така, во октомври, повторно беа воведени аукции на принципот „тендер 
со каматни стапки“. Во услови на вишок ликвидност и сиромашно портфолио 
на инструменти за инвестирање, интересот за инвестирање во благајнички 
записи беше висок, што овозможи постојано намалување на основната каматна 
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стапка. Со тоа, во „втората фаза“ каматната стапка имаше опаѓачки тренд, 
бележејќи збирен пад од септември 2005 до почетокот на 2008 година од околу 
5 процентни поени. Олабавувањето на монетарната политика беше во согласност со 
движењата на девизниот пазар. Понудата на девизи, во континуитет, ја надминуваше 
побарувачката на девизи овозможувајќи откуп на девизи од страна на Народната банка. 
Движењата на девизниот пазар соодветствуваа со тековите во билансот на плаќања. 
Имено, за овој период беше карактеристичен динамичен раст на економијата, или раст 
над потенцијалниот. Кредитната активност на банките беше силна, доведувајќи до брзо 
финансиско продлабочување. Иако овие движења се пренесуваа во растечки увоз, сепак 
тоа во голема мера беше ублажено од извозните остварувања. Поволната глобална 
конјунктура, особено на пазарот на метали, овозможи раст на извозот, со што трговскиот 
дефицит во овој период остана релативно стабилен. Воедно, продолжија поволните 
трендови кај приватните трансфери, при што во 2006 година тековната сметка беше речиси 
избалансирана. Иако во 2007 година, дефицитот во тековната сметка се прошири, сепак 
постојано високите капитални приливи беа доволни за негово финансирање. Притоа, битно 
е да се нагласи дека во 2007 година во структурата на капиталните приливи најзастапени 
беа приватните, недолжнички текови, укажувајќи на почеток на посилен влез на странски 
приватен капитал во македонската економија. И покрај силниот раст на економијата 
и влезот на нови капитални приливи, во „втората фаза“ инфлацијата остана 
ниска, а инфлациските очекувања беа стабилни.

1.1.3. Трета фаза - Макроекономското опкружување и монетарната 
политика во периодот од крајот на 2007 година до 2009 година 

Стабилните инфлациски трендови беа нарушени кон крајот на 2007 
година и го означија почетокот на „третата фаза“ на монетарни промени. 
Во оваа фаза, или периодот од крајот на 2007 година до пред крајот на 2009 
година, промените во монетарната политика беа во насока на затегнување. 
Сепак, макроекономските состојби во овие две години, кога централната 
банка ја менуваше политиката, беа различни. Од крајот на 2007 година и во 
поголемиот дел на 2008 година, економијата растеше со стапки повисоки од 
потенцијалниот раст. Воедно, во домашната економија започнаа да се чувствуваат 
силни инфлациски притисоци, предизвикани од ценовниот шок на светскиот пазар на 
храна и енергија. Комбинацијата на растечка побарувачка и влошени услови на размена 
придонесе за проширување на трговскиот дефицит. Истовремено, силните инфлациски 
притисоци ги влошија очекувањата на економските субјекти, што создаде притисоци 
врз побарувачката на девизи и доведе до намалување на приватните трансфери. Со тоа, 
дојде до проширување на дефицитот во тековната сметка, што во услови на недоволни 
капитални приливи ја зголеми надворешната ранливост на економијата. 

Во услови на растечки ризици за нарушување на внатрешната и 
надворешната рамнотежа, Народната банка презеде мерки во насока на 
затегнување на монетарната политика. Така, во февруари 2008 година Народната 
банка изврши промена во поставеноста на аукциите на благајнички записи, при што од 
„тендер со каматни стапки“ премина кон аукции на благајнички записи на принципот 
„тендер со износи“ (тендер со фиксна каматна стапка и неограничен износ на благајнички 
записи). Воедно, Народната банка донесе одлука за зголемување на каматната стапка 
на благајничките записи од 5,08%, колку што изнесуваше на последната аукција пред 
промената на тендерот, на 5,25%. Дополнителни зголемувања на каматната стапка беа 
извршени во март и мај 2008 година, при што каматната стапка на благајничките записи 
достигна 7%. Во услови на растечка инфлација и оцени за значително проширување на 
дефицитот во тековната сметка, еден од поголемите предизвици за Народната банка во 
тој период беше исклучително брзиот раст на кредитната активност, особено на сегментот 
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БДП и производствен јаз
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Графикон 6
Движење на позначајните макроекономски индикатори во третиот потпериод
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на кредитирање на населението. Со цел да се забави брзината на растот на кредитите 
и со тоа да се ублажат негативните преносни ефекти врз стабилноста на економијата 
и квалитетот на кредитното портфолио, во јуни 2008 година, Народната банка донесе 
одлука за задолжителен депозит кај Народната банка на Република Македонија. Банките 
и штедилниците беа обврзани да издвојуваат задолжителен депозит кај Народната банка, 
доколку нивниот раст на кредитите на населението надмине 40%, годишно, на крајот на 
декември 2008 година. Во секој случај, и покрај ваквите трендови, во првите три квартали 
од 2008 година, капиталните приливи беа доволни да го покријат јазот во тековната сметка. 
Ова овозможи Народната банка да ги зголеми девизните резерви преку интервенции на 
пазарот во овој период. 

Економските изгледи нагло се сменија во последниот квартал на 2008 
година. Глобалната економија се соочи со една од најдлабоките и најдолгите 
рецесии, првично предизвикана од колапсот на крупни финансиски институции 
во развиените економии. Преносните ефекти од глобалната економска и 
финансиска криза започнаа силно да се чувствуваат во домашната економија. 
Појавата и ескалацијата на глобалната криза, иако ја намали инфлацијата, ја зголеми 
неизвесноста и ризиците и влијаеше врз билансот на плаќања преку намалување на 
извозот и забавување на капиталните текови, што создаде големи притисоци на девизниот 
пазар. Со цел да се одржи стабилноста на фиксниот девизен курс и цените, Народната 
банка интервенира со нето-продажба на девизи. Во последниот квартал на годината се 
почувствуваа и одредени краткорочни психолошки ефекти врз депозитната база, што во 
услови на можни, идни ризици во банкарскиот систем, доведе до воведување нови мерки 
од страна на централната банка за минималната ликвидност што треба да се исполни и 
коишто имаа и макроефекти.

На почетокот на 2009 година, надворешната позиција на економијата 
дополнително се влоши, при што извозот значително се намали, а во услови на 
сѐ уште солидна домашна побарувачка, кај увозот сѐ уште не се забележуваше 
надолна корекција. Очекувањата продолжија да се влошуваат, што доведе до зголемени 
склоности за прилагодување на валутното портфолио кон поголема застапеност на 
девизните инструменти. Истовремено, иако не беше присутен синдромот на „ненадеен 
прекин“, износот на капитални приливи значително се намали во споредба со претходната 
година. Турбуленциите на глобалниот финансиски пазар, намалената доверба и растечката 
аверзија на инвеститорите кон ризик доведоа до намалување на капиталните приливи. 
Со тоа беше прекинат отпочнатиот посилен растечки тренд на странските директни 
инвестиции од претходните неколку години. Ваквата комбинација на неповолни фактори 
предизвика силни притисоци врз домашната валута, што е причина за интервенциите на 
централната банка во првите пет месеци од годината со нето-продажба на девизи од 5,2% 
од БДП. Со намалувањето на девизните резерви и оцените за неповолни идни движења во 
надворешниот сектор, условени од глобалното закрепнување, очигледна беше потребата 
од монетарно затегнување. Народната банка ја зголеми основната каматна стапка од 
7% на 9% во март 2009 година, а во мај, како одговор на сѐ поголемата евроизација 
на депозитната база на банките, стапката на задолжителна резерва за депозитите со 
девизна компонента се зголеми. На 28 мај 2009 година, Советот на Народната банка на 
Република Македонија усвои нова одлука за задолжителната резерва којашто предвидува 
зголемување на стапката на задолжителна резерва на банкарските депозити со девизна 
компонента. Оваа одлука влезе во сила во јули (зголемување на стапката на девизни 
обврски на банките од 10% на 11,5% и на стапката на обврски во домашна валута со 
девизна клаузула од 10% на 20%), односно во август (зголемување на стапката на 
девизните обврски на банките од 11,5% на 13%).
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1.1.4. Четврта фаза - Макроекономското опкружување и монетарната 
политика во периодот од втората половина на 2009 година до 2010 
година 

Четвртата фаза се однесува на втората половина на 2009 година и 
2010 година. Во овој период, монетарните мерки преземени дотогаш, како и 
подобрите и помалку неизвесни прогнози за светската економија придонесоа 
за значително стабилизирање на очекувањата и враќање на довербата во 
стабилноста на денарот. На почетокот на оваа фаза, стабилните очекувања овозможија 
силен раст на приватните трансфери. Од друга страна, домашната побарувачка и 
понатаму остана слаба. Делумен придонес за ваквата динамика на побарувачката имаше 
и финансиската поддршка во економијата. Имено, во услови на бавно обновување на 
изворите на финансирање и согледувања за сѐ уште присутни ризици, кредитната 
поддршка од банките значително се намали. Со тоа, пристапот до еден од главните извори 
на финансирање на увозот беше отежнат. Во вакви услови, увозната побарувачка почна 
побрзо да се прилагодува, овозможувајќи годишно намалување на трговскиот дефицит 
од вториот квартал на 2009 година. Од втората половина на 2009 година, дојде и до 
постепено подобрување на глобалниот амбиент, што придонесе за умерено закрепнување 
на извозот, преку раст на побарувачката и на извозните цени. Во вакви услови, во 2009 
година дојде до стеснување на дефицитот во тековната сметка од 12,8% од БДП во 2008 
година на 6,7% од БДП. Истовремено, капиталните текови се стабилизираа, при што 
високи приливи во девизните резерви беа обезбедени и преку надворешно задолжување 
на државата. Овие промени ја зголемија понудата на девизи овозможувајќи откуп на 
девизи од страна на Народната банка од 2,4% од БДП во втората половина на 2009 година 
и надополнување на девизните резерви. Позитивните поместувања во втората половина 
на годината ги надминаа очекувањата, што заедно со оцените за стабилна надворешна 
позиција во наредниот период, отвори простор за олабавување на монетарната политика. 
На крајот на ноември 2009 година, основната каматна стапка на Народната банка беше 
намалена за 0,5 процентни поени. 

Процесот на олабавување на монетарната политика продолжи и во текот 
на 2010 година. Основната каматна стапка на Народната банка во овој период 
беше намалена во седум наврати, при што во декември се сведе на 4%, или на 
историски најниското ниво. Прилагодливиот карактер на монетарната политика 
во овој период произлезе од промените во макроекономското окружување. 
Имено, во текот на 2010 година беше забележано постепено закрепнување на економската 
активност, поткрепено од подобрите очекувања и постепеното заздравување на кредитните 
текови. Сепак, нејзиното темпо не беше доволно силно за да предизвика големи притисоци 
врз увозот и трговскиот дефицит. Од друга страна, глобалната конјунктура за главните 
македонски производи значително се подобри, овозможувајќи постојан и силен раст на 
извозната побарувачка и зголемување на девизните приливи. Во текот на годината беше 
задржан и континуитетот на раст на приватните трансфери, што укажа на натамошно 
подобрување на очекувањата околу стабилноста на девизниот курс. При вакви движења, 
дефицитот во тековната сметка постојано се подобруваше. Во 2010 година тој изнесуваше 
2,8% од БДП, што претставува значителна надолна корекција во однос на претходната 
година. Притоа, во текот на годината остварувањата кај тековната сметка, во континуитет, 
беа поповолни од оцените, што доведе и до постојана надолна корекција на проекциите за 
тековниот дефицит во текот на годината. Ваквите ревизии укажаа на намалени идни ризици 
околу стабилноста на девизниот курс, што претставуваше битна влезна претпоставка во 
одлуките за олабавување на монетарната политика.
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Графикон 7
Движење на позначајните макроекономски индикатори во четвртиот потпериод

Иако во текот на 2010 година капиталните приливи беа релативно пониски од 
претходната година, сепак со оглед на нискиот тековен дефицит тие беа доволни за да 
овозможат позитивна позиција на билансот на плаќања. Во вакви услови Народната 
банка, во текот на годината, интервенираше на девизниот пазар со нето-откуп на девизи. 
Притоа, девизните резерви главно следеа растечка патека. Всушност, на крајот на 2010 
година со состојба од 1.715 милиoни евра, девизните резерви го надминаа преткризното 
ниво, притоа одржувајќи се на соодветна позиција. Воедно, девизните резерви на крајот 
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на годината ги надминаа и очекувањата, покажувајќи подобра појдовна позиција за 
следната година во однос на претходните оцени и подобар капацитет за ублажување на 
евентуалните негативни шокови во наредниот период. 

Табела 1
Основни макроекономски индикатори

* Претходен податок.
** Проценет податок.
*** Податокот за 2011 година се однесува на јануари.

1.2. Финансиската стабилност во Република Македонија

Во последните петнаесетина години, одржувањето и зајакнувањето на финансиската 
стабилност, стана сè позначајна цел при осмислувањето на економските политики на 
земјите. Народната банка на Република Македонија почнувајќи од 2004 година, започна 
со поставување систем за анализа и следење на финансиската стабилност, со што се 
приклучи на светскиот тренд во доменот на централното банкарство. Согласно со член 
3 од тогашниот Закон за Народната банка, поддржувањето на финансиската стабилност 
во земјата е важен предуслов за остварувањето на основната цел - одржувањето на 
ценовната стабилност. Со новиот Закон за Народната банка од декември 2010 година, 
значењето на финансиската стабилност е уште поистакнато. Основна цел на Народната 
банка и понатаму е постигнувањето и одржувањето на ценовната стабилност. Но, освен 
основната цел, со новиот Закон за Народната банка, се пропишува и друга цел, којашто 
е подредена на основната цел - да придонесува кон одржување стабилен и конкурентен 
финансиски систем ориентиран кон пазарот (член 6). 
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Во јули 2007 година беше изработен и усвоен првиот Извештај за финансиската 
стабилност во Република Македонија6. На овој начин, Народната банка на Република 
Македонија се вброи меѓу малиот број централни банки во светот коишто во тој период 
изработуваа вакви извештаи. Целта на овој извештај е, врз база на расположливите 
податоци, да даде приказ на стабилноста на финансискиот систем, односно на неговата 
отпорност и на системските ризици коишто може да го нарушат непреченото одвивање 
на процесот на финансиско посредување. 

Анализата на финансиската стабилност во основа опфаќа: оцена на влијанието на 
макроекономските и другите институционални фактори (домашни и надворешни фактори) 
врз стабилноста на финансискиот систем; анализа на движењата и остварувањата на 
нефинансискиот сектор (население и претпријатија) и нивното влијание врз стабилноста 
на финансискиот систем; анализа на големината, структурата и остварувањата на 
финансискиот систем; анализа на финансиската инфраструктура и правната рамка 
на финансискиот систем. Оттука, анализата на финансиската стабилност претставува 
комплексна истражувачка активност, којашто во голема мера зависи од квалитетот и 
расположливоста на потребните податоци, поради што во овој поглед Народната банка 
посебно се ангажираше. Воедно, во контекст на развивањето на системот за анализа и 
следење на финансиската стабилност, треба да се истакне и значителното кадровско 
екипирање во соодветните организациски делови. 

Извештаите за финансиската стабилност на Народната банка, покрај влијанието 
на макроекономското окружување врз финансискиот систем, вклучуваат и оцена на 
основните карактеристики на поодделните видови на финансиски институции, а пред 
сѐ на банкарскиот систем, како главен сегмент на финансискиот систем на Република 
Македонија. Посебно се анализираат секторот „население“ и секторот „претпријатија“, 
како најзначајни комитенти на финансиските институции, особено на банките. 
Дополнително, од недепозитните финансиски институции во извештаите се анализираат 
движењата во осигурителниот сектор, капитално финансираното пензиско осигурување 
и секторот за лизинг. Од финансиските пазари посебно се анализира пазарот на капитал. 
Во продолжение, се прикажани најзначајните движења во периодот 2004-2011 година во 
наведените сегменти7. 

1.2.1. Финансиски институции

Стабилниот финансиски систем е значаен услов за макроекономската стабилност и 
економската благосостојба на граѓаните. Можноста граѓаните и фирмите да инвестираат 
во финансиски производи е еден од темелите на пазарната економија. Поттикнувањето 
на развојот на безбеден и ефикасен финансиски систем е дел од основните задачи на 
Народната банка на Република Македонија. Банкарскиот сектор ја има најважната 
позиција во вкупниот финансиски сектор на Република Македонија и тој е во директна 
надлежност на Народната банка. Таа ја дели одговорноста за целиот финансиски систем 
со други државни институции.

6 Подетален осврт на поставувањето на системот за следење и анализа на финансиската стабилност е прикажан 
во делот 2.9. 

7 Овој дел од Извештајот е напишан врз основа на Извештаите за финансиската стабилност во Република 
Македонија, за 2006, 2007, 2008 и 2009 година. Оттука, најрано расположливите податоци се со состојба 
на 31.12.2005 година, а последно расположливите податоци се со состојба на 31.12.2009 година. Исклучок 
претставува делот за депозитните финансиски институции, каде е опфатен периодот од 31.12.2004 до 
31.12.2010 година. Покрај тоа, за пензиските фондови и пазарот на капитал еден дел од потребните податоци 
се расположливи со состојба на 31.12.2010 година.
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Табела 2
Структура на финансискиот систем на Република Македонија и учество на средствата во 
БДП

Извор: За секој институционален сегмент, надлежниот супервизорски орган (НБРМ, КХВ, МАПАС и Министерство 
за финансии).
Забелешка: н.ф. - конкретниот тип на финансиска институција не функционирал во анализираната година; н.п.- 
нема податок; податокот за БДП за 2009 година е претходен, а податокот за БДП за 2010 е проценет.

Финансискиот систем на Република Македонија се карактеризира со релативно 
едноставна структура, од аспект на видот на финансиските институции и асортиманот 
на производите и услугите коишто тие ги нудат. Реформите во пензискиот систем, 
раздвижувањата на пазарот на капиталот, како и влезот на странски стратешки 
инвеститори во одделни сегменти на финансискиот систем, придонесоа за зголемување на 
диверзифицираноста на финансискиот систем во анализираниот период и претставуваат 
фактор што поттикнува засилена конкуренција како меѓу истородните, така и меѓу 
различните финансиски институции8. Овој процес е проследен со значителен пораст 
на големината на финансискиот систем, што доведе до постојано зголемување на 
финансиското посредување. Во рамките на финансиската архитектура, банките ја имаат 
главната улога, со што во најголема мера ги условуваат движењата во финансискиот 
систем.

1.2.1.1. Депозитни финансиски институции

 Во периодот 2004-2010 година, банкарскиот систем на Република 
Македонија претрпе забележителни промени, како во доменот на пазарната 
и сопственичката структура, така и во поглед на обемот и содржината на 
активностите и неговите остварувања. Овие промени влијаеја во насока на 
збогатување на палетата на банкарски производи и услуги, проширување на 
банкарската мрежа, раст на бројот на вработени со истовремено подобрување 
на нивната квалификациска структура и постојана надградба на деловните               
практики и вештините на управување во банкарскиот систем. Со тоа, во 

8 Во декември 2010 година беше донесен нов закон за финансиски друштва (коj се применува од 01.01.2011 
година) со коj се регулира работата на друштва што ќе се занимаваат со кредитирање, издавање гаранции, 
факторинг и издавање платежни картички. На тој начин се формира нов сегмент на финансискиот систем, за 
кој е предвидено Министерството за финансии да биде надлежно за проверка на документацијата за работење 
и за издавање лиценци за работа.

2005 2009 2010 2005 2009 2010 2005 2009 2010 2005 2009 2010

Депозитни финансиски

институции
142.391 271.825 308.265 89,7% 89,7% н.п. 34 28 26 48,3% 66,4% 71,9%

Банки 140.436 268.543 305.290 88,4% 88,6% н.п. 20 18 18 47,6% 65,6% 71,2%

Штедилници 1.955 3.283 2.975 1,2% 1,1% н.п. 14 10 8 0,7% 0,8% 0,7%

Недепозитни

финансиски институции
16.427 31.347 н.п. 10,3% 10,3% н.п. 23 76 н.п. 5,6% 7,7% н.п.

Друштва за осигурување 13.618 12.202 н.п. 8,6% 4,0% н.п. 10 13 н.п. 4,6% 3,0% н.п.

Осигурителни брокерски

друштва
н.ф. н.п. н.п. н.ф. н.п. н.п. н.ф. 12 н.п. н.ф. н.п. н.п.

Друштва за застапување во

осигирувањето
н.ф. н.п. н.п. н.ф. н.п. н.п. н.ф. 5 н.п. н.ф. н.п. н.п.

Лизинг-друштва 2.276 9.115 н.п. 1,4% 3,0% н.п. 2 9 н.п. 0,8% 2,2% н.п.

Пензиски фондови н.ф. 8.752 12.494 н.ф. 2,9% н.п. н.ф. 4 4 н.ф. 2,1% 2,9%

Друштва за управување со

пензиски фондови
174 333 н.п. 0,1% 0,1% н.п. 2 2 2 0,1% 0,1% н.п.

Брокерски куќи 359 754 н.п. 0,2% 0,2% н.п. 9 18 н.п. 0,1% 0,2% н.п.

Инвестициски фондови н.ф. 152 н.п. н.ф. 0,1% н.п. н.ф. 8 н.п. н.ф. 0,0% н.п.

Друштва за управување со

инвестициски фондови
н.ф. 40 н.п. н.ф. 0,01% н.п. н.ф. 5 н.п. н.ф. 0,01% н.п.

Приватни фондови н.ф. н.п. н.п. н.ф. н.п. н.п. н.ф. н.п. н.п. н.ф. н.п. н.п.

Друштва за управување со

приватни фондови
н.ф. н.п. н.п. н.ф. н.п. н.п. н.ф. н.п. н.п. н.ф. н.п. н.п.

Вкупно 158.818 303.172 н.п. 100,0% 100,0% н.п. 57 104 н.п. 53,8% 74,1% н.п.

Учество na

средствата во БДП

(во %)

Вид на финансиски

институции

Вкупни средства

(милиони денари)
Структура во %

Број на

институции
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изминативе седум години, во Република Македонија, исто како и во секоја друга 
современа пазарна економија постепено, но постојано, банкарскиот систем ја 
засилуваше улогата на крвоток на економскиот живот, видно зајакнувајќи ја 
својата улога и значење за севкупната економија. 

Во периодот од 2004 до 2011 година, бевме сведоци на забрзување на процесот 
на окрупнување и консолидација на банкарскиот систем. Во овој период се случија 
неколку статусни промени кај банките, и тоа: спојување на две банки - „Тетовска банка“ 
АД Тетово и „Тетекс Кредитна банка“ АД Скопје со што беше формирана „ТТК банка“ 
АД Скопје во јули 2006 година, како и припојување на „Статер банка“ АД Куманово, кон 
„Централна Кооперативна банка“ АД Скопје на почетокот од 2011 година. Исто така, 
во овој период им беа одземени дозволите и беа иницирани ликвидациски и стечајни 
постапки кај две банки и пет штедилници: „Радобанк“ АД Скопје (април 2005 година), 
„Македонска банка“ АД Скопје (октомври 2007 година), штедилница „Киро Ќучук“ (август 
2006 година), „Граѓанска штедилница“ ДОО Скопје (март 2008 година), штедилница 
„Инко“ ДОО Скопје (август 2009 година), штедилница „Фершпед“ ДОО Скопје (април 2010 
година) и штедилница „АМ“ ДОО Скопје (ноември 2010 година). Дополнително на тоа, 
две штедилници се припоија кон банка (тогашна „Инвестбанка“ АД Скопје, а подоцна 
преименувана во „Шпаркасе банка“ Македонија АД Скопје) и тоа: штедилница „Малешевка“ 
ДОО Берово (август 2005 година) и „Македонска штедилница“ АД Скопје (октомври 2006 
година). Сето ова предизвика бројот на депозитните институции да се намали 
од дваесет и една банка и петнаесет штедилници на крајот на 2004 година, на 
осумнаесет банки и осум штедилници на крајот од 2010 година. Со оглед на 
извршеното присоединување на две банки9 на почетокот на 2011 година, на 
крајот на февруари 2011 година бројот на банките се сведе на седумнаесет, а 
бројот на штедилниците е непроменет.

Промените во структурата на банкарскиот систем во анализираниот седумгодишен 
период, беа проследени со целосна трансформација на сопственичката структура 
на банкарскиот систем. Основен двигател на сопственичката трансформација беше 
влезот на неколку нови стратешки инвеститори - финансиски институции. Влијание врз 
промените во сопственичката структура на банкарскиот систем имаше и зголемениот 
обем на тргување со акциите на банките на македонската берза, а особено силната 
динамика на портфолио-инвестициите во банкарскиот систем во 2006 година и 2007 
година. На крајот од 2010 година, бројот на банките во доминантна странска сопственост10 

9 Присоединување на „Статер банка“ АД Куманово кон „Централна кооперативна банка“ АД Скопје на 03.01.2011 
година.

10 Како банки во доминантна сопственост на странски акционери се сметаат оние каде што странски акционери 
поседуваат повеќе од 50% од бројот на издадени обични акции и, прикажани по азбучен редослед се: „Алфа 
банка“ АД Скопје (доминантен сопственик Alpha bank Грција), „Еуростандард банка“ АД Скопје (Gofi Group и 
Eastern Hemisphere Holding, Швајцарија), „Зираат банка“ АД Скопје (Ziraat bankasi Турција), „Извозна и кредитна 
банка“ АД Скопје (Demir Halk Bank Холандија), „Капитал банка“ АД Скопје (Alfa finance holding, Бугарија) 
„Комерцијална банка“ АД Скопје (портфолио и институционални инвеститори од странство поседуваат над 
50% од обичните акции), „НЛБ Тутунска банка“ АД Скопје (NLB Словенија), „Охридска банка“ АД Охрид (Societe 
Generale, Франција), „Прокредит банка“ АД Скопје (Prokredit holding Германија), „Статер банка“ АД Куманово 
(ЦКБ Бугарија), „Стопанска банка“ АД Скопје (National bank of Greece, Грција), „Универзална инвестициона 
банка“ АД Скопје (Цеко Минев и Ивајло Мутавчиев, Бугарија), „Централна кооперативна банка“ АД Скопје (ЦКБ 
Бугарија), „Шпаркасе банка“ Македонија АД Скопје (Steirmarkische Bank und Sparkasse, Австрија). Во периодот 
од 2004 до 2010 година, како нови стратешки инвеститори во банкарскиот систем на Република Македонија 
се јавија: „Демир Халк банкаси“ Холандија, „Алфа фајненс холдинг“ Бугарија, „Сосиете женерал“ Франција, 
ЦКБ Бугарија и „Штаермаркише банк унд шпаркеасе“ Aвстрија. Покрај тоа, во овој период како стратешки 
акционер се јави и „Мајлстоун“ Исланд, но поради започната стечајна постапка, своите акции во „Статер банка“ 
ги отуѓи со продажба на „ЦКБ“ Бугарија. На крајот од 2010 година беше издадена дозвола за присоединување 
на „Статер банка“ АД Куманово кон „ЦКБ“ АД Скопје (статусната промена е впишана во Централниот регистар 
на Република Македонија на 03.01.2011 година).
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изнесува четиринаесет, од кои девет се подружници на странски банки11. За споредба, 
на крајот на 2004 година бројот на банките во доминантна сопственост на странските 
акционери изнесуваше осум, од кои само четири беа подружници на странски банки. 
Странскиот капитал на 31.12.2010 година учествуваше со 72,9% во вкупниот капитал 
на банкарскиот систем во Република Македонија и во споредба со крајот на 2004 година 
забележа зголемување за 25,4 процентни поени12. Оттука, на крајот од 2010 година 
главната позиција во сопственичката структура на банкарскиот систем, но и во одредени 
билансни категории, а со тоа и на банкарскиот пазар во целина, ја имаат банките коишто 
се во доминантна сопственост на странски акционери. Сепак, пазарната консолидација 
и сопственичката трансформација во банкарскиот систем не треба да се сфатат како 
цел сама за себе, туку треба да се набљудуваат во поширок контекст, имајќи ги предвид 
придобивките од соодветните организациски и промени во управувањето кај банките 
коишто во крајна линија би требало да ги направат постабилни, но и поконкурентни.

И покрај сите промени, степенот на концентрација во банкарскиот систем на 
Република Македонија во изминатите седум години, се задржа на релативно високо 
ниво, што се потврдува со показателот ЦР-313. Концентрацијата во банкарскиот систем е 
поизразена во работењето со населението, во споредба со работењето со претпријатијата. 
Притоа, во периодот од 2004 година до 2010 година, се забележува благо зголемување 
на концентрацијата кај кредитирањето, со истовремено скромно опаѓање на степенот 
на концентрација кај депозитната активност. Доминацијата на трите најголеми банки во 
одделните категории дополнително ја потврдува релативно високата концентрација на 
банкарскиот систем. 

Графикон 8
Динамика на показателот ЦР-3 за избрани категории

Извор: НБРМ, врз основа на податоците добиени од страна на банките.

Процесот на пазарна консолидација и сопственичка трансформација во банкарскиот 
систем претставуваше основа за зголемување на конкуренцијата и проширување на 
деловната мрежа на банките. На крајот на 2010 година, банките располагаа со 436 
деловни единици преку кои физички се опслужуваат клиентите, што во споредба со 
31.12.2004 година претставува зголемување за 160 единици. Со тоа се создадоа услови за 
збогатување на понудата на банкарските производи, а посебно на кредитните производи 
за секторот „население“. Дополнително, инвестициите во проширувањето на деловната 

11 Како подружници на странски банки се сметаат банките коишто се во доминантна сопственост на странски 
банки, односно повеќе од 50% од бројот на издадените обични акции се во сопственост на странски банки.

12 Најголем раст на учеството на странскиот капитал во вкупниот капитал на ниво на банкарски систем беше 
забележан во 2007 година (за 13,0 процентни поени), по што следат 2008 година со 5,2 проценти поена и 2005 
година со 5,0 процентни поени. Во 2009 година, беше забележан пад на учеството на странскиот капитал во 
банкарскиот систем за 5,7 процентни поени.

13 Показателот ЦР-3 го покажува учеството на трите банки со најголеми средства (или која било анализирана 
сметководствена категорија) во вкупните средства на ниво на банкарски систем (или соодветна анализирана 
категорија). 
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мрежа главно беа придружени со воведување и сè поголема примена на современа 
технологија во секојдневното банкарско работење, што овозможи раст на бројот 
на банкомати и ПОС-терминали, раст на издадените платежни и кредитни картички и 
поголема промоција на финансиските услуги преку интернет.

Проширувањето на деловната мрежа на банките беше проследено со постојан 
раст на бројот на вработените лица во банкарскиот систем. Имено, на крајот од 2010 
година, банкарскиот систем на Република Македонија вработуваше 6.052 лица, додека на 
крајот на 2004 година бројот на вработените изнесуваше 4.635 лица14. Растот на бројот на 
вработените беше придружен со позитивни промени во нивната квалификациска 
структура, во насока на пораст на учеството на вработените лица со високо образование. 
Овие квалитативни преструктурирања на вработените во банкарскиот систем, би 
требало да претставуваат здрава основа за примена на современите и софистицирани 
регулативни барања, засновани на општоприфатени меѓународни стандарди. Растот на 
бројот на вработените во банките во изминатите седум години го следеше растот на 
нивните активности. Сепак, последиците од глобалната финансиска криза и нивното 
пренесување во домашната економија во минатите две години се одразија во насока на 
пад на продуктивноста на вработените во банкарскиот систем.

1.2.1.2. Анализа на движењата во банкарскиот систем

Значително зголемување на финансиското посредување•	

Зголемената улога на банкарскиот систем во вкупната економија во изминатиот 
седумгодишен период, се потврдува и преку растот на степенот на финансиското 
посредување. Така, соодносот меѓу активата на банкарскиот систем и бруто домашниот 
производ од 43,3% на крајот на 2004 година, се искачи на 71,2% на крајот од 2010 година.

Табела 3
Споредба на растот на активата со растот на бруто домашниот производ и показатели за 
степенот на финансиско посредување

Извор: НБРМ, врз основа на податоците добиени од страна на банките и Државниот завод за статистика.
* Податокот за БДП за 2009 е претходен податок од Државниот завод за статистика, податокот за БДП за 2010 
година е проценет податок на Државниот завод за статистика за првите три квартали од годината и проекција 
на НБРМ за последниот квартал од годината, додека податоците од 2004 година до 2007 година се ревидирани 
согласно со соопштениjа од Државниот завод за статистика од 29.10.2010 година и 22.12.2010 година.
** Стапката на инфлација е прикажана како подвижен просек од годишните стапки на инфлација за период од 
претходните дванаесет месеци.

14 Бројот на вработените во банкарскиот систем, на крајот од 2004 година и на крајот од првото полугодие на 
2010 година, претставуваше 0,9% и 1,0%, соодветно, од вкупниот број вработени во Република Македонија. 
Податокот за бројот на вработените лица се користи од Анкетата за работната сила на Државниот завод за 
статистика.

показател 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Номинална годишна стапка на раст на активата 12,5% 19,0% 24,0% 28,5% 12,1% 7,1% 13,7%

Номинална годишна стапка на раст на БДП 5,5% 8,3% 8,5% 14,0% 12,8% -0,6% 4,8%

Годишна стапка на инфлација** -0,4% 0,5% 3,2% 2,3% 8,3% -0,8% 1,6%

Реална годишна стапка на раст на активата 13,0% 18,4% 20,1% 25,6% 3,5% 8,0% 11,9%

Реална годишна стапка на раст на БДП 4,6% 4,4% 5,0% 6,1% 5,0% -0,9% 0,5%
Апсолутна вредност на соодносот меѓу

номиналните годишни стапки на раст на

вкупната актива и на БДП

2,29 2,30 2,83 2,03 0,94 11,15 2,83

Апсолутна вредност на соодносот меѓу реалните

годишни стапки на раст на вкупната актива и на

БДП

2,82 4,19 4,03 4,19 0,70 8,87 23,86

Вкупна актива / БДП* 43,3% 47,6% 54,4% 61,3% 60,9% 65,6% 71,2%

Вкупни кредити / БДП* 21,1% 23,3% 28,1% 34,2% 40,8% 42,5% 43,5%

Вкупни депозити / БДП* 30,2% 33,2% 38,5% 43,9% 43,9% 45,9% 49,7%
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Зголемувањето на степенот 
на финансиско посредување се 
согледува и преку постојаниот раст на 
соодносот на кредитите и депозитите 
со бруто домашниот производ. Притоа, 
во анализираниот период, посилен 
годишен раст бележеа кредитите, 
со што нивниот сооднос со бруто 
домашниот производ оствари побрза 
динамика. И покрај динамичниот раст 
на банкарскиот систем на Република 
Македонија во последните седум 
години (со исклучок на периодот на 
крајот на 2008 година и 2009 година 
кога дојдоа до израз ефектите од 
глобалната финансиска криза врз 
македонската економија), сепак, 
компаративната анализа со земјите 
од поблиското опкружување или 
поширокиот регион, покажува дека 

тој се вбројува во оние банкарски системи коишто имаат релативно низок степен на 
финансиско посредување. Тоа се должи пред сè на бавниот раст особено во првата декада 
од периодот на транзицијата, но самото тоа дава перспектива за подинамичен иден 
раст15. 

Значителна трансформација на структурата на активата на банките•	

Растот на степенот на финансиското посредување во анализираниот седумгодишен 
период, беше проследен со значителни структурни трансформации на активата 
(средствата) на банките, коишто се манифестираа преку силната кредитна активност и 
постојаната рочна и валутна трансформација на средствата. Имено, најголемите промени 
во структурата на активата на банкарскиот систем се однесуваат на намалувањето на 
учеството на пласманите кај другите банки и финансиски институции (од 31,2% на 
крајот на 2004 година, на 13,3% на 31.12.2010 година), за сметка на зголемувањето на 
учеството на кредитите на домашните нефинансиски субјекти (од 40,7% на крајот на 
2004 година на 55,1% на 31.12.2010 година). Паралелно со тоа, дојде до зголемување на 
структурното учество на готовината и средствата на сметки кај Народната банка, но и на 
учеството на портфолиото на хартии од вредност, првенствено заради инвестирањето 
во благајнички записи на Народната банка и особено во државни хартии од вредност 
издадени од Република Македонија16. Овие придвижувања во структурата на средствата 
на банките, најдобро покажуваат дека во минатите шест до седум години, а особено 
пред зенитот на глобалната економска криза, домашните банки главно се фокусираа кон 
засилено пласирање во високоприносни средства во домашната економија, за сметка на 
намалувањето на пласманите во нископриносни средства во странските банки.

15 Подетаљни споредби на банкарскиот систем на Република Македонија со банкарските системи на други земји 
можат да се најдат во годишните извештаи за банкарскиот систем и банкарската супервизија на интернет-
страницата на НБРМ: www.nbrm.mk.

16 Учеството на благајничките записи издадени од НБРМ во вкупната актива на банкарскиот систем во периодот 
2004 - 2010 година се зголеми од 3,8% на 8,5%, а учеството на државните записи во вкупната актива се зголеми 
од 0,5% на крајот на 2004 година на 4,7% на крајот од 2010 година. Оттука, на 31.12.2010 година, овие два 
финансиски инструмента сочинуваат 88,6% од вредноста на вкупното портфолио на хартии од вредност 
коешто го поседуваат домашните банки.
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Графикон 10
Структура на активата на банкарскиот 
систем на Република Македонија во 
периодот 2004 година - 2010 година

Структура на пасивата на банкарскиот 
систем на Република Македонија во 
периодот 2004 година - 2010 година

 Извор: НБРМ, врз основа на податоците добиени од страна на банките.

Скромна трансформација на структурата на пасивата•	

Наспроти динамичните движења во структурата на средствата на банките во минатиот 
седумгодишен период, пасивата на банките манифестираше поскромни структурни 
промени. Движењата на пасивата на банките во минатиот седумгодишен период ја потврдува 
нивната склоност да го темелат растот на своите активности, првенствено на домашните 
извори на финансирање, односно на депозитите. Имено, депозитите на домашните 
нефинансиски субјекти ја задржаа доминантната позиција во финансирањето на 
активностите на банките, што се покажа како исклучително важен елемент за одржување 
на стабилноста на домашниот банкарскиот систем во услови на глобални финансиски 
нарушувања. Структурното учество на депозитите и на заемите на/од странски и домашни 
банки и финансиски институции забележа раст. За сметка на тоа, учеството на капиталот и 
резервите во финансирањето на активностите на банките се намали. 

Стеснување на јазот меѓу средствата и обврските со валутна компонента•	

Трансформацијата на средствата на банките во минатите неколку години од девизен 
квалитет во денарски квалитет (којшто го вклучува и користењето на девизната клаузула) 
предизвика стеснување на јазот меѓу средствата и обврските со валутна компонента17. 
Овој јаз18 на крајот од 2004 година изнесуваше 51,5% од сопствените средства, а на крајот 
на 2010 година изнесува 19,0%, што упатува на значително намалување на изложеноста на 
банките на валутен ризик. Меѓутоа, стеснувањето на јазот меѓу средствата и обврските 
со валутна компонента беше остварено при дивергентни движења на двата составни 
сегмента на отворената девизна позиција – јазот меѓу средствата и обврските во 
денари со валутна клаузула и јазот меѓу девизните средства и обврски. Имено, 
јазот меѓу девизните средства и обврски постојано бележеше продлабочување во негативна 
насока, додека јазот меѓу средствата и обврските во денари со валутна клаузула бележеше 
зголемување во позитивна насока. Воедно, овие движења ја потврдуваат склоноста на банките 
за трансформација на валутниот ризик во индиректен кредитен ризик, при истовремена 
зголемена рочна трансформација на средствата со валутна компонента.

17 Средствата и обврските со валутна компонента ги опфаќаат средствата и обврските номинирани во девизи и 
во денари со валутна клаузула.

18 Јазот меѓу средствата и обврските со валутна компонента во суштина ја претставува отворената девизна 
позиција на ниво на банкарскиот систем. 
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Графикон 11
Учество на јазот меѓу активата и пасивата со валутна компонента во сопствените средства 
на банките во периодот 2004 година - 2010 година

Извор: НБРМ, врз основа на податоците добиени од страна на банките.

Кредитниот ризик е сѐ уште најприсутен•	

Кредитниот ризик е најприсутен во работењето на банките во Република 
Македонија. Унапредувањето на политиките и процедурите за управување со 
кредитниот ризик во изминатиот седумгодишен период, предизвика, генерално, 
подобрување на показателите за изложеноста на банките на кредитен ризик 
(иако во различни периоди, овие показатели бележеа различни движења). 
Показателот за учеството на кредитната изложеност класифицирана во „В“, „Г“ и „Д“ во 
вкупната кредитна изложеност забележа подобрување од 13,2% на крајот на 2004 година, 
на 7,1% на 31.12.2010 година. Истовремено, учеството на нефункционалните во вкупните 
кредити се намали за 7,7 процентни поени (од 17% на 31.12.2004 година, на 9,3% на 
31.12.2010 година), додека просечното ниво на ризичност забележа подобрување од 3 
процентни поени (од 9,7% на 31.12.2004 година, на 6,1% на 31.12.2010 година).

Графикон 12
Динамика на некои показатели за кредитниот ризик во периодот 2004 година - 2010 
година

Извор: НБРМ, врз основа на податоците добиени од страна на банките.
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Завидно ниво на адекватност на капиталот•	

И покрај посилниот раст на активата пондерирана според ризиците во споредба 
со растот на сопствените средства, во најголем дел од минатиот седумгодишен период, 
сепак, банките во Република Македонија одржуваа релативно висока стапка на 
адекватност на капиталот. На 31.12.2010 година, адекватноста на капиталот на ниво на 
банкарскиот систем изнесуваше 16,1%, што е двојно повисока од законски пропишаното 
минимално ниво од 8%. Показателот за соодносот меѓу основниот капитал и активата 
пондерирана според ризиците на ниво на банкарскиот систем на 31.12.2010 година 
изнесуваше 13,4%, наспроти 23,9% на 31.12.2004 година. Показателот за задолженоста, 
мерена преку учеството на капиталот и резервите во вкупните билансни и вонбилансни 
активност на 31.12.2010 година изнесуваше 8,9% и во споредба со крајот на 2004 година 
е помал за 15,4 процентни поени.

Графикон 13
Динамика на показателите за солвентноста на банкарскиот систем во периодот 2004 
година - 2010 година

Извор: НБРМ, врз основа на податоците добиени од страна на банките.

Промена во структурата на приходите•	

Во изминатите седум години, дојде до целосна промена на структурата на 
приходите на банките. Нето каматниот приход стана најзначајна приходна категорија 
за банките и постепено го доби доминантното место во приходниот потенцијал. Во 
2004 година, нето каматниот приход на банките зафаќаше помалку од половината од 
вкупните приходи, а во 2010 година учествува со околу две третини во вкупните приходи. 
Наспроти тоа, вонредните приходи постепено го загубија своето значење во структурата 
на приходите. Причините за овие промени првенствено се должат на забрзаниот раст на 
кредитната активност, којашто значеше зголемување на висококаматоносните средства, 
но и постепено разрешување на проблемите поврзани со старото кредитно портфолио 
коешто инцидентно создаваше вонредни приходи. Најголем дел од приходите на банките 
се апсорбираат за покривање на оперативните трошоци, по што следи исправката на 
вредноста. Во минатите седум години, добивката на банкарскиот систем покажа изразена 
варијабилност, што всушност го отсликува цикличниот карактер на профитабилноста на 
банките.
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Графикон 14
Динамика на вкупните приходи на банкарскиот 
систем во периодот 2004 година - 2010 година

Користење на приходите на банките за 
покривање на одделните расходи во 
периодот 2004 година - 2010 година

Извор: НБРМ, врз основа на податоците добиени од страна на банките.

Во продолжение е прикажана динамиката во изминатите седум години (2004 - 
2010 година) на некои од основните показатели за финансиска стабилност пресметани за 
банкарскиот систем на Република Македонија.

Табела 4
Основните показатели за финансиска стабилност на банкарскиот систем на Република 
Македонија
(во проценти)

Извор: НБРМ, врз основа на податоците добиени од страна на банките.
Забелешка: Вредностите на показателите за финансиската стабилност се пресметани со користење на 
методологијата на ММФ за пресметка на показателите за финансиската стабилност. Оттука, можна е одредена 
разлика во вредностите на дадените показатели, со сличните или идентичните показатели коишто се користат 
од НБРМ за потребите на анализата на банкарскиот систем, пред сè поради можни разлики во дефинициите на 
одредени категории коишто се користат во пресметката на показателите.
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Оперативни трошоци

Реден

број
Основни индикатори за финансиска стабилност 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Адекватност на капиталот

1 Коефициент за адекватност на капиталот 23,0 21,3 18,3 17,0 16,2 16,4 16,1
2 Основен капитал /актива пондерирана за ризици 27,4 24,3 18,9 15,7 14,0 13,8 13,4

Структура на актива

3 Секторска структура на кредити
Претпријатија (кредити на претпријатија / бруто

кредити на нефинансиски субјекти) 63,5 61,7 59,0 54,9 54,2 58,7 58,9
Население (кредити на население / бруто кредити на

нефинансиски субјекти) 26,1 30,6 33,4 37,7 38,5 37,9 37,1
Кредити со валутна компонента / бруто кредити на

нефинансиски субјекти 40,6 49,2 52,7 54,7 57,0 58,5 58,8
Девизни кредити /бруто кредити на

нефинансиски субјекти 20,0 25,4 26,3 24,6 22,9 22,6 25,8

Денарски кредити со валутна клаузула / бруто кредити

на нефинансиски субјекти 20,6 23,8 26,4 30,1 34,1 35,9 33,0
4 Нефункционални кредити / бруто кредити 17,0 15,0 11,2 7,5 6,7 8,9 9,0

5

Нефункционални кредити (нето од издвоените

резервации за вкупните кредити) / сопствени средства 3,8 2,9 0,7 -5,0 -6,2 -0,6 -0,3
Профитабилност

6 РOAA 0,5 1,2 1,8 1,8 1,4 0,6 0,8
7 РOAE 3,1 7,5 12,3 15,0 12,5 5,6 7,3
8 Нето каматен приход /бруто приходи 49,6 53,8 57,1 57,0 58,9 62,6 61,8

9 Некаматни расходи / бруто приходи 80,5 68,1 63,6 60,3 64,0 64,5 68,2
Ликвидносен ризик

10 Висoколиквидна актива / вкупна актива 6/ 12,4 15,0 18,0 20,9 16,9 20,6 25,3
11 Високоликвидна актива / краткорочни обврски 7/ 18,5 21,7 25,2 28,2 24,0 30,1 38,5

Пазарен ризик

12 Нето отворена девизна позиција / сопствени средства 52,2 51,6 47,0 38,2 25,1 13,0 18,9
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Во рамки на наведените општи трендови, активностите на банките 
и показателите за одделните аспекти на банкарското работење во текот на 
анализираниот седумгодишен период бележеа одредени флуктуации, условени 
од макроекономските движења во земјата, очекувањата за идниот период 
и согледувањата на банките во однос на ризиците. Следствено, од аспект на 
движењата во банкарскиот систем, можат да се издвојат три потпериоди: а) 
периодот од 2004 до пред крајот на 2008 година; б) кризниот период од крајот на 
2008 до 2009 година; в) посткризниот период во 2010 година. Во продолжение, 
подетаљно се разработени движењата во банкарскиот систем во наведените 
потпериоди. 

Банкарскиот систем на Република Македонија во периодот од 2004 до 
пред крајот на 2008 година

Забрзан кредитен раст•	

Во периодот од 2004 година до пред крајот на 2008 година, во услови на 
релативно поволен макроекономски амбиент, активата на банкарскиот систем 
на Република Македонија забележа двапати побрз раст од растот на бруто 
домашниот производ, потврдувајќи го зголеменото значење на банкарскиот систем за 
вкупниот раст на македонската економија. Имено, во овој период активата на банкарскиот 
систем се зголеми за повеќе од двапати (од 117.985 милиони денари на 31.12.2004 година, 
на 250.704 милиони денари на 31.12.2008 година).

Графикон 15
Апсолутна и релативна годишна промена на кредитите според секторската структура во 
периодот 2004 година - 2010 година

Извор: НБРМ, врз основа на податоците добиени од страна на банките.

Најголем придонес во растот на активата во пред кризниот период дадоа 
кредитите на нефинансиски субјекти коишто за период од четири години се 
зголемија за речиси 193% (или за 110.541 милиони денари). Ова особено се 
однесува на периодот 2007 година и 2008 година - кога кредитната активност се 
одликуваше со силен раст, па дури постоеја и елементи за преминување на прагот меѓу 
т.н. одржлив кредитен раст и т.н. прекумерна кредитна експанзија („credit boom“), односно 
појава на елементи на т.н. „прегревање“ (т.н. „overheating“) во обемот на банкарските 
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активности. Имено, во 2004, 2005 и 2006 година, стапките на раст на кредитите на 
нефинансиските субјекти се движеа меѓу 20% и 30%; во 2007 година годишните стапки 
на раст надминаа 30%; а во првата половина од 2008 година кредитите растеа со годишна 
стапка поголема од 40%19. 

Во услови на поволен макроекономски амбиент, процесот на трансформација на 
средствата на банките, беше основа за силен раст на кредитната активност, којшто посебно 
беше воочлив во кредитирањето кон секторот „население“. Кредитите кон овој 
сектор, во анализираниот четиригодишен период бележеа повисоки годишни стапки 
на раст во споредба со кредитите на претпријатијата. Сепак, претпријатијата имаа 
поголем придонес во апсолутниот раст на кредитите. Подинамичниот раст на кредитната 
активност кон населението, на одреден начин претставува надоместување на ниската 
појдовна основа карактеристична за периодот на транзиција кога постоеше општо 
воздржување на банките од кредитирање на населението. 

Забрзаниот кредитен растеж во периодот до 2008 година се одвиваше 
паралелно со влезот на нови инвеститори во банкарскиот систем, постепено зголемување 
на конкурентска борба меѓу банките за освојување поголем пазарен удел, присуство 
на висок оптимизам меѓу економските субјекти и следствено, олеснување на условите 
за одобрување на кредити. Во такви услови, показателите за изложеноста на кредитен 
ризик на банките бележеа постојан пад. Во периодот од 2004 до 2008 година, просечното 
ниво на ризичност на кредитната изложеност забележа намалување за 3,9 процентни 
поени (од 9,7% на 31.12.2004 година на 5,8% на 31.12.2008 година), додека учеството на 
изложеноста класифицирана во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ во вкупната кредитна 
изложеност се намали за 6,8 процентни поени (од 13,2% на 31.12.2004 година, на 6,4% 
на 31.12.2008 година). 

Во периодот 2004 година - 2008 година дојде до значително т.н. финансиско 
продлабочување, односно довербата на депонентите во домашниот банкарски 
систем постојано бележеше зголемување. Така, депозитите од нефинансиски 
субјекти се зголемија за повеќе од двапати (од 82.284 милиони денари на 31.12.2004 
година, на 180.913 милиони денари на 31.12.2008 година), а депозитите од населението 
придонесоа со околу 60% во вкупното зголемување на депозитите.

19  Во средината на 2008 година беше воведена мерката за задолжителен депозит кај НБРМ (подетаљно е 
објаснето во делот 2.2.3.7). Истовремено, се воведе и мерка за зголемување на пондерите на ризичност при 
пресметката на активата пондерирана за кредитен ризик и со тоа, адекватноста на капиталот, за побарувањата 
врз основа на пречекорувања врз основа на тековни сметки и издадените кредитните картички од 100% на 
125% (подетаљно е објаснето во делот 2.8.1.2.).
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Графикон 16
Апсолутна и релативна годишна промена на депозитите според сектори во периодот 2004 
година - 2010 година

Извор: НБРМ, врз основа на податоците добиени од страна на банките.

Во услови на изразена кредитна експанзија и нешто поумерен раст на депозитите, 
банките во значителна мерка го користеа депозитниот потенцијал како извор за 
финансирање на своите активности. Имено, показателот за соодносот меѓу кредитите 
и депозитите од 69,7% на 31.12.2004 година се зголеми на 92,8% на 31.12.2008 година. 
Истовремено, показателите за ликвидноста на банкарскиот систем бележаа 
постепено намалување. Така, на 31.12.2008 година, ликвидната актива на банките 
покриваше 32,4% од нивните краткорочни обврски, што претставува пад од 23,8 процентни 
поени во споредба со крајот на 2004 година. 

Намалување на солвентноста и подобрување на профитабилноста•	

Постепеното намалување на показателите на солвентноста, беше една од 
главните одлики на банкарскиот систем во периодот до 2008 година, во услови 
на силен раст на вкупните активности на банките. Во периодот од 31.12.2004 до 
31.12.2008 година, стапката на адекватност на капиталот на банкарскиот систем забележа 
намалување од 6,8 процентни поени (од 23% на 31.12.2004 година, на 16,2% на 31.12.2008 
година). 

Постојаниот тренд на пораст на обемот на активности на банките имаше директен 
позитивен одраз врз подобрување на профитабилноста и ефикасноста на банките. Во 
2004 година банките сѐ уште работеа на границата од профитабилноста, а потоа, до 
втората половина на 2008 година следеше период на општ тренд на подобрување на 
показателите за профитабилноста, којшто првенствено беше условен од конверзијата 
на нископриносните девизни средства пласирани во странски банки, во високоприносни 
побарувања од резиденти. Во периодот од 31.12.2004 до 30.06.2008 година, основните 
показатели за профитабилноста – повратот на просечната актива (РОАА) и повратот 
на просечниот капитал и резерви (РОАЕ) неколкукратно се зголемија (РОАА се зголеми за 
речиси 4 пати, додека РОАЕ се зголеми за повеќе од шестпати).
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Графикон 17
Динамика на основните показатели за профитабилноста на банките во периодот 2004 
година - 2010 година

Извор: НБРМ, врз основа на податоците добиени од страна на банките.

Банкарскиот систем на Република Македонија во кризниот период (од 
крајот на 2008 до 2009 година)

Потврдена стабилност на банкарскиот систем•	

При крајот на 2008 година, банкарскиот систем ги почувствува првите 
ефекти од глобалната финансиска криза, изразени првенствено преку 
стагнација, па дури и инцидентни намалувања на депозитите, но и нивна 
засилена валутна трансформација. Следствено на ова, дојде до намалување 
на кредитната активност, зголемена претпазливост при обработката на 
кредитните барања, влошување на кредитното портфолио на банките и пад 
на нивната профитабилност. Сепак, и покрај овие предизвици наметнати 
од глобалната економска криза, банкарскиот систем постојано одржуваше 
соодветно ниво на ликвидни средства, ја задржа стабилната солвентна позиција 
и во споредба со банкарските системи на повеќето земји-членки на Европската 
унија, немаше потреба од користење ниту привремена финансиска помош ниту 
директна капитална поддршка од страна на државата. Стабилната позиција на 
домашниот банкарски систем, пред сè се должеше на неговата „затвореност“ 
кон меѓународните финансиски пазари, непостоењето изложеност кон т.н. 
„токсични продукти“, неговата релативно силна капитална и ликвидносна 
позиција, претпазливоста при преземањето ризици, како и макропрудентните 
мерки преземени од Народната банка. Тоа создаде предуслови банките да се 
справат со зголемените ризици коишто произлегоа од рецесивните движења 
во 2009 година, но и да го издржат евентуалното бавно темпо на заздравување 
на економијата во текот на 2010 година.

Забавување на растот на кредитите и вкупната актива•	

Со почетокот на глобалната финансиска криза, годишниот раст на активата и 
кредитите на банкарскиот сектор значително забави, но сепак нивната динамика 
беше многу подобра во однос на многу други споредливи земји. Во 2008 година, 
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годишната стапка на раст на активата се преполови (забавувањето на растот се забележа 
од втората половина на годината), а во 2009 година, активата на банкарскиот систем 
оствари едноцифрена годишна стапка на раст (7,1%), што беше единствен случај во 
минатите седум години. Сепак, поради номиналниот пад на бруто домашниот производ, 
финансиското посредување повторно забележа пораст. Негативните последици од 
глобалните економски турбуленции главно се одразија врз домашниот реален сектор, но 
индиректно се одразија и врз работењето на банкарскиот систем.

Во текот на 2009 година, се забележа постојано забавување на кредитната 
активност на банките (годишната стапка на раст на кредитите на нефинансиските 
субјекти се намали од 34,4% за 2008 година на 3,5% за 2009 година). Овие движења 
беа одраз на неколку фактори: намалувањето на активноста во домашната економија, 
намалената кредитна побарувачка (со исклучок во последниот квартал од годината), 
забавениот раст на депозитите како основен извор на финансирање на банките, зголемена 
внимателност од страна на банките при одобрување нови кредити и нужното затегнување 
на монетарната политика. Влијанието на овие фактори се почувствува преку забавувањето 
на динамиката на кредитната активност на банките и кај секторот „население“ и кај 
секторот „претпријатија“. Во четвртиот квартал од 2009 година се забележаа првите знаци 
на повторно зголемување на кредитирањето на нефинансиските субјекти, во услови на 
мало олеснување на кредитните услови од страна на банките, постепено подобрување на 
очекувањата на економските субјекти и релативно постабилни економски текови.

Графикон 18
Апсолутна и релативна годишна промена на нефункционалните кредити според сектори 
во периодот 2004 - 2010 година

Извор: НБРМ, врз основа на податоците добиени од страна на банките.

Влошување на ризичниот профил на кредитното портфолио•	

Во 2009 година, дојде до влошување на ризичниот профил на кредитното портфолио 
на банките. Ова влошување се согледува преку забрзаниот раст на нефункционалните 
кредити и на кредитната изложеност со поголема ризичност, и тоа како кај секторот 
„население“, така и кај секторот „претпријатија“. Влошувањето на кредитното портфолио 
беше проследено и со забрзување на растот на идентификуваната исправка на 
вредноста и посебната резерва, но со побавно темпо во споредба со растот на 
изложеноста на кредитен ризик со повисок степен на ризичност. 
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Забавување на растот на депозитите и промена во валутните склоности •	

Како последица на негативните економски движења, а во услови на психолошки 
притисоци врз домашните субјекти и неизвесноста кај нив во врска со ефектите и 
времетраењето на финансиската криза, депозитите на банкарскиот систем се 
карактеризираа со забавен раст од крајот на 2008 и во текот на 2009 година 
(порастот на депозитите од нефинансиски субјекти изнесуваше 28%, 12,8% и 3,8% за 
2007, 2008 и 2009 година, соодветно). Притоа, поголема нестабилност покажаа депозитите 
на претпријатијата, коишто во периодот од март 2009 до март 2010 година бележеа 
негативни годишни стапки на раст. Наспроти тоа, депозитите на населението постојано 
бележеа позитивни годишни стапки на промена, дури и покрај негативното влијание на 
кризата врз очекувањата кон крајот на 2008 година и почетокот на 2009 година. Со тоа, 
штедењето на домашното население ја доби улогата на клучен столб за одржување на 
стабилноста на домашниот банкарски систем. Валутната структура на депозитите, 
исто така, забележа промени под влијание на ефектите од светската финансиска криза. 
Имено, случувањата кон крајот на 2008 година делуваа во насока на поголема склоност 
на населението кон девизното штедење, што пак е спротивно со трендовите во периодот 
од 2005 година до 2008 година, кога денарското штедење постојано бележеше повисок 
раст во споредба со девизните депозити. 

Графикон 19
Структура и апсолутна годишна промена на депозитите според валутната структура во 
периодот 2004 година - 2010 година

Извор: НБРМ, врз основа на податоците добиени од страна на банките.

Мерки за спречување на падот на ликвидноста•	

Банките главно имаа претпазлив и конзервативен пристап во управувањето 
со ликвидноста во периодот пред кризата, што им овозможи да имаат насобрано 
задоволително ниво на ликвидни средства и да се соочат со заострените пазарни 
услови и непланираните одливи на средства во кризниот период без поголеми 
проблеми. Сепак, глобалните финансиски турбуленции беа почувствувани од 
банките во Република Македонија и преку обемот на ликвидните средства со кои 
располагаа. Овие последици кај домашните банки главно се должеа на флуктуациите 
во изворите на финансирање, првенствено кај депозитите. Во услови на опаѓачки тренд 
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кај ликвидносните показатели, во декември 2008 година, Народната банка донесе 
нова одлука за управување со ликвидносниот ризик. Со донесувањето на новата одлука, 
банките се обврзани да исполнуваат определени минимални стапки на ликвидност, 
односно требаше да го намалат рочниот расчекор помеѓу средствата и обврските коишто 
достасуваат во следните 30 дена и во следните 180 дена. Обврските за исполнување на 
стапките на ликвидност започнаа да течат почнувајќи од март 2009 година. Пропишано е 
отстранувањето на денарскиот и девизниот јаз во рочната група до 30 дена е да се изврши 
до 28.02.2011 година, додека за рочната група до 180 дена до 28.02.2014 година.

Графикон 20
Динамика на одредени показатели за ликвидноста и на показателот кредити/депозити во 
периодот 2004 година - 2010 година

Извор: НБРМ, врз основа на податоци добиени од страна на банките

Почнувајќи од втората половина на 2009 година, ликвидните средства на банките 
повторно почнаа да растат, што продолжи и во 2010 година. Идентични движења се 
забележуваат и кај показателот за покриеноста на краткорочните обврски и покриеноста 
на депозитите на населението со ликвидни средства. 

Прекинување на трендот на намалување на солвентноста•	

Во текот на глобалната финансиска криза, во услови на забавена кредитна 
активност, зголемување на исправката на вредноста поради постепената материјализација 
на кредитниот ризик, намалување на профитабилноста и зголемена склоност на банките 
за држење на ликвидни средства, дојде до прекин на трендот на намалување на 
показателите за солвентноста. Така во 2009 година, стапката на адекватност на 
капиталот се зголеми за 0,2 процентни поена, со што уште повеќе се зајакна и онака 
силната капитална позиција на банкарскиот систем.

Намалување на профитабилноста•	

Процикличниот карактер на работењето на банките, особено се согледува преку 
движењето на кредитите и профитабилноста на банкарскиот систем. Со заострувањето 
на глобалната финансиска криза и последователните проблеми за домашниот реален 
сектор, настапи периодот на преоцена на ризиците од страна на банките, со што нивната 
профитабилност значително опадна. Неколкугодишниот тренд на непрекинато 
подобрување на профитабилноста и ефикасноста на банкарскиот систем, во текот на 2008 
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година беше прекинат (остварената добивка во 2008 година беше за околу 7% помала во 
споредба со добивката прикажана во 2007 година), а остварената добивка во 2009 беше 
за речиси 50% помала во споредба со претходната година. Намалувањето на добивката 
се должи на забавениот раст на активностите на банките (ова особено негативно се 
одрази на остварените нето-приходи на банките врз основа на провизии и надоместоци 
коишто забележаа забавен раст во 2008 година, а значително се намалија во текот на 
2009 година), влошениот квалитет на нивното кредитно портфолио, како и растот на 
оперативните трошоци.

Банкарскиот систем на Република Македонија во посткризниот период 
(2010-2011 година)

Повторно зголемување на динамиката на активностите на банките•	

Во текот на 2010 година, вкупните активности на домашниот банкарски 
систем продолжија да растат со умерена динамика. Во услови на постепено 
стабилизирање на глобалните економски текови и макроекономските движења во земјата, 
проследени со олабавување на монетарната политика, намалување на психолошките 
притисоци и неизвесноста кај економските субјекти, кредитната активност на банките 
и депозитното јадро растеа со побрза динамика во споредба со 2009 година. Тоа имаше 
позитивен одраз и на степенот на финансиското посредување. Така, во 2010 година, 
активата на банкарскиот систем се зголеми за 13,7%, што е за 6,6 процентни поени 
повеќе во споредба со растот остварен во 2009 година. Во истиот период, кредитите 
од нефинансиските субјекти се зголемија за 7,4%, а депозитите за 13,5%, што е речиси 
двојно повеќе во споредба со остварениот раст во 2009 година. Од аспект на валутната 
структура на депозитите, во услови на нормализирање на движењата на девизниот 
пазар, но и поради кредибилитетот што го покажа монетарната политика на Народната 
банка, во 2010 година се забележува повторна промена на склоностите на депонентите 
кон домашната валута. 

По период на постојано влошување на показателите за степенот на 
ризичност на кредитната изложеност на банките, во 2010 година, според 
некои од показателите со кои се мери квалитетот на кредитното портфолио се 
забележа запирање на овој тренд. Имено, просечното ниво на ризичност на кредитната 
изложеност во 2010 година забележа извесно намалување (од 6,5% на 31.12.2009 година 
на 6,1% на 31.12.2010 година), додека учеството на изложеноста класифицирана во 
категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ во вкупната кредитна изложеност забележа годишно 
намалување од 0,8 процентни поени (на 31.12.2010 година, овој показател изнесуваше 
7,1%). 

Зголемување на ликвидноста •	

Почнувајќи од јуни 2009 година, показателите за ликвидноста на 
банкарскиот систем бележат постојан нагорен тренд. Просечното годишно 
учеството на ликвидната актива во вкупната актива на банките на 31.12.2010 
година е повисоко, во споредба со просекот забележан во 2009 година за 5,17 
процентни поени. 
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Табела 5
Динамика на ликвидната актива, нејзините компоненти и на дел од показателите за 
ликвидност

Во однос на исполнувањето на обврските наложени со Одлуката за управување 
со ликвидносниот ризик, на 31.12.2010 година, сите банки имаа стапки на ликвидност до 
30 дена поголеми од еден, и за позициите во денари и за позициите во девизи (според 
регулативата, банките беа должни да достигнат вредност на овие стапки еднаква на еден, 
најдоцна до крајот на февруари 2011 година). Во однос на стапките на ликвидност до 180 
дена, дел од банките сѐ уште немаат постигнато стапки еднакви на еден, но тие главно се 
во рамки на пропишаната динамика (според регулативата банките се должни да достигнат 
вредност на оваа стапка еднаква на еден, најдоцна до крајот на февруари 2014 година). 
Само кај две банки, стапката на ликвидност до 180 дена за позициите во девизи е пониска 
од пропишаната динамика. 

Просечното годишно учество на ликвидната актива во вкупната актива на банките, 
во периодот од 2004 до 2007 година се движи од 35,26% до 37,83%, а во последните 
три години, години што ја одбележуваат светската рецесија, учеството на ликвидните 
средства на банките во вкупната актива е пониско за 13,4-10,5 процентни поени и се 
движи во интервал од 21,83% до 27,35%. Очигледно е дека во последните три години, 
коефициентите за ликвидност биле пониски во однос на преткризниот период, а на пониско 
ниво се одржуваат и по започнатата примена на Одлуката за ликвидност. Тоа покажува 
дека монетарната власт, сепак, и покрај преземената мерка, во кризниот период оставила 
дури и поголем простор за друг вид портфолио - кредитното, на сметка на ликвидноста.

Во втората половина од 2010 година и почетокот на 2011 година дел од 
банките го зголемија капиталот по пат на нови емисии на акции („Охридска 
банка“ АД Охрид, „Алфа банка“ АД Скопје и „Комерцијална банка“ АД Скопје), 
што претставува значаен позитивен сигнал во поглед на повторното „одмрзнување“ на 
оваа можност на банките за зголемување на сопствените средства. Имено, во периодот 
од 31.12.2008 до 30.06.2010 година, во услови на ниско ниво на расположливи ликвидни 
средства кај потенцијалните инвеститори, сопствениците и раководството на банките 

31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

ЛИКВИДНА АКТИВА

во милиони денари, состојба на крај на период

СТРУКТУРА НА ЛИКВИДНА

АКТИВА
31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

Парични средства на салдо на

сметка кај НБРМ

Благајнички записи

Државни записи (кај банките)

Државни записи (вкупно)

Вкупна актива

Учество БЗ/ликвидна актива, %

Учество ДЗ на банки/ликвидна

актива %

Учество ДЗ вкупно/ ликвидна
актива, %

Учество ликвидна актива/ вкупна
актива, %

Учество ликвидна актива/
краткорочни обврски, %

Просечно годишно учесво БЗ/
ликвидна актива, %

Просечно годишно учество ДЗ на
банки/ликвидна актива, %

Просечно годишно учество

ликвидна актива/вкупна актива, %

Краткорочни средства во странски
банки

во %

44.920 52.783 64.619 76.460 56.303 67.461 92.283

5.231 8.116 11.299 15.408 15.733 19.831 22.426

4.465 8.934 9.457 20.999 17.437 15.846 25.941

539 790 7.103 6.530 3.362 8.190 14.294

1.956 3.464 9.370 7.820 5.836 12.119 19.036

117.985 140.436 174.117 223.659 250.704 268.543 305.558

29.62236.761 33.523 19.772 23.59434.985 34.943

9,9 16,9 14,6 27,5 31,0 23,5 28,1

1,2 1,5 11,0 8,5 6,0 12,1 15,5

4,4 6,6 14,5 10,2 10,4 18,0 20,6

38,1 37,6 37,1 34,2 22,5 25,1 30,2

56,2 55,6 53,5 49,0 32,4 37,5 47

10,02 12,18 14,65 20,18 31,05 19,73 30,90

1,29 1,89 9,07 12,22 4,26 8,45 12,71

37,83 37,35 36,65 35,26 27,35 21,83 26,98
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не се одлучија за зголемување на сопствените средства по пат на нови емисии на акции. 
Докапитализацијата на банките по пат на нови емисии на акции значи дополнително 
зајакнување на квалитетот и квантитетот на сопствените средства, што е од особено 
значење за поддршка на идните активности на банкарскиот систем. 

Зголемување на профитабилноста•	

Во 2010 година, банкарскиот систем на Република Македонија прикажа 
за 37,7% поголема добивка во споредба со остварената во претходната година. 
Зголемената профитабилност на банкарскиот систем во 2010 година, во најголем дел се 
должи на позначителното намалување на исправката на вредноста (за 30,9%) во однос 
на претходната година. Оттука, оперативната добивка пред трошокот за исправка на 
вредност и посебна резерва остварена во 2010 година е за 12,7% помала во споредба 
со претходната година, што е најмногу последица на падот на нето каматниот приход и 
позначителното годишно намалување на другите редовни приходи.

Продолжувањето на растот на обемот на активностите на банкарскиот 
систем во претстојниот период бара одговори на некои предизвици, поврзани 
со:

подобрувањето на капацитетот на банките за управување со солвентноста, а − 
особено употреба на сите расположливи можности за зголемување на сопствените 
средства, покрај најчесто користените - задржаната добивка и капиталната 
инфузија од матичниот субјект;

подобрување на процесот на управување со ризиците, преку примена на − 
пософистицирани техники; 

преземање неопходни активности за пристап до меѓународните пазари на − 
капитал; 

соодветно управување со веќе преземениот кредитен ризик, преку навремено и − 
објективно вреднување на побарувањата од клиентите и следствено, признавање 
и издвојување на исправката на вредноста и посебната резерва;

утврдување интерни показатели за прагот на толеранција за трансформацијата − 
на девизниот ризик во кредитен ризик и за прифатливиот обем на валутна и рочна 
трансформација на средствата. Ова индиректно значи поставување формални 
лимити за конверзијата на средствата со девизен квалитет во пласмани во 
домашната економија, а со тоа квантифицирање на посакуваниот баланс меѓу 
профитабилноста и ликвидноста;

вложување напори за замена на користењето проценета вредност на − 
обезбедувањето, во случаите кога тој е недвижен имот со неговата пазарна 
вредност, со што би се добила пореална слика за степенот на покриеност на 
изложеноста на кредитен ризик со обезбедување.

1.2.2. Нефинансиски сектор

Нефинансискиот сектор ги опфаќа населението и претпријатијата, коишто 
се најзначајни комитенти на финансиските институции. Финансискиот потенцијал, 
способноста за остварување редовни приходи од работењето и нивото на нивната 
задолженост директно се одразуваат врз остварувањата на финансиските институции. 
Оттука, редовното следење на движењата кај населението и претпријатијата е од големо 
значење за финансиската стабилност во економијата, бидејќи индиректно овозможува 
согледување на евентуалните ризици за финансискиот сектор коишто би произлегле од 
трансакциите со нефинансискиот сектор.
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Население •	

Ризиците врз финансиската стабилност коишто ги создава секторот 
„население“, во текот на анализираниот период 2005-2009 година, забележаа 
пораст. Сепак, овие ризици се во контролирани граници и немаат позначително 
системско влијание. 

Графикон 21
Движење на финансиската актива, расположливиот доход, личната потрошувачка и 
задолженоста на населението, по жител

Извор: НБРМ и ДЗС. 

Вкупната финансиска актива на секторот „население“, во анализираниот 
период од 2005 до 2009 година, забележа раст од 42,5%, или за 57 милијарди денари (односно 
за околу 27.500 денари по жител). Најголем придонес во растот на финансиската актива 
имаа вложувањата на физичките лица во депозити кај домашните банки и штедилници 
коишто на крајот од 2009 година имаат најголемо учество во вкупната финансиска актива, 
од 65,5% (на крајот на 2005 година ова учество изнесуваше 42,6%). Имајќи предвид дека 
речиси половина од изворите на финансирање на домашните банки отпаѓаат на депозити 
од населението, овој нефинансиски сектор претставува значаен кредитор на банкарскиот 
систем и секое евентуално остварување на ризиците на кои е изложено населението, 
може да има негативни ефекти врз ликвидното и стабилно работење на домашните банки. 
Расположливиот доход на населението, во анализираниот четиригодишен период, се 
зголеми за 143,2%, за што најголем придонес даде растот на бруто-приливите врз основа на 
платите на вработените (поточно средствата на вработените) и врз основа на приватните 
трансфери од странство. И покрај зголемувањето на расположливиот доход, тој и натаму 
не е доволен за да ја покрие личната потрошувачка на населението. Имено, негативниот 
јаз меѓу расположливиот доход и личната потрошувачка, во анализираниот период од 2005 
до 2009 година, забележа раст од 37,5%. Дополнителен аргумент за прилично ниското 
ниво на расположливиот доход е фактот што повеќе од 70% од издатоците за лична 
потрошувачка отпаѓаат на есенцијални производи. Главните причини за недоволниот 
раст на расположливиот доход треба да се бараат во високата стапка на невработеност 
на активното население (којашто постојано надминува 30%) и ниската продуктивност 
на работната сила, коишто оневозможуваат подинамичен раст (од остварениот) на 
приливите врз основа на средствата на вработените. Растот на расположливиот доход и 
воопшто, на финансиската моќ на населението се во голема мера условени од обемот на 
активности и остварувањата на корпоративниот сектор, како и од неговата ефикасност 
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во справувањето со ризиците на 
кои е изложен. Имајќи предвид дека 
државата е еден од поголемите 
работодавци во домашната 
економија, нејзината финансиска 
позиција исто така претставува 
битен фактор што ја условува 
финансиската сила на населението. 
Во услови на висока невработеност, 
одржувањето стабилно ниво 
на цените во економијата е од 
примарно значење, бидејќи секое 
побитно зголемување на цените 
на есенцијалните производи 
(коишто имаат нееластични цени) 
би значело и раст на издатоците за 
лична потрошувачка и влошување 
на животниот стандард на 
населението.

Долгот на населението се зголеми за речиси трипати во периодот од 2005 до 
2009 година (од 25.133 милиони денари на 31.12.2005 година на 71.555 милиони денари 
на 31.12.2009 година), што е далеку подинамичен раст во споредба со зголемувањето на 
финансиската актива и расположливиот доход. И покрај високиот раст на задолженоста на 
населението, споредбата со други земји и групи земји упатува на релативно ниско учество 
на долгот на населението во БДП. Сепак, нефункционалните кредити на населението, во 
анализираниот четиригодишен период, постојано бележат високи двоцифрени стапки на 
раст (највисоката стапка на раст на нефункционалните кредити на населението, од 73,3% 
беше забележана во 2008 година), што упатува на намалена платежна способност на 
кредитокорисниците и следствено, остварување на кредитниот ризик преземен од страна 
на домашните банки. Покрај тоа, растот на нефункционалните кредити при едновремен 
раст на финансиската актива и расположливиот доход на населението претставува 
показател за зголемено социо-економско раслојување кај населението (истражувањата 
на Народната банка покажуваат дека повеќе од 60% од задолженоста е концентрирана кај 
населението со пониски месечни примања, од 7.000 – 30.000 денари), што пак, наметнува 
потреба од зголемена претпазливост на домашните банки при евентуална нова кредитна 
изложеност кон физичките лица. Анализата на структурата на долгот на населението 
упатува на релативно високо учество на долгот со валутна компонента во вкупната 
задолженост на населението (45,7%, на крајот на 2009 година; 29% на крајот на 2005 
година) и особено високо присуство на кредитите со т.н. „прилагодливи“ каматни стапки 
во вкупните кредити на физичките лица (во анализираниот период од 2005 до 2009 година, 
ова учество надминува 85% од вкупните кредити на населението). Во такви услови, 
одржувањето на девизниот курс на денарот на стабилно ниво и создавање амбиент на 
ниски каматни стапки во домашната економија се од клучно значење за одржување на 
способноста на населението за сервисирање на долговите на задоволително ниво.
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Графикон 22
Динамика и структура на долгот на населението, 
според типот на доверител
(во милиони денари)

Извор: НБРМ и Министерство за финансии.
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Графикон 23
Ниво на задолженост на населението во однос на БДП, по одделни земји (2009 година)

Извор: НБРМ, врз основа на податоците доставени од банките и штедилниците, ДЗС, Еуростат и ММФ. 

Претпријатија•	

Ризиците поврзани со корпоративниот сектор во периодот 2005-2009 
година, исто како и кај населението, беа во пораст. Особено загрижува растечката 
задолженост на корпоративниот сектор, којашто во зависност од неговата моќ 
за обезбедување приходи за намирување на долговите, во иднина може да се 
наметне како значаен фактор на ризик кај овој сектор. 

Табела 6
Движење на активата и дел од показателите за работењето на корпоративниот сектор

Извор: Пресметки на НБРМ, врз основа на податоците од Централниот регистар на РМ.
* Вкупната актива, покрај постојаните и тековните средства, опфаќа и побарувања за запишан, а неуплатен 
капитал и платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР).

Вкупната актива на корпоративниот сектор, во периодот од 2005 до 2009 
година, се зголеми за околу една третина20. Постојаните и тековните средства имаат 
подеднакво учество во структурата на средствата на претпријатијата и во анализираниот 

20 Во 2006 и особено во 2007 година беа спроведени реформи за создавање поповолна институционална, 
регулативна и административна рамка во правец на подобрување на условите за работење: беа извршени 
измени во даночната сфера, во смисла на намалување на даночниот товар и поедноставување на даночните 
постапки; спроведувањето на т.н. регулативна гилотина значително ја поедностави регулативата и постапката 
за започнување дејност; во 2007 година, преку формирање на Европскиот информативен и иновативен центар, 
Република Македонија се вклучи во „Европската мрежа на претпријатија“ (Enterprise Europe Network), чијшто 
клучен инструмент е Програмата за конкурентност и иновации којашто ги поддржува активностите на малите 
и средни претпријатија.
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период речиси подеднакво придонесоа за порастот на вкупните активности на 
корпоративниот сектор. Учеството на капиталот и резервите во вкупните извори на 
финансирање на претпријатијата е стабилно и се движи околу 50%. Профитабилната 
позиција на претпријатијата постојано се подобрува, за што потврда е зголемувањето 
на показателите за поврат на активата и капиталот за повеќе од четирипати. Сепак, 
зголеменото доцнење при наплатата на побарувањата и при плаќањето на обврските, 
како и ниската ликвидна позиција на корпоративниот сектор, а во отсуство на износот 
на исправка на вредноста на побарувањата во завршните сметки, поднесени од страна 
на претпријатијата во Централниот регистар на РМ, ја доведува во прашање реалноста 
на вредноста на побарувањата, подобрената профитабилна позиција и висината на 
показателите за капиталот на корпоративниот сектор (особено во кризните 2008 и 2009 
година). Имено, показателите за моментната и тековната ликвидност на претпријатијата 
останаа на речиси исто ниво, коешто е помало за 50% од општоприфатеното, задоволително 
ниво (1 за моментната, односно 2 за тековната ликвидност). Ниската ликвидност на 
домашниот корпоративен сектор е последица на нискиот степен на искористување на 
средствата, што се потврдува со постојаното влошување на показателите за обрт, односно 
преку постојаното зголемување на деновите на „врзување“ на средствата (побарувањата и 
залихите) и деновите на плаќање на обврските на корпоративниот сектор. Така, просечниот 
период потребен за наплата на побарувањата од околу четири месеци на крајот на 2005 
година се зголеми на околу девет месеци на крајот на 2009 година, просечниот период 
на плаќање на обврските, за истиот период, се зголеми од седум на дванаесет месеци, а 
периодот на „врзување“ на залихите забележа раст од два на пет месеци. Влошувањето на 
овие показатели беше особено изразено во кризните 2008 и 2009 година21, кога и бројот на 
претпријатија со блокирани сметки и оние во кои е поведена стечајна постапка забележаа 

значителен раст (забележаниот 
број на претпријатија со 
блокирани сметки во 2009 
година е за двапати поголем 
од забележаниот број во 
2007 година, додека бројот 
на претпријатија во кои е 
поведена стечајна постапка 
се зголеми за 50%), при 
едновремено намалување 
на бројот на новоосновани 
претпријатија (бројот на 
новоосновани претпријатија во 
2009 година е помал за околу 
17% од забележаниот број во 
2007 година). 

Со оглед на тоа што остварувањата на корпоративниот сектор се доведени во 
прашање заради несоодветно прикажување на износот на исправката на вредноста 
на побарувањата во завршните сметки, поднесени од страна на претпријатијата во 
Централниот регистар на РМ, може да се каже дека овој сектор и натаму е веројатно 
најслабата алка во македонската економија, со релативно високо присуство на финансиска 
недисциплина и недоволен капацитет за апсорбирање на активното население во Република 
Македонија. Од друга страна, во мала и отворена економија како македонската, обемот на 
активности, остварувањата и финансискиот капацитет на претпријатијата во голема мера 
се определени од случувањата на глобално и регионално ниво (пред сè од економскиот 
раст во земјите коишто се главни трговски партнери). Меѓутоа, чувствителноста на 

21 Во текот на 2008 и 2009 година, Владата на РМ донесе три пакети антикризни мерки. Дел од мерките опфатија 
олеснувања кај данокот на добивка, намалување на царинските давачки, намалување на стапките на 
социјалните придонеси, кредитна поддршка за малите и средните претпријатија од извозниот сектор и од 
останатите сектори од економијата и слично.

претпријатија во

стечај 1.543 1.737 2.270
новоосновани

претпријатија 12.889 13.534 10.729
вкупно

претпријатија 82.519 120.448 124.559
претпријатија со

блокирани сметки 11.168 14.213 22.518

Опис 2007 2008 2009

Табела 7
Движење на бројот на претпријатија во Република 
Македонија

Извор: Централниот регистар на РМ. 
Забелешка: Податоците за 2007 година се најрано расположливи 
податоци.
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македонскиот корпоративен сектор на надворешни шокови е особено нагласена, имајќи 
ја предвид слабата конкурентност на домашните претпријатија на странските пазари и 
релативно високиот степен на извозна концентрација. 

Долгот на корпоративниот сектор се зголеми за речиси трипати во периодот 
од 2005 до 2009 година, при што најголем доверител се нерезидентите, на кои постојано 
отпаѓаат повеќе од 50% од задолженоста на домашните претпријатија. По забележаниот 
пад на нефункционалните кредити на претпријатијата (во периодот од 2005 до 2007 
година), во текот на 2008 и 2009 година тие забележаа раст (6,7% во 2008 и 34,8% во 2009 
година), што упатува на намалена способност на корпоративниот сектор за намирување на 
обврските, односно остварување на преземениот кредитен ризик од страна на домашниот 
банкарски систем, во последните две анализирани години. Така, иако показателот за 
учеството на кредитите на претпријатијата во БДП не е на високо ниво во споредба со 
поголем број други земји од Централна и Југоисточна Европа, неопходна е зголемена 
внимателност од страна на домашните банки при одобрувањето нови кредити. Слично 
како кај долгот на населението, и во структурата на корпоративниот долг најприсутна 
е задолженоста со валутна компонента (долгот со валутна компонента од околу 65% 
од вкупниот долг на крајот на 2005 година се искачи на ниво од околу 85% на крајот на 
2009 година), а повеќе од 80% од кредитите на претпријатијата имаат „прилагодливи“ 
каматни стапки, што укажува на зголемена изложеност на компаниите на каматен и 
валутен ризик, односно зголемена изложеност на кредиторите на корпоративниот сектор 
на индиректен кредитен ризик. Оттука, одржувањето на макроекономската стабилност 
е од клучно значење и за финансискиот капацитет на корпоративниот сектор, неговата 
способност за сервисирање на обврските кон кредиторите, како и способноста за полесен 
пристап до изворите за финансирање на редовните активности.

Графикон 24
Учество на кредитите на претпријатијата 
во БДП, за 2008 и 2009 година, по одделни 
земји

Динамика и структура на долгот на 
корпоративниот сектор, според типот на 
доверител

Извор: НБРМ, интернет-страниците на одделните 
централни банки и ММФ.

Извор: НБРМ и Министерство за финансии.
Забелешка: Бидејќи за 2005 година не е 
расположлив податок за структурата на 
корпоративниот долг, прикажан е само вкупниот 
долг.

Имајќи предвид дека редовното следење на движењата кај корпоративниот сектор 
е од големо значење за финансиската стабилност во економијата, во иднина е особено 
битно да се подобри квалитетот на извештаите за завршните сметки што претпријатијата 
ги поднесуваат во Централниот регистар на РМ.
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1.2.3. Недепозитни финансиски институции

Недепозитните финансиски институции имаат релативно мала улога во финансиското 
посредување и нивното потенцијално влијание врз финансиската стабилност не е високо. 
Сепак, очекувањата за постепено зголемување на нивното учество во вкупниот финансиски 
систем наметнува потреба од натамошно внимателно следење и анализа на движењата 
кај овие институции. Слично како банкарскиот сектор, и овој сегмент од финансискиот 
систем се одликува со висок степен на концентрација (показателот ЦР522 пресметан за 
вкупните средства на одделните типови недепозитни институции надминува 70%), којшто 
сепак, во анализираниот период од 2005 до 2009 година бележи надолен тренд (исклучок 
е 2009 година, кога степенот на концентрација од аспект на вкупните средства бележи 
зголемување, кај речиси сите типови недепозитни финансиски институции). Со исклучок 
на брокерските куќи и друштвата за управување со инвестициските фондови, сите типови 
недепозитни финансиски институции се во доминантна странска сопственост. Нискиот 
степен на меѓусекторската интеграција и ограничената вкрстена сопственост помеѓу 
одделните финансиски сегменти се едни од главните карактеристики на финансискиот 
сектор на Република Македонија, што ја минимизира изложеноста на ризик од пренос на 
негативни влијанија (contagion risk).

Табела 8
Сопственичка структура на одделни недепозитни финансиски институции

Извор: За секој институционален сегмент, надлежниот супервизорски орган (НБРМ, КХВ, МАПАС и Министерство 
за финансии).
Забелешка: н.ф.- не функционирале на конкретниот датум. 

Осигурителниот сектор•	
 

Осигурителниот сектор е вториот најголем сегмент на финансискиот систем, 
иако учеството на неговите средства во вкупните средства на финансискиот систем 
бележи значително намалување (од 8,6% на 31.12.2005 година на 4% на крајот на 2009 
година). И покрај постојаното проширување на лепезата на производи коишто се нудат 
од друштвата за осигурување, како и развивањето на каналите на дистрибуција преку кои 
се нудат осигурителните услуги (вклучување посредници во дејноста „осигурување“, во 
вид на осигурително-брокерски друштва и друштва за застапување во осигурувањето), 
одредени нивни активности и натаму се недоволно развиени. Тоа најдобро се отсликува 
преку релативно ниското учество, од само 4,9%, на животното осигурување во вкупните 

22 Учество на петте друштва со најголем износ на средства во вкупниот износ на средства, за одреден тип 
недепозитна финансиска институција.

31.12.2006 31.12.2009 31.12.2006 31.12.2009 31.12.2006 31.12.2009 31.12.2006 31.12.2009 31.12.2006 31.12.2009

Домашни

сопственици 36,5% 23,2% 92,4% 85,8% 0,0% 0,5% 49,0% 49,0% н.ф. 54,9%

Нефинансиски правни

лица 6,7% 3,0% 26,9% 30,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% н.ф. 0,0%

Банки 4,1% 2,4% 48,2% 17,9% 0,0% 0,3% 49,0% 49,0% н.ф. 41,8%

Осигурителни

компании 0,8% 0,4% 1,4% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% н.ф. 0,0%

Други финансиски

институции 0,1% 0,1% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% н.ф. 13,9%

Физички лица 15,9% 11,5% 13,2% 35,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% н.ф. -0,8%

Јавен сектор 8,9% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% н.ф. 0,0%

Странски

сопственици 63,5% 76,8% 7,6% 14,2% 100,0% 99,5% 51,0% 51,0% н.ф. 45,1%

Физички лица 0,1% 0,4% 5,3% 4,9% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% н.ф. 6,5%

Нефинансиски правни

лица 63,4% 76,4% 2,3% 9,3% 0,0% 14,7% 0,0% 0,0% н.ф. 8,6%

Останати финансиски

институции 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 84,7% 51,0% 51,0% н.ф. 30,0%

Вкупно: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% н.ф. 100,0%

Друштва за

управување со

пензиски фондови

Друштва за

управување со

инвестициски

фондови

Друштва за

осигурувањеСопственици
Брокерски куќи Лизинг друштва
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бруто-премии на осигурителниот сектор во 2009 година, што е сепак зголемување за 
2,8 процентни поени, во споредба со крајот на 2005 година (активностите на неживотно 
осигурување се најзастапени во работењето на осигурителните друштва). Солвентноста 
на осигурителниот сектор е прилично висока и бележи постојано подобрување во 
изминатиот период. Имено, капиталот и резервите на осигурителниот сектор се поголеми 
за 4,3 пати од законски утврденото ниво на маргината на солвентност на крајот на 2009 
година, додека на крајот на 2005 година тие беа поголеми за 2,5 пати од утврдената 
маргина на солвентност. Во 2009 година започна со работа Агенцијата за супервизија на 
осигурување, со што се создадоа предуслови за надминување на еден од потенцијалните 
ризици за осигурителниот сектор, а тоа беше постоењето на несоодветна супервизорска и 
регулативна рамка. Во наредниот период, покрај зајакнувањето на надзорот над друштвата 
за осигурување, во фокусот на активностите на Агенцијата ќе бидат и чекорите за 
заокружување на подзаконската рамка, особено во доменот на управувањето со ризиците. 
Главните ризици поврзани со работење на осигурителниот сектор и неговиот придонес 
кон одржувањето на финансиската стабилност се поврзани со недоволната покриеност 
на техничките резерви со соодветните средства23. Имено, на крајот на 2009 година, 
72,2% од техничките резерви на друштвата за осигурување се покриени со соодветните 
средства, што е сепак значително подобрување во споредба со крајот на 2005 година, кога 
покриеноста на техничките резерви со соодветните средства изнесуваше 31,2% (законски 
пропишаниот минимум во врска со степенот на покриеност на техничките резерви на 
друштвата за осигурување, со соодветните средства, изнесува 100%). 

Лизинг секторот•	

Лизинг секторот е еден од најбрзорастечките сегменти на финансискиот систем, 
којшто за период од четири години (2005-2009 година) ги зголеми средствата за повеќе 
од четирипати. Најголем раст забележа финансиската поддршка на друштвата за лизинг 
за правните лица во Република Македонија, којашто е во просек двојно повисока во 
споредба со обезбедената финансиската поддршка за физичките лица. И покрај брзиот 
раст на секторот за лизинг, неговото учество во домашната економска активност и натаму 
е мало и незначително (средствата на секторот за лизинг претставуваат 2,2% од БДП 
за 2009 година). Друштвата за лизинг нудат претежно услуги на финансиски лизинг 
(оперативниот лизинг речиси и да не е присутен, а продажбата со повратен лизинг не 
е ниту законски предвидена). Притоа, вредноста на договорите за лизинг за движни 
предмети, во анализираниот четиригодишен период (2005-2009 година), не се намали под 
98% од вкупната вредност на активните договори за лизинг (остатокот од 2% отпаѓа на 
договорите за недвижен имот). Идното профитабилно и стабилно работење на друштвата за 
лизинг е условено, меѓу другото, од следниве неколку фактори: спроведување структурна 
трансформација на изворите на финансирање на друштвата за лизинг, во насока на 
зголемување на капиталот како траен и неповратен влог на сопствениците за сметка на 
намалување на учеството на обврските по кредити обезбедени најмногу од странство (на 
крајот на 2009 година, речиси 90% од вкупната пасива на секторот за лизинг отпаѓаат 
на обврски по кредити коишто создаваат високи расходи од камати); подобрување на 
ефикасноста, како во преземањата на предметите на лизинг при раскинувањето на  
 

23 Средствата коишто ги покриваат техничките резерви се оние средства коишто служат за покривање на идните 
обврски на друштвото за осигурување врз основа на договорите за осигурување, како и можните загуби од 
вршењето работи на осигурување за кои друштвото за осигурување е должно да издвои средства за технички 
резерви. Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, осигурителните друштва се обврзани да 
издвојуваат еден дел од премиите што ги наплатуваат од осигурениците во форма на технички резерви, на 
страната на пасивата. На страната на активата, осигурителните друштва треба да ги пласираат овие технички 
резерви во одредени средства, утврдени согласно со законот, коишто главно по својата природа се ликвидни. 
Соодносот меѓу овие средства и техничките резерви треба да изнесува минимум 100%.
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склучените договори со клиентите коишто не ги почитуваат одредбите од договорот, 
така и при нивната продажба (што наметнува потреба од подобра организираност 
на секундарниот пазар на движни и недвижни предмети во Република Македонија) и 
донесување и спроведување на долгоочекуваните промени во даночната регулатива, во 
делот на данокот на промет со недвижен имот (при купување недвижен имот по пат на 
лизинг, данокот на промет со недвижен имот се плаќа двапати) и во делот на данокот на 
додадена вредност (друштвата за лизинг не се ослободени од обврската за плаќање данок 
на додадена вредност, како што е случајот со банките и осигурителните друштва).  

Приватни пензиски фондови•	

Донесувањето на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување во 2002 година го означи почетокот на реформите во сферата на пензиското 
осигурување во Република Македонија, чијшто конечен епилог е преминувањето од 
едностолбен пензиски систем (којшто функционира врз принципите на меѓугенерациската 
солидарност), кон тристолбен пензиски систем. Во него, покрај Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување, постојат уште два столба, коишто функционираат според 
принципите на капитално финансираното пензиско осигурување. Вториот столб на 
пензискиот систем започна да функционира во 2005 година, кога беа формирани две 
друштва за управување со пензиски фондови, а на почетокот од 2006 година започнаа со 
активности и два задолжителни пензиски фондови (управувани од претходно формираните 
друштва), коишто функционираат како отворени инвестициски фондови, со дефинирани 
придонеси коишто ги уплатуваат нивните членови, во висина од 7,42% од основицата за 
пресметување и плаќање придонеси. Задолжителни членови на пензиските фондови од 
вториот столб се лицата кои се првпат вработени или биле вработени по 1 јануари 2003 
година, додека останатите лица имаа право на избор за пристапување кон вториот столб на 
пензискиот систем. Средствата на задолжителните пензиски фондови се чуваат одвоено 
од средствата на друштвото за управување со пензиските фондови, при што улогата на 
„чувар на имот“ ја вршеше Народната банка, што внесе дополнителна доза на сигурност кај 
јавноста, во првите години на постоење на задолжителните пензиски фондови (на крајот 
од 2009 година согласно со измените на Законот за задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување, друштвата за управување со пензиските фондови избраа нови 
чувари на имот на задолжителните пензиски фондови, и тоа домашни банки коишто имаат 
дозвола за основање и работење издадена од Народната банка и ги исполнуваат условите 
дефинирани во Законот). Во втората половина на 2009 година почна да функционира и 
т.н. трет столб на реформираниот пензиски систем, односно доброволното капитално 
финансирано пензиско осигурување (во 2008 година беше донесен и Законот за доброволно 
капитално финансирано пензиско осигурување). Основани се два доброволни фонда, а 
членство во нив може да се обезбеди преку отворање доброволна индивидуална сметка, 
или преку членство во професионална пензиска шема организирана од работодавач 
или здружение на граѓани и следствено, отворање професионална сметка. Со оглед на 
карактеристиките на пензиските фондови, а особено на фактот што пензиските фондови 
се релативно „млади“ финансиски институции без тековни обврски за исплата на средства 
врз основа на пензии, сосема е очекуван брзиот раст на нивните средства чиешто учество 
во вкупните средства на финансискиот систем достигна ниво од речиси 3%, на крајот на 
2010 година (во периодот од 2006 до 2010 година, средствата на пензиските фондови се 
зголемија за околу десетпати, поради што тие се најбрзо растечкиот сегмент од домашниот 
финансиски систем). Главните ризици коишто се поврзани со работењето на пензиските 
фондови, главно произлегуваат од ризиците коишто се присутни во вкупната економија, а 
особено изразена е зависноста на остварувањата на пензиските фондови од финансиската 
позиција на државата. Тоа произлегува оттаму што побарувањата врз основа на државни 
хартии од вредност го имаат главното место во структурата на инвестираните средства 
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на пензиските фондови24 (на крајот на 2010 година, нивното учество изнесува 53,9%, 
што сепак претставува пад од 25,3 процентни поени, во споредба со крајот на 2006 
година, главно за сметка на зголемено пласирање на средствата во депозити). Оттука, 
се наметнува потребата за проактивен пристап при осмислувањето и последователното 
ревидирање на инвестициските стратегии, во кои соодветен одраз би имале промените 
во целокупното економско опкружување.

Графикон 25
Број на членови и средства во пензиските фондови, од вториот столб (лево) и од третиот 
столб (десно)

Извор: МАПАС и пресметки на НБРМ.

Пазар на капитал•	

Во периодот 2005-2009 година, пазарот на капитал во Република Македонија 
се одликуваше со неразвиен примарен пазар, ограничена ликвидност на секундарниот  
пазар, скромна понуда на инвестициски алтернативи и изразена чувствителност на 
одлуките на инвеститорите од економските и неекономските случувања на регионален 
и меѓународен план. Акционерските друштва во Република Македонија главно не се 
ориентирани кон финансирање на своето работење преку пазарот на капитал и нивното 
јавување како издавачи на хартии од вредност е најчесто од нередовен карактер. Кога 
домашните акционерски друштва се јавуваат како емитенти на хартии од вредност, тоа го 
прават најчесто преку приватни понуди и тоа при делење скрип-дивиденда (дивиденда 
во акции) или при докапитализација, најчесто во случај кога друштвото има доминантен 
странски сопственик. Дополнително на тоа, често се случува акционерските друштва, 
особено банките, да вршат откуп на сопствени акции и подоцна да ги продаваат по пат на 
приватна понуда. Во анализираниот период од 2005 до 2009 година беа остварени вкупно 
шеесет и шест емисии на долгорочни недржавни хартии од вредност, во вкупна вредност 
од 14.453 милиони денари (или околу 591,6 милиони американски долари)25. Од нив, само 

24 Во последните години, кај овие институции постои тенденција за инвестирање на меѓународните финансиски 
пазари, вклучително и во еврообврзниците на Република Македонија.

25  За споредба, во текот на една година (2009 година), само по пат на јавна понуда беа издадени акции во вкупна 
вредност од 1.201,7 милиони американски долари на Унгарскиот пазар на капитал, односно во вкупна вредност 
од 2.791,2 милиона американски долари на Полскиот пазар на капитал. Извор: Global Financial Stability Report, 
April/2010, IMF.
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три емисии на долгорочни недржавни хартии од вредност се однесуваат на обврзници (кај 
две од овие емисии, банките се јавуваат како издавачи), а само четири емисии се извршија 
по пат на јавна понуда (три во 2006 година и една во 2008 година). 

Табела 9
Број, вредност (износите се во милиони денари) и структура на остварените емисии на 
долгорочни хартии од вредност

Извор: Комисија за хартии од вредност, интернет-страницата на Министерство за финансии и пресметки на 
НБРМ.

Еден од поактивните емитенти на долгорочни хартии од вредност во Република 
Македонија е Министерството за финансии, коешто во анализираниот период од 2005 
до 2009 година спроведе вкупно дваесет емисии на државни обврзници (од нив, пет се 
однесуваат на структурните26, а преостанатите петнаесет на континуираните обврзници), 
во вкупна вредност од 12.292 милиона денари. Незаинтересираноста на приватниот 
сектор за финансирање на своите активности преку пазарот на капитал може да 
претставува сигнал на слабост и неинвентивност на раководните структури во домашните 
акционерски друштва, што го ограничува и онака малиот број расположливи алтернативи 
на приватниот сектор за обезбедување дополнителни извори на средства. При релативно 
слаба развиеност на пазарот на капитал, главен извор на финансирање на приватниот 
сектор главно се банкарските кредити. 

Графикон 26
Движење на берзанскиот промет при класичното тргување со акции и обврзници (лево) 
и движење на основните берзански индекси (десно)

Извор: „Македонска берза“ АД Скопје и пресметки на НБРМ.

26  Државни обврзници за старото девизно штедење и за денационализација.

Опис 2005 2006 2007 2008 2009

Вкупно за

период 2005-

2009
Вкупен број на реализирани емисии на

долгорочни хартии од вредност
15 20 15 27 9 86

Вкупен број на реализирани емисии на долгорочни

недржавни хартии од вредност
13 16 10 20 7 66

- акции 12 16 9 19 7 63

- обврзници 1 0 1 1 0 3

Вкупен број на реализирани емисии на долгорочни

државни хартии од вредност
2 4 5 7 2 20

Вкупна вредност на реализирани емисии на

долгорочни хартии од вредност
6.655 3.864 3.744 5.665 6.818 26.745

Вкупна вредност на реализирани емисии на

долгорочни недржавни хартии од вредност
3.007 943 1.728 3.381 5.395 14.453

- акции 2.823 943 1.428 2.728 5.395 13.316

- обврзници 184 0 300 653 0 1.137

Вкупна вредност на реализирани емисии на

долгорочни државни хартии од вредност
3.648 2.921 2.016 2.284 1.423 12.292
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При крајот на 2005 година започна постепеното зголемување на прометот и 
ценовните нивоа на Македонската берза. Најголемо раздвижување на секундарниот 
пазар на капитал беше присутно во 2007 година кога берзанскиот промет остварен 
при класичното тргување беше речиси еднаков со вкупниот промет остварен во сите 
преостанати, анализирани години заедно (2005, 2006, 2008, 2009 и 2010 година). Растот на 
прометот во периодот од 2005 до 2007 година беше најмногу условен од зголемениот интерес 
за учество во берзанското тргување со акции, пред сè на странските институционални 
инвеститори (најмногу на куповната страна на берзанскиот промет), но и на домашната 
јавност (особено на физичките лица). Зголемувањето на берзанското тргување беше 
проследено со постепен раст на ценовните нивоа на Македонската берза, па дури и со 
формирање на шпекулативни ценовни меури (т.н. „price bubbles“) во текот на 2007 година, 
кога Македонскиот берзански индекс (МБИ-10) достигна ниво, за десетпати повисоко 
од неговата базична вредност (индексот МБИ-10 беше воведен на 04.01.2005 година, а 
базичната вредност беше поставена на 1.000 индексни поени). Растот на ценовните нивоа 
на Македонската берза предизвика зголемување на вкупната пазарна капитализација 
на акциите и котираните обврзници, којашто во 2007 година го достигна максимумот во 
анализираниот период и претставуваше 84,7% од БДП. Меѓутоа, од последниот квартал 
на 2007 година, со појавата на првите знаци на светската економска криза и зголемените 
инфлациски притисоци на глобално ниво, започна тренд на постојано намалување на 
берзанскиот промет, зголемена воздржаност на потенцијалните инвеститори и одлив на 
вложувањата на странски инвеститори. Ценовните нивоа на Македонската берза забележаа 
голема надолна корекција во текот на 2008 година и благ, но прилично променлив и 
непредвидлив раст во текот на 2009 и 2010 година. Пазарната капитализација на акциите 
и котираните обврзници забележа голем пад и на крајот на 2010 година се сведе на ниво од 
31,5% од БДП. И покрај значителното раздвижување на Македонската берза во периодот 
од 2005 до 2007 година, пазарот на капитал во Република Македонија и натаму се одликува 
со ограничена ликвидност (плиткост) на секундарниот пазар. Ваквата карактеристика го 
оневозможува брзиот „влез“ и особено „излез“ од пазарот без поголеми трошоци (што е 
особено битно во услови на криза), што негативно се одразува врз степенот на привлечност 
на Македонската берза за потенцијалните инвеститори. Од друга страна, сè поочигледно 
е дека движењата на Македонската берза се помалку условени од остварувањата на 
акционерските друштва, чиишто акции се предмет на берзанско тргување, а се најмногу 

условени од нивото на активност на 
странските инвеститори на нашата 
берза, случувањата на глобалните и 
регионалните берзи и од случајните 
шпекулации, пред сè од неекономска 
природа, кај домашните инвеститори. 
Таквата условеност на движењата на 
Македонскиот секундарен пазар на 
капитал има за последица поголема 
непредвидливост и променливост на 
ценовните нивоа, што значи зголемен 
ризик за вредноста на финансискиот 
имот на инвеститорите (особено 
за помалите инвеститори, пред сè 
физичките лица). 

Постепеното зголемување на 
прометот и ценовните нивоа на пазарот 
на капитал, коешто започна во 2005 
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Графикон 27
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Извор: „Македонска берза“ АД Скопје и пресметки на НБРМ.



C
M

Y
K

68

година, а кулминира во 2007 година, предизвика извесно раздвижување во сегментите 
од финансискиот систем, чијшто примарен фокус на активности е насочен кон 
пазарот на капитал. Имено, во периодот од 2005 до 2007 година, бројот на брокерските 
куќи и нивниот обем на активности повеќекратно се зголеми. Покрај тоа, во текот на 2007 
година се основаа и првите инвестициски фондови и друштвата за управување со нив, 
односно првите приватни фондови и друштвата за управување со приватните фондови, 
што предизвика збогатување на институционалната инфраструктура на домашниот 
финансиски систем и проширување на понудата на инвестициски алтернативи. Улогата на 
инвестициските фондови е посебно важна од аспект на прибирањето средства од малите 
инвеститори, коишто најчесто се ограничени во напорите за остварување задоволителен 
степен на диверзификација на своето индивидуално портфолио (оттука, домашните физички 
лица се и најголемиот вложувач во отворените инвестициски фондови). Во услови на 
пролонгирана надолна корекција на ценовните нивоа на глобалните и регионалните берзи 
и на домашниот пазар на капитал, во текот на 2008 година, најголем дел од средствата на 
инвестициските фондови беа вложувани во депозити по видување, краткорочно орочени 
средства и во парични средства (на крајот на 2008 година, овие средства имаа најголемо 
учество, од 50,6% во вкупните средства на инвестициските фондови), додека во услови на 
заздравување и стабилизирање на глобалните и регионалните берзи, во текот на 2009 година, 
најголем дел од средствата на фондовите беа пласирани во акции издадени на странските 
пазари од странски акционерски друштва (на 31.12.2009 година, 50,3% од средствата 
на инвестициските фондови беа пласирани во акции издадени од странски акционерски 
друштва). Трендот на намалување на берзанскиот промет, којшто започна од последниот 
квартал на 2007 година ја поткопа основата за остварување приходи кај брокерските куќи, 
ја загрози нивната способност за долгорочно одржување на профитабилноста, а кај некои 
од брокерските куќи го доведе во прашање и нивниот опстанок на пазарот (имено, во 
текот на 2009 година бројот на брокерските куќи се намали за две, а на почетокот од 2010 
година се поведе ликвидациска постапка уште кај три брокерски куќи). Од друга страна, во 
сегментот на инвестициските фондови, имотот на отворените инвестициски фондови е сѐ 
уште далеку помал од потребното ниво за профитабилно, па дури и за солвентно работење 
на некои од друштвата за управување27 со инвестициските фондови и покрај релативно 
динамичниот раст на средствата на фондовите во последните две години (откако се 
појавија на домашниот финансиски пазар, средствата на инвестициските фондови се 
зголемија за околу 2,5 пати). Причините за непрофитабилното работење на друштвата 
за управување со инвестициските фондови треба да се бараат во временскиот период на 
нивното регистрирање и отпочнување со работа (еден дел од фондовите беа формирани 
при крајот на 2007 година, кога глобалната финансиска криза беше на самиот почеток, 
а дел беа формирани во втората половина на 2008 година, кога кризата кулминира и се 
чувствуваше и на финансиските пазари во Република Македонија), слабата активност на 
потенцијалните инвеститори, како и релативно високата конкуренција којашто постои 
во овој сегмент на финансискиот систем, со што релативно малите вложени износи на 
потенцијалните инвеститори се „разводнуваат“ кај поголем број фондови. Дополнителен 
ризик во сегментот на инвестициските фондови претставува непостоењето на Фонд за 
обесштетување на инвеститорите28, како и непостоењето надлежен орган во Република 
Македонија којшто би ја следел и би ја контролирал работата на приватните фондови, 
односно на овластените друштва за управување со приватните фондови.

27 Друштвото за управување со инвестициските фондови врши работи на основање и управување со инвестициските 
фондови. Друштвото управува со инвестициските фондови така, што паричните средства на сопствениците 
на удели во отворениот инвестициски фонд и акционерите во затворениот инвестициски фонд ги вложува во 
свое име и за нивна сметка. Едно друштво може да основа и да управува со повеќе инвестициски фондови.

28 Во април 2010 година, Законот за хартии од вредност беше дополнет со нови одредби со кои се предвидува 
формирање на Фонд за обесштетување на инвеститорите. Членството во овој фонд е задолжително за 
брокерските куќи, друштвата за управување со инвестициските фондови и банките овластени за услуги со 
хартии од вредност. Сепак, овие нови одредби ќе се применуваат од денот на влегувањето на Република 
Македонија како полноправна членка на Европската унија.
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2.  Активности  зА  унАпредувАње  нА 
институционАлниот  кАпАцитет  зА 
спроведувАње  нА  основните  функции

2.1. Монетарна политика и макроекономски проекции 

2.1.1. Унапредување на аналитичката инфраструктура за носење 
монетарни одлуки 

Во рамки на процесот на унапредување на институциoналниот капацитет на 
Народната банка во извршувањето на основните функции, беа преземени значајни чекори 
во насока на унапредување на процесот на монетарно одлучување, преку збогатување 
и осовременување на аналитичката инфраструктура, проширување на статистичката 
база и зајакнување на кадровскиот потенцијал. Ваквите активности се презедоа заради 
приближување кон практиката на современите централни банки во светот, коишто во 
извршувањето на своите основни функции користат низа софистицирани методи и техники 
за анализа/оцена и предвидување на движењата во економијата. 

Донесувањето на монетарните одлуки во Народната банка во еден подолг временски 
период се засноваше врз информации добиени врз база на релативно едноставни аналитички 
техники и на релативно ограничен збир податоци, при што за потребите на проекциите 
беше користена исклучиво едноставната рамка за финансиско програмирање на ММФ. 
Промените коишто во изминатиот седумгодишен период беа направени во оваа сфера 
придонесоа за постепено воведување пософистицирани, економетриски техники за оцена 
и прогнозирање на економските параметри, за што беше неопходно создавање обемна 
и детаљна база на податоци, како и соодветно кадровско екипирање. Главен носител на 
процесот на макроекономското проектирање е Дирекцијата за истражувања, којашто 
во периодот 2004-2011 година забележа значително кадровско екипирање, односно 
зголемување на бројот на вработените за трипати. Воедно, во рамките на оваа дирекција, 
во април 2004 година беше формиран Реферат за економско моделирање, којшто од крајот 
на 2005 година функционира како посебен отсек. Организациските промени и кадровското 
зајакнување имаа значителен придонес за зголемување на капацитетот на Дирекцијата и 
зацврстување на определбата за развивање на макроекономското проектирање и негово 
издигнување до нивото карактеристично за централните банки во поразвиените земји.

2.1.1.1. Поставување, тестирање, употреба и развој на моделот 
МАКПАМ на Народната банка, како основа за монетарно одлучување

Проектот за изработка на модел за монетарно одлучување беше започнат 
на крајот на 2004 година. Во тогашната практика на Народната банка, анализата на 
макроекономските сектори и политики, како и изготвувањето на краткорочните проекции 
за движењата во одделните сектори се засноваа врз т.н. финансиско програмирање. 
Тоа претставува стандардна рамка за анализа на ММФ, којашто ги опфаќа сите сектори 
во економијата (реален, надворешен, фискален и монетарен сектор). Сепак, таа не го 
моделира трансмисискиот механизам на монетарната политика и не дава одговор на 
клучното прашање во монетарната сфера, а тоа е со која референтна каматна стапка 
централната банка ќе ја оствари целта на монетарната политика. Понатаму, 
финансиското програмирање во најголем дел се заснова на историски движења, а не на 
рационални очекувања на економските субјекти, најмногу застапени во моделите на 
централните банки. Поставувањето на Моделот за анализа на политиките - МАКПАМ, имаше 
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за цел да ја прошири рамката на проектирање и да одговори на клучните прашања во доменот 
на монетарната политика. Во него, преку равенки е претставен трансмисискиот механизам 
на монетарната политика на македонската економија што помага во разбирањето и во 
мерењето на најверојатниот начин на кој економијата ќе реагира на различни 
економски настани. Оттука, развојот на оваа алатка дава основа за нејзина примена во 
различни економски услови и за моделирање различни трансмисиски механизми. 

Потребата од развивање на оваа рамка беше особено изразена на крајот на 2004 
година и произлезе од турбулентниот макроекономски амбиент (нерамнотежа во екстерниот 
сектор, нерамномерна буџетска потрошувачка и шпекулации на девизниот пазар), којшто 
заедно со предизвиците од процесот на капитална либерализација, што започна на крајот 
на 2002 година29, поттикнаа дискусија за потребата од повторна оцена на монетарната 
стратегија и режимот на девизен курс, како и за градење на институционалниот капацитет 
во однос на различни стратегии и/или режими на девизен курс. Во оваа насока беа и 
препораките на мисијата на ММФ прикажани во извештајот „Екс пост асесмент“ („Ex-post 
assessment“) на крајот на 2004 година. Успешното извршување на овие активности бараше 
дополнителни ресурси и пософистицирана аналитичка рамка како поддршка на анализата. 
На почетокот, овие активности беа остварени со помош на експерти од централните банки 
во рамки на техничката помош од страна на ФСВК (Financial Services Volunteer Corps). Сепак, 
најголем дел од овој процес беше остварен во рамки на техничката помош од страна на 
ММФ (побарана во текот на 2006 година). Имено, предвидувајќи ја потребата, ММФ преку 
повеќе технички мисии, започнувајќи од 2007 година, го помогна градењето на моделот 
за монетарна политика, како и поставувањето на целокупната инфраструктура околу 
процесот на анализа на политиките и проектирањето. Крајниот резултат е современ 
макроекономски модел МАКПАМ и добро организиран процес на проектирање и 
монетарно одлучување, којшто по своите карактеристики не се разликува од оној во 
централните банки од поразвиените економии. 

Поставување на првата верзија на моделот•	

Првите конкретни активности околу градбата на модел датираат 
од септември 2005 година30, кога беше изготвена базата на податоци и беа 
поставени основните равенки во моделот. Во овој период не постоеше единствена 
и конзистентна база на податоци заради што значително време од посетата на експертот 
беше посветено на нејзина преработка и анализа. Процесот за формирање на базата на 
податоци опфати обезбедување и анализа на податоците од реалната економија и за 
егзогените варијабли, т.н. ефективни показатели, како што се увозните цени (увезената 
инфлација) и странската побарувачка. 

По изготвувањето и анализата на базата на податоци, беше поставена првата 
верзија на структурниот модел МАКПАМ (Macedonian Policy Analysis Model) во 
софтверот „Винсолв“ (Winsolve). Тоа е стандарден, мал модел заснован на неокејнзијанската 
теорија, којшто вклучува Филипсова крива за инфлацијата, ИС-крива (крива на агрегатна 
побарувачка), равенка за девизниот курс и правило на монетарната политика преку 
кое централната банка ја стабилизира економијата. Со оглед на тоа што оваа структура 
е типична за земјите коишто применуваат стратегија на таргетирање на инфлацијата, 
МАКПАМ беше соодветно прилагоден, одразувајќи ги карактеристиките на македонската 
економија преку моделирање на трансмисискиот механизам на начин соодветен за земја 
со фиксен режим на девизен курс. Клучната претпоставка во моделот се однесува на 

29 Со стапувањето во сила на новиот закон за девизно работење во октомври 2002 година.
30 Техничка помош во чии рамки е остварена соработка со експертот Тибор Хледик од Чешката централна банка, 

кој во периодот 2005-2010 година оствари повеќе посети на НБРМ. Притоа, од мај 2007 година соработката 
со овој експерт беше во рамки на техничката помош од ММФ. Преку оваа долгогодишна соработка беше 
пренесувано искуството на Чешката централна банка во областа на моделирањето и проектирањето, како 
централна банка којашто важи за лидер во оваа област меѓу централните банки на земјите во транзиција.
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можноста за автономно делување на монетарната политика во утврдувањето 
на краткорочните каматни стапки, имајќи го предвид сѐ уште ниското ниво на 
мобилност на капиталот. 

Моделот за проекција на инфлацијата МАКПАМ, како мал структурен модел, има три 
главни карактеристики. Прво, моделот е претставен во т.н. форма на јаз (отстапувања на 
клучните варијабли од нивните рамнотежни вредности). Втора карактеристика на моделот 
е неговото „гледање кон иднината“. Вклучувањето на идните вредности на варијаблите 
во равенките овозможува опфаќање на рационалните очекувања на економските агенти 
при проектирањето на макроекономските варијабли. Калибрацијата на коефициентите 
на моделот е третата карактеристика на овој модел. Терминот калибрација упатува 
на однапред зададени, а непресметани вредности за коефициентите во економетриски 
оценетите равенки и претставува вообичаена практика при конструкција на ваков вид 
модели. Искуство со конструкција и примена на калибрирани, мали структурни модели 
имаат централните банки на неколку земји во транзиција (Чешка, Словачка, Романија, 
Албанија, Србија), главно поради релативно малиот број опсервации расположливи 
за оцена, но и поради периодот на транзиција којшто вклучува значителни структурни 
промени и шокови од надворешна и домашна природа. 

Согласно со поставеноста на моделот МАКПАМ, монетарната политика 
делува врз инфлацијата преку два канала на трансмисискиот механизам. Прво, 
монетарната политика влијае директно преку каматната стапка и понатаму го условува 
движењето на реалната економска активност, што е опфатено преку ИС-кривата. Потоа, 
агрегатната економска активност има ефект врз инфлацијата, преку Филипсовата крива. 
Очекувањата за остварената инфлација се вториот канал во моделот. Имено, остварената 
инфлација во голема мера зависи од инфлациските очекувања на економските агенти, 
коишто пак се засноваат на остварувањата во минатото и на нивните рационални очекувања 
за иднината. Мерките што ги презема централната банка влијаат врз очекуваната идна 
инфлација, а со тоа и врз остварената тековна инфлација.

Клучната равенка во моделот од аспект на централната банка е Тејлоровото 
правило, т.е. равенката којашто ја одразува реакцијата на монетарната политика 
за стабилизирање на инфлацијата на посакуваното ниво. Во првата верзија на моделот, 
станува збор за класично Тејлорово правило, според кое централната банка ќе ја зголеми 
каматната стапка доколку проектираната инфлација, четири квартали нанапред, е 
повисока од посакуваното ниво на инфлацијата и/или доколку економијата функционира 
над потенцијалот во тековниот период. Потребата за делување ex ante на монетарната 
политика произлегува од временското задоцнување со кое таа влијае на реалната 
економија. Имено, во економската литература постојат повеќе истражувања коишто на 
емпириски начин покажуваат дека монетарните импулси се пренесуваат во реалната 
економија и потоа во инфлацијата, со долго и варијабилно временско задоцнување, 
коешто е различно во одделни земји и е условено од конкретните околности и развиеноста 
на финансиските пазари. Монетарната теорија, како и карактеристиките на македонската 
економија се пресликани во правилото на водење на монетарната политика од страна на 
Народната банка. Периодот од една година нанапред се смета за доволен и типичен период 
за транзициска економија, со недоволно развиена финансиска структура и поголема 
променливост на варијаблите (заради структурните промени). Ваквата поставеност на 
моделот покажува дека Народната банка ќе реагира денес на девијациите на проектираната 
инфлација од таргетот, четири квартали нанапред. Со тоа, инфлацијата постепено ќе се 
намалува (во отсуство на други шокови во економијата) и по определен период ќе се сведе 
на посакуваното ниво.

Во МАКПАМ, референтна каматна стапка е номиналната каматна стапка на 
благајничките записи. Она што е специфично за Македонија е дека таргетот за инфлацијата 
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не претставува таргет којшто централната банка се обврзува да го оствари (како во земјите 
со таргетирање на инфлацијата), туку укажува на посакувана и стабилна стапка на 
инфлација на среден рок. Дополнително, централната банка ќе реагира со промена 
на инструментот и доколку утврди про(контра) инфлациски притисоци од страна на 
агрегатната побарувачка, претставени во равенката преку девијациите на производството 
од неговата рамнотежна вредност. На крајот воведувањето мината вредност во равенката 
(инерција) обезбедува постепено прилагодување на каматната стапка, без нагли промени 
во нагорна или во надолна насока (interest rate smoothing). 

Резимирано, во овој период беше поставен моделот, беа елаборирани теоретските 
основи на кои тој се заснова, но тој сѐ уште не беше развиен и тестиран за да се користи 
за проектирање. Моделот претставуваше прототипна верзија, којашто понатаму треба 
да се развива и да се проширува, како и да се подобрува преку бројни анализи на 
чувствителноста. Понатаму, беше потребно усовршување на начинот на извлекување 
на рамнотежните вредности и јазовите коишто беа направени врз база на употреба на 
ХП-филтерот, којашто е статистичка техника што не вклучува економски интуитивни 
резултати, како што е развојниот циклус во кој се наоѓа економијата и сл. Претпоставките 
за егзогените варијабли беа определени интуитивно, без претходна анализа или врз 
база на определени предвидувања. Сите овие недостатоци беа предмет на натамошна 
доработка. 

Развивање нови пристапи на пресметка на производниот јаз и поставување •	
систем за проектирање и за анализа на политиките 

Имајќи го предвид значењето на производниот јаз во поставеноста на моделот 
за проектирање инфлација, беше посветено големо внимание на негово усовршување 
и повторна оцена. Имено, првата верзија на моделот МАКПАМ вклучуваше едноставна 
пресметка за производниот јаз со користење на техниката на филтерот на Ходрик и 
Прескот, т.н. ХП-филтер, што во основа значи извлекување тренд-линија од кварталните 
остварувања на соодветната варијабла, во овој случај БДП. Имајќи ги предвид недостатоците 
на оваа метода, во текот на декември 2005 година31 беше конструиран нов податок за 
потенцијалното производство на домашната економија. 

Во практиката постојат повеќе софистицирани и интуитивни методи коишто 
централните банки ги користат за пресметување на потенцијалниот БДП. За пресметка 
на производниот јаз, експертот заедно со домашниот тим го примени методот за оцена на 
производната функција. Процедурата за пресметка на потенцијалниот БДП, а со тоа на 
производниот јаз се засноваше врз неколку чекори:

а) Конструирање на податоци за факторите на производство, труд, капитал и 
продуктивност на факторите за производство и оцена на производната функција;

б) Оцена на потенцијалното производство преку утврдување на потенцијалните 
вредности на факторите труд, капитал и продуктивноста на факторите за производство;

в) Пресметка на производниот јаз, како разлика помеѓу остварениот БДП и 
потенцијалниот БДП.

Новата пресметка за производниот јаз со користење на методот на производната 
функција и подобрувањата направени во структурата на равенките преку додавање нови 
варијабли беа главните придобивки остварени во овој период. Во однос на првичната 
поставеност, структурата на моделот остана речиси неизменета.

Развојот на моделот за макроекономски проекции е потребен, но не е доволен 
елемент во организацијата на процесот на одлучување. Потребен е структурен систем 

31 Техничка помош од страна на експерт од Централната банка на Канада.



C
M

Y
K

74

за проектирање и за анализа на политиките (ССПА), што бараше значителни промени 
во голем број активности коишто ги извршуваше Дирекцијата за истражување, а воедно и 
дополнително ангажирање ресурси за процесот на проектирање. Токму поставувањето 
на системот на проектирање и анализа и утврдувањето на понатамошните 
активности врзани со унапредувањето на моделот беа двете основни прашања на 
кои се работеше во текот на 2007 година. 

Рамката за преземање конкретни мерки и активности се однесуваше на 
неколку клучни сегменти, и тоа: 

човечки ресурси (зголемување на бројот на вработени со специфични знаења во − 
доменот на модерната макроекономска теорија и моделирање и нивна обука), 

управување со базите на податоци (навременост во ажурирањето на базата на − 
податоци и обезбедување извор на податоци за егзогените варијабли - „Консензус 
форкаст“), 

развој на основниот модел (структурен модел со трансмисиски механизам соодветен − 
на македонската економија), 

насоки за развој на процесот на проектирање (поставување распоред за − 
активностите за проектирање и дефинирање на одговорностите на учесниците во 
процесот, како и изготвување прогнози за интерно користење, или т.н. прогнози 
во сенка),

промени во системот на известување (фокусирање на кварталните проекции и − 
изготвување стандардизиран преглед за најновите податоци двапати во месецот), 
како клучен елемент во комуникацијата на резултатите со раководството и во 
односите со јавноста. 

Од аспект на моделот, во текот на овој период беше направен голем прогрес. 
Имено, рамката за проектирање беше направена во нов пософистициран софтвер којшто 
овозможува интегрирање во една систематска рамка на целиот процес на прогнозирање 
(оцена на моделот, симулации и проекции). Исто така, значително време беше посветено 
на тестирањето на карактеристиките на моделот преку функции на респонзивност (impulse 
response function), како и на тоа колку добро моделот ги објаснува минатите движења. 

Во овој период, утврдувањето на рамнотежните вредности беше направено со 
помош на т.н. Калман-филтер (филтер од систем на равенки), како најсофистициран 
начин за утврдување на овие вредности. Притоа, посебно значење ѝ се даваше на 
економската интуиција и интерпретацијата на историските податоци при утврдувањето 
на рамнотежните вредности во моделот. Во процесот на унапредување на моделот во 
рамки на равенката за производен јаз беше додадена нова варијабла, активната каматна 
стапка за подобар опфат на монетарната трансмисија.

Од аспект на потребните мерки и активности, за краток период беше утврден 
напредок во неколку домени. Имено, во однос на човечките ресурси, Дирекцијата за 
истражување продолжи со кадровското окрупнување. Дирекцијата успешно ја создаде 
првичната база на податоци неопходна за моделирање. Беше набавена лиценца за 
„Консензус форкаст“ како извор на податоци за егзогените варијабли и соодветно беа 
изработени ефективните показатели. Напредок беше забележан и во однос на системот 
на известување. Беше изготвен стандардизиран двонеделен преглед за најновите 
податоци.

Понатамошен развој и тестирање на моделот•	

Тестирањето на моделот МАКПАМ во текот на 2008 година беше придружено со 
збогатување на моделот со вклучување на пазарните каматни стапки во ИС-кривата. 
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Имено, податоците покажуваа релативно бавен процес на трансмисија од референтната 
каматна стапка до пазарните каматни стапки и следствено, до реалната економија. 
Дополнителните анализи укажаа на тоа дека промените на каматните стапки на банките 
зависат од промената на референтната каматна стапка, но и од каматната маргина 
меѓу овие две каматни стапки. Каматната маргина е варијабилна категорија и 
подложна на промени во зависност од бројни фактори (ефикасност на банкарскиот систем, 
конкуренцијата), при што таа во моделот претставува праг над кој банките ги покачуваат/
намалуваат каматните стапки. Воведувањето на овој концепт значително го приближи 
моделот до податоците за македонската економија. 

Понатаму, моделот беше дополнително рафиниран и калибриран и беше изготвена 
првата „проекција во сенка“, наменета за раководството на Народната банка. Притоа, беше 
симулиран целиот процес на проекција, започнувајќи со анализа на најновите податоци 
и евентуалните ревизии, потоа анализа на најновите егзогени варијабли и оцена на 
придонесот на секоја од овие варијабли на новата проекција. Следен чекор претставуваше 
споредбата на новите податоци со оние од старата проекција, а потоа се анализираше 
тековната проекција на инфлацијата. Последната фаза од процесот се однесуваше на 
изготвувањето можни ризични сценарија. 

Воедно, во однос на претходно утврдените мерки и активности, беше разгледан 
новиот концепт за дел од редовните извештаи и првичната временска рамка за целокупниот 
процес на проектирање. 

Новината спроведена во текот на 2008 година беше градењето на нов т.н. сателитски 
модел како дополнителен дел од процесот на проектирање. Главната цел на сателитскиот 
модел е расчленување на реалниот БДП на расходни компоненти. Овој модел исто така 
беше оценет и калибриран со помош на т.н. пристап на Калман-филтер.

Од аспект на моделот МАКПАМ, кон крајот на 2008 година беше направена првата 
евалуација на резултатите од моделот. Врз основа на остварувањата и резултатите беа 
направени одредени промени во Филипсовите криви, како и во калибрацијата во Калман-
филтерот. Потоа, беше разгледан ефектот од вклучувањето на податоците за Србија 
во примерокот на земји коишто се користат за пресметка на ефективните варијабли 
(увозните цени и странската побарувачка). Вклучувањето на Србија во примерокот 
беше од големо значење за подобрување на моделот, имајќи предвид дека таа е еден од 
најзначајните трговски партнери на Република Македонија. По евалуацијата на моделот 
започна неговата фактичка примена во текот на процесот на изработка на кварталните 
проекции на Народната банка. Паралелно, сѐ уште е во примена и системот на финансиското 
програмирање, при што проекциите од моделот се користат како интерни проекции - 
проекции во сенка.

Воведување ново монетарно правило во моделот•	

Во текот на 2009 година се работеше на промена на основниот макроекономски 
модел на начин којшто соодветно ќе ги одрази промените во монетарното 
одлучување коишто произлегоа од глобалната финансиска криза. Во претходниот 
модел, централната банка реагираше на отстапувањата на инфлацијата од таргетот и/или 
на девијациите на производството од потенцијалниот производ со цел да се стабилизира 
економијата. Притоа, претходниот модел беше поставен и тестиран во релативно поволен 
макроекономски амбиент којшто беше придружен со стабилен раст на девизните резерви 
и можност од страна на Народната банка за автономно утврдување на каматните стапки, 
без притоа да се загрози растот на девизните резерви. Влошените услови во глобалната 
економија во 2009 година наметнаа потреба од измена на монетарното правило така, што 
во целост ќе ја одрази посветеноста за одржување на фиксниот девизен курс. Имено, 
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појавата на глобалната криза ги смири инфлациските притисоци, но предизвика сериозни 
нарушувања врз билансот на плаќања и намалување на девизните резерви. Во вакви 
услови, и покрај намалувањето на инфлацијата, зголемената побарувачка за девизи 
доведе до зголемување на рестриктивноста на монетарната политика. Од друга страна, 
моделот којшто се засноваше на инфлациска цел укажа на потребата од олабавување. Во 
вакви услови и имајќи предвид дека стабилноста на девизниот курс е тесно поврзана со 
одржувањето определено ниво на девизни резерви, во моделот се воведе ново монетарно 
правило, засновано на варијабла којашто ги покажува отстапувањата на девизните 
резерви од нивниот таргет (јаз на девизните резерви). 

При фиксен девизен курс, според новото монетарно правило, домашните каматни 
стапки се еднакви на странските камати плус одредена премија за ризик. Премијата 
за ризик има долгорочна компонента којашто е егзогена (зададена од долгорочните 
вредности на економијата) и ендоген дел условен од јазот на девизните резерви. Јазот 
на девизните резерви е функција од јазот на странската побарувачка како 
показател за приливите во економијата, јазот на домашната побарувачка како 
показател за ефектот на одливите од резервите и отстапувањето на инфлацијата 
од таргетот. Последната варијабла има за цел да ги опфати психолошките притисоци кај 
економските агенти, коишто при повисока стапка на инфлација ќе ги зголемат склоностите 
за држење странска ефектива и на тој начин ќе доведат до намалување на девизните 
резерви. Промената на монетарното правило го приближи моделот до начинот на кој 
се спроведува монетарната политика при фиксен девизен курс, што беше потврдено со 
анализитe за проверка на остварувањата на моделот. 

Дополнително, во текот на 2009 година се работеше и на градбата на сателитскиот 
модел врз база на Калман-филтер пристапот (елаборирана подолу, во делот за 
краткорочното проектирање).

Натамошни подобрувања на моделот•	

Во текот на 2010 година, моделот беше дополнително подобрен, и тоа преку 
направените промени во начинот на кој се моделирани цените и промените во однос на 
равенката за девизните резерви.

Вкупната инфлација, според претходниот концепт, беше збир од инфлацијата на 
храната и инфлацијата на останатите цени. Притоа, овие две компоненти од индексот 
на потрошувачките цени беа моделирани преку посебни Филипсови криви (Филипсова 
крива за цените на храната и Филипсова крива за останатите цени). Во 2010 година беа 
направени две значајни измени. Прво, двете Филипсови криви беа заменети со една 
Филипсова крива за вкупната инфлација и второ, вклучена е равенка којашто 
ја објаснува инфлацијата произведена од домашната економија. Инфлацијата 
произведена од домашната економија е условена од движењата на маргиналниот трошок 
на производителите и од очекувањата на економските агенти. Врз вкупната инфлација, 
покрај инфлацијата произведена во домашната економија директен ефект може да имаат 
промените во странските цени и во цените на нафтата. 

Втората суштинска промена направена во текот на септември се однесува на 
промена на структурата на равенката за девизните резерви. Оваа промена беше 
мотивирана од потребата за попрецизно утврдување на тековите коишто ги создаваат 
резервите и збогатување на структурата на равенката за девизните резерви. За таа цел, 
јазот од промената на девизните резерви беше утврден како функција од извозот, увозот, 
странските директни инвестиции и тековните трансфери - сите изразени во форма на јаз. 
Притоа, сите овие компоненти се моделирани преку соодветни равенки. Овие промени ја 
зголемија моќта на објаснување на моделот, прецизноста на проекциите и подобрија дел 
од техничките остварувања на моделот.
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Шематски приказ 1
Графички приказ на тековниот процес на проектирање

Дирекцијата за истражување, како и досега, постојано ќе работи на усовршување 
на моделот, со цел подобро да се отсликаат состојбите во економијата. Досегашната 
надградба и фазите низ кои помина моделот покажуваат дека Народната банка веќе 
располага со флексибилна аналитичка рамка којашто може да се прилагодува на промените 
во економијата. Тоа ја зголемува способноста на централната банка за монетарно 
одлучување во различни околности, што беше примарна цел на овој повеќегодишен 
проект.

2.1.1.2. Поставување и развој на инфраструктурата за краткорочно 
прогнозирање на основните макроекономски показатели

Процесот на краткорочно прогнозирање подразбира проектирање на основните 
макроекономски варијабли на краток рок, којшто вообичаено се однесува на период 
од една година. 

Шематски приказ 2
Графички приказ на процесот на моделирање на краток рок
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Со овој процес се добиваат проекции за клучните варијабли од реалниот, 
надворешниот и монетарниот сектор, давајќи една конзистентна макроекономска рамка. 
Сепак, имајќи предвид дека реакциите на монетарната политика денес, се засноваат врз 
оцените за движењата во еден подолг временски период (поради долгите временски 
задоцнувања), оваа рамка не е доволна за носење на монетарните одлуки. Всушност, таа 
претставува влезен елемент во системот на среднорочните проекции (обработен погоре), 
објаснувајќи ги појдовните услови во економијата.

Проекциите на монетарните параметри и на билансот на плаќања се изработуваат 
подолг временски период и постојано се унапредуваат и се надградуваат. Од друга страна, 
област којашто беше помалку експлоатирана беа оцените на трендовите во инфлацијата 
и економската активност. Препознавајќи го значењето на овој проблем, во рамки на 
анализираниот период, голем акцент беше ставен на развивањето на краткорочните 
прогнози во реалниот сектор.

Во фокусот на краткорочното проектирање на показателите од реалниот сектор 
на економијата се краткорочните проекции на инфлацијата и краткорочните проекции на 
БДП. Почетоците околу прогнозирањето на инфлацијата на краток рок датираат од 
поодамна. Првите обиди за пософистицирани чекори во проектирањето на инфлацијата 
беа направени во септември 2003 година, во рамки на еднонеделната посета на Народната 
банка од страна на експерт од Централната банка на Канада. Во тој период беа направени 
првите обиди за проекција на инфлацијата преку примена на едноставни економетриски 
техники, коишто во тоа време одговараа на релативно оскудните расположливи податоци 
и кадровски потенцијал. Оттогаш наваму, овој процес постојано се развива и се унапредува 
и сѐ повеќе добива на значење. Со проширувањето на базата на податоци за проекција 
на инфлацијата, како и со збогатувањето на знаењата на кадарот на Народната банка од 
областа на економетриските техники, системот на едноставни (главно авторегресиски) 
равенки беше значително подобрен, преку развивање покомплексни економетриски 
равенки. Така, се работеше на равенки за проекција на инфлацијата врз основа на одделни 
инфлациски поткомпоненти. Понатаму, напори беа вложени за поставување структурни 
равенки за инфлацијата, во коишто домашните цени се поврзуваат со увозната инфлација. 
Во рамки на напорите за постојано унапредување на инфраструктурата за краткорочното 
проектирање на инфлацијата, од 2010 година се започнати активности за изработка 
на систем од структурни равенки за инфлацијата, чијашто проекција ќе се заснова врз 
очекувањата за движењето на нејзините главни компоненти (храна, енергија и останато). 
Првична оцена на равенките, односно на моделот за проектирање на инфлацијата, е 
направена во 2010 година и е во фаза на натамошна доработка и тестирање. Резултатите 
од процесот на краткорочно прогнозирање на инфлацијата претставуваат еден сегмент од 
проекцијата на инфлацијата. Имено, тие се користат за вкрстена проверка со проекцијата 
на инфлацијата од моделот за среднорочно проектирање - МАКПАМ, во чии рамки 
инфлацијата е моделирана во форма на стандардна Филипсова крива. 

Почетоците околу проекциите на БДП се од понов датум. Имено, во еден подолг 
временски период, во услови на исклучително ограничена база на податоци, просторот 
за развој на системот за проекција на БДП беше исто така ограничен. Во почетокот 
краткорочните проекции беа правени само врз база на податоци за компонентите од 
производната страна на БДП, земајќи го предвид движењето на високофреквентните 
податоци за поодделните економски сектори и експертските (субјективните) оцени. Со 
објавувањето на кварталните податоци за сите компоненти од расходната страна на БДП 
по тековни цени од страна на официјалната статистика (во март 2008 година) и нивните 
реални стапки на раст (во декември 2008 година), се отвори можност за подетаљна 
анализа на економијата од аспект на побарувачката. Притоа, започна изготвувањето 
база податоци за расходните компоненти на БДП и на сите расположливи индикативни 
варијабли за агрегатната побарувачка, што претставува клучен предуслов за посериозен 
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развој на процесот на краткорочно прогнозирање на БДП. Во овој контекст, значајна 
улога има кадровското екипирање, од квантитативен и квалитативен аспект. Овој процес 
на почетокот се засноваше врз примена на економетриска равенка за вкупниот БДП, 
изразен како функција од странската ефективна побарувачка. Воедно, постоеше и 
делумно прогнозирање на дел од расходните компоненти (лична потрошувачка, јавна 
потрошувачка, извоз, увоз). 

Напорите за постојано подобрување на инфраструктурата за краткорочното 
прогнозирање резултираа со изработка на економетриски модел за проекција на БДП, 
којшто претставува систем од структурни равенки за расходните компоненти на БДП. 
Тој е ставен во функција од вториот квартал на 2010 година, врз основа на претходно 
направени првични оцени и тестирање (за што беше потребна приближно една година). 
Моделот пред сѐ е наменет за краткорочни проекции на БДП за еден до два квартала 
нанапред. Од аспект на структурата, тој во себе вклучува сет од структурни равенки за 
секоја од расходните компоненти на БДП и равенки за оцена на вработените, платите и 
индустриското производство. Остварувањата на моделот за прогнозирање постојано се 
следат, а неговата структура останува предмет на постојана доработка, во функција на 
негово постојано подобрување.

Во рамки на проектот за надградба на моделот за среднорочно прогнозирање 
– МАКПАМ, во текот на 2008 година беа преземени првични активности околу градба 
на сателитскиот модел за БДП. Моделот има за цел да го разложи БДП проектиран со 
моделот МАКПАМ на расходните компоненти. Во оваа фаза моделот беше само првично 
оценет и калибриран со помош на т.н. пристап на Калман-филтер. Негова позначителна 
разработка беше направена во текот на 2009 година. Притоа, значително време беше 
посветено на детаљна анализа на расположливите податоци за расходните компоненти на 
БДП (номинални, реални вредности и дефлатори), утврдување на нивната веродостојност 
и меѓусебна поврзаност, а со тоа и на соодветноста за вклучување во самиот модел. 
Сателитскиот модел беше поставен така, што главните влезни варијабли (реалниот БДП, 
јазот во реалниот девизен курс, странската побарувачка и инфлацијата) произлегуваат 
од основниот модел (МАКПАМ). Во текот на ноември 2010 година, сателитскиот модел 
беше поставен/изработен во ексел-формат (наместо во рамката на Калман-филтерот), 
заради поедноставно ракување со него, како и за негова доработка и тестирање. Исто 
така, беа направени промени и во поставеноста на моделот, а беа додадени и равенки 
за оцена на некои од расходните компоненти на БДП. Сепак, идејата тој да прерасне во 
пософистициран економетриски модел останува да се оствари во наредниот период. 
Мошне е значајно што постоечкиот модел за краткорочно прогнозирање на БДП, по својата 
структура, овозможува вкрстена проверка со резултатите од сателитскиот модел за БДП, 
што ќе придонесе за подобрување на квалитетот на проекциите.

Воспоставување систем на редовни тримесечни циклуси на проекции, нивно •	
објавување и образложение во Кварталниот извештај на НБРМ

Објавувањето редовни извештаи за макроекономскиот амбиент на 
спроведување на монетарната политика претставува практика на Народната 
банка уште од почетокот на монетарното осамостојување. Сепак, со текот на 
времето нивната содржина и периодичност постојано се менуваше. По примерот 
на практиката на централните банки од поразвиените економии во 2004 година, покрај 
изработувањето и објавувањето на редовниот годишен извештај, полугодишен извештај 
и месечните информации, Народната банка започна со објавување квартални извештаи. 
На почетокот од нивното воведување тие претставуваа слика за остварените движења 
во економијата и одделните сектори, односно слика за тековниот амбиент во кој се 
спроведуваше монетарната политика и преземените мерки. 
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Со оглед на тоа што монетарната политика треба да биде политика 
насочена кон иднината, ваквиот пристап не беше доволен. Се оцени дека е 
потребно да се унапреди аналитичката рамка, како подлога за изготвување 
издржани проекции. Затоа, во продолжение се пристапи кон развивање систем на 
различни показатели и создавање бази податоци коишто ќе овозможат поквалитетна 
макроекономска анализа во функција на носење на подобри монетарни одлуки. Паралелно 
со унапредувањето на инфраструктурата на податоци и показатели, во Народната банка 
засилено се работеше на подобрување на системот на прогнозирање на макроекономските 
варијабли. Имајќи ја предвид природата на монетарната политика, клучен елемент во 
носењето на монетарните политики е проектираната патека на параметрите од интерес. 
Посветувањето време и човечки ресурси во овој домен придонесе за развивање современ 
двостолбен систем на проекции. Прво, кратокорочно прогнозирање на показателите од 
сите сектори на економијата. Второ, среднорочно прогнозирање во моделски конзистентна 
рамка. Врз основа на овие два столба, комбинирани со експертските оцени, се обезбедува 
основа за носење на монетарните одлуки. Дополнително, до 2008 година проекциите 
беа правени главно при крајот на годината за следната година со „ad hoc“ ревизии по 
потреба, односно доколку се забележат поголеми отстапувања на остварувањата во однос 
на проектираните параметри. Почнувајќи од 2009 година, Народната банка започна со 
циклус на редовни тримесечни проекции, следејќи го примерот на централните 
банки од високо развиените економии. Секој циклус на проекции подразбира целосна 
ревизија на проектираната макроекономска рамка од претходното тримесечје, имајќи ги 
предвид промените во влезните претпоставки и отстапувањата во однос на претходната 
проекција. На ваков начин, се овозможува ажурно следење на најновите макроекономски 
трендови, се согледуваат нивните влијанија врз монетарната политика и се носи одлука 
за евентуални монетарни промени.

2.1.2. Зголемување на транспарентноста и одговорноста во 
монетарното одлучување

Најголем дел од централните банки во современиот свет имаат висок 
степен на независност во исполнувањето на поставените цели. Од една страна, 
тоа им остава голем простор за водење на политиките на начин што ќе им 
обезбеди успешно остварување на целите. Од друга страна, самата независност 
подразбира голема одговорност пред јавноста, а тоа самото по себе подразбира 
обезбедување висок степен на транспарентност во нивното работење. Во 
последните десетина години постои тренд на силно зголемување на степенот на 
транспарентност на централните банки. Главно, ваквиот процес се однесува на размена 
на информации поврзани со монетарните одлуки и макроекономските анализи на коишто 
тие се засноваат. Значењето на т.н. економска транспарентност за ефективноста на 
монетарната политика е големо. Имено, промените во монетарната политика се пренесуваат 
во економијата со одредено временско задоцнување, а нивната ефективност во голема 
мера зависи од нивниот ефект врз формирањето на очекувањата на економските субјекти. 
Оттука, преку транспарентна и јасна комуникација на идната патека на економските 
параметри и соодветно образложение на причините и очекуваните ефекти од преземените 
мерки, може да се делува врз однесувањето и одлуките на субјектите. 

Народната банка, како независна и одговорна институција, во изминатите 
седум години постојано ги следеше трендовите во доменот на транспарентноста 
на централните банки, внесувајќи постојани промени во својата комуникација 
со јавноста и зголемувајќи го степенот на транспарентност. Имено, паралелно 
со јакнењето на аналитичкиот капацитет и воспоставувањето систем на изработка на 
редовни проекции на квартална основа, еволуира и интерниот систем на известување за 
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макроекономското опкружување и ефектите врз монетарната политика до Комитетот за 
оперативна монетарна политика на Народната банка. Од крајот на 2007 година и почетокот 
на 2008 година, покрај редовните извештаи, овој систем вклучи и редовни двонеделни 
извештаи на најновите макроекономски остварувања. Едниот извештај претставува краток 
преглед на најновите макроекономски трендови и е наменет за интерно информирање. 
Вториот претставува информација којашто дава подетален приказ на трендовите во 
одделните сектори на макроекономијата, при што фокусот е ставен на нивното значење 
во однос на тримесечните проекции. На ваков начин се овозможува ажурно следење на 
движењата помеѓу две проекции и се даваат навремени сигнали при евентуални поголеми 
отстапувања и потреба од преземање дополнителни мерки. Овие информации понатаму 
се објавуваат во форма на месечни информации на Народната банка.

Она што е клучно во овие рамки е тоа што Народната банка многу брзо 
започна да ги споделува овие промени со јавноста. Главниот начин на комуникација 
на проекциите се одвива преку кварталните извештаи на Народната банка. Првично, 
односно од почетокот на 2008 година, во рамки на овие извештаи, вообичаената анализа 
на макроекономските движења беше надополнувана со краток приказ на проектираниот 
параметар до крајот на кварталот. 

Од крајот на 2008 година, во рамки на Кварталниот извештај е воведен нов, 
посебен сегмент којшто се однесува на макроекономските проекции. Почнувајќи од 2009 
година, целокупниот концепт на извештајот беше променет, во голема мера одразувајќи 
ја практиката на централните банки од високоразвиените економии. Така, покрај на 
прикажување на остварувањата во одделните сегменти, акцентот во извештаите беше 
ставен и на ризиците до крајот на кварталот коишто Народната банка ги идентификува 
во различните области. Воедно, променета беше и структурата на прикажување 
на макроекономските проекции. Односно, во рамки на овој сегмент се започна со 
давање детален приказ на целокупната проектирана макроекономска рамка, односно 
на проектираните параметри за економската активност, инфлацијата, монетарните и 
кредитните агрегати, како и на целокупната платнобилансна позиција на економијата. 
Со тоа, на транспарентен начин се прикажува целокупната аналитичка основа, којашто 
претставува база за носење на монетарните одлуки.

Освен преку промената на концептот на дел од редовните извештаи на 
Народната банка, во овој период се работеше и на подобрување и на другите форми 
на комуникација, преку коишто се зголемува степенот на транспарентност при 
водењето на монетарната политика. Така, гувернерот на Народната банка промените 
во монетарната политика ги образложува пред јавноста на конференции за печатот, 
преку детаљни презентации. Овие презентации даваат детален осврт на последните 
остварувања и на последните проекции на Народната банка, сумирајќи ги на крај главните 
елементи на образложението за монетарните промени. Презентациите, вообичаено, 
следат по разгледувањето на кварталните извештаи и на последните проекции од страна 
на Советот на Народната банка.

2.1.3. Воведување нови анкетни истражувања за потребите на 
макроекономските анализи и проекции

Информациите од анкетните истражувања во различни области 
претставуваат битен влезен елемент во економските анализи. Анкетните 
истражувања овозможуваат добивање информации за согледувањата и очекувањата 
на пазарните учесници во различни сегменти. Вклучувањето на овие информации во 
сетот расположливи статистички податоци дава покомплетна слика за појавите коишто 
се анализираат, овозможувајќи квалитетна информациска основа за носење одлуки. 
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Разбирајќи го значењето на овој влезен елемент за аналитичкиот процес, во Народната 
банка се спроведуваат анкети, чиишто резултати имаат големо значење во целокупниот 
аналитички процес. Првите анкети се однесуваа на анкетирање на најголемите извозници 
и увозници, чии резултатите се вградуваат во проекциите на платнобилансната позиција 
на економијата, како еден од главните столбови во монетарното одлучување. Системот на 
анкети во Народната банка беше надграден во 2006 година со воведувањето на Анкетата за 
инфлациските очекувања и Анкетата за кредитната активност на банките. На ваков начин 
се обезбеди посистематизиран пристап во овој домен од работата, диверзифицирање на 
сетот анкети, како и воведување редовна динамика на нивно спроведување.

Анкета за инфлациските очекувања •	

Инфлациските очекувања на економските субјекти во современи услови 
имаат големо значење при проектирањето на инфлацијата и конципирањето на 
монетарната политика. Информациите за инфлациските очекувања на економските 
субјекти овозможуваат подобрување на резултатите при проектирањето на инфлацијата. 
Воедно, доколку се располага со доволно долги временски серии за инфлациските 
очекувања, тие може да се користат при моделирање на инфлацијата. Инфлациските 
очекувања на економските субјекти можат да бидат корисни и при практичната примена 
на монетарната политика. Имено, доколку инфлациските очекувања на економските 
субјекти подолготрајно упатуваат на очекувања за зголемување на инфлацијата, може 
да укажат на потреба од поголема претпазливост при водењето на монетарната политика. 
Во согласност со современите трендови кај централните банки и со цел да се 
подобри квалитетот на проекциите на инфлацијата, а со тоа и на монетарните 
одлуки, Народната банка од април 2006 година започна да ја спроведува 
Анкетата за инфлациските очекувања на економските субјекти во Република 
Македонија. Подготвителните активности поврзани со спроведувањето на Анкетата 
беа започнати во текот на 2005 година. Овие активности се однесуваа на изготвување 
анкетен прашалник, формирање список на потенцијални испитаници и комуникација со 
потенцијалните испитаници со цел тие активно да се вклучат во примерокот. Изборот 
на испитаниците беше направен според соодветни критериуми за репрезентативност 
на примерокот, додека учеството во Анкетата е на доброволна основа. Со Анкетата се 
опфатени три групи испитаници: претпријатија, банки и истакнати економски аналитичари 
во Република Македонија. При конципирањето на анкетниот прашалник беа консултирани 
искуствата на повеќе институции, анкетни истражувачи и истакнати аналитичари. Анкетата 
се спроведува со квартална динамика, а комуникацијата со испитаниците се одвива преку 
електронска пошта. Анкетата обезбедува квалитативна и квантитативна информација за 
инфлациските очекувања на економските субјекти, како и факторите коишто влијаеле врз 
нивните очекувања. Со анкетата се прибираат информации за очекувањата за движењето 
на инфлацијата во следниот квартал и периодот до крајот на тековната година, како 
вообичаена временска рамка во која се следат макроекономските показатели. Резултатите 
од Анкетата за инфлациските очекувања се објавуваат редовно, во рамки на месечните 
информации на Народната банка. 

Анкета за кредитна активност на банките•	

Кредитниот пазар на банките е еден од важните сегменти на коишто се 
фокусира монетарната политика. Всушност, ова е еден од главните канали преку 
коишто монетарните сигнали се пренесуваат до реалниот сектор на економијата. Сепак, 
располагањето единствено со статистички податоци за кредитната активност не е доволно 
за да даде интегрална слика на понудата и побарувачката на овој пазарен сегмент. 
Оттука, голем број централни банки го надградуваат статистичкиот систем со оцени и 
видувања на банките за трендовите на кредитниот пазар и факторите коишто влијаат 
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врз нив. Располагањето со вакви специфични квалитативни информации за условите за 
кредитирање значително го олеснува разбирањето на начинот на функционирање на 
пазарот на кредити. 

Имајќи го ова предвид и чувствувајќи го недостатокот од сеопфатен збир информации 
за случувањата на кредитниот пазар, во јули 2006 година, Народната банка започна со 
спроведување на Анкетата за кредитната активност на банките, којашто е конципирана 
на речиси ист начин како и Анкетата на Европската централна банка. Главната цел на 
Анкетата е да обезбеди информации за условите на кредитирање (понудата на кредити), 
како и за побарувачката на кредити и факторите коишто влијаат врз неа. Анкетата е 
наменета за лицата во банките одговорни за градење на кредитната политика на банката. 
Таа содржи дваесет и четири прашања за минатите и за очекуваните движења на пазарот 
на кредити. Прашањата се поделени во две главни категории: кредити за претпријатијата и 
кредити за населението. Секоја категорија е анализирана од аспект на кредитните услови, 
побарувачката на кредити и очекувањата на банките. Со цел да се зголеми ефикасноста, од 
почетокот на 2009 година е воведена интернет-апликација за одговарање на прашањата 
од Анкетата, што овозможува поедноставување на процесот на прибирање и обработка 
на добиените податоци. 

Добиените информации од Анкетата овозможуваат посоодветно толкување 
на редовните статистички податоци за кредитната активност на банките. Имено, 
статистичките податоци го покажуваат износот на одобрените кредити, како и промените 
во текот на определен временски период, но не и факторите што делуваат врз таквите 
движења. Во рамки на одговорите на Анкетата се дадени и оцените на банките за условите 
на кредитирање и побарувачката на кредити за следниот квартал, односно за периодот 
помеѓу две анкети. Имајќи предвид дека еден од изворите на финансирање на економијата 
се токму банкарските кредити, оцените на банките за идната краткорочна динамика 
на кредитниот пазар претставуваат важен сигнал којшто дава индикации за можните 
идни трендови во реалниот сектор. На ваков начин, Анкетата за кредитната активност 
претставува активна алатка во системот на анализи и проекции на Народната банка. 
Резултатите од Анкетата за кредитната активност, на редовна квартална основа, се 
објавуваат на интернет-страницата на Народната банка. 

2.1.4. Започнување со подготвување редовни анализи за стратегиската 
поставеност на монетарната политика 

Видот на анализите во врска со стратегиската поставеност на монетарната политика 
главно е условен од карактерот на применуваната монетарна стратегија и вообичаената 
потреба за следење на начинот на пренос на монетарните сигнали низ економијата. Од 
овие причини, во рамки на оваа активност, во Народната банка на редовна основа се 
оценуваат рамнотежниот реален девизен курс и промените во монетарната трансмисија 
преку каматните стапки.

Оцена на рамнотежниот девизен курс •	

Реалниот девизен курс е клучна варијабла, особено во мала и отворена 
економија со фиксен девизен курс како што е македонската економија. Оттука, 
врамнотеженоста на девизниот курс во однос на основните макроекономски 
фундаменти е од големо значење при спроведувањето на монетарната 
стратегија. За таа цел Народната банка непрекинато развиваше техники за утврдување на 
рамнотежното ниво на девизниот курс на денарот. На почетокот користеше поедноставни, 
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а потоа започна да користи и посложени, економетриски засновани техники. Притоа, беа 
развиени два главни пристапа за процена на рамнотежното ниво на реалниот девизен 
курс: пристапот БЕЕР (Behavioural Equilibrium Exchange Rate) и пристапот ФЕЕР (Funda-
mental Equilibrium Exchange Rate) за оцена на курсот, коишто редовно се ажурираат на 
годишна основа.

Првиот пристап во фокусот го има објаснувањето на движењето на номиналните 
и реалните девизни курсеви преку релевантни економски варијабли (продуктивност, 
нето девизни резерви, јавна потрошувачка, отвореност на економијата и сл.). Имајќи 
предвид дека продуктивноста е една од клучните објаснувачки варијабли, овој пристап е 
најчесто користен за мерење на т.н. Баласа-Семјуелсонов ефект којшто во најголем дел 
од земјите во транзиција доведе до реална апрецијација на девизниот курс. Во рамки на 
Дирекцијата за истражување беа направени неколку верзии на овој модел согласно со 
достапноста на податоците. Најголем напредок беше направен во текот на 2007 година32, 
кога беше создадена нова, подобрена база на податоци за потребите на процената на 
рамнотежниот девизен курс. Истовремено, со користење три различни економетриски 
техники беа добиени три процени за рамнотежниот девизен курс на денарот. Различните 
оцени овозможуваат споредба на резултатите и изведување соодветни заклучоци за 
девизниот курс на денарот, водејќи сметка за чувствителноста на резултатите пресметани 
според различните пристапи. Воедно, изработен е материјал во кој се документирани 
резултатите и применетите пристапи.

Вториот пристап се заснова врз оцена на девизниот курс преку економските 
фундаменти. Пристапот е наречен фундаментален, бидејќи се апстрахира од краткорочните 
флуктуации и дејството на привремените фактори и го одразува движењето на економските 
фундаменти коишто делуваат на среден рок. Во текот на 2009 година овој модел беше 
оценет, при што во негови рамки беше вклучено моделско утврдување на одржливата 
тековна сметка на македонската економија, како една од клучните детерминанти при 
пресметката. 

Оцена на монетарната трансмисија преку каматните стапки•	

Познавањето на каналите и временските задоцнувања со коишто се 
пренесуваат промените во монетарната политика врз реалниот сектор на 
економијата, или процесот на монетарна трансмисија, е од клучно значење за 
успешно водење на монетарната политика. Механизмот на монетарна трансмисија 
е динамичен концепт, којшто се менува во согласност со промените во структурата на 
економијата, финансискиот систем и однесувањето на економските субјекти. Оттука, 
голем дел од истражувачко-аналитичката активност во централните банки е посветен 
на анализа на трансмисискиот механизам на монетарната политика, промените во 
монетарната трансмисија и нивните влијанија врз монетарната политика. 

32 Во соработка со експерт од Австриската централна банка.
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Шематски приказ 3
Пример за шема на монетарна трансмисија

Од општата шема на монетарната трансмисија може да се забележи 
дека во основа постојат две нивоа на пренос на монетарните сигнали. Првото 
ниво се однесува на преносот на монетарните промени до финансискиот 
систем и очекувањата на субјектите. Второто ниво се однесува на преносот 
од финансискиот систем до реалниот сектор на економијата. Во 2004 година, 
Народната банка започна да работи на емпириско истражување, фокусирано 
на првиот сегмент од трансмисијата, односно на преносот на промените во 
каматната стапка на Народната банка врз каматните стапки на банките. Целта 
на ова истражување беше, преку емпириски пат и на систематски начин, да се процени 
оперативноста на монетарната трансмисија во македонската економија преку каналот на 
каматни стапки и да се посочи на евентуалните фактори коишто влијаат ограничувачки 
врз оперативноста на овој сегмент од монетарната трансмисија. Преку ова истражување 
се овозможи добивање значајни информации околу тоа колку ефективно се пренесуваат 
промените во монетарната политика врз каматната политика на банките. Воедно, 
определувањето на факторите на ограничување имаше значење во смисла на оцена 
на потребата од евентуални структурни промени коишто би овозможиле зголемување 
на оперативноста на монетарната трансмисија преку каналот на каматни стапки. На 
почетокот на 2005 година ова истражување беше објавено во форма на работен 
материјал на Народната банка. На ваков начин, сознанијата од истражувањето, со 
акцент на карактеристиките на банкарскиот систем коишто делуваат врз трансмисијата, 
беа јавно достапни.

Имајќи го предвид значењето на монетарната трансмисија и динамичниот 
карактер на овој процес, истражувањето за преносот на монетарните сигнали 
преку каматните стапки редовно се ажурира. Ажурирањето се прави на годишна 
основа и има за цел да оцени дали се случуваат промени во брзината и интензитетот 
на пренос на промените во каматната стапка на Народната банка до каматните стапки 
на банките. Овие оцени се од големо значење при дефинирањето на потребните 
монетарни промени. Воедно, ваквите сознанија во врска со преносот на монетарните 
сигнали претставуваат и основа при калибрирањето на трансмисијата на монетарните 
промени во моделски конзистентната рамка, којашто претставува основа при водењето 
на монетарната политика.

Oficijalni kamatni stapki

O~ekuvawa Bankarski i pazarni
kamatni stapki

Pari, kredit Ceni na
aktivata Devizen kurs

Prilagoduvawe na
platite i cenite

Ponuda i pobaruva~ka na
pazarite na stoki i rabotna sila

Doma{ni ceni Ceni na uvozot

Cenovni dvi`ewa

Primeri na {okovi
von kontrola na

centralnata banka

Promeni vo
globalnata ekonomija

Promeni vo
fiskalnata politika

Promeni na cenite
na primarnite dobra
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2.1.5. Конструкција на одредени серии на податоци, постојано 
подобрување на базата на податоци за аналитичката работа на 
Народната банка и редовни анализи на различни  
макроекономски теми

Појдовна основа и клучна алка во целокупниот аналитички процес се 
базите податоци. Располагањето со квалитетна и детаљна база на податоци е основа 
за квалитетни анализи и проекции. Примената на современите аналитички техники е 
незамислива без располагање со квалитетни серии на податоци, за подолг временски 
период. Од овие причини, неопходно е постојано подобрување на базите на податоци. 
Оттука, паралелно со унапредувањето на аналитичкиот инструментариум, во Народната 
банка тече и процесот на збогатување/подобрување на базите на податоци за економските 
варијабли, како два паралелни и меѓусебно поврзани процеси. 

Бидејќи, разбирливо, постојат слабости во статистичкиот систем, односно 
определени јазови во системот на податоци, нивното надминување мора да се прави од 
страна на самите аналитичари, сѐ со цел да се обезбеди солидна подлога за извлекување 
поквалитетни аналитички и истражувачки заклучоци. Вакви процеси постојат и во рамки 
на редовната економска анализа во Народната банка. Во одредени случаи недостатокот 
на одредени податоци се надминува на индиректни начин (користење индикативни 
категории), или на директен начин (преку конструкција на одделни податоци). 

Во овој контекст ќе споменеме неколку покарактеристични случаи во коишто 
проблемот на недостатокот на податоци активно беше решаван. Таков е примерот со 
податоците за побарувачката во економијата. Оваа категорија е една од клучните на 
коишто се потпира монетарната анализа. Сепак, сѐ до 2008 година, во статистичкиот 
систем не се изготвуваа редовни, квартални податоци за побарувачката, односно за 
расходните агрегати на БДП. Со цел да се ублажи овој проблем беше воведен систем на 
индикативни категории за одделните компоненти на побарувачката. Овој систем постојано 
се развива и денес се користи како индикација за промените во побарувачката. Заедно 
со конструираниот индекс на агрегатна економска активност врз основа на податоци за 
производната страна, овој систем денес обезбедува премостување на временското 
задоцнување на објавувањето на официјалните податоци за БДП од страна на 
ДЗС. Со ова се обезбедува навремена информација за тековните економски услови, како 
основа за процена на идните движења и како важен влезен елемент во монетарното 
одлучување. 

Покарактеристични примери на конструкција на клучни економски показатели, 
коишто засега официјалната статистика не ги дава, се податоците за расположливиот 
доход на населението и индексот на цените на недвижностите во РМ. Првиот се оценува 
од страна на Народната банка на редовна основа од октомври 2008 година, а вториот од 
август 2008 година. 

За потребите од соодветна споредбена анализа со другите земји, во 2008 година 
беше воспоставена унифицирана, навремена и систематизирана база на позначајни 
макроекономски податоци за повеќе земји. Воедно, изготвена е серија податоци за 
странската ефективна побарувачка и странската ефективна инфлација, коишто се од 
особено значење за макроекономските анализи и се еден од главните влезни елементи 
за макроекономските проекции. 

Во продолжение се прикажани агрегирани шеми на систем на податоци коишто 
влегуваат како влезна компонента во рамки на одделните столбови на системот на 
макроекономски проекции. За овие потреби, Народната банка има подготвено серии за 
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дел од наведените податоци, дел од нив се прибираат на редовна основа од  надворешни 
извори, а дел од нив се изготвуваат од страна на Дирекцијата за истражување при 
 Народната банка.

Шематски приказ 4
Податоци за реалниот сектор на економијата кои се користат при макроекономските 
анализи

 

Реален
сектор

Економска
активност

Домашна понуда

БДП производна
страна

Високофреквентни пода-
тоци за индустриското

производст о, трговијата,
градежништвото, транспор

тот, телекомуникациите,
туризмот

в
-

Анкети за деловни
тенденции

Aнкетата за
мислењето на
потрошувачите

Светски цени на
примарни производи

Агрегатна
побарувачка

БДП расходна
страна

Показатели за лична
потрошувачка

Показатели за
инвестиции

Буџет и јавна
потрошувачка

Вработеност
и плати

Анкета за
работната сила

Нето и бруто-
плати

Продуктивност и
трошоци за труд

по единица
производ

Инфлација

Потрошувачки
цени

Цени на
производители
на индустриски

производи

Странска
ефективна
инфлација

Светски цени на
примарни
производи

Анкета за
инфлациските

очекувања
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Шематски приказ 5
Податоци за надворешниот сектор кои се користат при макроекономските анализи

Шематски приказ 6
Податоци за монетарниот сектор кои се користат при макроекономските анализи
 

Надворешен сектор

Биланс на
плаќања

Тековна сметка

Капитална и финансиска сметка

Надворешно
трговска размена

СМТК вредност цени волумен( , , )

Тарифни броеви

Економска намена

Трговски партнери

Бруто надворешен
долг

Инструменти рочност сектори, , ,
индикатори за задолженост

Девизен курс
Номинален и реален ефективен

девизен курс релативни цени според(
инфлација и цени на производители)

Девизни резерви
Фактори структура идникатори за, ,

адекватност

Екстерни
варијабли

Цени на светски берзи

Странски доход

Монетарен
сектор

Монетарни биланси
и прегледи НБРМ(

и депозитни
институции)

Монетарни агрегати

( 1, 2, 4)М М М

Примарни пари

Депозити рочна( ,
секторска и

валутна структура)Кредити рочна( ,
секторска и валутна

структура)

Структура на активата
и пасивата на банките

Нето девизна позиција
на монетарниот систем

Монетарни индикатори

Степен на
евроизација

Степен на
финансиска

интермедијација

Брзина на парите
во оптек

Каматни стапки

Каматни стапки на
пазарот на пари

Активни и пасивни
каматни стапки на

банките
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Шематски приказ 7
Податоци за потребите на економското моделирање

Формирањето и постојаното одржување на базите на податоци е основен предуслов 
за изработка на анализи и проекции. Во однос на изработката на анализи, треба да се 
истакне дека во изминатиот седумгодишен период постојано се работеше на јакнење на 
аналитичкиот и истражувачкиот капацитет на вработените, преку обуки и семинари за 
усвојување на современите економетриски методи на истражување. Притоа, врз основа на 
примена на разновидни истражувачки техники од страна на вработените во Дирекцијата 
за истражување изработени се бројни материјали, а дел од нив се прикажани во земјава 
и во странство. 

2.2. Оперативна рамка на монетарната политика

2.2.1. Поставеност на оперативната рамка за спроведување на 
монетарната политика и унапредување на процесот на одлучување

Народната банка, за спроведување на монетарната политика, применува  
инструменти и процедури (т.н. оперативна рамка) со кои директно влијае врз 
ликвидноста во банкарскиот систем и ги сигнализира насоките на монетарната политика. 
Во периодот 2004-2011 година, оперативната рамка беше поставена за одржување на 
ликвидноста во банкарскиот систем на ниво коешто овозможува стабилен девизен курс 
и индиректно остварување на основната цел на монетарната политика - стабилност на 
цените.
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Шематски приказ 8
Спроведување на монетарната политика од страна на Народната банка на Република 
Македонија

Унапредување на одлучувањето и формирање Комитет за оперативна •	
монетарна политика (КОМП)

Во функција на унапредување на процесот за донесување одлуки за оперативно 
спроведување на монетарната политика, во февруари 2005 година беше формиран 
Комитетот за оперативна монетарна политика (КОМП). Комитетот е надлежен за следење на 
спроведувањето на монетарната политика и донесување одлуки во насока на остварување 
на основната цел на монетарната политика. Во составот на Комитетот е највисокото 
раководство на Народната банка, а претседател на Комитетот е гувернерот. На седниците 
на Комитетот се разгледуваат остварените и очекуваните движења во економијата, во 
банкарскиот систем и монетарните движења и се предлагаат измени на поставеноста на 
монетарната политика. На редовните седници на Комитетот, коишто се одржуваат на 
неделна основа, присуствува и претставник од Министерството за финансии, а по потреба 
присуствуваат и други стручни лица од Народната банка.

Дополнително, во деновите на одржување на аукциите на благајничките записи, 
вообичаено секоја среда, гувернерот одржува состанок на членовите на Комитетот во 
потесен состав. На состанокот, накратко се разгледуваат најновите промени кај ликвидноста 
во банкарскиот систем под влијание на автономните фактори, како и тековните движења 
на пазарите на пари, заради согледување на износот на интервенција преку основниот 
инструмент.

Краткорочно планирање на ликвидноста•	

Појдовна основа во процесот на управување со ликвидноста претставува 
краткорочното планирање на ликвидноста на банкарскиот систем. Преку оцена 
и проектирање на ликвидносниот ефект на автономните фактори33: готовите пари во 
оптек, депозитите на државата и девизните трансакции, Народната банка го проценува 
вишокот односно недостигот на ликвидност во банкарскиот систем и одлучува за насоката 
и големината на интервенциите преку инструментите за монетарно регулирање.

Движењето на готовите пари во оптек на краток рок зависи од сезонските фактори, 
а на долг рок е условено од стапката на економски раст и домашната инфлација. Проекциите 

33 Автономните фактори претставуват позиции од билансот на централната банка коишто не се под нејзино 
директно влијание и чиешто движење зависи од останатите сектори во економијата.

Основна цел на монетарната
политика (ценовна стабилност)

Оперативна рамка на Народната
банка на Република Македонија

Краткорочно планирање на
ликвидноста на банкарскиот сектор

Инструменти на монетарната
политика

Интермедијарен таргет
(стабилен девизен курс)
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на готовите пари во оптек се изготвуваат врз основа на временски серии на податоци, 
економетриски модел и други релевантни информации. Моделот за проектирање на 
готовите пари во оптек, како дополнителен метод на искуствениот пристап, беше воведен 
во декември 2009 година34, во насока на подобрување на квалитетот на проекциите на 
готовите пари во оптек. Економетрискиот модел е од типот на модели со една варијабла 
(univariate model), создаден врз основа на пристапот СТСС (Structural Time Series State 
Space Models) и користи структурна равенка, во којашто експлицитно се дефинирани 
долгорочниот раст, сезонската и цикличната компонента на готовите пари во оптек. 

При подготвување на ликвидносните проекции, Народната банка ги вклучува и 
промените на депозитите на државата, пред сѐ на трезорската сметка, како категорија 
којашто ги интегрира ликвидносните текови на државата. Планирањето на трезорската 
сметка се заснова врз вообичаени месечни циклуси на приливи врз основа на даноци, 
придонеси, неданочни приходи, како и одливи врз основа на тековни, капитални и други 
расходи. За потребите на проектирање на овој автономен фактор, Народната банка има 
воспоставено редовна соработка со Министерството за финансии. 

Со оглед на тековно применуваната стратегија за таргетирање на девизниот курс, 
девизните трансакции на Народната банка претставуваат значаен автономен фактор, 
којшто има влијание врз ликвидноста на банкарскиот систем. При изготвувањето на 
проекциите за девизните трансакции, Народната банка користи одредени  показатели 
(котации на девизни курсеви, понуда и побарувачка на девизи, отворена девизна позиција 
на банки) со чија помош го проценува недостигот, односно вишокот на девизи, а со тоа и 
потребата и насоката за интервенции на девизниот пазар. 

2.2.2. Монетарна политика во услови на структурен вишок на 
ликвидност

Процесот на трансформација на сопственоста и продажба на државниот капитал на 
надворешни стратешки инвеститори, надополнет со поголем интерес за странски директни 
и портфолио-инвестиции и приватни трансфери, при постабилен макроекономски амбиент, 
услови засилување на девизните приливи во Република Македонија. И покрај постојаниот 
трговски дефицит, со исклучок на периодите на поголеми сезонски одливи и валутни 
шокови, девизните приливи доведоа до зголемување на понудата на девизи на девизниот 
пазар и притисоци кон апрецијација на вредноста на денарот. Во услови на примена на 
монетарна стратегија на таргетирање на девизниот курс, Народната банка интервенираше 
со откуп на вишокот на девизи на девизниот пазар, што од една страна придонесуваше 
за пораст на девизните резерви, но истовремено придонесе за зголемување на понудата 
на пари. Во отсуство на поголема домашна инвестициска активност, како и неразвиени 
финансиски пазари и инструменти, банкарскиот сектор се соочуваше со неможност за 
пласирање на слободните средства. Вишокот ликвидност, којшто уште од 2001 година 
доби структурен карактер, особено се зголеми кон крајот на 2005 година. 

Имајќи предвид дека прекумерниот и неконтролиран раст на паричната маса 
доведува до инфлациски притисоци, коишто негативно влијаат врз финансиската 
стабилност и врз економијата во целина, Народната банка преку инструментите на 
монетарната политика постојано го стерилизираше вишокот на ликвидни средства35. 
Стерилизацијата се вршеше со користење индиректни, пазарни инструменти, од типот на 
операциите на отворен пазар и преку задолжителната резерва.

34 Моделот беше воведен врз основа на препораките од техничката помош од ММФ од ноември 2008 година и се 
заснова врз моделот за проектирање на готовите пари во оптек на Банката на Англија, којшто го користи во 
своето ликвидносно планирање од мај 2006 година.

35 Во периодот од 2005 година, се забележува висока зависност помеѓу обемот на стерилизација и промената на 
девизните резерви (коефициент на корелација изнесува 0,914).
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Графикон 28
Состојба на бруто девизните резерви и висина на стерилизирани ликвидни средства преку 
благајнички записи и задолжителна резерва
(во мил. денари)

Извор: НБРМ

2.2.3. Промени во инструментите на монетарната политика и нови 
инструменти

Поставеноста на инструментите за монетарно регулирање е условена од 
ликвидносната позиција на банкарскиот систем. Со оглед на тоа што во Република 
Македонија, автономните фактори на нето-основа постојано имаат ефект на креирање 
ликвидност во системот, инструментите за монетарно регулирање на Народната банка беа 
и се во насока на ефикасно повлекување на вишокот ликвидност од банкарскиот систем и 
неутрализирање на ефектот од егзогениот пораст на понудата на пари.

2.2.3.1. Аукции на благајнички записи

Зголемувањето на вишокот на ликвидност во банкарскиот систем во текот на 
2005 година го актуализира прашањето за начинот на негово стерилизирање, коешто од 
една страна требаше да се оствари со примена на пазарни инструменти, а истовремено 
требаше да обезбеди можност за извесно и конзистентно водење на монетарната политика 
и намалување на ризиците при нејзиното спроведување. Во таа смисла, благајничките 
записи се користеа како основен инструмент на монетарната политика за 
регулирање на ликвидноста во банкарскиот систем и трансмисија на монетарните 
сигнали. Каматната стапка на благајничките записи е основна каматна стапка, 
којашто ја определува насоката на монетарната политика. 

Во периодот од појавата на 
структурниот вишок, примената 
на благајничките записи како 
инструмент за монетарно регулирање 
овозможи одржување на нивото на 
ликвидност во банкарскиот систем во 
контролирани рамки. Во зависност од 
макроекономските услови и случувањата 
на домашните финансиски пазари, 
карактеристиките на благајничките 
записи (рок на достасување, тип на 
тендер, фреквентност на одржување 
аукции) беа менувани и прилагодувани 
во насока на обезбедување поголема 
ефикасност.
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Укинување на седумдневните благајнички записи и намалување на •	
фреквентноста на аукциите

Во текот на 2005 година, Народната банка изврши промени на рокот на достасување 
на благајничките записи и фреквентноста на одржување на аукциите. Имено, на почетокот 
од 2005 година, покрај дваесет и осумдневните записи, Народната банка нудеше и 
седумдневни благајнички записи. Краткиот рок на благајнички записи ја ограничуваше 
можноста за контрола на тековите на ликвидност од страна на централната банка, имајќи 
предвид дека секоја недела постоеше неизвесност за (не)обновување на достасаните 
благајнички записи. Дополнително, аукциите се одржуваа двапати неделно, секоја среда и 
петок, што придонесе за тоа овој инструмент да добива сѐ повеќе карактеристики на „отворен 
прозорец“ за банките и го отежнуваше дискреционото влијание на Народната банка при 
управувањето со ликвидноста. Ваквата поставеност на аукциите на благајничките записи 
го намали интересот на банките за активно тргување на пазарот на пари и претставуваше 
пречка за негов развој во иднина. 

Имајќи ги предвид изнесените слабости, во март 2005 година, достасаните 
благајнички записи со рок на достасување од седум дена беа пренасочени во благајнички 
записи со рок од дваесет и осум дена. Овој рок на достасување на благајничките записи 
одговара на вообичаениот ликвидносен циклус во банкарскиот систем, којшто соодветствува 
со движењето на автономните фактори и периодот на одржување задолжителната резерва. 
Истовремено, се создадоа услови за намалување на присуството на Народната банка на 
пазарот на пари, при што наместо двапати неделно, аукциите на благајничките записи, 
од февруари 2006 година се одржуваат еднаш неделно, во среда, во однапред утврден 
термин. 

Промена на методот на пресметка на камата•	

Во рамки на промените на основните обележја на инструментот, (во декември 
2005 година) се изврши усогласување на методот на пресметка на каматната стапка, 
односно цената на благајничките записи, со методот на пресметка на камата на пазарот на 
пари во Република Македонија. Имено, благајничките записи се краткорочен инструмент 
и по своите карактеристики спаѓаат во инструментите на пазарот на пари, каде што 
поради краткиот рок на инвестирање, вообичаено се користи пропорционалната метода 
за пресметка на камата. Од тие причини, на 23.12.2005 година Советот ја донесе Одлуката 
за каматните стапки на Народната банка36 со која се промени конформната метода за 
пресметка на каматата на благајничките записи со пропорционална метода. Истовремено, 
заради натамошно усогласување со вообичаените пазарни практики усвоени на европскиот 
пазар на пари, се изврши и прилагодување на стандардот за временскиот период за кој се 
пресметува каматата (наместо стандардот act/365, се воведе стандардот act/360). 

Со двете прилагодувања се усогласи методот на пресметка на каматата и цената 
на благајничките записи на Народната банка со методот којшто се применува од страна 
на Европската централна банка при издавањето краткорочни хартии од вредност.

Воведување на Регистарот на сопственост на благајнички записи•	

Со оглед на тоа што сопственоста на издадените благајнички записи се води во 
Народната банка, во насока на стимулирање на секундарното тргување со благајничките 
записи и нивно користење како инструмент за активно управување со ликвидноста од 
страна на банките, значително подобрување беше направено и кај системот на евиденција 
на сопственоста. Така, наспроти рачното евидентирање на секоја одделна промена на 

36   „Службен весник на РМ“ бр.117/2005.
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сопственоста врз основа на трансакции со благајничките записи, почнувајќи од средината 
на 2006 година се воспостави и електронски регистар на сопственоста на благајничките 
записи, каде што автоматски се евидентираат промените на сопственоста врз основа 
на примарна емисија, заложување и достасување. Притоа, се обезбеди и автоматско 
порамнување на трансакциите со благајнички записи на секундарниот пазар со примена 
на принципот „испорака наспроти плаќање“ (delivery versus payment - DVP37).

Прилагодување на аукцискиот механизам•	

Дополнително, во периодот од 2004-2011 година, постојано се прилагодуваше 
аукцискиот механизам, односно типовите на тендери. Народната банка го применуваше 
тендерот со променлива каматна стапка кога имаше за цел да ги остави каматните стапки 
да се формираат зависно од очекувањата на банките и да им даде поголемо значење на 
пазарните сили во определувањето на каматните стапки. Овој тип на тендер постојано 
се применуваше од крајот на 2005 година, сѐ до почетокот на 2008 година, во услови на 
поволен макроекономски амбиент и повисока понуда на девизи на девизниот пазар, при 
што каматната стапка се намали од 10% (октомври 2005 година), на 5,08% (февруари 
2008 година). 

Сепак, во изминатиот период, тендерот со фиксна каматна стапка беше повеќе 
применуван, имајќи предвид дека овој тип на тендер ги стабилизира пазарните очекувања 
во врска со движењето на девизниот курс, дава експлицитност на насоките на монетарната 
политика (особено за движењето на каматните стапки) и влијае врз каматните стапки на 
домашните пазари на пари и пошироко во економијата.

Графикон 30
Применувани типови тендери на аукцијата на благајнички записи од 2004 година
(во милиони денари)                                 (во %)

Извор: НБРМ

Последна промена на типот на тендер во насока на примена на тендерот со 
фиксна каматна стапка беше направена на почетокот на 2008 година, кога во услови на 
забрзување на инфлацијата, проследено со пониска понуда на девизи на девизниот пазар, 
Народната банка имаше потреба од јасно сигнализирање на насоката на монетарната 
политика и смирување на негативните пазарни очекувања. Дополнително, овој тип тендер 
овозможи стабилизирање на дивергентните пазарни движења во услови на проширување 
на ефектите на глобалната финансиска криза во Република Македонија. 

 

37 Испорака наспроти плаќање - ДВП, подразбира истовремен трансфер на паричните средства со трансферот 
на хартиите од вредност, којшто обезбедува ниска изложеност кон ризици при порамнувањето.
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Анализа на трансмисијата на каматната стапка на благајничките записи врз •	
останатите каматни стапки 

Заради испитување на влијанието на основната каматна стапка врз каматните 
стапки на пазарите на пари и банкарските каматни стапки, за периодот од јануари 2005 
година до октомври 2010 година, беше направена економетриска анализа со примена на 
функцијата „импулс риспонс“ - ИР (Impulse Response - IR) од векторски авторегресионен 
модел со користење на т.н. расчленување на резидуалите на Чолески (Cholesky). 

Генерално, резултатите од 
примената на моделите упатуваат на 
тоа дека основната каматна стапка 
на Народната банка има статистички 
значајно влијание врз каматните 
стапки на пазарите на пари (пазар на 
депозити и пазар на државни записи). 
Исто така, основната каматна стапка 
има влијание и врз каматните стапки 
на депозитите и кредитите на банките, 
иако интензитетот на влијание е 
помал во споредба со влијанието врз 
каматните стапки на пазарите на пари. 
Дополнително, анализата упатува на 
заклучокот дека каматната стапка на 
благајничките записи има статистички 
позначајно влијание врз активните и 
пасивните каматни стапки на банките, 

отколку каматните стапки на пазарите на пари. Посилното влијание на основната каматна 
стапка врз каматните стапки на банките за кредити и депозити, во споредба со влијанието 
на каматните стапки на пазарите на пари, може да се објасни со појасното и експлицитно 
сигнализирање на насоките на монетарната политика од страна на Народната банка во 
анализираниот период.

2.2.3.2. Задолжителна резерва

Задолжителната резерва е стандарден инструмент на монетарната 
политика на Народната банка, којшто ги обврзува банките и штедилниците 
да издвојуваат средства на сметките кај централната банка. Основни цели на 
инструментот се управување со понудата на пари и нивото на кредитна мултипликација, 
како и стабилизирање на краткорочните каматни стапки на пазарот на пари, преку системот 
на просечно одржување.

Проширување на основицата за пресметување на обврската за задолжителна •	
резерва

Заради поефикасно делување, задолжителната резерва се заснова врз принципот 
на еднаков третман на институциите, коишто подлежат на обврската за задолжителната 
резерва, како и широк опфат на обврските од билансите на банките и штедилниците. 
Доследната примена на овој принцип, за економија во развој како што е македонската, 
упатува на потребата од постојано преиспитување на категориите на обврски коишто ја 
сочинуваат основата за задолжителна резерва. Така, со појавата и развојот на новите 
финансиски институции и производи во земјата, се наметна потребата од ревидирање и 
проширување на основата за пресметка на задолжителната резерва. Во таа смисла, во 
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Извор: НБРМ и Министерство за финансии на РМ



C
M

Y
K

96

декември 2007 година со Одлуката за задолжителна резерва на банки38, во основата за 
задолжителната резерва беа вклучени и обврските на банките врз основа на депозити на 
осигурителни компании, пензиски фондови, инвестициски фондови, компании за лизинг, 
како и обврските на банките врз основа на кредити од странски банки за сметка на 
комитентите на банката. 

Една од основните цели на задолжителната резерва е управувањето со понудата 
на пари и одржување на ликвидноста во стабилни и предвидливи рамки. Постојаното 
одржување на високи износи на средства на сметките на банките над обврската за 
задолжителна резерва (во 2004 година, просечниот вишок беше за 15% над задолжителната 
резерва), упатуваше на потреба од промени кај системот на исполнување на обврската. 

Промени во начинот на исполнување на задолжителната резерва•	

До крајот на 2005 година, банките ја исполнуваа обврската за задолжителна 
резерва со средствата на нивните сметки кај Народната банка и со готовината во 
благајна39. Средствата на сметките ја одразуваат вкупната ликвидност во банкарскиот 
систем, којашто е предмет на монетарно регулирање и управување од страна на Народната 
банка. Од друга страна, готовината во благајна, како и готовите пари во оптек егзогено 
варираат на дневна основа и централната банка не може да влијае врз нивното ниво преку 
примената на монетарните инструменти. Варијабилноста на готовината во благајна, како 
и постојаното одржување вишок на средства40 над обврската за задолжителна резерва, 
упатуваше дека се надминати причините за користење на готовината во благајна како 
средство за исполнување на задолжителната резерва. Во ноември 2005 година, Народната 
банка ја донесе Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за задолжителна 
резерва на банките во денари41, којашто почна да се применува од јануари 2006 година, 
а со која се укина готовината во благајната на банките како средство за исполнување на 
задолжителната резерва. Исполнувањето на задолжителната резерва само со средства 
на сметките на банките кај Народната банка го поедностави системот на одржување и 
исполнување на обврската за задолжителната резерва и обезбеди подобро планирање и 
управување со ликвидноста од страна на банките. Оваа поставеност на задолжителната 
резерва е во согласност со системот на задолжителна резерва во рамки на евро-зоната, 
каде што исполнувањето е исклучиво со средства на сметките на банките кај националните 
централни банки со можност за нивно целосно користење.

Укинувањето на можноста за исполнување на задолжителната резерва и 
со готовината во благајна е еден од факторите којшто придонесе за намалување на 
просечниот вишок на средства на сметките на банките. Исто така, постојаните активности 
на Народната банка за развој на пазарот на депозити, хартии од вредност и репо-договори 
овозможија поактивно учество на банките на пазарите на пари и значително намалување 
на вишоците на средства на сметките. Дополнително, во насока на намалување на вишокот 
на средства на сметките на банките, одредено влијание имаа и измените од мај 2009 
година, со кои се овозможи целосно дневно искористување на задолжителната резерва42. 
Овие мерки овозможија активно прилагодување на состојбите на сметките на банките кон 
пазарните услови, односно поголемо користење средства при поголеми одливи кон Буџетот 
на РМ или готовински исплати кон депонентите, и спротивно, поактивно зголемување на 
ликвидноста при буџетски трошења и ниски каматни стапки на пазарите на пари.

38 Одлука за задолжителна резерва на банки („Службен весник на РМ“ бр. 159/07). 
39 Воведувањето на готовината во благајна како средство за исполнување на обврската за задолжителна резерва 

беше направено со реформата на платниот систем (2002 година) со цел да се надминат ликвидносните 
проблеми на банките предизвикани од работењето со готовина од страна на правните лица во тоа време.

40  Во 2005 година вишокот на ликвидни средства, во однос на задолжителната резерва во просек изнесуваше 
10%.

41 „Службен весник на РМ“ бр. 105/05.
42  Одлука за задолжителна резерва „Службен весник на РМ“ бр. 66/2009.
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Намалувањето на вишокот на средства на сметките на банките овозможи 
попрецизно краткорочно планирање и поефикасно ликвидносно управување од страна на 
Народната банка. Воедно, ваквата ликвидносна позиција на банкарскиот сектор придонесе 
за намалување на неизвесноста и ризикот од потенцијално пренасочување на вишокот во 
неконтролирана кредитна активност или побарувачка за девизи на девизниот пазар.

Графикон 32
Просечен вишок на ликвидни средства на сметките на банките кај Народната банка во 
однос на задолжителната резерва
(во проценти)

Изор: НБРМ

Воведување диференцирани стапки на задолжителна резерва•	

Во периодот од 2004-2009 година, Народната банка применуваше унифицирана 
стапка на задолжителна резерва43 за сите депозити, вклучени во основата за пресметка, 
без оглед на нивната рочна или валутна структура. Ваквата поставеност произлегуваше 
од потребата за поедноставување на монетарната контрола и намалување на ефектите од 
валутната и рочната трансформација на депозитите. Притоа, на почетокот на 2005 година, 
стапката на задолжителна резерва беше зголемена од 7,5% на 10%, како дел од мерките 
за надминување на структурниот вишок на ликвидност и за одржување на стабилноста 
на девизниот курс.

Со пренесувањето на ефектите од глобалната економска и финансиска криза врз 
домашната економија, дојде до неповолни движења во екстерниот сектор, како и засилена 
валутна конверзија и раст на девизните депозити, што предизвика зголемена побарувачка 
за девизи на девизниот пазар. Кон средината на 2009 година, учеството на девизните 
депозити во основата за задолжителна резерва се доближи до 58%, наспроти 2007 и 2008 
година, кога во просек изнесуваше 48,9% и 48%, соодветно. Ваквата валутна конверзија, 
којашто придонесе за зголемување на побарувачката за девизи и притисоци врз курсот 
на денарот во однос на еврото, ја наметна потребата за воведување диференцирани 
стапки на задолжителна резерва, односно примена на повисоки стапки на задолжителната 
резерва за депозитите на банките со девизна компонента. Имено, стапката за обврските 
на банките во странска валута беше зголемена од 10% на 13%, а стапката за обврските 
во домашна валута со валутна клаузула, беше утврдена на ниво од 20%. Оваа мерка беше 
донесена со Одлуката за задолжителна резерва од мај 2009 година44, којашто стапи на 

43 Стапката за задолжителна резерва беше унифицирана во јуни 2003 година согласно со препораката на 
техничката мисија на Меѓународниот монетарен фонд „Модернизација на монетарните операции, развој 
на пазарот на хартии од вредност и реформа на девизниот пазар“, („Modernization of Monetary Operations, 
development of Securities Market and the Reform of the Foreign Exchange Market“), април, 2000 година.

44   Одлука за задолжителна резерва („Службен весник на РМ“ бр. 66/09).
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сила од јули 2009 година. Кон крајот на 2009 година денарските депозити веќе почнаа 
да се зголемуваат, а од првата половина на 2010 година имаа посилен раст од растот на 
депозитите со девизна компонента. 

2.2.3.3. Расположлив кредит преку ноќ  (ломбарден кредит)

Ломбардниот кредит е инструмент со кој Народната банка обезбедува 
средства за премостување на краткорочните ликвидносни проблеми на банките 
и се одобрува со рок на достасување преку ноќ. Имајќи ја предвид неговата специфична 
улога за итно обезбедување дополнителна ликвидност, Народната банка во периодот 
2005-2011 година работеше на зголемување на ефикасноста за негово користење, пред 
сѐ преку поедноставување на процедурата за одобрување со примена на репо-договори. 
Воведувањето на можноста за одобрување на кредитот по пат на репо-трансакција 
во септември 2005 година45, обезбеди дополнително намалување на изложеноста на 
Народната банка кон ризици, имајќи предвид дека при неговото одобрување се врши 
пренос на сопственоста на хартиите од вредност коишто се користат како обезбедување 
во корист на Народната банка. 

Сепак, во услови на структурен вишок на ликвидност во банкарскиот систем и 
просечно одржување на задолжителната резерва, банките располагаа со доволно 
средства, поради што овој инструмент го користеа во ретки случаи.

Поврзување на висината на каматната стапка на расположливиот кредит •	
преку ноќ со основната каматна стапка

Во насока на зголемување на транспарентноста и ефикасноста на овој инструмент, 
од август 2009 година висината на каматната стапка на расположливиот кредит преку ноќ 
се поврза со висината на   каматната стапка на благајничките записи. Имено, каматната 
стапка на  расположливиот кредит преку ноќ се добива со додавање одреден процентен 
поен над каматната стапка на благајничките записи, којшто од август 2009 година изнесува 
1,50 процентни поени. Воведувањето систем за автоматска промена на оваа каматна 
стапка е во согласност со поставеноста на каматната политика на Европската централна 
банка, каде што каматната стапка на кредитот преку ноќ се менува истовремено и зависно 
од промената на каматната стапка на основниот инструмент за монетарно регулирање.

2.2.3.4. Воведување бескаматен интрадневен кредит

Воспоставувањето правна рамка за репо-операции при одобрувањето кредити 
на банките, овозможи намалување на ризиците и поедноставување на процедурата и 
при одобрување средства на банките во текот на денот за надминување на потребите 
од ликвидност за извршување на платните трансакции. Во таа смисла, паралелно 
со воведувањето на репо-операциите, во септември 2005 година46, дневното 
пречекорување на салдата на сметките на банките кај Народната банка се 
замени со можност за користење на бескаматен интрадневен кредит по пат на 
репо-трансакција. Воедно, зависно од потребите на банките, се овозможи негово брзо 
и едноставно трансформирање во ломбарден кредит на крајот на денот. 

Промените кај овој инструмент, покрај тоа што обезбедија поголема сигурност и 
ефикасност на платните трансакции, го подобрија управувањето со ликвидноста од страна 
на банките и влијаеја во насока на намалување на вишокот ликвидни средства над нивото 
на задолжителна резерва. 

45  Одлука за расположлив кредит преку ноќ („Службен весник на РМ“ бр. 84/05).
46  Одлука за интрадневен кредит („Службен весник на РМ“ бр. 84/05).
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2.2.3.5. Воведување аукциски репо и дефинитивни трансакции со 
хартии од вредност

Долгорочната ориентација за развој и заживување на пазарот на пари и хартии 
од вредност, т.е. бројните активности поврзани со воспоставувањето на правната рамка 
за тргување и сигурен и ефикасен систем за порамнување на трансакциите, доведоа 
до можност за проширување на монетарниот инструментариум на Народната банка. Во 
таа смисла, во мај 2006 година47 беа воведени аукциски репо и дефинитивни 
трансакции со хартии од вредност. Аукциските репо-трансакции овозможуваат 
повлекување ликвидност преку продажба на хартиите од вредност во сопственост на 
Народната банка, со обврска за нивен реоткуп на некој иден датум по однапред утврдена 
цена и обратно, емитување ликвидни средства преку откуп на хартии од вредност од 
банките, со обврска за нивна повторна продажба на некој иден датум по однапред 
утврдена цена. Дефинитивните трансакции можат да се спроведуваат во двете насоки, за 
обезбедување или за повлекување ликвидност од банкарскиот систем, преку дефинитивен 
откуп, односно продажба на хартии од вредност на секундарниот пазар. За разлика од репо-
аукциите, дефинитивните трансакции со хартии од вредност овозможуваат структурно 
регулирање на ликвидноста, што влијае во насока на долгорочна промена на нивото на 
ликвидност во банкарскиот систем.

Во периодот од воведувањето во мај 2006 година до денес, аукциските репо-
операции и дефинитивните трансакции со хартии од вредност не беа применети. 
Причините за тоа произлегуваат од структурниот вишок на ликвидност во банкарскиот 
сектор, којшто во периодот од 2006 година до крајот на 2010 година просечно изнесуваше 
4,7% од бруто домашниот производ (БДП). Сепак, имајќи ја предвид поставеноста на овие 
два инструменти, тие претставуваат значајна поддршка на интервентната политика на 
Народната банка за емисија на ликвидни средства во случај на потенцијален ликвидносен 
недостиг и евентуални дивергентни пазарни движења, особено во услови на финансиска 
и економска криза. 

2.2.3.6. Унапредување на методологиите за следење на пазарни 
ризици при спроведување на монетарни операции

Во периодот од 2005 година наваму, особено внимание беше посветено на 
поедноставување на процедурата и на намалувањето на изложеноста на Народната банка 
при спроведувањето на кредитните операции. Во таа смисла, со Одлуката за расположлив 
кредит преку ноќ од септември 2005 година, првпат во регулативата на Народната банка 
беше воведен репо-договорот. Понатаму, во 2005 и 2006 година се овозможи примена 
на репо-договорите и кај останатите кредитни операции на Народната банка, со што се 
надмина релативно сложената процедура на заложување на хартиите од вредност коишто 
се користат како обезбедување.

До средината на 2005 година, регулативата на централната банка подразбираше 
кредитите за ликвидност на банките да бидат обезбедени со залог на хартии од вредност 
од страна на банката-кредитокорисник во корист на Народната банка. Заложувањето 
на обезбедувањето подразбираше блокирање на правото на располагање со хартиите 
од вредност од страна на банките во корист на Народната банка, коешто се евидентира 
кај Централниот депозитар на хартии од вредност. Притоа, процедурата на заложување 
опфаќаше заверување на договорот за кредит кај нотар, регистрирање на заверениот 
договор во Заложниот регистар и блокирање на заложените хартии од вредност во 
Централниот депозитар на хартии од вредност. 

47  Одлука за дефинитивни и репо-трансакции („Службен весник на РМ“ бр. 70/06).
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Одобрувањето кредити по пат на репо-трансакции ја зголеми ефикасноста на овие 
операции, а едновремено обезбеди и натамошно намалување на изложеноста на Народната 
банка кон ризици при нивното спроведување, имајќи предвид дека одобрувањето на 
кредитот се врши со едновремен пренос на сопственоста над хартиите од вредност, 
коишто се користат како обезбедување, во корист на Народната банка. Согласно со  
регулативата48, Народната банка за обезбедување на монетарните операции користи 
висококвалитетни државни должнички хартии од вредност и благајнички записи, со што се 
ограничува изложеноста на активата на Народната банка кон кредитен ризик. Истовремено, 
ликвидносниот ризик се контролира и преку коефициентите на покритие, со кои се 
утврдува соодносот помеѓу одобрените парични средства и хартиите од вредност, коишто 
служат како обезбедување. Од средината на 2005 година, Народната банка применува 
диференцирани коефициенти на покритие во зависност од преостанатата рочност и видот 
на хартиите од вредност, наместо унифициран коефициент на покритие за сите хартии од 
вредност којшто се применуваше претходно. Во принцип, хартиите со подолга рочност и 
пониска ликвидност на секундарните пазари имаат повисоки коефициенти на покритие 
и обратно.

Следејќи го приодот на Европската централна банка, Народната банка во 2011 
година се подготвува да премине кон користење на моделот вредност изложена на ризик 
(Value at Risk) при утврдување на коефициентите на покритие. Се очекува дека новиот 
приод ќе го подобри управувањето со пазарните ризици, бидејќи при утврдувањето на 
коефициентите на покритие ќе се има предвид променливоста на цените на хартиите од 
вредност и потребниот период за ликвидација на обезбедувањето во случај на неможност 
за наплата на побарувањето. Исто така, се планира да се започне со пазарно вреднување 
на хартиите од вредност, наместо досегашниот приод за нивно вреднување според 
номиналната вредност. Со оглед на отсуството на постојаното тргување на секундарниот 
пазар со значителен дел од хартиите од вредност, коишто се прифаќаат како обезбедување 
при спроведувањето на монетарните операции, Народната банка планира да воспостави 
модел за теоретско вреднување на хартии на вредност. Примената на овој модел ќе 
овозможи соодветно вреднување на хартиите од вредност во услови на отсуство на 
пазарно вреднување на секундарен пазар.

2.2.3.7. Привремено воведување обврска за издвојување 
задолжителен депозит кај Народна банка на Република Македонија

Во изминатиот седумгодишен период, задолжителниот депозит е единствениот 
непазарен инструмент со ограничено времетраење, којшто Народната банка го 
воведе во јуни 2008 година49 заради потребата од забавување на прекумерниот 
раст на кредитите на секторот „население“ (годишна стапка на раст од 57,7% 
пред воведувањето на мерката), во услови на растечка инфлација. Механизмот 
на функционирање на инструментот се остваруваше преку обврската за банките и 
штедилниците да издвојат задолжителен депозит кај Народната банка доколку остварените 
стапки на раст на кредитите на населението ја надминуваат стапката предвидена со 
Одлуката. Набргу по воведувањето на задолжителниот депозит, банките започнаа да 
ја прилагодуваат кредитната активност кон новонастанатите услови (Графикон 33). За 
разлика од првите неколку месеци од примената на инструментот, кога остварените 
стапки на раст на кредитите беа повисоки од предвидените, што условуваше и големо 
издвојување задолжителен депозит кај Народната банка, кон крајот на годината, 
стапката на раст на кредитите во вкупниот банкарски систем се намали на ниво пониско 
од предвиденото. Меѓутоа, високиот раст на увозот на стоки за широка потрошувачка, 

48 Листата на хартии од вредност, врз основа на Одлуката за утврдување на инструментите за обезбедување при 
спроведување на монетарни операции („Службен весник на РМ“, бр.84/2005).

49 Одлука за задолжителен депозит кај Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
73/08).
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влошувањето на трговското салдо и притисоците на девизниот пазар, при сѐ уште висока 
стапка на раст на кредитите на населението (37,2% годишно во декември 2008 година), 
условија продолжување на мерката за издвојување задолжителен депозит и во текот на 
2009 година50. 

Графикон 33
Остварена и предвидена состојба на кредити 
на населението и збирна стапка на раст
(во милиони ден.)                                                                   (во %)

Задолжителни депозити 
кај Народната банка
(во милиони ден.)

Извор: НБРМ

Во периодот на примена на задолжителниот депозит, како резултат на комбинираниот 
ефект на мерките на монетарната политика и заострувањето на кредитните услови на 
банките, дојде до значително забавување на растот на кредитите на населението. Како 
резултат на повторно воспоставените пазарни механизми за контрола на кредитниот раст 
и намалените инфлациски притисоци, на крајот на 2009 година, Народната банка ја укина 
Одлуката за задолжителен депозит.

2.2.3.8. Воведување аукции на девизни депозити

Во јануари 2009 година, за да им овозможи на домашните банки да го намалат 
кредитниот ризик во услови на нестабилни движења на меѓународните финансиски пазари 
и растечки ризици, Народната банка започна со аукции на девизни депозити на банките51. 
Инструментот, исто така, имаше за цел да ја диверзифицира понудата на инструменти во 
домашната економија преку кои ќе може да се исполнува потребното минимално ниво на 
ликвидни средства. Пласирањето девизни депозити почна да се применува од 06.02.2009 
година, преку спроведување аукции од типот на тендер со износи, на кои се нуди неограничен 
износ на девизни депозити со рокови на достасување од 1, 3, 6 и 12 месеци. Каматните 
стапки на девизните депозити се еднакви на каматните стапки на депозитите пласирани 
кај централните банки во евро-зоната, во меѓународните финансиски институции или на 
приносите на државните записи на земјите-членки на евро-зоната. 

Во случај на недостиг на девизи кај поединечни банки, Народната банка обезбедува 
можност за предвремено повлекување на девизниот депозит, делумно или во целост. 
При предвременото повлекување на депозитот, Народната банка исплаќа износ еднаков 
на повлечениот девизен депозит со камата, дисконтиран со тековната каматна стапка 
ЕУРИБОР за остатокот од периодот до достасувањето. 

50 Одлука за задолжителен депозит кај Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
163/08).

51 Одлука за девизен депозит кај Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
163/08).
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Во периодот од воведувањето 
на инструментот, банките главно 
пласираа девизни депозити со рок на 
достасување до еден месец, при што 
состојбата на вкупните девизни депозити 
кај Народната банка се менуваше во 
зависност од склоностите на банките 
и нивните согледувања за движењата 
на домашниот и меѓународните 
пазари. Во таа смисла, во периодот 
на ескалацијата на финансиската 
криза, девизните депозити достигнаа 
максимално ниво од 67,8 милиони 
евра, по што се стабилизираа на износ 
од околу 15 милиони евра.

2.2.3.9. Воведување запис за шестмесечен депозит

Во февруари 2011 година, Народната банка воведе уште еден инструмент - запис 
за шестмесечен депозит52. Записот за шестмесечен депозит претставува можност за 
пласирање средства кај Народната банка по каматна стапка во висина на каматните стапки 
за соодветната рочност на пазарите на пари во евро-зоната (шестмесечен ЕУРИБОР), 
зголемена за 0,5 процентни поени. Во случај на потреба од дополнителна ликвидност, 
инструментот предвидува можност за предвремено повлекување на средствата од страна 
на банките, делумно или во целост. При предвремено повлекување на средствата, се 
исплаќа повлечениот износ на средствата зголемен за пресметаната камата за периодот 
од денот на вложувањето до денот на повлекувањето. На тој начин, се овозможува висока 
ликвидност на орочените средства во записи за шестмесечен депозит кај Народната банка 
и флексибилност на банките при управувањето со сопствените средства, со едновремено 
остварување привлечен пазарен принос. 

Инструментот има пред сѐ прудентен карактер. Портфолиото составено од овие 
записи претставува дел од вкупната ликвидна актива на банките, којашто, согласно со 
прописите на Народната банка, треба да соодветствува на нивото на краткорочните 
денарски и девизни обврски на банките, со рочност до 30 и до 180 дена. 

Се очекува дека со неговата примена еден дел од благајничките записи ќе се 
трансформираат во записи на шестмесечен депозит. Всушност треба да се изврши 
раздвојување на делот којшто служи за прудентни цели од делот на благајнички записи 
којшто има чисто стерилизирачка функција. Согласно со Одлуката за управување со 
ликвидносниот ризик, до воведувањето на овој инструмент, вкупниот износ на благајнички 
записи се признаваше за исполнување и на обврските што ги имаат банките за исполнување 
на денарската и на обврските за исполнување на девизната ликвидност, а по неговото 
воведување се признава само за исполнување на денарската ликвидност53.

52   Одлука за запис за шестмесечен депозит кај Народната банка на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 14/11). 

53   Одлука за изменување на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките („Службен весник на 
РМ“ бр. 14/2011).
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Состојба на девизните депозити кај Народната 
банка
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2.3. Развој на пазарите на пари

Пазарите на пари во Република Македонија во периодот пред 2004 година 
претставуваа релативно неразвиен сегмент на финансиските пазари, којшто се 
карактеризираше со плиток и неразвиен меѓубанкарски пазар на депозити, ниско ниво 
на должнички хартии од вредност и отсуство на секундарен пазар на краткорочни хартии 
од вредност со единствена можност за нивно тргување преку Македонската берза (што 
подразбираше повисоки трошоци за пазарните учесници), отсуство на електронски 
платформи за директна комуникација меѓу пазарните учесници и недостиг на информации 
за нивото на каматните стапки на пазарните инструменти. 

Имајќи предвид дека централната банка е активен учесник на пазарите на пари, на 
коишто ги спроведува операциите на отворен пазар и остварува влијание врз каматните 
стапки, Народната банка во периодот од 2004-2011 година54 оствари неколку значајни 
проекти за развој на поодделните пазарни сегменти: 

од почетокот на 2004 година, како агент на државата, беше вклучена во проектот − 
за воведување на првите државни хартии од вредност на континуирана основа 
за финансирање на буџетските потреби и активно работеше на развојот на овој 
пазарен сегмент;

во 2005 година го започна проектот за поставување и развој на репо-пазарот, − 
преку поставување на основите на пазарите преку шалтер и промовирање на 
Генералниот репо-договор;

во насока на продлабочување и развој на меѓубанкарскиот девизен пазар, − 
почнувајќи од јуни 2005 година, воспостави електронски информативен систем и 
платформа за тргување со девизи меѓу банките;

во 2006 година беше воспоставен електронски систем за котирање и меѓубанкарско − 
тргување и со депозити и хартии од вредност, што овозможи концентрација на 
понудата и побарувачката на едно место и тековни информации за движењата на 
каматните стапки на пазарите на пари; 

во текот на 2007 и 2008 година, на сегментот на необезбедени депозити беа − 
воведени каматните стапки СКИБОР (Skopje Interbank Offered Rate) и МКДОНИА 
(Macedonian Denar Overnight Index Average), коишто постепено прераснуваат 
во референтни каматни стапки при поставувањето на каматните политики на 
банките; 

во насока на натамошен развој и продлабочување на пазарите на пари, во 2010 − 
година беше извршена надградба на електронската платформа за меѓубанкарско 
тргување со депозити и хартии од вредност, со можност за склучување репо-
трансакции.

2.3.1. Учество во поставувањето и развојот на примарниот пазар на 
државни хартии од вредност

 
Државни записи за фискални цели и развој на финансиските пазари •	

Како резултат на активностите со државните органи околу поставувањето на 
основите на примарниот пазар на континуирани државни хартии од вредност, како и 
поради долгогодишното искуство во примена на аукциските процедури, Народната 
банка од 2004 година успешно ја остварува функцијата на агент на државата за 

54  Одреден дел од овие реформи беа поддржани и со тригодишниот „Стенд-бај аранжман“ на Меѓународниот 
монетарен фонд од 31 август 2005 година, при што беше обезбедена и техничка помош.
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издавање државни хартии од вредност. Во таа смисла, Народната банка посредува 
при спроведувањето на аукциите на државни хартии од вредност, при евидентирањето 
на сопственоста на хартиите во Централниот депозитар на хартии од вредност, како и 
при исплатата на државните хартии од вредност. Исто така, Народната банка подготвува 
извештајни форми и показатели за анализа на однесувањето на банките на примарниот 
пазар на државни хартии од вредност и учествува во одредени тела (Комисија за аукции, 
Пазарен комитет) за унапредување на овој пазар. 

Активното вклучување на Народната банка во натамошниот развој на пазарот на 
државни хартии од вредност беше во функција на поефикасно спроведување на монетарната 
политика. Имено, се очекуваше дека појавата на државните записи како алтернативна 
форма на штедење, односно инвестирање, ќе ја поттикне ценовната чувствителност 
на економските субјекти, ќе ја зголеми конкуренцијата во финансискиот систем и ќе ја 
подобри трансмисијата на монетарните сигнали преку каналот на каматни стапки. 

Државни записи за монетарни цели•	

Имајќи го предвид успешниот почеток на издавањето државни хартии од вредност и 
големиот интерес за овие нови финансиски инструменти, во услови на избалансиран буџет 
и мали потреби за финансирање на државата, Народната банка и Министерството за 
финансии кон крајот на 2005 година постигнаа договор за воведување државни 
записи за монетарни цели. Новиот инструмент, којшто во целост беше на товар на 
Народната банка, требаше да овозможи насочување на структурниот вишок на ликвидност 
кон подолгорочни инструменти и продлабочување на пазарите на хартии од вредност во 
Република Македонија, а со тоа и подобрување на функционирањето на трансмисискииот 
механизам на монетарната политика.

Во периодот на примена, од март 2006 година до јуни 2008 година, државните 
записи за монетарни цели достигнаа ниво од 9,540 милиони денари. На тој начин, еден 
значителен дел од структурната ликвидност во банкарскиот систем беше стерилизиран на 
подолг рок во однос на основниот инструмент на Народната банка - благајничките записи со 
рок од 28 дена, коишто се користеа за оперативно спроведување на монетарната политика. 
Со оглед на релативно големиот интерес на правните и физичките лица за овој вид хартии 
од вредност, нивното воведување придонесе и за зголемување на конкурентноста во 
банкарскиот систем и каматната политика на банките. 

Во втората половина од 2008 година, поради концептуални разлики во водењето 
на макроекономските политики меѓу МФ и Народната банка, во услови на зголемени 
потреби на државата за финансирање со задолжување на домашниот пазар на хартии од 
вредност, нивото на државните записи за монетарни цели постепено се намалуваше, по 
што овој инструмент кон крајот на годината беше напуштен. 

2.3.2. Унапредување на девизниот пазар

Во периодот 2004-2011 година, девизниот пазар во Република Македонија бележи 
значително унапредување, коешто во голема мера се должи на развојот и продлабочувањето 
на меѓубанкарското тргување, како и на зголемувањето на транспарентноста на котираните 
и остварените курсеви и промет на банките. Имено, продлабочениот и транспарентен 
меѓубанкарски пазар доведе до намалување на маргината меѓу куповните и продажните 
курсеви на банките, коешто се одрази и на девизните курсеви на сите пазарни сегменти, 
што придонесе за поголема ефикасност на целокупниот девизен пазар. Овие придобивки, 
во најголем дел се одраз на активностите на Народната банка за развој и продлабочување 
на меѓубанкарското тргување коишто, меѓу другото, беа насочени и кон подобрување на 
условите за интервентната политика на Народната банка за одржување на вредноста на 



M
Y

K
C

105

националната валута. Активностите беа поддржани и преку аранжманот со ММФ, за што 
беше обезбедена и дополнителна техничка помош.55

Воведување електронски информативен систем и платформа за тргување•	

Почнувајќи од јуни 2005 година, во насока на развој и продлабочување на 
меѓубанкарскиот девизен пазар, Народната банка воспостави електронски 
информативен систем и платформа за тргување со девизи меѓу банките56. Покрај 
користа од поголема ефикасност и сигурност во тргувањето, електронскиот меѓубанкарски 
пазар даде повеќе погодности, како што се поголема транспарентност за котираните и 
остварените курсеви и промет, а со тоа и можност за пореално формирање на курсевите. 
Имено, со проширувањето на пристапот до пазарните информации и нивното навремено 
добивање, се зголеми тргувањето меѓу банките што доведе до поголема концентрација 
на понудата и побарувачката за девизи и подобрување на ликвидноста на пазарот. Така, 
во периодот од 2005 година до 2008 година, прометот на меѓубанкарскиот девизен пазар 
бележеше просечен годишен раст од 36%. Во текот на 2009 година прометот на овој пазар 
за првпат оствари релативен пад којшто главно се должеше на ефектите од светската 
финансиска и економска криза, но со постепеното закрепнување на домашната економија, 
во текот на 2010 година прометот повторно забележа умерен раст. Исто така, се создадоа 
услови за промени во интервентната политика на Народната банка и на нејзината улога 
на девизниот пазар, па нејзиното постојано присуство на пазарот со откуп и продажба 
(во улога на т.н. „market maker“) се замени со нејзино повремено присуство на пазарот со 
откуп или продажба (улога на т.н. „market taker“), така што од јуни 2005 година почна 
со еднонасочни интервенции во зависност од потребата за откуп на вишокот или 
задоволување на недостигот на девизи на меѓубанкарскиот пазар57. 

Графикон 35
Промет на девизниот пазар од 2004 до 2010 година
(во евра)

Извор: НБРМ

Воведување правила за меѓусебно тргување•	

По воспоставувањето на електронскиот информативен систем и платформа за 
тргување, Народната банка на почетокот од август 2005 година склучи договор 
за меѓусебна соработка на девизниот пазар со четири банки-поддржувачи, 
коишто учествуваа со повеќе од 80% во прометот на девизниот пазар. Договорот 

55 Извештај на ММФ од јули 2005 година: „Насоки за развивање девизен пазар во Македонија повеќе пазарно 
заснован“ („The way to a more market orientated foreign exchange market in Macedonia“). 

56 Претходно, котирањето на девизните курсеви и тргувањето со девизи меѓу банките се вршеше телефонски.
57 До промените во јуни 2005 година, интервенциите на Народната банка на девизниот пазар се вршеа со секоја 

банка одделно во зависност од понудата и побарувачката за девизи кај банката, при што се случуваше во ист 
ден кај една банка да интервенира со продажба, а кај друга банка со откуп на девизи. 

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

0
1
/0

4

0
4
/0

4

0
7
/0

4

1
0
/0

4

0
1
/0

5

0
4
/0

5

0
7
/0

5

1
0
/0

5

0
1
/0

6

0
4
/0

6

0
7
/0

6

1
0
/0

6

0
1
/0

7

0
4
/0

7

0
7
/0

7

1
0
/0

7

0
1
/0

8

0
4
/0

8

0
7
/0

8

1
0
/0

8

0
1
/0

9

0
4
/0

9

0
7
/0

9

1
0
/0

9

0
1
/1

0

0
4
/1

0

0
7
/1

0

1
0
/1

0

Промет банки-клиенти

Промет на меѓубанкарски пазар

Промет НБРМ-банки



C
M

Y
K

106

предвидува задржување на слободата и правото на банките за формирање на девизниот 
курс на денарот во однос на еврото, но наложува почитување на одредени правила во 
меѓубанкарското тргување. Имено, за надминување на дотогашната состојба на високи 
маргини меѓу котираните куповни и продажни курсеви на банките (коишто во најголем 
број случаи и не се остваруваа во текот на денот), беа договорени максимални маргини 
на котациите и минимални износи на задолжителни трансакции по котираните курсеви. 
Максимална маргина од 0,07 денари меѓу продажниот и куповниот курс беше договорена 
за котациите меѓу банките-поддржувачи, како и на банките-поддржувачи со Народната 
банка, додека за котациите на банките-поддржувачи со другите банки беше договорена 
поголема максимална маргина од 0,25 денари. Минималниот износ по трансакција меѓу 
банките-поддржувачи и меѓу банките-поддржувачи и Народната банка се договори на 
350.000 евра, додека минималниот износ по трансакција меѓу банките-поддржувачи и 
другите банки се договори на износ од 30.000 евра. 

Привилегија за банките-поддржувачи е ексклузивитетот да тргуваат со Народната 
банка, односно во услови на вишок или недостиг на девизи на меѓубанкарскиот девизен 
пазар (којшто е одраз на движењата на вкупниот девизен пазар), Народната банка 
интервенира со купување или продажба на девизи исклучиво преку банките-поддржувачи. 
Со оглед на релативно високиот минимален износ на интервенција од 350.000 евра, 
искуството покажа дека со остварување неколку трансакции се смируваат притисоците 
на девизниот пазар. 

Графикон 36
Движење на курсевите на девизниот пазар од воведувањето на банките-поддржувачи и 
интервенциите на Народната банка
(денар/евро)                          (во милиони евра)    

Извор: НБРМ

Ефекти од промените•	

По изминување на повеќе од пет години, предностите од промените на девизниот 
пазар можат да се согледаат пред сѐ во:

1.   Пореалното формирање на курсевите и намалувањето на маргините меѓу 
куповните и продажните курсеви, дури и под договорените максимални маргини. 
Договорената максимална маргина меѓу куповниот и продажниот курс и задолжителниот 
минимум по трансакција, наложи активно следење на движењата на девизниот пазар и 
повнимателно котирање на курсевите од страна на банките-поддржувачи. Народната 
банка и натаму остана присутна на пазарот за интервенции со банките-поддржувачи по 
однапред утврдени куповни и продажни курсеви коишто претставуваат долна, односно 
горна граница на курсевите на меѓубанкарскиот девизен пазар. Оттаму, периодите на 
пониски котирани курсеви од страна на банките-поддржувачи ги отсликуваат периодите 
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на поголема понуда на девизи на пазарот и притисок кон апрецијација на номиналната 
вредност на денарот и обратно, периодите на повисоки котирани курсеви на банките-
поддржувачи ги отсликуваат периодите на притисоци кон депрецијација на курсот 
(графикон 36). Ваквата интервентна политика придонесе за намалување на маргините 
кај котациите на куповните и продажните курсеви на меѓубанкарскиот пазар со останатите 
банки, каде што утврдената максимална маргина од 0,25 денари во некои периоди дојде 
до ниво од 0,12 денари. 

2.   Преносот на ефектите од склучените трансакции на меѓубанкарскиот девизен 
пазар врз останатите сегменти на девизниот пазар. Зголемениот обем и ефикасност 
на меѓубанкарскиот пазар овозможи задоволување на побарувачката со понудата на 
девизи на овој пазар, што доведе до еднонасочни и поретки интервенции на Народната 
банка, и тоа само во периоди на пазарна неусогласеност. За споредба, во периодот пред 
реорганизацијата на девизниот пазар, Народната банка интервенираше речиси секој ден 
и многу често во двата правци.58 Воедно, транспарентноста на меѓубанкарскиот пазар 
овозможи брза трансмисија на сигналите од интервенциите на Народната банка, што 
обезбеди стабилни курсеви и висок коефициент на корелација на курсевите на целокупниот 
девизен пазар во изминатиот период.

Како резултат на приближувањето на котираните со остварените курсеви на 
девизниот пазар, во јануари 2010 година беше донесена нова методологија59, 
според која средниот курс на денарот за еврото се пресметува како средна 
вредност од котираните куповни и продажни курсеви меѓу банките-поддржувачи 
на девизниот пазар. Анализата на девизните курсеви на девизниот пазар од 
воведувањето на новата методологија укажува дека просечниот котиран курс на банките-
поддржувачи (средниот курс) е на ниво на остварениот девизен курс од сите трансакции 
на меѓубанкарскиот пазар, при што коефициентот на корелација на курсевите изнесува 
0,89. Овие промени во пресметувањето на средниот курс, во зависност од промените кај 
понудата и побарувачката за девизи во текот на денот, овозможија и пореално искажување 
на побарувањата и обврските изразени во странски платежни средства во билансите на 
економските субјекти, согласно со прописите за сметководствено работење. 

2.3.3. Унапредување на меѓубанкарскиот пазар на депозити

Воведување електронски систем и платформа за тргување•	

Во функција на канализирање на понудата и побарувачката за пари и подобар 
пристап до пазарни информации, во мај 2006 година, Народната банка воспостави 
електронски информативен систем и платформа за меѓубанкарско тргување со депозити 
и хартии од вредност. Воспоставувањето на единствената електронска платформа и 
информативен систем доведе до поголема транспарентност и ефикасност при тргувањето, 
но и до позитивни поместувања во структурата на пазарот.

СКИБОР и МКДОНИА: Референтни каматни стапки на македонскиот пазар •	
на пари

На иницијатива на Народната банка, во разгледуваниот период, банкарскиот 
сектор започна со пресметка и објавување на референтните каматни стапки СКИБОР 

58 Во текот на 2004 година, бројот на интервенции на Народната банка на девизниот пазар изнесуваше 972, 
додека во 2010 година се сведе на 75 трансакции.

59 Одлука за начинот на формирање и објавување на курсевите на Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“, бр. 13/2010).
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(Skopje Interbank Offer Rate) и МКДОНИА (Macedonian Denar Overnight Index Average) на 
македонскиот пазар на пари60. 

Пресметувањето и објавувањето на меѓубанкарската каматна стапка за продавање 
депозити - СКИБОР започна од јули 2007 година. СКИБОР претставува индикативна 
каматна стапка за продавање на необезбедени денарски депозити, пресметана врз основа 
на котациите на референтните банки. Започнувањето со редовни котации на каматните 
стапки за продавање депозити придонесe за збогатување на информациската основа 
при тргувањето на овој пазарен сегмент. Референтната банка, којашто котира каматни 
стапки за продавање депозити СКИБОР, треба да ги исполнува следниве услови: (а) да е 
активен учесник на меѓубанкарскиот пазар на депозити со минимално учество од 5% како 
продавач, односно купувач на депозити во остварениот промет во текот на претходната 
година, и/или (б) да е класифицирана во групата големи или средни банки според 
вредноста на вкупната актива, согласно со последните податоци објавени од страна на 
Народната банка. Врз основа на овие услови, беше избран панелот на референтни банки 
којшто вклучува единаесет од вкупно осумнаесет банки во банкарскиот систем. СКИБОР 
се пресметува за четири стандардни рочности (преку ноќ, една недела, еден месец и три 
месеци), како аритметичка средина од котациите на референтните банки и се прикажува 
со две децимални места.

Втората референтна каматна стапка на пазарот на пари - МКДОНИА, започна да 
се пресметува и да се објавува од 15 октомври 2008 година. МКДОНИА е пондерирана 
просечна каматна стапка од трансакциите преку ноќ во кои продавачи на необезбедени 
депозити се референтните банки. За разлика од СКИБОР, којашто претставува индикативна 
каматна стапка, МКДОНИА се заснова врз склучени трансакции, при што референтните 
банки се истите банки коишто котираат меѓубанкарски каматни стапки СКИБОР.

Ефекти од промените •	

Обемот на тргување на пазарот на необезбедени депозити бележеше постојан 
пораст во изминативе неколку години, при што во 2010 година вкупниот промет достигна 
52.247 милилони денари, што е за петпати повеќе во споредба со 2006 година61. 
Дополнително, коефициентот на ликвидност на пазарот, како однос помеѓу просечниот 
промет и просечната состојба на сметките на банките кај Народната банка, во 2010 година 
достигна 0,29, што е за двапати повеќе во однос на 2006 година, кога изнесуваше 0,15. 
Во истиот период се забележува и тренд на значително опаѓање на вишокот ликвидни 
средства над задолжителната резерва, од 10,5% во 2006 година на 2,3% во 2010 година, 
што меѓу другото, е резултат и на подобреното управување со ликвидноста од страна на 
банките заради поактивното вклучување на пазарите на пари. 

Покрај зголемениот обем на тргување, последните години се забележаа поволни 
тенденции и кај бројот на денови на тргување и бројот на склучени трансакции. Имено, 
за разлика од 2006 и 2007 година, кога имаше трансакции само во 64%, односно 73% од 
работните денови, соодветно, 2008, 2009 и 2010 година се карактеризираа со речиси 
секојдневно тргување. Истовремено, бројот на склучени трансакции постојано се 
зголемуваше и во 2009 година изнесуваше 1.418, односно беше повисок за 4,3 пати во 
споредба со 2006 година.62

60 Правила за пресметување и објавување на меѓубанкарската каматна стапка на пазар на депозити (СКИБОР) и 
Правила за пресметување и објавување на меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити (МКДОНИА), 
договорени од Здружението на банкарство при Стопанската комора на Македонија и Здружението на 
финансиски пазари АЦИ - Македонија. 

61 Анализата на движењата на пазарот на необезбедени депозити го опфаќа периодот од воспоставувањето на 
електронската платформа во 2006 година заклучно со декември 2010 година. 

62 Заклучно со декември 2010 година, бројот на склучени трансакции изнесува 1.058 и забележува релативен 
пад во однос на претходната година. 
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Графикон 37
Број на денови на тргување и број на 
склучени трансакции на пазарот на 
необезбедени депозити

Рочна структура на трансакциите

Извор: НБРМ

 
Сепак, во рочната структура на тргувањата на пазарот на необезбедени депозити, 

во периодот од 2006 година до декември 2010 година, најзастапени се трансакциите преку 
ноќ, со просечно учество од 84% во вкупното тргување. Трансакциите до една недела 
учествуваат со 14%, додека трансакциите до еден месец и до три месеци имаат минимално 
просечно учество од 1%, соодветно.

Поволните насоки на развој 
кај обемот на тргување, бројот на 
денови на тргување и бројот на 
склучени трансакции претставуваат 
значаен показател за зголемувањето 
на ликвидноста и продлабочувањето 
на пазарот на необезбедени депозити. 
Овие трендови имаа позитивно 
влијание и врз движењето на 
каматните стапки на најликвидниот 
пазарен сегмент. Имено, каматните 
стапки СКИБОР ги следат промените 
кај основната каматна стапка на 
Народната банка, но брзината и 
големината на прилагодување се 
различни. Во просек за сите рочности, 
прилагодувањето на СКИБОР на 
објавената промена на каматната 
стапка на благајничките записи во 

текот на првиот ден по промената изнесува 11%, додека во рок од една недела нивото 
на СКИБОР се прилагодува за 45% од промените на основната каматна стапка. Притоа, 
најбрзо и најмногу се прилагодуваат котациите на СКИБОР на еден месец.

2.4. Управување и ракување со девизните резерви на Република 
Македонија

Управувањето и ракувањето со девизните резерви на Република Македонија е 
законска функција на Народната банка којашто е тесно поврзана со спроведувањето на 
монетарната политика и со одржувањето на меѓународниот финансиски кредибилитет 
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на државата. Имено, Народната банка ги користи девизните резерви за спроведување 
интервенции на девизниот пазар заради обезбедување стабилност на девизниот курс 
на денарот, како и за редовно и навремено извршување на обврските на Република 
Македонија кон странство. Воедно, приходите од пласирањето на девизните резерви 
претставуваат значаен извор за финансирање на  трошоците од монетарната политика.

 
Улогата и значењето на девизните резерви за одржувањето на внатрешната 

стабилност и надворешната ликвидност, условуваат постојано следење на обемот 
и структурата на девизните резерви, како и контролирање на ризиците при нивното 
инвестирање. Во таа смисла, дел од активностите на Народната банка во периодот 2004-
2011 година, беа насочени кон унапредување и зајакнување на процесот на одлучување 
и управување со ризиците при инвестирањето на девизните резерви. Исто така, беше 
извршено и ревидирање на применуваната инвестициска стратегија во насока на 
обезбедување повисоки приходи од инвестирањето на девизните резерви.

2.4.1. Унапредување на процесот на одлучување и нова инвестициска 
стратегија

Поефикасен процес на управување и одлучување•	

За унапредување на процесот на одлучување, најнапред беа преземени активности 
за дефинирање на надлежностите на вертикално ниво на одлучување (стратегиско, 
тактичко и оперативно). Претходниот систем, во којшто стратегиските документи на 
Советот на Народната банка делумно беа објавени во строго доверливите службени 
гласила и делумно во јавниот службен весник, не обезбедуваше доволна транспарентност 
и ефикасност на процесот на одлучување и управување со ризиците. За таа цел, во 
септември 2004 година, Советот на Народната банка донесе Политика на 
управување и ракување со девизните резерви на Република Македонија63. 
Политиката претставува стратешки документ со кој јасно се дефинира начинот и можноста 
за користење на девизните резерви единствено во функција на остварување на законските 
задачи, а воедно ја поставува и рамката за пласирање и чување на девизните резерви, 
преку утврдување на видовите инструменти, критериумите за инвестирање и степенот 
на прифатливост на ризиците. Од аспект на инструментите, значајна новина беше 
можноста за пласман на девизните резерви во должнички хартии од вредност (покрај 
во стандардните инструменти: монетарно злато, ефектива и депозити), како и можноста 
за примена на термински и репо-трансакции. При изборот на инструментите во кои се 
пласираат девизните резерви, Советот јасно упатува на предноста на критериумите 
на сигурност и ликвидност пред критериумот на рентабилност, при што го поставува и 
највисокото ниво на прифатлив кредитен ризик, како и други елементи за исполнување 
на критериумите за ликвидност и сигурност на пласманите. 

Во согласност со рамката поставена со Политиката, гувернерот со посебен 
акт подетаљно ги одредува правилата за пласирање и чување на девизните 
резерви на Република Македонија. Со Правилата попрецизно се определуваат 
карактеристиките на инструментите во кои се пласираат девизните резерви (видови, 
рочност, банки, издавачи, типови на трансакции), како и начинот на којшто се управува 
и се мери кредитниот и пазарниот (валутен, ликвидносен, каматен) ризик. Правилата за 
управување и ракување со девизните резерви претставуваат стратегиски документ со кој 
на подолг рок се дефинира рамката на инвестициската стратегија на Народната банка. 

63 Политика на управување и ракување со девизните резерви на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 61/2004).
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На почетокот на 2005 година беше воспоставен и Комитет за инвестирање. 
Во рамки на процесот на одлучување, Комитетот за инвестирање донесува одлуки на 
тактичко ниво, односно во согласност со стратегиските насоки од гувернерот, донесува 
одлуки за оперативната рамка на инвестициската стратегија за пласирање и чување на 
девизните резерви. 

Паралелно со активностите за унапредување на процесот на одлучување 
на стратегиско и тактичко ниво, беа преземени и активности за обезбедување јасна 
поделба на одговорностите и надлежностите при ракувањето со девизните резерви на 
оперативно ниво. Во таа насока, во втората половина на 2004 година, согласно со 
препораките на техничката мисија на Меѓународниот монетарен фонд64, порамнувањето 
на трансакциите и пазарното вреднување на инструментите (back office) беа 
издвоени од тргувањето и управувањето со ризиците (front office, middle of-
fice), во засебни дирекции. На тој начин, се овозможи двојна контрола на поединечните 
трансакции при пласирањето на девизните резерви. Оцената на резултатите од пласирањето 
на девизните резерви, како и дефинирањето и контролата на изложеноста кон ризици, 
исто така, е издвоено од тргувањето и се спроведува во рамки на организацискиот дел за 
управување со ризиците (middle office). 

Сите овие активности овозможија создавање формален процес на донесување 
на одлуките за управување и ракување со девизните резерви, со јасна поделба на 
одговорностите на стратегиско, тактичко и оперативно ниво на одлучување.

Шематски приказ 9
Организациска структура на процесот на донесување одлуки при управувањето и 
ракувањето со девизните резерви

 

64  „Ликвидносно управување, девизни операции и платниот систем“, мај 2004 година. („Liquidity management, 
Foreign exchange operations and the Payment system“, May 2004. )
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Новини во инвестициската стратегија•	

Со поставувањето на процесот на одлучување беше овозможено преземање 
активности и за ревизија и унапредување на стратегијата за инвестирање на девизните 
резерви65. Во таа насока, беа остварени неколку позначајни промени.

Поделба на девизните резерви на три портфолија

Ликвидносно портфолио, − чијашто основна намена е обезбедување девизи во 
најликвидна форма за интервенции на девизниот пазар и за извршување на 
плаќањата по тековните обврски и обврските по надворешниот долг на државата 
кон странство. 

Инвестициско портфолио, − како портфолио во чии рамки се најзастапени високо 
ликвидни инструменти на подолг рок, заради остварување стабилни и повисоки 
приходи, во функција на одржување на вредноста на девизните резерви. 

Злато, − како инструмент во рамки на девизните резерви којшто обезбедува  
сигурност во услови на глобална, економска и политичка нестабилност. 

Зголемување на пласманите во хартии од вредност

Во согласност со определбата за поделба на девизните резерви во портфолија со 
различни приоритети при нивното управување, во рамки на инвестициското портфолио 
беше предвидено пласманите на девизните резерви да се пренасочат од депозити кон 
подолгорочни високоликвидни хартии од вредност, заради зголемување на можностите 
за остварување повисок принос. За обезбедување на критериумот на сигурност, беше 
предвидено инвестициите да се насочат главно во државни хартии од вредност и хартии од 
вредност издадени од меѓународни финансиски институции, во согласност со критериумите 
за управување со кредитен ризик определен со Политиката и Правилата. 

Табела 10
Карактеристики на инвестирањето во депозити и хартии од вредност со фиксен принос

Депозити кај комерцијални банки Хартии од вредност со фиксен принос

предности недостатоци предности недостатоци

Фиксен поврат 
на инвестициите, 
во согласност 
со однапред 
дефинирана 
каматна стапка

Изложеност кон 
кредитен ризик 
во однос на 
комерцијалните банки 
каде што се орочени 
депозитите

Обезбедување 
сигурност на 
пласманите, преку 
инвестирање во 
хартии од вредност 
издадени од земји 
со одржливи 
макроекономски 
политики

Потреба од 
соодветно 
управување со 
каматниот ризик, 
поради можноста 
за флуктуација на 
пазарната вредност 
на инвестициите во 
хартиите од вредност

Ограничена 
ликвидност на 
орочените средства

Обезбедување високо 
ниво на ликвидност, 
преку инвестирање 
во високоликвидни 
хартии од вредност 
коишто секојдневно се 
тргуваат на пазарите

Ограничен приход, 
поради потреба 
од обезбедување 
ликвидност и 
инвестирање на 
пократок рок

Можност за 
остварување повисока 
стапка на поврат, 
преку инвестирање во 
подолгорочни хартии 
од вредност

65 Во првата половина од 2005 година беа направени консултации со членовите на техничката помош од 
Меѓународниот монетарен фонд за преиспитување на можностите за развој и примена на современи правила 
и стандарди при управувањето и ракувањето со девизните резерви, во согласност со општоприфатените 
практики на централните банки. 
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Усвојување методологии за поефикасно управување со девизните резерви

Согласно со определбата за поефикасна инвестициска стратегија, во првиот 
квартал од 2006 година, беа ревидирани Правилата за управување и ракување со девизните 
резерви и се донесе Методологија за утврдување на нивото на ликвидносното портфолио 
во евра и САД-долари, како и Методологија за утврдување на нивото на инвестициското 
портфолио во САД-долари. Инвестициското портфолио во евра не е однапред определено 
и се утврдува како резидуал од вкупните девизните резерви по издвојувањето на средства 
во другите портфолија, согласно со методологиите. 

Истовремено, имајќи предвид дека инвестирањето во хартии од вредност наметнува 
потреба од соодветно управување со каматниот ризик, во Правилата беше утврдена 
Методологија за пресметка на основното модифицирано времетраење на портфолиото во 
хартии од вредност, којашто овозможува остварување оптимален поврат на инвестициите 
при однапред дефинирано прифатливо ниво на каматен ризик. 

Во однос на евалуацијата на остварените резултати од инвестирањето во хартиите 
од вредност, во рамки на Правилата се утврдија за соодветни пазарни индекси во однос на 
кои се врши споредбата на остварените стапки на поврат на инвестициското портфолио. 
На тој начин, беше утврден механизам којшто овозможува јасност и транспарентност на 
резултатите од инвестирањето на девизните резерви. 

Унапредување на процесот на управување со ризици•	

Значаен сегмент во процесот на управувањето и ракувањето со девизните резерви, 
којшто исто така беше поставен со ревизијата на Правилата во првиот квартал од 2006 
година, беше дефинирањето сеопфатна рамка за управување со кредитниот и пазарните 
ризици. Во таа смисла, од аспект на поодделните видови ризици, беа поставени следниве 
инвестициски ограничувања:

Табела 11
Рамка за управување со ризици

Кредитен 
ризик

инвестирање во земји, финансиски институции и инструменти со висок - 
долгорочен кредитен рејтинг според „Стандард и Пурс“, „Мудис“ и 
„Фич“;
диверзификација на инвестициите преку утврдување:- 
квантитативни лимити по земји;
квантитативни лимити по институции и по трансакции;
квантитативни лимити по типови на хартии од вредност.

Ликвидносен 
ризик

одржување ликвидни средства коишто се расположливи во секое - 
време; 
пласирање на девизните резерви во високоликвидни хартии од - 
вредност коишто се издаваат во голем износ и ги исполнуваат 
критериумите за низок распон помеѓу куповната и продажната цена.

Валутен ризик најголемо учество на еврото во структурата на девизните резерви, - 
имајќи ја предвид монетарната стратегија на таргетирање на курсот на 
денарот во однос на еврото;
квантитативни лимити на останатите валути во структурата на - 
девизните резерви; 
одржување константно количество злато.- 

Каматен ризик ограничување на изложеноста кон каматен ризик преку дефинирање на - 
основното модифицирано времетраење. 
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Ефикасноста при пласирањето на девизните резерви во согласност со измените во 
инвестициската стратегија не беше возможно да се оствари без да се изградат информациски 
системи со соодветен контролен механизам, при склучувањето и при порамнувањето 
на трансакциите, како и за пазарно вреднување на инструментите и нивна соодветна 
сметководствена евиденција. Особено значаен дел е развивањето информациски системи 
коишто ќе овозможат следење на зададените инвестициски ограничувања, во согласност 
со утврдената рамка за управување со ризиците, како и информирање на редовна основа на 
раководството за тековните состојби на пласманите на девизните резерви и остварените 
приходи. Во таа насока, во рамки на координирана техничка помош од централната 
банка на Германија и Европската централна банка, во втората половина на 2006 година, 
претставници на Народната банка се запознаа со можностите на информацискиот систем 
„Трема“, којшто се применува од страна на централните банки во евро-зоната. Користејќи 
го искуството и карактеристиките на современите информатички системи, беше создаден 
сопствен информациски систем во согласност со конкретните потреби на процесот на 
управување со ризиците во Народната банка.

Спроведување на инвестициската стратегија•	

Oпределбата на Народната банка за диверзификација на девизните резерви по 
инструменти се остваруваше постепено, почнувајќи од вториот квартал на 2006 година, 
преку градење тест-портфолио од хартии од вредност во рамките на инвестициското 
портфолио. Имајќи предвид дека не постои единствен „рецепт“ за успешна диверзификација, 
тест-портфолиото овозможи воспоставување процедури за утврдување прифатливо 
ниво на ризик наспроти очекуван поврат и за следење и вреднување на резултатите 
на портфолиото на хартии од вредност. Истоврeмено, беше овозможено тестирање на 
правилата за работа, како и примена на технички знаења (know-how) и развој на соодветна 
информациска инфраструктура. Резултатите од примената на тест-портфолиото во 
2006 и 2007 година упатуваа на подготвеноста на Народната банка за продолжување на 
примената на стратегијата врз вкупното инвестициско портфолио, така што почнувајќи 
од 2008 година Народната банка целосно ја применува инвестициската стратегија за 
пласирање на девизните резерви во најголем дел во хартии од вредност.

Графикон 39
Структура на инвестираните девизни резерви по инструменти

Извор: НБРМ
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Одлуката за замена на инвестициите во депозити кај комерцијални банки со 
инвестиции во сигурни и високоликвидни хартии од вредност, како мерка за намалување 
на кредитната изложеност и диверзификација на ризиците, се покажа како оправдана во 
услови на продлабочување на глобалната финансиска криза од 2008 година, којашто на 
површина ја изнесе потребата од сеопфатна докапитализација на финансискиот систем, 
како во евро-зоната, така и во САД.

Од друга страна, преминот кон новата инвестициска стратегија не ја загрози 
ликвидноста на девизните резерви. Во согласност со определбата за одржување на 
ликвидносното портфолио во секое време на задоволително ниво, значителен дел (од 
2008 година наваму, во просек околу 18%) од вкупните девизни резерви, постојано се 
одржуваше како депозити по видување. Притоа, депозитите беа пласирани кај странски 
централни банки.

Од аспект на видовите на хартии од вредност, Народната банка применуваше 
конзервативен пристап и инвестициите главно ги насочи во државни хартии од вредност 
и хартии од вредност издадени од меѓународни финансиски институции (МФИ), коишто 
се карактеризираат со низок кредитен ризик. 

 
Во однос на валутната структура на девизните резерви во периодот од 2004 година 

наваму беа применувани стратегиските насоки дадени со Политиката за управување и 
ракување со девизните резерви, каде е дефинирано дека валутната структура на девизните 
резерви треба да биде усогласена со задачите на монетарната политика и политиката на 
девизниот курс на денарот, како и со валутната структура на обврските на државата кон 
странство. Во таа смисла, еврото доминира во валутната структура на девизните резерви 
со просечно учество од околу 80%. 

 
Златото во текот на целиот период се одржуваше на константно ниво, при што во 

рамки на девизните резерви неговото учество флуктуираше како резултат на промените 
на цената на златото и флуктуациите на вредноста на САД доларот. Нивото на златото 
во девизните резерви на Република Македонија соодветствува на неговата застапеност 
на глобално ниво од околу 11% од светските девизни резерви. Релативното учество на 
златото во девизните резерви на Република Македонија во периодот од 2005 година 
наваму просечно изнесува околу 9%, при што неговото учество позначително се зголеми 
во 2009 и 2010 година, како резултат на растот на цената на златото.

Примена на концептот „вредност изложена на ризик“•	

Движењата на меѓународните финансиски пазари имаат значително влијание 
врз одлуките на Народната банка при пласирањето и одржувањето на вредноста на 
девизните резерви. Република Македонија како мала и отворена економија, има висок 
степен на зависност од светските финансиски текови, без можност да влијае врз цените на 
светските пазари. Во таа насока, од исклучителна важност е да се следи изложеноста на 
девизните резерви кон пазарните ризици на редовна основа. Заради мерење на ефектот 
на пазарните ризици66 врз вредноста на девизните резерви, Народната банка го применува 
концептот на „вредност изложена на ризик“ (Value at Risk или VAR). Со методологијата 
„вредност изложена на ризик“ се проценува колку може да се намалат девизните резерви 
поради флуктуација на цените и поради промена на девизните курсеви на валутите, што 
ги сочинуваат девизните резерви со ниво на доверба од 99%67, за временски интервал 

66 Во рамки на пазарните ризици се опфатени каматниот и валутниот ризик.
67 Според Базелската спогодба од 1998 година, се препорачува при пресметката на вредноста изложена на ризик 

да се користи ниво на доверба од 99%, за временски интервал од десет дена.
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од десет дена. Флуктуациите на цените на инструментите и на девизните курсеви се 
определуваат според историските промени на цените на инструментите и девизните 
курсеви на валутите што ги сочинуваат девизните резерви на крајот на месецот. 

Во периодот од 2006 година, кога се започна со примена на новата инвестициска 
стратегија, изложеноста на девизните резерви во поглед на флуктуациите на цените на 
инструментите и девизните курсеви во однос на еврото изнесуваше 1,1% од девизните 
резерви, во просек, односно 0,1% од изложеноста кон ризик на девизните резерви е 
резултат на флуктуациите на цените на хартиите од вредност, додека 1% е резултат на 
флуктуациите на девизните курсеви на останатите валути и цената на златото во однос на 
еврото. Притоа, најголем дел од изложеноста кон валутен ризик, околу 84%, произлегува 
од флуктуациите на цената на златото, додека промените на вредноста на САД-доларот и 
специјалните права на влечење во однос на еврото учествуваат со 13% и 10%, соодветно, 
во вкупната изложеност кон валутен ризик на девизните резерви. 

Во текот на 2010 година, се прошири спектарот на аналитички алатки за следење 
на изложеноста на девизните резерви кон ризици со создавање апликативно решение за 
спроведување стрес-тест на девизните резерви преку симулирање на неколку негативни 
макроекономски сценарија и утврдување на нивните ефекти врз инвестираните девизни 
резерви, како и апликативно решение за пресметка на релативни отстапувања на 
остварувањата од инвестициите во однос на референтните портфолија (tracking error). 
Примената на овие алатки овозможува натамошно унапредување на контролниот систем 
за процена на изложеноста на девизните резерви кон ризик при неповолни финансиски 
услови и соодветно прилагодување на структурата и распределбата на инвестициските 
портфолија.

2.4.2. Состојба и движење на девизните резерви

Девизните резерви во периодот 2004-2010 година имаа нагорна насока, 
условена од претежно повисоката понуда на девизи на домашниот пазар во услови на 
зголемени приливи од странски директни и портфолио-инвестиции, како и од приливите за 
државата од продажба на државниот капитал и задолжувањето на странските финансиски 
пазари. Во овој период државата изврши и предвремена отплата на голем дел од јавниот 
долг кон странските доверители, што во услови на вакви позитивни движења, не се 
почувствува врз нивото на девизните резерви.

 
Во текот на 2004 година и до средината на 2005 година, девизните резерви 

се одржуваа на стабилно ниво и изнесуваа просечно околу 730 милиони евра. Во втората 
половина од 2005 година, како резултат на позитивните остварувања во екстерниот сектор 
и зголемената понуда на девизи на девизниот пазар, преку интервенциите на Народната 
банка со откуп на вишокот на девизи беше остварено значително зголемување на девизните 
резерви. Дополнително, кон крајот на годината беше забележан позначителен раст 
како резултат на приливот на девизи од првата издадена еврообврзница на Република 
Македонија на меѓународните финансиски пазари. Како резултат на тоа, девизните 
резерви во 2005 година се зголемија за 406 милиони евра. 
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Графикон 40
Состојба на девизните резерви
(во милиони евра)

Извор: НБРМ

Во 2006 година државата изврши предвремена отплата на обврските на Република 
Македонија кон Лондонскиот клуб на доверители, заради што девизните резерви во јануари 
се намалија во позначителен износ. Сепак, до крајот на првиот квартал од годината 
со продажбата на државниот капитал во „ЕСМ-дистрибуција“ на странски инвеститор, 
девизните резерви повторно се зголемија до нивото од пред предвремената исплата на 
јавниот долг. До крајот на 2006 година, девизните резерви продолжија да растат главно 
како резултат на откуп на девизи од девизниот пазар, којшто Народната банка го оствари 
преку банките-поддржувачи. Севкупно, во 2006 година девизните резерви се зголемија 
за 294 милиони евра. 

Во 2007 година  се зголеми понудата на девизи на девизниот пазар, пред сѐ по 
капитални приливи од странски директни и портфолио-инвестиции. Во такви околности, 
Народната банка преку интервенциите на девизниот пазар откупи 354 милиони евра. 
Остварениот откуп на девизи од девизниот пазар целосно ги надомести одливите на 
средства заради предвремената отплата на долгот на Република Македонија кон Парискиот 
клуб на доверители и кон Светската банка и овозможи раст на девизните резерви за 
107 милиони евра во 2007 година.  

Во 2008 година продолжи силниот тренд на раст на девизните резерви, коишто 
кон крајот на октомври достигнаа историски највисоко ниво (1.735 милиони евра). 
Во последниот квартал од годината, продлабочувањето на глобалната финансиска и 
економска криза доведе до зголемување на побарувачката за девизи на девизниот пазар 
и појава на притисоци на девизниот курс на денарот. Во такви околности, Народната банка 
интервенира со продажба на девизи на девизниот пазар. Дополнително, одливи на девизи 
од девизните резерви имаше и врз основа на плаќањата на државата кон странство. Како 
резултат на влијанието на овие два фактори, во 2008 година девизните резерви се 
намалија за 29,4 милиони евра.

Во текот на 2009 година движењата беа различни во првата и втората половина 
од годината. Имено, во првата половина од годината Народната банка продолжи со 
интервенциите на девизниот пазар, што доведе до значително намалување на девизните 
резерви. Сепак, со стабилизирањето на движењата во билансот на плаќања под влијание 
на подобрувањето на состојбите во светската економија и мерките на монетарната 
политика, во втората половина од годината дојде до зголемување на понудата на девизи 
на пазарот, при што Народната банка повторно започна да интервенира со откуп на девизи. 
Дополнително, прилив на девизи беше остварен и од втората издадена еврообврзница на 
Република Македонија и од распределбата на специјалните права на влечење од страна 
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на Меѓународниот монетарен фонд. Во такви околности, девизните резерви забележаа 
раст за 102,6 милиони евра во 2009 година. 

Во 2010 година, девизните резерви имаа умерени движења главно во позитивна 
насока и на крајот од годината изнесуваа 1.714,5 милиони евра.

Збирно за периодот 
2004-2010 година девизните 
резерви се зголемија за околу 
една милијарда евра. Притоа, 
најзначителен придонес кон 
зголемувањето на девизните резерви 
имаа интервенциите на Народната 
банка со откуп на девизи на девизниот 
пазар. Дополнително, применуваната 
инвестициска стратегија овозможи 
раст на девизните резерви врз основа 
на поврат од инвестирањето68, во износ 
од 218,3 милиони евра, како и врз 
основа на пресметани курсни разлики 
и ценовни промени кај златото, во 
износ од 156,9 милиони евра.69

2.4.3. Укинување на регулативата за девизни права

Либерализацијата на вложувањата на нерезиденти во хартии од вредност во 
Република Македонија со Законот за девизно работење од октомври 2002 година70, во 
услови на сѐ уште ниско ниво на девизните резерви и постојани притисоци од поголемата 
побарувачка за девизи на девизниот пазар, Народната банка се обиде да ја канализира 
преку воведувањето обврска на банките за купување девизни права од девизните 
резерви71. Воведувањето на девизните права имаше за цел, од една страна, да го поскапи 
краткорочниот капитал и да го обесхрабри странскиот инвеститор од намерата за 
инвестирање во случај да не е заинтересиран да обезбеди сигурност за задржување на 
домашниот пазар најмалку една година, а од друга страна, да ја обезбеди потребната 
девизната ликвидност со подобро планирање од страна на банките во случај странскиот 
инвеститор сепак да се одлучи да инвестира. Воедно, овој механизам овозможуваше и 
подобра процена на евентуалниот товар врз девизните резерви од ненадејниот и можен 
висок одлив на девизи од овие трансакции предизвикани од високи ценовни скокови. 
Притоа, цената на девизните права беше условена од големината на разликата меѓу 
каматните стапки на Народната банка и каматните стапки во евро-зоната. 

Со намалувањето на каматниот диференцијал, должничките хартии од вредност 
станаа непривлечни за вложувања од страна на нерезидентите, наспроти сопственичките 
хартии од вредност, коишто поради можноста за остварување висока капитална добивка 

68 Во рамки на оваа ставка се вклучени остварените приходи од инвестирањето на девизните резерви (камати на 
депозити, достасани купони од хартии од вредност) заедно со остварените и пресметаните ценовни промени 
на хартиите од вредност.

69 Категоријата „останато“ опфаќа работи за сметка на државата врз основа на акредитиви и гаранции, промени 
кај депонираните средства за основање осигурителни компании, трансакциите на Народната банка со ММФ 
и други трошоци.

70 Либерализацијата на овој вид трансакции на нерезидентите значеше повисок степен на либерализација од 
оној што е договорен со Спогодбата за стабилизација и асоцијација на РМ со ЕУ.

71 Одлука за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/02, 11/03, 19/03, 14/04).
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сѐ повеќе ги привлекуваа странските инвеститори. Во такви околности, во 2007 година 
во Република Македонија беа забележани највисоки приливи на краткорочен капитал, а 
Македонската берза забележа историски најголем раст. Имајќи предвид дека висината на 
девизните права зависеше исклучиво од нивото на каматните стапки на Народната банка и 
каматните стапки во евро-зоната, не можеше пазарно да се прилагодува на дивергентните 
движења на приносите на различни хартии од вредност на Берзата и на тој начин да 
влијае врз влезот на странски капитал во земјата. Воедно, согласно со преземените 
обврски со Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА) со ЕУ за задржување на 
постигнатиот степен на либерализација, не постоеше можност за воведување нови, ниту 
за дополнително заострување на контролите на движењето на капиталот во Република 
Македонија.

Имајќи ги предвид овие ограничувања, како и во пресрет на целосната 
либерализација на портфолио-инвестициите со влезот во втората фаза од ССА, кон крајот 
на 2007 година Народната банка ја укина Одлуката за начинот и условите за работа на 
нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија72, со што се укина и обврската 
на банките за обезбедување девизни права од девизните резерви.

Информативен систем за следење на странските инвестиции 
во хартии од вредност

Укинувањето на регулативата за странските портфолио-инвестиции и 
постепеното отворање на капиталната сметка, во услови на примена на монетарната 
стратегија за таргетирање на номиналниот девизен курс на денарот во однос на 
еврото, ја наметна потребата од редовно следење на состојбата и структурата 
на вложувањата на нерезидентите, динамиката на приливи и одливи на странски 
капитал, како и ефектите врз промените на цените на хартиите од вредност. 
За таа цел, беше воспоставен информативен систем врз основа на податоци од 
Македонската берза и од Централниот депозитар за хартии од вредност, со кои 
Народната банка склучи посебен договор. Информациската основа се темели врз 
податоци за официјални дневни, просечни цени за сите хартии од вредност според 
идентификацискиот код (ISIN), коишто се вкрстуваат со податоците за сопственоста 
на хартиите од вредност, при што се добива пазарната вредност на инвестициите.

Со тоа беше воспоставен интерен информативен систем којшто овозможува 
следење на вложувањата на нерезидентите во домашни хартии од вредност, како 
и согледување на ефектите од приливите и одливите на девизи, врз оваа основа, 
врз движењата на девизниот пазар и на тој начин, индиректно, и врз промените на 
девизните резерви. 

2.5. Платни системи и системи за порамнување

2.5.1. Состојба и остварен развој

Обезбедувањето стабилни, сигурни и ефикасни платни системи за непречено 
извршување на платните трансакции е една од основните одговорности на современите 
централни банки, што се должи на нивната историска улога на емисиони банки на 
националните платежни средства и депозитни институции на паричните средства на 
банките преку кои се извршуваат порамнувањата на платните трансакции. За приклучување 

72 „Службен весник на РМ“ бр. 159/2007.
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кон овие современи процеси, Република Македонија ја изврши својата прва голема 
реформа кон крајот на 2001 година, кога сметките на правните субјекти од Заводот 
за платен промет73 се пренесоа во комерцијалните банки и се поставија современи платни 
системи и системи за порамнување74 на платните трансакции преку сметките на банките 
кај Народната банка. 

Меѓутоа, со реформата, иако голема по своето значење, не се обезбеди 
целосна усогласеност со меѓународно прифатените стандарди за стабилност, 
сигурност и ефикасност на платните системи, чијашто основа се Базелските базични 
принципи75. Неусогласеноста главно произлегуваше од отсуството на регулатива 
за платните системи, што го оневозможуваше надзорот на Народната банка над 
платните системи коишто „де факто“ функционираа, како и тоа што одговорноста за 
нивната стабилност, сигурност и ефикасност воопшто не беше јасно поставена во 
постојната правна рамка. Дополнителна неусогласеност претставуваше наметнатата 
законска обврска на носителите на платниот промет за извршување на гаранциите 
од сметките на гарантот без негов налог и за извршување нестандардизирани судски 
решенија за присилна наплата од сметките на клиентите, многу често нејасни од аспект 
на нивната извршност и висина на долгот.

Ваквите состојби беа утврдени и од мисијата ФСАП76 на ММФ и Светската 
банка, забележани во Извештајот за усогласеноста со општите стандарди и 
принципи на платните системи на Република Македонија – ФССА/РОСК77, од 
декември 2003 година. Наодите и препораките во овој извештај беа основа за голем број од 
активностите на Народната банка за развој и унапредување на платните системи, од 2004 
година наваму. Една од препораките беше да се формира национално тело за соработка 
на регулаторните тела и банките, преку кое, од неговото формирање во октомври 2004 
година како Национален совет за платни системи (НСП), Народната банка покрена повеќе 
иницијативи за унапредување на состојбите во платните системи.

Национален совет за платни системи (НСП)

За развој и унапредување на платните системи во Република Македонија и 
подигнување на нивото на соработка на регулаторните тела и банките, во октомври 
2004 година беше формиран Националниот совет за платни системи. Советот 
беше формиран со Спогодба меѓу Народната банка на Република Македонија, 
Министерство за финансии на Република Македонија и Здружението на банкарството 
и осигурувањето при Стопанската комора на Македонија.

Советот има за цел, преку координирано и организирано учество на 
потписниците на Спогодбата, да придонесе за стабилноста, сигурноста и ефикасноста 
на платните системи и системите за порамнување во Република Македонија. Работата 

73  Со донесувањето на Законот за платниот промет („Службен весник на РМ“ бр. 32/01) се укина Заводот за платен 
промет, како централизирана државна институција преку која се извршуваа и се порамнуваа плаќањата на 
правните лица од нивните т.н. жиро-сметки.

74 Македонски интербанкарски платен систем (МИПС) за порамнување на бруто-принцип, во сопственост на 
Народната банка на Република Македонија и Клириншки интербанкарски систем (КИБС) за порамнување 
нето-принцип, во сопственост на банките - „Клириншка куќа“ АД, Скопје.

75  „The Core Principles for Systemically Important Payment systems“, издадени во 2001 од Банката за меѓународно 
порамнување (БИС), Базел.

76 Во периодот мај-јуни 2003 година, во рамки на програмата на ММФ и СБ за оцена на финансискиот сектор (IMF/
World Bank Financial Sector Assessment Program - FSAP), во Република Македонија престојуваше мисија во чии 
рамки беше извршена оцена за усогласеноста и на платните системи со општите стандарди и принципи. 

77 „Financial System Stability Assessment including Report on the Observance of Standards and Codes of the Payment 
Systems“, јавно објавен и достапен на интернет-страницата на ММФ.
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на Советот се состои во покренување иницијативи и доставување предлози и 
препораки до регулаторните тела и носителите на платниот промет за подобрување 
на институционалната рамка, платната инфраструктура и платните инструменти. 
Притоа, Советот се раководи од меѓународните барања, дефинирани со Базичните 
принципи за системски важни платни системи и светските практики, како и од 
потребите и можностите на национално ниво. Претседател на Советот е висок 
раководител од Народната банка, а заменик претседател е висок раководител од 
Министерството за финансии, при што седниците се одржуваат квартално.

Унапредување на правната рамка до 2007 година•	

Во ноември 2004 година врз основа на иницијативата од Народната банка за 
надминување на недостатоците утврдени во правната рамка, НСП достави предлог до 
Министерството за правда за поедноставување на постапката за остварување судски 
извршни решенија за присилна наплата и предлог за воведување унифициран образец 
на налогот за извршување. Предлогот имаше за цел да обезбеди поголема ефикасност и 
сигурност на плаќањата по судските извршни решенија, како и да се намали оперативниот 
и репутацискиот ризик на банките и Народната банка при нивното извршување. Во 
отсуство на правна основа и неподготвеност на судиите за менување на своите 
навики на доброволна основа, Министерството за правда ова решение го спроведе со 
воведувањето на извршителската дејност во Република Македонија. Имено, со Законот 
за извршување78 од 2005 година, се постави правната основа за стандардна форма и 
единствена примена на налогот за извршување, а во јуни 2006 година беше донесена 
и соодветна подзаконска регулатива79 за негова примена.

Во јануари 2005 година, Народната банка и банките покренаа иницијатива 
за укинување на обврската за присилно извршување гаранции и други 
инструменти за обезбедување плаќање без налог на имателот на средствата, 
со цел да се отстранат непотребните правни, финансиски и репутациски ризици при 
нивното извршување. Инцијативата беше прифатена од претставниците на Министерство 
за финансии при НСП и во февруари 2006 година беа извршени потребните законски 
измени80. 

Во август 2007 година, НСП ја донесе Стратегијата за развој на платниот 
систем на Република Македонија до 2011 година81, чијашто основа беа дискусиите 
за тековните состојби во платните системи и правците за нивен иден развој и усогласување 
со Базелските базични принципи и директивите на ЕУ. 

Во декември 2007 година, со донесувањето на новиот закон за платниот 
промет82, беа спроведени поголемиот дел од стратегиските цели коишто се однесуваа на 
подобрувањето на правната и институционалната рамка. Во подготовката на Законот, 
покрај Министерството за финансии, учествуваа и претставници од Народната банка 
и банките, при што беа користени Директивата 98/26/ЕЗ на Европскиот парламент и на 
Советот за конечност на порамнувањата и системите за порамнување, Директивата 97/9/
ЕК за прекуграничен кредитен трансфер и Базелските базични принципи за системски 
важни платни системи.

78  Закон за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/05).
79  Правилник за формата и содржината на налозите, заклучоците, записниците, барањата, службените белешки 

и другите акти кои ги изготвува извршителот при преземањето на извршните дејствија („Службен весник на 
РМ“ бр. 75/06).

80  Закон за изменување и дополнување на Законот за платниот промет („Службен весник на РМ“ бр. 13/2006).
81 Стратегијата е јавeн документ, достапен на интернет-страницата на НБРМ: http://www.nbrm.mk/Платни 

системи/Национален Совет за платни системи на Република Македонија (НСП)/Стратегија за развој на 
платниот систем на Република Македонија

82  Закон за платниот промет („Службен весник на РМ“ бр. 113/2007).
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Нов закон за платниот промет во 2007 година•	

Со новиот закон, за првпат се воведоа дефиниции и оперативни одредби 
за платните системи (што беше недостаток на претходната регулатива), а се 
поставија и регулаторните и надзорните надлежности на Народната банка за 
обезбедување стабилни, сигурни и ефикасни платни системи. Меѓутоа, и со овој закон 
како регулатор за платните инструменти коишто се користат во платниот промет остана 
Министерството за финансии, што сѐ уште претставува неусогласеност со светските 
стандарди и практики. Воедно, со овој закон, за првпат беа воведени одредби за електронски 
пари, при што за лиценцен, регулаторен и надзорен орган се постави Народната банка. 

Со Законот, исто така, се изврши консолидација на сметките преку кои се извршуваа 
платните трансакции и се воведоа трансакциски сметки со обврска за нивно 
задолжително пријавување во Единствениот регистар на трансакциски сметки 
(ЕРТС83). Со тоа се обезбеди извршување на плаќањата единствено преку трансакциски 
сметки пријавени во ЕРТС, што не беше случај со претходната регулатива кога платните 
трансакции на физичките лица се извршуваа и преку депозитни сметки по штедни влогови 
или други форми на депозит коишто не беа пријавени во ЕРТС. 

Со Законот, начинот и постапката за отворање и затворање трансакциски 
сметки се постави во надлежност на Народната банка, којашто во декември 2007 
година ја донесе потребната подзаконска регулатива84. Со Одлуката се постави 
обврска за носителот на платниот промет за задолжителна идентификација на учесникот 
во платниот промет пред да ја отвори трансакциската сметка, согласно со одредбите 
од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело. Воедно се 
дефинира и потребната документацијата врз чија основа носителот на платниот промет 
треба да врши идентификација на учесникот: домашно правно лице или физичко лице кое 
врши регистрирана дејност во Република Македонија, домашно физичко лице и странско 
физичко лице кое согласно со законската регулатива има третман на резидент. 

Исто така, во декември 2007 година, Народната банка го пропиша начинот 
на водење и содржината на единствениот регистар на трансакциски сметки85, 
при што воспостави задолжително класифицирање на сите трансакциски сметки по вид на 
сметка, одреден според намената на средствата и статусот на имателот на сметката при 
пријавувањето во ЕРТС. Пријавувањето на трансакциските сметки на физичките лица во 
ЕРТС по вид на сметка, овозможи да се подготви стандардна платформа за управување 
со сметките на сите учесници во платниот промет независно од нивниот статус. На тој 
начин се изврши автоматизација на процесот на комплетирање на платната 
инструкција (STP - straight through processing), што обезбеди сигурен, брз и 
ефикасен начин на извршување на платните трансакции. 

За да се обезбеди информираност и соодветна заштита на учесниците во платниот 
промет, како и зголемување на општата доверба кон платните системи, со Законот се 
воведе обврска за транспарентност на банките при вршењето на услугите во 
платниот промет преку јавно објавување на тарифата за надоместоци. 

Во декември 2007 година, Народната банка ги пропиша постапката и 
потребната документација за исправка на грешка во платните трансакции направена 

83  Согласно со Законот за платниот промет од 2001 година, постоеше Единствен регистар на иматели на сметки 
(ЕРИС) во кој банките единствено ги пријавуваа сметките на правните лица, но не и на физичките лица.

84 Одлука за начинот и постапката за отворање и затворање на трансакциска сметка („Службен весник на РМ“ 
бр. 150/07).

85 Одлука за начинот на водењето и содржината на единствениот регистар на трансакциски сметки („Службен 
весник на РМ“ бр. 146/07).
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од носител на платен промет86, со што се обезбеди поголема сигурност на платните 
трансакции.

Со дефинирањето на Трезорот при Министерството за финансии како 
посебен носител на платен промет со новиот закон, се надмина состојбата на 
неусогласеност, „де јуре“ и „де факто“, на неговата улога во платниот промет. Имено, 
иако со Законот за платен промет од 2001 година не беше предвидено, Трезорот87 којшто 
управуваше со трезорската сметка во Народната банка, презеде улога на носител на 
платниот промет за буџетот и буџетските корисници. Притоа, со користењето посебни 
пропишани платни инструменти, вршеше наплата на приходите и плаќање на расходите за 
буџетските корисници, извршуваше налози врз основа на решенија за присилна наплата 
од трезорската сметка и ги известуваше буџетските корисници и единките-корисници за 
прометот и состојбата на нивните сметки.

Дополнително, од ноември 2010 година88, покрај Трезорот при Министерството 
за финансии, како посебен носител на платниот промет за здравствените 
установи беше поставен и Трезорот на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија89. Бидејќи средствата и на овој трезор се наоѓаат во Народната банка, за 
извршување на платните трансакции беше отворена здравствена трезорска сметка. 

Во декември 2010 година беше донесен нов закон за Народната банка90 со 
кој, за првпат91, јасно се постави оперативната, регулаторната и надзорната улога 
на Народната банка во доменот на платните системи и системите за порамнување 
и клиринг. Имено, една од основните задачи на Народната банка пропишана со новиот 
закон е да воспоставува, да развива, да регистрира и да врши надзор над сигурноста, 
стабилноста и ефикасноста на системите за плаќање, порамнување и клиринг, со што се 
обезбеди усогласеност на националната регулатива со европските и светските стандарди 
за улогата на централната банка во оваа област.

2.5.2. Оперативни платни системи и системи за порамнување

Во Република Македонија, согласно со меѓународните процеси за обезбедување 
стабилни, сигурни и ефикасни платни системи, во рамки на реформата на платниот 
промет од 2001 година беше поставена современа платна инфраструктура: Македонски 
интербанкарски платен систем (МИПС) за извршување на плаќањата со голема вредност 
и итни плаќања, при што порамнувањето се врши на бруто-принцип во реално време и 
Клириншки интербанкарски систем (КИБС) за извршување на плаќањата со мала вредност, 
при што порамнувањето се врши на нето-принцип во определено време.

Во периодот 2004 – 2011 година, во зависност од појавите и потребите за 
извршување платни трансакции во домашната економија и новините во меѓународните 
барања за сигурност и ефикасност на платните трансакции, се вршеше доградување на 
постојната платна инфраструктура.

86  Упатство за постапката за исправка на грешка направена од носител на платниот промет („Службен весник 
на РМ“ бр. 150/07).

87 Трезорот, како посебна организациска единица во рамките Министерството за финансии беше формиран во 
2001 година, во рамки на активностите за развој на трезорското работење. 

88 Со измените и дополнувањата на Законот за платниот промет („Службен весник на РМ“ бр. 145/10).
89 Трезорот за јавни здравствени установи, како засебна организациска единица за управување со здравствената 

трезорска сметка и други сметки на јавните здравствени установи во рамките на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, беше формиран со цел да се обезбеди контрола на плаќањата на јавните 
здравствени установи.

90 Закон за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 158/10).
91 До ова законско решение, т.е. согласно со Законот за Народната банка од 2002 година, функцијата на Народната 

банка беше да го уредува платниот систем во согласност со закон. 
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МИПС за извршување плаќања со голема вредност и систем за бруто-•	
порамнување во реално време 

МИПС е наменет за извршување плаќања со вредност над 1 милион денари 
и итни плаќања во денари, при што порамнувањето се врши на бруто-основа, 
во реално време преку РТГС92, којшто е во сопственост на Народната банка. Преку овој 
систем се извршуваат плаќањата меѓу Народната банка и банките коишто произлегуваат 
од монетарните операции и од испораката и повлекувањето на готовина, плаќањата 
меѓу банките по трансакциите од пазарот на пари и други меѓубанкарски плаќања, 
како и големите и итни плаќања на клиентите на банките. Исто така, преку системот се 
порамнуваат нето-побарувањата и обврските коишто потекнуваат од останатите платни 
системи93, за кои Народната банка се јавува како агент за порамнување. Во МИПС се 
порамнуваат и плаќањата поврзани со домашните системи за порамнување на хартии од 
вредност во реално време.

Мисијата ФСАП во 2003 година го оцени МИПС како системски важен платен 
систем со различен степен на усогласеност со одделните базични принципи за системски 
важни платни системи и одговорности на централната банка. Делумната усогласеност со 
некои од базичните принципи, во најголем дел, се должеше на состојбите во постојната 
правна рамка коишто не обезбедуваа јасно дефинирани одговорности и надлежности на 
Народната банка во доменот на платните системи. Преземените активности на национално 
ниво за подобрување на правната рамка, опишани во погорниот дел, овозможија 
надминување на ваквите состојби и МИПС од страна на последователната мисија ФСАП 
во 2008 година94 беше оценет за целосно усогласен со повеќето базични принципи.

Со МИПС управува Народната банка, а Правилата за работа на МИПС се јавно 
достапни на интернет-страницата на Народната банка95. Со Правилата се пропишани 
условите за учество во платниот систем, правата и обврските на учесниците, стандардот 
и намената на пораките, начинот на порамнување и расположливоста на системот. За 
вклучување во МИПС, учесниците се обврзани да отворат сметка за порамнување кај 
Народната банка, за што склучуваат договор со кој ги прифаќаат и Правилата за работа на 
овој систем. На крајот на 2010 година во МИПС учествуваа Народната банка, осумнаесет 
банки, три клириншки куќи, Трезорот на Министерството за финансии, Трезорот на Фондот 
за здравствено осигурување и Централниот депозитар на хартии од вредност. 

За комуникација на учесниците во МИПС, уште при неговото започнување со 
работа во 2001 година, Народната банка овозможи три начина на поврзување: преку 
инфраструктурата СВИФТНет, преку мрежата на Македонски телекомуникации „Фрејм 
рилеј“ (Frame Relay) и со директна врска преку локална мрежа (LAN). 

Во средината на 2006 година, за подигнување на стабилноста, сигурноста 
и ефикасноста на поврзувањето меѓу учесниците, Народната банка изврши замена на 
мрежата „Фрејм рилеј“ со ИПВН-мрежа на Македонски телекомуникации, што придонесе 
за подобра диверзификација на потенцијалните ризици.

92 RTGS – Real Time Gross Settlement System.
93 КИБС за плаќања со мала вредност и КаСис за плаќања со платежни картички.
94 Во периодот март-април 2008 година, во Република Македонија се одржа последователна мисија ФСАП (IMF/

World Bank Financial Sector Assessment Program - FSAP) за напредокот во спроведувањето на препораките 
од ФСАП 2003, при што повторно беше извршена оцена за усогласеноста на платните системи со општите 
стандарди и принципи.

95 Правила за работа на МИПС: http://www.nbrm.mk/Платни системи/Платните системи во Република Македонија/
Општо за платниот систем/МИПС (Македонски Интербанкарски Платен Систем)/Правила за работа на МИПС
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Во периодот 2004 – 2011 година, МИПС работеше сите работни денови 
со просечна годишна достапност од 99,87% од предвиденото работно време, со 
што се овозможи ефикасно порамнување на платните трансакции во реално време и се 
обезбеди сигурност во работењето и на останатите платни системи. 

Во изминатиот седумгодишен период, вредноста и бројот на трансакции обработени 
преку МИПС (графикон 42) постојано бележеа раст, со исклучок на 2009 година кога дојде 
до пад како резултат на намалената економска активност во услови на светска економска 
криза.

Графикон 42
Графички преглед на промет во МИПС
(во милијарди денари)

Графички преглед на налози во МИПС
(број на налози)

Извор: НБРМ

Постојаното зголемување на бројот на трансакции во МИПС, особено дневните 
трансакции (табела 12), чијшто просек во 2008 година беше поголем за 72% од претходната 
година, а максималните дневни трансакции дури за 3,4 пати поголеми, ја наметна 
потребата од зголемување на неговиот капацитет. Народната банка изврши замена 
на инфраструктура на МИПС (хардвер, системски софтвер и база на податоци) во 
2008 година, при што беа извршени и промени во Правилата за работа на МИПС. 
Главна новина беше воведувањето нова платна порака (МТ102) за повеќекратен пренос 
на средства со која се овозможи едновремено плаќање од еден налогодавач на повеќе 
корисници и се унапредија постојните платни пораки за поединечен пренос на средства 
со што се зголеми ефикасноста на системот при обработката на пораките. На тој начин 
се обезбеди намалување на трошоците и се зголеми брзината при порамнувањето на 
платните трансакции. Иако оваа можност е дадена за сите учесници во платниот систем, 
засега најмногу ја користи Трезорот на Министерството за финансии. 

Табела 12
Вредност и број на трансакции остварени преку МИПС по години

* Просечна вредност и број на трансакции во текот на 1 ден.
** Максимална вредност и број на трансакции во текот на 1 ден.
Извор: НБРМ
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трансакции

вредност на
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2004 2.876.722.952 7.953 13.233.165.162 24.319
2005 3.113.509.577 11.140 7.585.689.484 21.434
2006 4.045.473.884 9.735 19.814.468.634 20.969
2007 5.857.846.101 11.417 22.780.737.879 26.787
2008 6.599.035.331 19.394 25.883.078.582 93.431
2009 5.639.086.398 19.105 21.224.786.289 64.467
2010 6.830.809.896 18.708 38.594.044.648 61.534

година

просечено дневно* максимално дневно**
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Во 2008 година, Народната банка успешно ја надгради постојната 
инфраструктурата СВИФТНет со СВИФТНет фаза 2, со што се обезбеди усогласување 
со новите технологии на СВИФТ-мрежата, а со тоа и зголемување на сигурноста 
и достапноста кон системот и услугите коишто тој ги дава.

Платни системи за извршување плаќања со мала вредност и клириншки •	
системи на порамнување во определено време 

Платните системи и системите за меѓубанкарско порамнување на плаќањата 
со мала вредност функционираат на принципот на дневно нетирање на побарувањата 
и обврските на учесниците во системот по платните трансакции т.н. клиринг. Нето-
позицијата на секој учесник по пресметаниот клиринг се порамнува во реално време преку 
РТГС од/на неговата сметката за порамнување кај Народната банка. Од овие причини, 
платните трансакции се извршуваат со определено временско задоцнување. Преку овие 
системи се обработуваат најголемиот број плаќања на физичките и правните лица по 
платни инструменти и платежни картички. Во Република Македонија функционираат 
четири системи за извршување и порамнување плаќања со мала вредност, од кои еден 
е за порамнување плаќања по платни инструменти и три за порамнувања плаќања со 
користење на платежни картички.

Клириншки интербанкарски систем (КИБС)

Преку КИБС се извршуваат плаќања со вредност до 1 милион денари96 на 
одложено време, со клириншки начин на порамнување. Банките го користат овој 
систем за извршување на поголемиот дел од плаќањата за сметка на клиентите (правни 
и физички лица) со пропишаните платни инструменти. Клирингот се врши во текот на 
денот, со пребивање на побарувањата и обврските на банките по наплатите и плаќањата 
на нивните клиенти. Нето-позициите коишто произлегуваат од извршениот клиринг до 
одредено време во денот, се порамнуваат истиот ден преку РТГС на Народната банка 
со пренос на салдата на сметките на банките, со што плаќањата стануваат финални и 
неотповикливи. 

КИБС е поседуван и управуван од „Клириншката куќа“ АД Скопје, којашто е во 
сопственост на петнаесет домашни банки. Во системот учествуваат шеснаесет домашни 
банки - носители на платен промет и тој е заснован врз формални и стандардизирани 
договори и заеднички правила. 

Интернационален картичен систем (КаСис)

Во рамката на системи за меѓубанкарско порамнување плаќања со мала вредност 
постои и систем за мултилатерално одложено нето-порамнување плаќања со 
платежни картички (КаСис)97. Плаќањата се вршат за сметка на клиентите на банките, 
при што нето-позициите од извршениот клиринг се порамнуваат преку РТГС на/од сметките 
за порамнување на учесниците кај Народна банка. 

Системот е управуван од „Интернационален картичен систем“ АД Скопје, којшто 
е во сопственост на поголем број приватни акционери и државата. Исто така, КаСис на 
национално ниво врши издавање, обработка и порамнување на сите трансакции од правни 
и физички лица направени со домашни платежни картички, издадени и опслужени од 
дванаесет домашни банки - потписнички на Мултилатералниот договор за меѓусебно 
прифаќање домашни картички. Едновремено, КаСис е центар за обработка на плаќања 
по трансакции со домашни и меѓународни платежни картички. 

96 Одлука за определување на износот на мало меѓубанкарско плаќање (Сл. весник на РМ бр.146/07)
97 КаСис постои од октомври 2001 година, а учесник во МИПС е од јули 2002 година.
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Други системи за извршување и порамнување на плаќања со платежни 
картички

Од јануари 2009 година, Народната банка започна да делува како агент за 
порамнување и на трансакциите извршени со платежните картички на „Мастер кард“ 
(MasterCard) на АТМ и ПОС-терминали во Република Македонија. Нето-позициите од 
извршениот клиринг од страна на „Мастер кард интернешенал инк.“ се порамнува преку 
сметките за порамнување на девет учесници кај Народната банка.

Покрај Народната банка, од 2001 година, како агент за порамнување на плаќањата 
во работењето со платежни картички се јавува и „Стопанска банка“ а.д. Скопје за 
трансакциите извршени со картичките „виза“ на АТМ и ПОС-терминали во Република 
Македонија. Порамнувањето на побарувањата и обврските коешто произлегува од 
извршениот клиринг од страна на „Виза интернешенал ЦЕМЕА“ се врши преку сметките за 
порамнување на учесниците во системот кај „Стопанска банка“ а.д. Скопје.

Системи за порамнување хартии од вредност •	

За порамнување на временската разлика98 од трансакциите со хартии 
од вредност склучени на Македонската берза, Народната банка и Централниот 
депозитар на хартии од вредност (ЦДХВ), уште во 2001 година поставија систем 
со примена на принципот „испорака наспроти плаќање“ (DVP - delivery versus 
payment). Во системот, покрај ЦДХВ и Народната банка, учествуваат и овластените 
пазарни учесници, коишто за таа намена имаат обврска да отворат сметка во МИПС. Во 
овој систем Народната банка делува како агент за порамнување на плаќањата врз основа 
на што ЦДХВ го врши преносот на сопственоста на хартиите од вредност. Во периодот 
2004 – 2011 година, Народната банка успешно ја остваруваше функцијата на агент за 
порамнување на плаќањата по трансакциите со хартии од вредност, со што овозможи 
непречено и брзо извршување на овие трансакции. 

Во 2005 година, по поставувањето на пазарот за тргување со краткорочни 
хартии од вредност познат како „OTC“ („преку шалтер“), чијашто цел беше да се обезбеди 
ликвиден и ефикасен секундарен пазар на кој би се тргувале државните краткорочни 
должнички хартии од вредност99, се појави потреба од систем за порамнување на овие 
хартии од вредност. За да се задоволат карактеристиките на брз и ефикасен пазар, 
системот требаше да овозможи ниски трансакциски трошоци и можност за порамнување во 
реално време на ДВП-основа (испорака наспроти плаќање). За таа цел, Народната банка 
уште на почетокот од 2005 година постави Систем за порамнување на трансакции 
со хартии од вредност на секундарен пазар, чијашто инфраструктура ја сочинуваат 
МИПС, сметките на банките кај Народната банка и Централниот депозитар за хартии 
од вредност. Од почетокот, системот беше наменет за порамнување дефинитивни 
трансакции со хартиите од вредност, но по воведувањето на можноста за склучување 
репо-трансакции кон средината на 2005 година, тој беше надграден за порамнување и на 
овој вид трансакции. 

Кон средината на 2006 година, со воспоставувањето електронски регистар на 
сопственоста на благајничките записи100, постојниот систем за порамнување хартии 

98 Cash-lag - временска разлика од моментот на тргување до моментот на порамнување на трансакцијата со 
пренос на паричните средства и сопственоста на хартијата од вредност.

99 На почетокот од 2004 година државата започна со издавање краткорочни должнички хартии од вредност на 
континуирана основа, т.е. трезорски записи. 

100  Од 1994 година Народната банка на Република Македонија започна со издавање дисконтни хартии од вредност 
со пократок рок на достасување, т.н. благајнички записи. Благајничките записи се со стандардниот рок на 
достасување до 28 дена, но во зависност од потребите благајничките записи може да бидат и со пократки 
рокови.
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од вредност се надгради и за порамнување на дефинитивни и репо-трансакции 
на секундарниот пазар и со благајнички записи. Притоа, Системот за порамнување 
трансакции со хартии од вредност, покрај порамнување на трансакциите меѓу банките 
од тргувањето на секундарниот пазар, обезбедува и порамнување на трансакциите на 
Народната банка со банките, коишто произлегуваат од спроведувањето на монетарните 
и други операции. За оваа намена, банките имаат специјални сметки за порамнување 
во Народната банка. Инструкциите за порамнување записи се доставуваат преку МИПС 
до Системот за порамнување трансакции со хартии од вредност во вид на стандардни, 
електронски потпишани пораки за пренос на сопственост, согласно со Стандардот за 
намена и форматот на пораките даден во него од Правилата за работа на МИПС. 

2.5.3. Надзор над платните системи и системите на порамнување

Поставување на надзорната улога на Народната банка•	

Надзорот над платните системи и системите на порамнување подразбира нивно 
надгледување, анализа и мерки за корекции во работењето со цел да се обезбеди сигурно и 
ефикасно извршување на платните трансакции, придонесувајќи на тој начин за одржување 
на стабилноста на системот, а со тоа и на јавната доверба во платните системи.

До донесувањето на новиот закон за платниот промет во декември 2007 
година, во Република Македонија не постоеше воедначена правна рамка за 
работата и надзорот на платните системи. Имено, иако со Законот за платниот 
промет од 2001 година платните системи воопшто не беа регулирани (не постоеја ниту 
дефиниции, ниту оперативни одредби), со Законот за Народната банка од 2002 година се 
воведе обврска за Народната банка да врши надзор над законитоста и функционалноста 
на платните системи, без притоа, да се извршат соодветни дополнувања за оперативните 
аспекти на платните системи во Законот за платниот промет. Од овие причини, Народната 
банка единствено вршеше надзор над работењето на банките и „Клириншката куќа“ 
(КИБС)101, но не и над работењето на платните системи во целина. За недореченостите 
и слабостите во правната рамка, Народната банка покрена неколку иницијативи како до 
Министерството за финансии, така и до НСП. Состојбите конечно се надминаа во декември 
2007 година со донесувањето на новиот закон за платниот промет, со кој, за првпат 
се воведоа дефиниции и оперативни одредби за платни системи, а воедно се постави 
и регулаторната и надзорната улога на Народната банка за обезбедување 
стабилни, сигурни и ефикасни платни системи. 

Спроведување на Базелските базични принципи како национални стандарди •	
за работењето на платните системи

Со консолидирањето на законската рамка се создадоа неопходните предуслови за 
профилирање на надзорната функција на Народната банка над платните системи согласно 
со меѓународните стандарди, преку донесување соодветна подзаконска регулатива. 

Во декември 2007 година, веднаш по донесувањето на Законот, барањата на 
Базелските базични принципи за системски важни платни системи, беа преточени во 
национални стандарди за работењето на платните системи102. Притоа, се утврдија и 
критериуми за класификација на платните системи според нивната значајност за платниот 
систем во Република Македонија, за што се примени пристапот на Европската централна 

101  Одлука за вршење надзор над работењето на банките и други институции кои даваат услуги во платниот 
промет („Службен весник на РМ“ бр. 22/03).

102  Одлука за критериумите и стандардите за работењето на платните системи („Службен весник на РМ“ бр. 
159/07).
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банка. Класификацијата на платните системи според нивната значајност во 
платниот систем на Република Македонија на системски значајни, значајни и други платни 
системи, се врши врз основа на: пазарното учество на вредноста на платните трансакции 
на одделниот платен систем во однос на вкупната вредност на платните трансакции 
извршени од сите платни системи од ист вид, на годишно ниво, вкупните финансиски 
ризици коишто дадениот платен систем може да ги предизвика во однос на работењето 
на МИПС и ризикот од домино-ефект, т.е. финансиски последици врз останатите учесници 
во платниот систем предизвикани од пропаѓање на еден од учесниците.

Исто така, во декември 2007 година беше донесена подзаконска регулатива103 
за начинот и методологијата за вршење надзор над платните системи од страна 
на Народната банка. Притоа се постави непосреден надзор со увид кај операторот којшто 
управува и раководи со платниот систем и посреден со постојано вонтеренско следење 
на работењето на платниот систем преку редовни и „ad hoc“ извештаи од страна на 
операторот. Mетодологијата за вршење на надзорот над платните системи се заснова 
врз методологијата користена од Европската централна банка и централните банки на 
земјите-членки на Европската унија. Јасните и сеопфатни насоки за вршењето надзор на 
платните системи дадени со оваа методологија обезбедуваат минимизирање на ризикот 
од појава на недоследности во спроведувањето на стандардите за работењето на платните 
системи од страна на операторот на платниот систем и максимизирање на кредибилитетот 
на надзорот. За зајакнување на интерните процедури и одговорности при вршењето на 
надзорот, во октомври 2008 година, гувернерот донесе интерно упатство за процена на 
усогласеноста на платните системи со основните принципи.

Со донесувањето на новиот закон за Народната банка во декември 2010 
година, надзорот над платните системи и системите за порамнување и клиринг, 
се постави како една од основните задачи на Народната банка. Ваквите одредби во 
Законот со кој се регулираат надлежностите на Народната банка, надоврзани на одредбите 
од Законот за платниот промет од 2007 година, овозможија поставување на надзорната 
улога на Народната банка согласно со европските и светските стандарди, во насока на 
обезбедување сигурност и ефикасност на платните трансакции. 

На крајот од 2010 година и почетокот на 2011 година, Народна банката го 
изврши првиот непосреден надзор над операторот на платниот систем за мали плаќања 
- „Клириншки интербанкарски системи“ АД Скопје, во согласност со регулативата и 
пропишаните стандарди. Резултатите од надзорот на платниот систем на КИБС покажаа 
целосна усогласеност со пет базични принципи и претежна усогласеност со еден од 
базичните принципи. Со цел целосно усогласување со базичните принципи, Народната 
банка издаде Препорака. Операторот на платниот систем врз основа на препораката 
изготви план со активности со кој до 31.12.2011 година се очекува имплементација на 
препораката и целосна усогласеност со базичните принципи.

2.5.4. Унапредување на статистиката за платниот промет и платните 
системи 

До мај 2004 година, Народната банка речиси и да немаше статистички 
систем за платниот промет во земјата. Единствено, како законски овластена 
институција за издавање дозвола на банките за вршење платен промет во земјата104, 

103  Одлука за начинот и методологијата на надзор на платните системи („Службен весник на РМ“ бр. 159/07).
104  Согласно со Законот за платен промет („Службен весник на РМ“ бр. 32/01) и Одлуката за утврдување на 

критериумите за издавање на дозвола за вршење на платен промет во земјата („Службен весник на РМ“ бр. 
41/01).
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од овластените банки прибираше105 дневни податоци за бројот и вредноста на 
порамнувањата во интерниот платен промет на банките и во меѓубанкарскиот 
платен промет преку МИПС и КИБС, како и за бројот на отворени и блокирани 
сметки. Податоците беа агрегирани, без соодветна поделба по вид на инструмент и 
начин на плаќање, при што, заедно со интерните податоци за функционалноста на МИПС, 
Народната банка ги користеше само за сопствени анализи. 

Потребата да се обезбеди посеопфатен и транспарентен статистички 
систем со податоци коишто ќе овозможат следење и проектирање на идните правци 
на развој на платните системи во Република Македонија, како и споредба со платните 
системи на другите земји, беше забележана и од мисијата ФСАП106 на ММФ и 
Светската банка. Препораките107 од мисијата беа основа за преземање активности за 
воспоставување информативен систем за платниот промет согласно со меѓународните 
стандарди и принципи. 

Во мај 2004 година, се постави правна основа108 за редовно прибирање 
подетаљни податоци за платниот промет од банките, но и за нивно објавување од страна 
на Народната банка. 

Од септември 2004 година се започна со редовно месечно прибирање 
податоци за бројот и вредноста на остварените трансакции по видови на платен 
инструмент, бројот на платежни картички во оптек и бројот и вредноста на остварените 
трансакции по функција на платежната картичка и видови на уред. Воедно, продолжија 
да се прибираат и агрегатните податоци за платниот промет по постојното упатство. 

До крајот на август 2004 година беше изготвен и соодветен апликативен 
софтвер за електронско прибирање, обработка и објавување по што, во февруари 
2005 година, се започна со нивно редовно месечно објавување на интернет-
страницата на Народната банка. Притоа, подетаљни податоци за платниот промет 
по видови платни инструменти и преку платежни картички се објавија почнувајќи од 
јануари 2005 година, додека за агрегатните податоци се објави месечна временска 
серија од јануари 2004 година. Со редовното објавување на податоците се спроведе и 
препораката на мисијата ФСАП за нивна достапност до пошироката јавност, а со тоа и 
поголема транспарентност на Народната банка за функционалноста на платните системи 
во земјата.

Во ноември 2007 година, по донесувањето на новиот закон за платниот 
промет во земјата, постојните подзаконски акти за прибирање податоци за платниот 
промет беа заменети со единствена одлука за доставување податоци за извршените 
активности во платниот промет109, врз основа на која беше донесено и Упатството за 
доставување податоци за извршени активности во платниот промет110. На тој начин, се 
изврши консолидација на правната рамка на статистичкиот систем за платниот 

105  Упатството за доставување податоци за прометот во внатрешниот и надворешниот клиринг („Службен весник 
на РМ“ бр. 56/02).

106  Во периодот мај-јуни 2003 година, во рамки на програмата на ММФ и СБ за оцена на финансискиот сектор 
(IMF/World Bank Financial Sector Assessment Program -FSAP), во Република Македонија престојуваше мисија во 
чии рамки беше извршена оцена на усогласеноста и на платните системи со општите стандарди и принципи.

107  „Report on the Observance of Standards and Codes on the Payment Systems“, јавно објавен и достапен на 
интернет-страницата на ММФ.

108 Одлука за доставување и дистрибуција на податоци за платниот промет („Службен весник на РМ“ број 
30/04).

109  На почетокот од 2004 година државата започна со издавање краткорочни должнички хартии од вредност на 
континуирана основа, т.е. трезорски записи. 

110  Упатство за доставување податоци за извршени активности во платниот промет („Службен весник на РМ“ бр. 
159/07).
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промет и платните системи. Во оваа регулатива, новина е поставената обврска за 
доставување податоци за платниот промет во земјата и за правните лица коишто 
не се носители на платниот промет, а се вклучени во работењето на платниот 
систем или вршат други услуги поврзани со плаќања (Diners), со што се обезбеди 
целосен опфат и подобар квалитет на податоците.

Видовите податоци за платниот промет и платните системи во земјата, динамиката 
со која се создаваат и начинот на нивното објавување се дадени во прилогот 2.

2.5.5. Чувар на имот на првите пензиски фондови

Во текот на 2004 година, со започнувањето на спроведувањето на 
реформата на пензискиот систем во Република Македонија111, се наметна потребата 
од определување финансиска институција којашто ќе ги врши услугите на чувар на имот на 
средствата на првите приватни, задолжителни пензиски фондови. Реформата се одвиваше 
во услови на плиток и неразвиен домашен пазар на хартии од вредност, а финансиските 
институции (банките) во Република Македонија немаа искуство во извршувањето на 
услугите на чувар на имот. Од овие причини, како и за стекнување поголема доверба 
во новата структура на пензискиот систем, се утврди дека услугата чувар на имот 
на пензиските фондови законски112 треба да ја извршува Народната банка 
на Република Македонија. Бидејќи ваквите услуги претставуваат комерцијална 
финансиска активност, законското решение Народната банка да биде чувар на имот 
на првите пензиски фондови беше ограничено на пет години, сметано од датумот на 
првата уплата на придонеси во пензиските фондови, со цел по истекот на овој период 
неа да ја преземат банките, доколку се оцени дека се подготвени за извршување на оваа 
финансиска активност. 

Поддржувајќи ја реформата, Народната банка ја прифати оваа дополнителна 
активност како преодно решение, но со оглед на тоа дека беше надвор од нејзините 
законски функции се извршија измени и во Законот за Народната банка113. 

Во почетната фаза од заживувањето на реформираниот пензиски систем, 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување во април 
2005 година издаде дозволи за основање две друштва, со одобрение за управување со 
пензиските фондови во период од десет години, и тоа: Акционерско друштво за управување 
со пензиски фондови „Нов пензиски фонд“ Скопје, коешто управува со НОВ ПЕНЗИСКИ 
ФОНД Отворен пензиски фонд и „КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови“ 
АД Скопје, коешто управува со КБ ПРВ ОТВОРЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД Скопје. Задачата на 
овие друштва се состоеше во инвестирање средства на пензиските фондови со цел да се 
зголеми нивната вредност, водење ажурна евиденција на личните сметки на членовите 
на пензиските фондови и редовно известување на членовите и Агенцијата за состојбата 
на средствата и трошоците од работењето.

Во декември 2005 година беа извршени дополнувања на законската регулатива114, 
со кои се изврши прецизирање на улогата на Народната банка како чувар на 

111  Со реформата на пензискиот систем во Република Македонија во 2004 година, постојното задолжително 
пензиско и инвалидско осигурување врз основа на генерациска солидарност (прв столб) се надополни со 
воведување на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување (втор столб).

112  Измени и дополнувања на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен 
весник на РМ“ бр. 40/2004).

113  Измени и дополнувања на Законот за Народната банка нa Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2004).

114  Измени и дополнувања на Законот за задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 113/2005).



C
M

Y
K

132

имотот и на инструментите во кои друштвата ќе можат да ги вложуваат средствата на 
пензиските фондови. Законските обврски за Народната банка како чувар на имотот на 
пензиските фондови беа:

да ги чува безбедно средствата на пензиските фондови;− 

да отвори, во свое име, а за сметка на пензиските фондови, посебна сметка кај − 
Централниот депозитар за хартии од вредност на која ќе ги води инвестираните 
средства во домашни хартии од вредност и посебна сметка кај потчувар на имот 
за инвестираните средства во странски хартии од вредност;

да отвори и да води посебни денарски и девизни сметки кај себе за порамнување − 
на трансакциите за инвестираните средства на пензиските фондови;

да работи како посредник за порамнување трансакции во Република Македонија и − 
странство врз основа на налози од друштвото, да собира и да наплаќа приходи од 
дивиденди, камати и сите други приходи коишто произлегуваат од вложувањето 
на средствата на пензиските фондови;

да осигури дека финансиските инструменти во кои инвестираат друштвата се − 
содржат во евиденцијата на дозволени финансиски инструменти којашто ја води 
Агенцијата;

да проследи пресметки, исплати и барања за намалување, ослободување и поврат − 
и плаќање данок до и од друштвата; и

да ги проследи известувањата за корпоративните настани до друштвата.− 

За непречено остварување и извршување на функцијата чувар на имот, Народната 
банка презеде повеќе активности:

Во април 2005 година изврши соодветно прилагодување на својата 
организациска поставеност со формирање посебна организациска единица за овој 
вид на активности.

На почетокот од јануари 2006 година склучи договори со друштвата за 
управување со пензиски фондови, со кои се регулираа меѓусебните права, обврски и 
одговорности во врска со чувањето на средствата на пензиските фондови. 

Во јануари 2006 година, паралелно со склучувањето на договорите со друштвата, 
беа поставени Правила за вршење на работите за чувар на имот, со кои се уреди 
начинот на комуникација меѓу Народната банка и другите учесници заради сигурно и 
ефикасно извршување на услугите на чувар на имот.

На крајот од јануари 2006 година склучи договори со овластените 
учесници за тргување со хартии од вредност, со кои се уредија правата и обврските 
по извршените тргувања на Македонската берза, како и на примарниот и секундарниот 
пазар на хартии од вредност. Исто така, за водење на инвестираните средства во домашни 
хартии од вредност за секој фонд посебно, кај Централниот депозитар за хартии од 
вредност отвори сметки во свое име, а за сметка на секој пензиски фонд. 

Во февруари 2007 година склучи договор за соработка со Агенцијата, со 
кој се уреди меѓусебната размена и употребата на податоци и информации за вршењето 
на функцијата чувар на имот. 

Во мај 2007, врз основа на интересот од страна на друштвата за диверзификација 
на ризиците и проширување на портфолиото на пензиските фондови и со странски хартии 
од вредност, се поврза со „Клиарстрим“ (Clearstream) (специјализирана странска 
депозитарна институција) како потчувар на средствата на пензиските фондови. 
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Набргу, Народната банка успешно ја оствари првата трансакција со која за првпат резидент 
- пензиски фонд, којшто не е овластена банка, купи хартии од вредност во странство.

На почетокот од 2008 година, заради зголемување на ефикасноста при 
извршувањето на работите и непречена комуникација со Агенцијата и друштвата 
за управување со пензиските фондови, започна со употреба на електронски 
информативен систем за вршење на работите на чувар на имот, којшто беше 
обезбеден со финансиска помош од Светската банка.

Со заживувањето на Македонската берза, во втората половина од 2004 и 
почетокот на 2005 година, деловните банки започнаа со давање на услугите чувар 
на имот на нерезидентите коишто почнаа да тргуваат со хартии од вредност на домашниот 
пазар. Со оглед на развојот на оваа финансиска активност кај банкарскиот сектор, во 
април 2008 година Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата покренаа 
иницијатива за поставување на услугите на чувар на имот и средствата на 
задолжителните пензиски фондови кај деловна банка, којашто од Народната банка 
има дозвола за вршење на овој вид финансиски услуги. Предлогот значеше поставување 
системско решение за вршењето на овој вид активности од страна на деловните банки и 
ослободување на Народната банка од оваа комерцијална финансиска активност. 
Законските измени115 за спроведување на новото решение беа извршени во април 2009 
година, односно две години порано од предвидениот петгодишен период за извршување 
на оваа услуга од страна на Народната банка. 

Во текот на октомври и ноември 2009 година, согласно со предвидениот 
законски рок, Народната банка изврши пренос на средствата и комплетниот 
информативен систем за вршење на услугата чувар на имот во деловните банки, 
избрани од Агенцијата за вршење на овие финансиски услуги: „НЛБ Тутунска банка“ АД 
Скопје, за чувар на имот на „НЛБ Нов пензиски фонд“ и „Комерцијална банка“ АД Скопје, 
за чувар на имот на „КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд“ Скопје.

2.6. Консолидација и развој на статистиката
    
Улогата на Народната банка во статистичкиот систем на Република Македонија 

е дефинирана со Законот за Народната банка и Законот за државна статистика. Притоа, 
Законот за Народната банка овозможува прибирање, изготвување и објавување податоци 
за потребите на информативниот систем на Народната банка неопходен за извршување 
на законските задачи, а Законот за државна статистика ја вклучува Народната банка 
во основните носители на статистички истражувања за потребите на националниот 
статистички систем поставен со Програмата за статистички истражувања. Воедно, Законот 
за банки и Законот за девизно работење ги обврзуваат субјектите во Република Македонија 
да доставуваат податоци за потребите на Народната банка. Улогата на Народната банка 
како носител на статистичка активност, дополнително беше зајакната со измените на 
Законот за државна статистика од 2007 година, со кои се обезбеди учество на Народната 
банка во работата на Советот за статистика116, како стручно советодавно тело за статистика 
на национално ниво. 

115  Закон за изменување и дополнување на Законот на задолжителното капитално финансирано пензиско 
осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 48/2009).

116  До измените на Законот за државна статистика („Службен весник на Р.Македонија“ бр .21/2007), во Советот 
за статистика членуваа истакнати научни и стручни работници, додека со измените се одреди членство по 
институции, преку назначување постојани претставници од носителите на статистички истражувања и други 
релевантни државни и научни тела.
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2.6.1. Консолидација на статистиката по централизирањето на 
статистичките активности

Во првите месеци од 2004 година, активностите на Народната банка во 
областа на статистиката неминовно беа насочени кон нејзино консолидирање 
по скорешната централизација на статистичките активности117, во насока на 
обезбедување поголема координираност и конзистентност помеѓу одделните статистики, 
како основа за воспоставување современ и меѓународно споредлив статистички систем. 
Во оваа фаза од консолидацијата на статистиката, се изврши ревизија на постојните и 
се воспоставија нови, меѓусебно функционално зависни работни процеси и вкрстена 
контрола на квалитетот на податоците, со што се обезбеди производство и објавување на 
статистички извештаи, меѓусебно методолошки усогласени и со воедначен опфат. 

За оцена на усогласеноста на националниот статистички систем со меѓународно 
прифатените стандарди и практики, во периодот февруари − март 2004 година, во 
Република Македонија престојуваше статистичка мисија на Меѓународниот монетарен 
фонд (ММФ). Препораките на мисијата, содржани во Извештајот за придржувањето кон 
статистичките стандарди и кодекси од страна на носителите на статистичката активност во 
Република Македонија118, беа основа за преземање активности за натамошна консолидација 
на постојната статистика во Народната банка, преку усогласување со меѓународните 
стандарди и препораки. Овој извештај, покрај тоа што беше значаен за подобрувањето 
на квалитетот на веќе поставените монетарна и платнобилансна статистика, беше клучен 
за развојот на статистиката и воведувањето нови статистички истражувања во наредниот 
период.

Паралелно со консолидацијата на постојната статистика, во сите статистички 
области на Народната банка се започна и со усогласување на статистичките 
процеси со меѓународните стандарди за квалитет, пропишани со Рамката за 
оцена на квалитет на податоците (Data Quality Assessment Framework - DQAF). Оваа 
рамка, којашто како највисок статистичко-методолошки документ беше усвоена од ММФ 
во јули 2003 година, подразбира правила за интегритет, методолошка стабилност, точност 
и веродостојност, навременост и достапност на статистичките податоци. Петте основни 
стандарди за квалитет на статистичките истражувања се основата на која се темелеа 
активностите за изградба на современ статистички систем во Народната банка, од 2004 
година наваму.

Активностите за подобрување на квалитетот на статистиката и статистичките 
процеси, коишто во периодот 2004-2011 година се преземени во Народната банка, беа 
во насока на:

Подобрување на квалитетот на произведените статистики;− 

Воспоставување на основите на политиката на објавување; и− 

Намалување на товарот на известување и рационализација во работењето на − 
Народната банка.

117  Со првата функционална реорганизација на НБРМ во април 2004 година, статистичките активности коишто 
дотогаш се извршуваа во повеќе организациски единици (што придонесе за методолошка неусогласеност 
и различен опфат на одделни статистички категории, различни и нестандардни статистички извештаи, 
нетранспарентна и невоедначена политика на ширење и публикување на податоците и сл.), беа централизирани 
во нова организациска единица - Дирекција за статистика.

118  „Report on Observance of Standards and Codes - ROSC“, јавно објавен и достапен на интернет-страницата на 
ММФ.
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Подобрување на квалитетот на произведените статистики•	

Квалитетот на статистиката, во голема мера, зависи од опфатот и квалитетот на 
прибраните податоци, но и од квалитетот на статистичките процеси, заради што, уште 
во фазата на консолидација на постојната статистика во текот на 2004 и 2005 година, 
се започна со поставување правила за спроведување на стандардите од рамката 
DQAF. 

Интегритет - преку дефинирање подетаљни работни процедури за секој одделен 
статистички работен процес, лица кои ги извршуваат работните процеси и кои ја носат 
одговорноста за нивното правилно извршување, временски рокови за извршување 
одделни активности;

Методолошка стабилност - преку усогласување на одделните статистики во 
согласност со меѓународните стандарди и нивно преточување во интерни методолошки 
документи за начинот на составување и пресметување на одделните статистички 
категории, по поодделни компоненти, за сите статистички серии во надлежност на 
Народната банка;

Навременост - преку поголема автоматизација на работните процеси со 
изготвување нови и надградба на постојните софтверски решенија. Овие активности 
претставуваат значаен сегмент од статистичкото истражување, со директно влијание 
врз навременоста, но и точноста на податоците. Во моментов, во Народната банка се 
одржуваат дваесет и седум посебни софтверски решенија за потребите на статистичките 
истражувања;

Точност и веродостојност - преку воспоставувањето систем на вкрстени 
контроли помеѓу изворите на податоци, којшто обезбедува воедначеност помеѓу одделните 
статистички истражувања, како и помеѓу статистичките извештаи коишто се објавуваат. 
Дефинираните редовни процедури за одделните работни процеси, опфаќаат контроли на 
воедначеноста на тековите и состојбите кај одделните статистики (на пример: тековите од 
билансот на плаќања со состојбите во надворешниот долг, меѓународната инвестициска 
позиција, монетарните биланси и прегледи). Освен тоа, воведени се вкрстени контроли и 
за одделни податоци со ист статистички опфат, коишто се добиваат од различни извори, а 
со цел да се провери точноста и воедначеноста помеѓу различни извештајни форми коишто 
се прибираат од исти известувачи. Воведувањето вкрстени контроли влијаеше значително  
и на квалитетот на известувањето на известувачите, што претставува значителна 
придобивка во поглед на подигнувањето на културата на статистичко известување во 
земјава;

За да се зголеми корисноста на прибраните информации и за да се обезбеди 
посоодветен опфат на податоци, во периодот од 2004-2011 година, постојано 
се работеше на воведувањето нови извори на податоци и прилагодување на 
постојните извори на податоци, согласно со европските и светските стандарди. 
Притоа, дел од нив беа наметнати од засилувањето на економските активности во 
земјата, особено од трансакциите со нерезиденти, а дел беа последица на појавата 
на нови видови активности, коишто по својот обем стануваа статистички значителни 
категории. Спроведувањето на новите извори во постојните статистички истражувања и 
прилагодувањето на постојните, придонесе за подобар опфат и квалитет на податоците 
коишто се произведуваат. Од друга страна, дел од постојните извори на податоци, поради 
вака променетиот економски амбиент, се напуштија или беа прилагодени во насока на 
намалување на товарот на известувачите и рационализација на работните процеси во 
Народната банка. Конкретните активности околу збогатувањето и ревизиите на изворите 
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на податоци, како и ефектите врз квалитетот на статистиката, се прикажани подолу, во 
деловите за унапредувањето на одделните статистики. 

Воспоставување основи на политиката на објавување •	

Во отсуство на транспарентна и однапред дефинирана политика на објавување, 
дел од активностите во рамките на процесот на консолидација на статистиката (2004-2005 
година) беа насочени и кон воспоставување на правила за времето, динамиката и начинот 
на објавување на податоците заради нивна истовремена достапност за јавноста, како и за 
објавување на методологиите за нивна изработка. 

Во 2004 година, на интернет-страницата на Народната банка, за првпат 
е објавен Календар на објавување податоци. Календарот на објавување податоци 
ги содржи сите статистички серии коишто Народната банка ги објавува, периодиката 
на изготвување и точниот датум на објавување. Од 2005 година наваму, на почетокот 
на секоја календарска година се објавува календар на објавување на податоците за 
тековната година. Народната банка при објавувањето на податоците целосно се придржува 
кон Календарот на објавување податоци, обезбедувајќи на тој начин навременост и 
достапност на статистичките податоци. Основната стратегиска определба на Народната 
банка во рамки на политиката на објавување на статистичките податоци е да им овозможи 
на сите корисници истовремен и рамноправен пристап до податоците коишто ги објавува. 
Со објавувањето на податоците на интернет-страницата на Народната банка, податоците 
се истовремено достапни за целата јавност. Со поставувањето годишен календар на 
објавување и достапност на податоците на интернет-страницата на Народната банка, се 
поставија основите на политиката на објавување. 

Почнувајќи од 2005 година, на интернет-страницата на Народната банка 
се објавуваат и детаљни методолошки појаснувања за одделните статистички 
серии на податоци. На тој начин, се зголеми транспарентноста во однос на примената 
и усогласеноста со меѓународните статистички методологии, како и одредени специфики 
во изворите на податоци, опфатот на одделните статистички категории и начинот на 
нивно пресметување. Измените во применетите методологии редовно се ажурираат во 
методолошките појаснувања објавени на интернет-страницата на Народната банка.

Воедно, политиката на објавување на податоците, обезбедува примена на 
правилата за доверливост и заштита на индивидуалните и личните податоци, 
согласно со Законот за државна статистика и Законот за заштита на лични податоци119. 
Имено, индивидуалните податоците коишто во Народната банка се прибираат за 
статистички цели се прикажуваат исклучиво во агрегатна форма. Исто така, во процесот 
на прибирање и обработка, спроведени се безбедносни стандарди за заштита на личните 
и индивидуалните податоци од неовластен пристап.

Народната банка врши редовно објавување на податоците коишто како 
основна статистичка збирка се предвидени во рамки на Општиот стандард за  
објавување податоци (GDDS - General Data Dissemination Standard) на ММФ. Согласно 
со овој стандард, Народната банка врши тековно ажурирање и на методолошките 
објаснувања за статистичките податоци, како и редовно ажурирање на промените во 
методологиите, преку стандардните форми на квалитативната рамка за податоците и 
стандардните извештајни форми на Општиот стандард за објавување податоци. Овие 
податоци за Народната банка и нејзините статистики се достапни за корисниците преку 
интернет-страницата на Народната банка и преку интернет-страницата на ММФ.

119  Закон за заштита на лични податоци („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 7/2005).
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Ширењето податоци по земји и дејности за одредени статистички категории се 
врши согласно со меѓународниот стандард за класификација на земји ИСО 3166120 
и меѓународната класификација на дејности на економските субјекти НАЦЕ рев 
1. и НАЦЕ рев 1.1. Од почетокот на 2009 година, Народната банка работи засилено на 
воспоставување на класификацијата на дејности на економските субјекти НАЦЕ рев 2  во 
своите статистички истражувања.

Намалување на товарот на известување и рационализација во работењето •	
на НБРМ

Ревизијата на формите на известување со цел да се намали товар на 
известување што паѓа врз известувачите претставува постојан процес во Народната 
банка. Врз основа на согледувањата за опфатот и квалитетот на прибраните податоци, 
како и врз основа на непосредни контакти со известувачите, беа направени неколку 
позначителни намалувања во опфатот и формата на известувањата. 

Во 2007 година беа направени измени во статистичкото известување за 
побарувањата и обврските по комерцијално работење со нерезиденти, со поедноставување 
на известувањето. Постоечките подетаљни обрасци - Квартален извештај за побарувањата 
(КИП) и Квартален извештај за обврските (КИО) по комерцијално работење со нерезиденти, 
беа заменети со еден поедноставен образец - Квартален извештај за побарувањата и 
обврските (КИПО);

На крајот на 2008 година беше укинат посебниот извештај од банките за 
состојбата на девизните сметки на резидентите (извештајот ИСДСР), со оглед на можноста 
за нивно индиректно обезбедување од податоците на банките за состојбата и прометот 
по сметки, по воведувањето на новиот сметковен план на банките; 

Во периодот 2007-2010 година беа направени измени во насока на 
поедноставување на известувањето за одделни видови кредитни работи на резиденти со 
нерезиденти, со замена на поединечното во збирно известување;

Во 2010 година беше воведен нов поедноставен систем за поединечно известување 
за кредитните работи на резиденти со нерезиденти.

Почнувајќи од 2005 година, засилено се работеше на замена на постојниот 
начин на доставување на податоците во хартиена форма со електронско 
доставување. До 2004 година, систем за електронски прием на податоци постоеше 
само за состојбите и прометот на сметките на банките и на податоците од Извештајот за 
хартии од вредност, од брокерите. По повеќегодишна активност, во 2007 година беше 
завршен и спроведен проектот за електронски прием на податоци од банките за платниот 
промет со странство. Во 2008 година, се започна со електронски прием на податоци 
за трговските кредити со странство, додека во почетокот на 2011 година се започна 
со електронски прием на дел од податоците за кредитните трансакции на резиденти 
со нерезиденти и податоците за состојбата и прометот на финансиските инструменти 
од останатите финансиски институции. Електронскиот прием на податоци претставува 
значаен чекор кон намалување на товарот за известување на доставувачите на податоци, 
пред сѐ поради можноста за брз пренос на податоците директно од нивните бази на 
податоци и воведените логички контроли при нивниот приемот. Овој начин на прием на 
податоци, воедно, доведе и до поголема ефикасност и рационализација на работењето 

120  ИСО 3166 е стандард на Меѓународната организација за стандардизација (ISO) за име и шифра на земјите воведен 
во 1974 година којшто постојано се надополнува со промените на имињата на земјите или воспоставувањето 
нови земји/престанок на постоењето на одредени земји.
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во Народната банка, како и намалување на оперативниот ризик при нивната обработка 
што придонесе за зголемување на точноста на прибраните податоци.

Во 2009 година, следејќи ги трендовите во европските статистички практики, 
а врз основа на детаљни анализи на конкретните состојби во земјата, беше воведен 
примерок во известувањето за побарувањата и обврските по комерцијално 
работење со нерезиденти (КИПО). Со овој статистички метод, во истражувањето беа 
опфатени најголемите учесници во ова статистичко истражување, додека за помалите 
компании, со помало до незначително учество во вкупниот обем на состојби и трансакции 
беше укината обврската за известување. Примената на овој метод значеше значително 
олеснување на товарот за известување, имајќи предвид дека бројот на компании коишто 
известуваат се сведе на 30-35% од вкупниот број на дотогашни известувачи, со задржување 
висок опфат до 90% од износот на побарувањата и обврските по комерцијално работење 
со нерезиденти.

2.6.2. Унапредување и развој на макроекономските статистики

Активностите за усогласување со меѓународните статистички стандарди и 
постепеното усвојување и спроведување на европските статистички барања и стандарди 
се прикажани одделно за секоја од макроекономските статистики во надлежност на 
Народната банка.

Надворешни статистики•	

На почетокот од 2004 година, од надворешните статистики се произведуваа 
и се објавуваа извештаи само за билансот на плаќања и надворешниот долг 
на Република Македонија, во САД-долари, на месечна основа. Податоците за 
билансот на плаќања се прикажуваа во форма прилагодена на националните потреби 
(несистематизирана согласно со меѓународните препораки), градена постепено во 
периодот од осамостојувањето на Република Македонија. Стандарден приказ на билансот 
на плаќања се изготвуваше единствено на годишна основа, врз основа на обврската за 
известување до ММФ за потребите на објавување на податоците во Годишникот на ММФ 
за платен биланс.

Податоците за надворешниот долг, и тоа за состојбата, користењата, отплатите 
и достасаните неплатени обврски се прикажуваа, исто така, во форма прилагодена 
на националните потреби т.е. систематизирани по принцип на јавен/приватен долг, 
странски кредитори и рочност. Во овој период не се  објавуваа податоци по институционални 
сектори на националната економија и должнички инструменти, како што беше пропишано 
со меѓународните препораки. 

Најголеми постигнувања во делот на надворешните статистики, во 
периодот 2004-2011 година, се остварија со изготвувањето на постојните и 
воведувањето нови извештаи согласно со меѓународно пропишаните форми на 
известување. Имено, покрај билансот на плаќања, во стандардни меѓународни форми се 
изготвија и извештаи за состојбата на странските директни инвестиции, меѓународната 
инвестициска позиција, бруто надворешниот долг, бруто надворешните побарувања и 
нето надворешниот долг, како и извештај за официјалните девизни резерви и девизната 
ликвидност. 

Во 2006 година, со поставувањето на методологија за стандардно прикажување 
на бруто надворешниот долг, бруто надворешните побарувања и нето надворешниот долг, 
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се започна со редовно квартално објавување на овие статистики во евра и САД-долари, 
со временска серија од 2004 година наваму.

Во 2007 година, се започна со редовно годишно објавување податоци за 
состојбата на странските директни инвестиции во земјата, поделени по земји на директни 
инвеститори и дејност на директно инвестирани субјекти, согласно со меѓународните 
стандарди, во евра, со временска серија од 1997 година наваму.

Во 2007 година, се започна со редовно годишно изготвување и објавување на 
стандардниот приказ на меѓународната инвестициска позиција, во три главни валути: 
денари, евра и САД-долари, со временска серија од 2003 година наваму.

Во 2009 година, се започна со редовно месечно изготвување и објавување на 
стандардниот приказ на билансот на плаќања, во евра и САД-долари, со временска серија 
од 1998 година наваму.

Во 2010 година, беше воведен месечен извештај за официјалните девизни 
резерви и девизната ликвидност во согласност со меѓународните стандарди и се започна со 
редовно објавување на податоците во евра, со временска серија од 2005 година наваму.

Технички мисии од статистичкиот оддел на ММФ во 
надворешните статистики

Во насока на подобрување на квалитетот на надворешните статистики, 
покрај мисијата на ММФ за придржувањето кон статистичките стандарди и кодекси 
(Report on Observance of Standards and Codes - ROSC), во голема мера придонесоа и 
трите технички мисии на ММФ одржани во периодот 2004-2011 година. 

Во февруари 2005 година, во Народната банка престојуваше техничка мисија 
на ММФ со основна цел да се подобрат изворите на податоци во надворешните 
статистики. Насоките од оваа мисија претежно се однесуваа на употреба на два 
извора податоци во надворешните статистики: годишниот прашалник за странски 
директни инвестиции и месечните извештаи за состојбата и прометот на сметките 
на резидентите во странство и евидентните сметки. Согласно со препораките е 
спроведена постапка на вкрстена контрола на податоците од овие извештаи со 
податоците од постојните извори, којашто имаше за цел да се провери нивниот 
квалитет и да се отстрани можноста од двојно евидентирање на одредени трансакции 
пред нивното воведување како извор на податоци во платнобилансната статистика. 
Со спроведувањето на овие препораки во текот на 2005-2007 година се подобри 
квалитетот, опфатот и начинот на вреднување на податоците во билансот на 
плаќања и меѓународната инвестициска позиција.

Во октомври 2006 година, во Народната банка престојуваше техничка 
мисија на ММФ со основна цел да се оцени методологијата за процена на тековните 
трансфери во билансот на плаќања. Врз основа на анализа на постојните извори на 
податоци се заклучи дека за подобрување на постојната методологија, потребно е 
да се спроведе анкета за приватните трансфери, со која ќе се проценат износите, 
начините и намената на средствата коишто се влеваат во Република Македонија, 
врз оваа основа. Во текот на 2007 година, со финансиска поддршка од УСАИД, 
се спроведе анкета од страна на независна институција и се добија првични 
резултати за природата на овие приливи. Со оглед на малиот примерок, како и 
заради обезбедување поголема сигурност во точноста на податоците пред нивното 
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објавување, за замена на постојната методологија треба да се спроведе најмалку 
уште едно анкетно истражување, како и да се обезбеди соодветна динамика. За 
таа цел, Народната банка обезбеди средства за спроведување нова анкета во 2011 
година. 

Во октомври 2008 година, во Народната банка престојуваше техничка мисија 
на ММФ со цел да се оценат методолошките основи на надворешните статистики, 
да се воведат нови извори на податоци, методи на вреднување на податоците, да се 
оцени методологијата за процена на тековните трансфери во билансот на плаќања и 
услови за преминување кон стандардно прикажување на податоците од билансот на 
плаќања. Со спроведувањето на дел од овие препораки во текот на 2009-2010 година, 
се подобри квалитетот на  објавување на податоците во надворешните статистики 
и се подобри квалитетот, опфатот и начинот на вреднување на податоците во 
билансот на плаќања и меѓународната инвестициска позиција.

Воедно, во овој период, беа направени и некои позначајни подобрувања 
на квалитетот на надворешните статистики во насока на спроведување на 
меѓународните стандарди за квалитет.

Биланс на плаќања

Во октомври 2004 година, постојниот извештај во Народната банка - отворена 
девизна позиција на банките, е воведен како нов извор на податоци за составување на 
ставката „валути и депозити на банките“, преку обезбедување податоци за промените 
по одделни валути, на декадна основа, со што се подобри квалитетот на податоците. Со 
воведувањето на овој извор, извршено е усогласување на податоците за оваа ставка во 
временската серија од 2002 година.

Во мај 2005 година беа произведени и објавени податоци за билансот на 
плаќања во евра, со временска серија од 2003 година. Дотогаш, податоците за билансот 
на плаќања беа објавувани единствено во САД-долари, но имајќи предвид дека најголем 
дел од трансакциите со нерезиденти се извршуваа во евра, а при засилени флуктуации 
на курсот на американскиот долар на светските пазари, се одлучи дека еврото е подобра 
единица мерка за изразување на трансакциите со нерезиденти. Воспоставен е систем на 
паралелно произведување на платниот биланс во две извештајни валути (евра и САД-
долари), со примена на процедури за меѓусебна вкрстена контрола на податоци, што 
придонесе за натамошно подигнување на квалитетот на извештаите. За прикажување на 
трансакциите во евра со примена на курс на датумот на извршување на трансакцијата, беа 
извршени прилагодувања и надградувања на повеќе апликативни софтвери кај различни 
извори на податоци (надворешнотрговска размена, платен промет со странство, кредитни 
работи со нерезиденти и др.).

Во ноември 2007 година, заради примена на принципот на акумулација (accrual) 
согласно со меѓународните препораки, вклучени се дополнителни извори на податоци 
при составувањето на одредени ставки во билансот на плаќања. Така, од годишниот 
прашалник за странски вложувања (ДИ 22), вклучени се податоците за реинвестираната 
добивка, со што се подобри квалитетот на податоците во ставките „доход“ и „директни 
инвестиции во земјата“ од платниот биланс. Со воведувањето на овој извор, извршено е 
усогласување (ревизија на временската серија) на податоците за овие ставки за периодот 
од 1997-2006 година, со што се овозможи споредливост на податоците во подолг временски 
период наназад. Исто така, вклучени се и податоци од Месечниот извештај за состојбата 
и прометот на резидентите сметки во странство и евидентните сметки, со одраз кај 
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следниве ставки од платниот биланс: услуги, стоки, трговски кредити и валути и депозити 
на останати сектори. Овој извештај овозможува прикажување на размената на одделни 
видови услуги со нерезиденти на бруто-основа, како и прикажување на состојбите и 
промените во сметките на небанкарските субјекти во странство. Заради споредливост на 
податоците на билансот на плаќања во подолг временски период наназад, извршено е 
усогласување (ревизија на временската серија) на податоците за овие ставки за периодот 
од 2003-2006 година.

Во периодот 2007-2009 година активно се работеше на спроведување 
на проектот за електронски прием на податоците од банките за платниот промет со 
странство. Беше изработен нов апликативен софтвер за прием на податоците со техничко 
упатство и беа одржани серија работни средби, обуки и презентации со претставниците 
на комерцијалните банки, во таа насока. За задржување на истото ниво на квалитет на 
податоците, беа воведени низа логички и квалитативни контроли при електронскиот 
прием на податоците, со едновремено воспоставување на процедури на проверки на 
квалитетот на електронските податоци и оние добиени во хартиена форма. Беа воведени 
мерки за соодветно кодирање на податоците и за нивно електронско потпишување, со 
што се обезбеди соодветна безбедност на системот за известување и веродостојност на 
добиените податоци.

Во 2008 година, заради подобар опфат на некои податоци во ставката „стоки“, 
а врз основа на постојано следење на соодветноста на изворите на овие податоци, беа 
извршени временски прилагодувања кај категориите „стоки“ и „трговски кредити“.

Во периодот 2007-2008 година беа извршени две измени во Упатството за 
начинот на вршење на платниот промет со странство. Со измените на шифрарникот на 
земји во Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство121 во јануари 
2007 година, се овозможи усогласување на статистиката на билансот на плаќања и другите 
надворешни статистики со меѓународниот код ИСО 3166 за единствена класификација 
на земјите. Заради обезбедување непрекинатост во известувањето, по воведувањето на 
меѓународните стандарди за финансиско известување (ИФРС) и новиот сметковен план 
на банките (од 01.01.2009 година), во декември 2008 година се изврши прилагодување и 
на системот на известување по одделните сметки за статистички цели во Упатството122.

Од 2005 година, за информирање на членовите на КОМП за најновите 
движења во билансот на плаќања, се започна со редовно изготвување месечни информации 
за внатрешна употреба. За појасно согледување на движењата во стоковните трансакции 
од билансот на плаќања, на членовите на КОМП им се доставуваат и детаљни интерни 
месечни информации за надворешнотрговската размена на Република Македонија со 
странство.

Меѓународна инвестициска позиција

Во март 2007 година, со донесувањето на новото упатство за начинот на непосредно 
известување за побарувања и обврски од комерцијално работење со нерезиденти123, 
воведен е нов прашалник за трговски кредити со нерезиденти КИПО - Квартален извештај 
за побарувања и обврски. Претходните подетаљни прашалници КИП - Квартален извештај 
за побарувања и КИО - Квартален извештај за обврски беа напуштени. Со измената, 

121   Упатство за измени и дополнувања на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство 
(„Службен весник на РМ“ бр. 5/2007).

122  Упатство за измени и дополнувања на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство 
(„Службен весник на РМ“ бр. 154/2008).

123  Упатство за начинот на непосредно известување за побарувања и обврски од комерцијално работење со 
нерезиденти („Службен весник на РМ“ бр. 39/2007).
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покрај тоа што се изврши поедноставување на известувањето, за прв пат беше воведен 
принципот на целосно усогласување на состојбите и тековите во извештајот, согласно 
меѓународните препораки и европските искуства. Со овој прашалник, се воведе и можност 
за идентификување на трговските кредити на меѓусебно поврзани субјекти - странски 
директни инвеститори или директно инвестирани претпријатија во странство. 

Во ноември 2007 година за прв пат беше објавена временска серија за 
состојбите на странските директни инвестиции за периодот 1997-2006 година, врз основа 
на податоците прибрани од годишниот прашалник за странски вложувања ДИ 22. Овие 
податоци во претходниот период беа предмет на детаљни и сеопфатни анализи, вкрстени 
контроли со други извори на податоци и усогласувања, со цел обезбедување на соодветен 
квалитет и опфат пред нивното објавување. Исто така, објавувањето на овие податоци 
претставуваше значаен предуслов за изработка и на целосен извештај за меѓународна 
инвестициска позиција. Податоците за странските директни инвестиции беа објавени во 
вкупен износ и поделено по земји на директните инвеститори и по дејности на директно 
инвестираните претпријатија во Република Македонија.

Во декември 2007 година беше изработен и за прв пат објавен целосен извештај 
за меѓународна инвестициска позиција на Република Македонија, со временска серија 
2003-2006 година. Претходните активности за подобар опфат и квалитет на податоците 
за трговските кредити (преку прашалниците КИП и КИО, прашалник КИПО), директните 
и портфолио инвестициите (преку годишниот прашалник за странски вложувања ДИ 22) 
и девизните средства на небанкарскиот сектор во странство (преку Месечниот извештај 
за состојбата и прометот на резидентните сметки во странство и евидентните сметки), 
претставуваа основа за составување и прикажување на поголемиот број на категории од 
извештајот за меѓународната инвестициска позиција и негово конечно објавување.

Во 2007 година, истовремено со објавувањето на податоците за меѓународна 
инвестициска позиција, се започна и со редовно изготвување на годишна Информација 
за меѓународна инвестициска позиција на Република Македонија, којашто редовно се 
објавува на интернет-страницата на Народната банка. 

Во декември 2008 година, со измените на Одлуката за задолжително 
известување за работењето со странство124, за првпат е воведен метод на примерок во 
статистичките истражувања на Народната банка. Целта на воведувањето на примерокот 
за прибирање на податоците од прашалникот КИПО, беше да се намали товарот за 
известување кај економските субјекти со помал до незначителен обем на трговски кредити 
со нерезиденти, коишто имаат статистички занемарливо учество во вкупниот износ на 
побарувањата/обврските по комерцијално работење со нерезиденти. Во Народната банка 
од друга страна, беа воспоставени детаљни процедури за формирање и одржување на 
примерокот на известувачи, којшто од воведувањето до денес е предмет на редовни 
ревизии и усогласувања, најмалку еднаш годишно. Оваа промена беше проследена и со 
воведување на можноста за електронско доставување на податоците за прашалникот 
КИПО од страна на избраните известувачи, во текот на 2009 година.

На крајот на 2009 и почетокот на 2010 година, врз основа на „Меморандумот 
за разбирање и соработка во областа на макроекономските и финансиските статистики“ 
потпишан помеѓу Народната банка на Република Македонија (НБРМ), Државниот завод 
за статистика (ДЗС) и Министерството за финансии (МФ), беше формирана работна група 
за статистика на директните инвестиции и статистика на странските подружници, со 
задача да се утврди институција примарен носител за двете статистички истражувања. 

124  Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за задолжително известување за работењето со 
странство („Службен весник на Р. М.“ бр. 163/2008).
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Работната група беше составена од по двајца претставници од институциите-потписници. 
Врз основа на анализата на постојните извори на податоци во Народната банка и ДЗС и 
нивната усогласеност со меѓународните барања, имајќи го предвид институционалниот 
капацитет, се даде предлог Народната банка да биде примарен носител на статистиката 
на директните инвестиции, додека за статистиката на странските афилијации примарен 
носител да биде ДЗС. Врз основа на предлог-заклучоците на работната група, во април 
2010 година беше потпишан Анексот 1 кон Меморандумот за разбирање и соработка 
во областа на макроекономските и финансиските статистики и соодветно се направија 
измени во Програмата за статистички истражувања. Со ова, конечно беше надмината 
состојбата на двојство во статистиката за странските директни инвестиции во земјата 
(едновремено се објавуваа податоци од страна на Народната банка и на ДЗС), којашто се 
провлекуваше долги години наназад. 

Во 2010 година, Народната банка објави детаљни податоци за структурата на 
директните инвестиции во странство, распределено по земји на директно инвестираните 
претпријатија и по дејности на директните инвеститори од Република Македонија, со што 
ја збогати базата на објавени статистички податоци достапни за корисниците.

Надворешен долг

Во декември 2006 година беа спроведени промени во подзаконската регулатива 
од областа на кредитните работи со странство125, со што се измени опфатот и начинот на 
прибирањето на податоците за кредитните трансакции на резидентите со нерезиденти. Со 
овие измени, дел од обврските и побарувањата од комерцијално работење со нерезиденти, 
коишто се склучени на рок до една година, како и долгорочните обврски/побарувања 
по комерцијално работење нерегулирани со посебен договор за кредит, беа исклучени 
од поединечно известување и за нив се предвиде збирно известување (преку новиот 
прашалник КИПО). Со тоа, од една страна, значително се намали обемот на податоците 
коишто се прибираат и се обработуваат во Народната банка без да се одрази на квалитетот 
на прибраните податоците, а од друга страна, се намали товарот за известување врз 
резидентите коишто имаат обврски/побарувања врз основа на кредитни работи со 
нерезиденти. 

Во јануари 2007 година за првпат се објавени податоци за состојба на бруто 
надворешниот долг, бруто надворешните побарувања и нето надворешниот долг на 
Република Македонија, со временска серија 2004-2006 година. Извештаите за надворешната 
задолженост беа целосно изработени согласно со Прирачникот на Меѓународниот 
монетарен фонд за статистика на надворешниот долг (External Debt Statistics: Guide 
for compilers and Users, IMF, 2003). Значајна разлика во однос на претходно објавените 
податоци за надворешниот долг е примената на целосна и детаљна класификација на 
надворешниот долг од аспект на институционалните сектори, рочност и должнички 
инструменти. Уште позначајно е дека, со примената на новите методолошки препораки се 
постигна поголем и соодветен опфат на сите категории на должнички инструменти (валути 
и депозити, трговски кредити, заеми, должнички хартии од вредност, останати обврски и 
обврски/побарувања со меѓусебно поврзани субјекти), за разлика од претходниот период, 
кога беа прикажувани само податоци за категоријата „заеми и кредити“. Со цел да се 
усогласи опфатот, вреднувањето и квалитетот на податоците согласно со меѓународните 
препораки, за изготвувањето на оваа статистика беа вклучени дополнителни извори на 
податоци. За ова ново статистичко истражување, на интернет-страницата на Народната 
банка беше објавена и методологијата за составување на извештајот.

125   Одлуката за евидентирање на кредитни работи со странство и Одлуката за начинот и условите за поднесување 
на извештаи за кредитни работи („Службен весник на Р. М.“ бр. 138/2006).
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Во мај 2009 година, заради натамошно намалување на товарот на известувањето, 
направени се измени на подзаконските акти од областа на кредитните работи со странство126, 
со кои се воведе збирно известување за побарувањата и обврските од кредитните картички 
и негативните салда по тековни сметки на нерезиденти.

Во мај 2009 година, Република Македонија се вклучи во новиот систем на 
известување за надворешниот долг до Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд, 
т.е. во базата на податоци за квартална статистика на надворешниот долг (Quarterly 
External Debt Statistics Database). Овие извештаи се предвидени за земјите учеснички 
во стандардите на објавување ГДДС и СДДС. Извештаите претставуваат дополнителни 
податоци за надворешниот долг на Република Македонија и до нив може да се пристапи 
преку интернет-страниците на овие меѓународни институции.

Во периодот 2008-2010 година, паралелно со овие процеси, се подготвуваше 
нов пакет реформи коишто опфаќаа измени во подзаконската регулатива (нови упатства 
и обрасци за известување) и нов апликативен софтвер за евиденција на кредитните 
работи со нерезиденти и изготвување извештаи. Овие реформи имаа за цел да се подобри 
опфатот на податоците за изработка на надворешниот долг, да се намали товарот за 
известување и административниот товар што го носат известувачите, да се намали обемот 
на администрирање во Народната банка и да се поедностави процесот на прибирање 
и обработката на податоците за кредитни работи со странство. По обезбедувањето 
на соодветно апликативно решение, во декември 2010 година, се извршија и измени 
во правната рамка127. Воедно, беа донесени и нови упатства за поединечно и збирно 
известување128. 

Во 2010 година, во рамки на реформите, беше поедноставен и начинот на 
прибирање на податоците за кредитни работи за кои се известува збирно, пред сѐ со 
воведување на можноста за електронско известување и доставување податоци за издадени 
гаранции и други облици на обезбедување од страна на резиденти во корист на нерезиденти. 
Исто така, беше воведено поедноставено збирно известување за кредитните работи 
поврзани со договорен откуп на побарувања и преземање обврски од правни односи со  
нерезиденти, на квартална основа.

Во 2007 година, за информирање на членовите на КОМП со најновите состојби 
во надворешниот долг, се започна со редовно изготвување квартална информација за 
бруто надворешниот долг, бруто надворешните побарувања и нето надворешниот долг, 
за внатрешна употреба. 

Монетарна статистика•	

На почетокот на 2004 година, во Народната банка во делот на монетарната 
статистика се произведуваа и се објавуваа нестандардни статистички извештаи: 
биланси и прегледи на банките и Народната банка, монетарен преглед (консолидиран 
преглед на банките и Народната банка), преглед на депозити и пласмани на недржавниот 

126  Одлука за измени и дополнување на Одлуката за евидентирање на кредитни работи со странство и Одлуката 
за начинот и условите за поднесување на извештаи за кредитни работи („Службен весник на Р. М.“ бр. 
57/2009).

127  Одлука за измени и дополненија на Одлуката за евидентирање на кредитни работи со странство и Одлуката 
за измена и дополнување на Одлуката за начинот и условите за поднесување на извештаи за кредитни работи 
(„Службен весник на Р. М.“ бр. 146/2010).

128   Упатство за начинот и условите на поединечно известување за кредити земени од нерезиденти, Упатство 
за начинот и условите на поединечно известување за кредити дадени на нерезиденти и Упатство за начинот 
и условите на збирно известување за склучените кредитни работи на резиденти со нерезиденти („Службен 
весник на Р. М.“ бр. 162/2010).



M
Y

K
C

145

сектор. За потребите на интерниот информативен систем на Народната банка се изготвуваа 
и извештаи за монетарната база, девизни депозити на резиденти по валути и сектори и 
други извештаи.

Во периодот 2004-2011 година, во делот на монетарната статистики беа 
извршени клучни реформи коишто значително го подигнаа квалитетот на 
монетарната статистика. Најголеми унапредувања се постигнаа со воведувањето 
посебно статистичко истражување за каматните стапки, изготвувањето и ширењето на 
податоците за билансите и прегледите на банките и Народната банка во стандардна 
меѓународно прифатена форма и подобрувањето на квалитет на податоците со 
спроведувањето на новиот сметковен план на банките. 

Во април 2005 година, со донесувањето на „Одлуката за доставување на податоци 
за каматни стапки на банките на примени депозити и на дадени кредити“129, се воведе обврска 
за банките да доставуваат до Народната банка информации за пондерираните каматни 
стапки на примените депозити и дадените кредити, на месечна основа. Со „Упатството 
за пополнување извештаи за каматни стапки на примени депозити и дадени кредити“130 
(образец КС-1 и образец КС-2) подетаљно беше регулиран начинот и обрасците на кои 
се известува. Беше воведен образецот КС-1 за известување за пондерираните каматни 
стапки (на вкупни и новоодобрени депозити и кредити) и образецот КС-2 за известување за 
објавените каматни стапки на банките и штедилниците. Со овие измени во подзаконската 
регулатива се создадоа неопходните предуслови за воспоставување на статистика на 
каматни стапки согласно со препораките на Прирачникот за статистика на каматни стапки 
на монетарно-финансиските институции (Manual on MFI Interest Rate Statistics, Regulation 
ECB/2001/18, October 2003). До крајот на 2006 година беше изработен нов апликативен 
софтвер за обработка на податоците за пондерираните каматни стапки на примени 
депозити и на дадени кредити, од кога и се започна со редовно месечно изработување и 
објавување на податоците за каматните стапки по новата методологија.

Во истиот период (април 2005 година), во Народната банка престојуваше техничка 
мисија на Статистичкиот оддел на ММФ за оцена на примената на препораките наведени во 
Прирачникот за монетарна и финансиска статистика на ММФ. Експертот од ММФ посебно 
ги анализира можностите за примена на стандардните форми на биланси (2SR - Standard 
report 2) и прегледи (1SR - Standard report 1) и новиот начин на прибирање на податоците 
за каматните стапки. Препораките од оваа мисија беа појдовна основа на активностите 
коишто следеа во наредниот период, а коишто беа во насока на унапредување на повеќе 
области од монетарната статистика. 

Во декември 2005 година, со обединувањето на податоците за штедилниците 
со податоците за банките, при изготвувањето на прегледите на останатите депозитни 
институции се постигна целосна покриеност на секторот „останати депозитни институции“. 
Имено, покрај билансите на банките се објавија и податоци за билансите на штедилниците, 
а во монетарниот преглед се вклучија и податоците за штедилниците за периодот од 
почетокот на 2003 година.

Во текот на 2007 и 2008 година, согласно со препораките на техничката 
мисија на ММФ, се работеше на воведување на новите извештајни форми на билансите 
и прегледите на Народната банка, банките и штедилниците. Монетарните податоци беа 
изработени во стандардна извештајна форма, согласно со меѓународните препораки, за 

129  Одлука за доставување на податоци за каматни стапки на банките на примени депозити и на дадени кредити 
(„Службен весник на Р. М.“ бр. 22/2005).

130  Упатство за пополнување извештаи за каматни стапки на примени депозити и дадени кредити („Службен 
весник на Р. М.“ бр. 25/2005).
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период од почетокот на 2003 година, со едновремена измена на начинот на доставување 
на овие податоци до ММФ. Со овие активности се направија првите чекори кон поцелосна 
примена на меѓународните препораки за секторска и валутна распределба во рамки на 
поодделните стандардни финансиски инструменти. Меѓутоа, и понатаму постоеја одредени 
неконзистентности во податоците и во најголем дел беа условени од несоодветната 
структура на сметките во сметковниот план на банките по кој тие ги доставуваа извештаите 
до Народната банка. 

Во декември 2008 година, во рамки на активностите за воведување нов сметковен 
план на банките, донесена е нова „Одлука за доставување податоци за состојбата и 
прометот на сметките од сметковниот план на банките и на финансиските извештаи“131. 
Со тоа, почнувајќи од почетокот на 2009 година, банките и штедилниците започнаа да ги 
доставуваат извештаите за состојбата и прометот по сметки согласно со новиот сметковен 
план. Од статистички аспект, со воведувањето на новиот сметковен план за банките се 
постигна соодветна поделба на сметките по финансиски инструменти, институционални 
сектори и валути, што овозможи натамошно прилагодување на монетарната статистика 
кон меѓународните стандарди. Воедно, се овозможи вклучување на податоците за камата 
заедно со податоците за инструментот на кој се однесува таа, со примена на принципот на 
пресметана камата (accrual), наместо дотогашниот принцип на платена камата. 

Во декември 2008 година, заради усогласување на останатите статистички 
извештаи кон новиот сметковен план, се изврши прилагодување132 на начинот на 
пресметка на каматните стапки по новите сметки. Дополнително, во јули 2009 година, 
известувањето за каматните стапки беше надополнето133 со податоци за каматните стапки 
на негативните салда по тековни сметки и кредитните картички, со што се зголеми опфатот 
на ова статистичко истражување. 

Во текот на 2008 и 2009 година, по воведувањето на новиот сметковен план 
на банките, постојано се работеше на изработка на ново апликативно решение за прием 
и обработка на податоците. За периодот којшто почнува со јануари 2009 година се 
изработија нови биланси и прегледи на Народната банка во стандардна форма, коишто 
почнаа редовно, месечно да се објавуваат на интернет-страницата на Народната банка 
заедно со временска серија од 2003 година наваму. 

Во текот на 2010 година, во рамки на соработката со останатите носители 
на статистички истражувања во земјата, за потребите на пресметката на услугите на 
финансиско посредување мерени индиректно (ФИСИМ), беа изработени посебни податоци 
за ова статистичко истражување. До Државниот завод за статистика беа доставени 
временски серии на податоци за депозити и кредити по институционални сектори со 
голем степен на детаљност. По почетното доставување на податоците, анализите на 
нивниот опфат и методолошка усогласеност и првичните пресметувања на овој показател, 
на почетокот на 2011 година, беше дефинирана официјална методологија за пресметка 
и беше договорена збирка податоци коишто Народната банка ги доставува на редовна 
квартална основа до Државниот завод за статистика, за оваа намена. 

Статистика на финансиските сметки•	

Статистиката на финансиските сметки обезбедува податоци за структурата и 
функционирањето на финансискиот систем и главните канали преку кои се обезбедуваат и 

131   Одлука за доставување податоци за состојбата и прометот на сметките од сметковниот план на банките и на 
финансиските извештаи („Службен весник на Р. М.“ бр. 163/2008). 

132 Упатство за изменување и дополнување на Упатството за пополнување извештаи за каматни стапки на 
примени депозити и дадени кредити („Службен весник на Р. М.“ бр. 158/2008).

133  Упатство за изменување и дополнување на Упатството за пополнување извештаи за каматни стапки на 
примени депозити и дадени кредити („Службен весник на Р. М.“ бр. 83/2009).
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се инвестираат финансиските средства. Оваа статистика претставува важен извор за 
анализи на носителите на монетарната политика и за анализи на финансиската 
стабилност на економијата и одделните сектори во економијата. Светската 
практика покажува дека оваа статистика во некои земји ја произведуваат централните 
банки, а во други статистичките заводи. Со оглед на нејзината голема аналитичка вредност, 
располагањето со овие статистички податоци е едно од барањата на Европската централна 
банка (ЕЦБ) и Европскиот статистички завод (ЕУРОСТАТ). Бидејќи статистиката на 
финансиските сметки не се произведува во статистичкиот систем на Република 
Македонија, се појави потребата од нејзино воспоставување. Заради потребата од 
располагање со овие податоци, Народната банка во изминатиот период презеде 
повеќе активности.

Во јануари 2007 година, имајќи ги предвид барањата на ЕУ за редовно квартално 
известување од страна на централните банки на земјите-членки до ЕЦБ, во рамки на 
Дирекцијата за статистика беше формиран Отсекот за статистика на финансиските 
сметки. Крајната цел беше да се воспостави редовно изготвување финансиски сметки 
по сектори и финансиски инструменти на макрониво, преку постепено достигнување 
и исполнување на барањето на ЕУ за изготвување квартална и годишна финансиска 
сметка на Република Македонија. Во моментов, во Република Македонија во Програмата 
за статистички истражувања 2008-2012 година, статистиката на финансиските сметки не 
е предвидена како одделно статистичко истражување, ниту е предвиден нејзин примарен 
носител.

Досегашните активности на Народната банка во периодот 2004-2011 година, во 
областа на статистиката на финансиски сметки би ги сублимирале на следниов начин:

Во ноември 2007 година, беше подготвена Методологија за изготвување на 
финансиска статистика со посебен осврт на изготвувањето на базичната сметка на парични 
текови и таа беше усвоена од Советот на Народната банка. 

Во 2008 година за првпат беше изготвена годишна базична сметка на парични 
текови во македонската економија за периодот 2004-2007 година, на нето-основа, за 
агрегирани сектори (централна влада, приватен сектор, депозитни банки и странство). 
Секторите и инструментите беа агрегирани во согласност со расположливоста на 
податоците. 

Методологијата на ММФ за финансиска статистика

Методологијата на ММФ за финансиска статистика предвидува постепено 
изготвување на матрицата на финансиската сметка во три нивоа, во зависност од 
развиеноста на националниот статистички систем на една земја и расположливоста 
на податоците, и тоа: 

Базична сметка на парични текови (ниво 1), којашто се препорачува за 
земјите што сакаат да започнат со изготвување на финансиската статистика, односно 
за земјите што имаат ограничени извори на податоци, но пројавен е почетен интерес 
и потреба од анализа на меѓусекторските парични текови;

Финансиска сметка како интегрален дел од системот на националните сметки 
(СНА 93) и билансите на состојби (ниво 2), којашто можат да ја користат земјите што 
веќе имаат развиена базична сметка на парични текови (ниво 1) и што сакаат да ја 
зголемат корисноста на податоците за поголеми аналитички цели, преку вклучување 
податоци за состојбите и на повеќе одделни сектори и финансиски инструменти; 

Детаљна финансиска сметка (ниво 3), којашто можат да ја применуваат 
земјите што имаат развиен пазар на капитал и што сакаат да ги вклучат сите сектори 
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и инструменти дефинирани согласно со Системот на национални сметки (СНА 93) во 
изготвувањето на нивната финансиска статистика. 

Податоците коишто беа изготвени во Народната банка во 2008 година, на 
годишна основа, соодветствуваат на нивото 1 во фазите на постепен развој на оваа 
статистика.

Во 2009 година, се започна со редовно квартално изготвување на матрицата на 
базичната сметка на парични текови, почнувајќи од првиот квартал на 2008 година. Заедно 
со овие податоци, се изготвуваат и квартални информации за матрицата на базичната 
сметка на парични текови, наменети за интерна употреба во Народната банка. Со оглед 
на фактот дека сѐ уште не постои национален консензус за институцијата што ќе биде 
примарен носител на оваа статистичка активност, како и дека се работи за почетна форма 
на развивање на ова статистичко истражување, Народната банка не ги објавува овие 
податоци.

Во периодот 2007-2011 година, клучен дел од активностите претставуваше 
изготвувањето база на податоци за финансиските сметки, т.е. сублимирање и усогласување 
на одделните извори податоци коишто се користат за оваа статистика. Покрај тоа, се 
работеше на нацрт-табели за конверзија на податоците од различни извори, според 
дефинициите за финансиските трансакции и состојби во ЕСС’95; идентификација на 
ставките од билансните шеми на различни видови правни субјекти и нивна кодификација 
согласно со кодовите за финансиските трансакции и состојби од ЕСС’95.

На крајот на 2009 и почетокот на 2010 година, врз основа на „Меморандумот 
за разбирање и соработка во областа на макроекономските и финансиските статистики“ 
потпишан помеѓу Народната банка на Република Македонија (НБРМ), Државниот завод 
за статистика (ДЗС) и Министерството за финансии (МФ), беше формирана работна група 
за статистика на финансиските сметки. Работната група беше составена од по двајца 
претставници од институциите-потписници. Активностите на работната група опфатија 
повеќе различни теми, како што се: анализа на актуелната состојба во статистиката на 
финансиските сметки; истражување и споредбена анализа на меѓународните искуства и 
практики во оваа област; идентификација на постојните и можните административни и 
статистички извори на податоци за оваа статистика; предлог за институција што ќе биде 
примарен носител на статистиката на финансиските сметки. Врз основа на анализата 
на работната група, во тек се активности коишто треба да доведат до разрешување на 
погорните прашања и конечно поставување на институцијата-носител на ова статистичко 
истражување, во 2011 година.

Во текот на 2010 година, за потребите на монетарната и финансиската статистика 
во Народната банка беше изготвен нацрт-прашалник за останатите небанкарски финансиски 
посредници во Република Македонија, со кој ќе се прибираат податоци за состојбата и 
тековите по инструменти во рамки на нивните финансиски средства и обврски.

2.6.3. Редовни извештаи и прегледи 

Народната банка со своите статистички активности произведува извештаи 
и прегледи за потребите на националниот статистички систем согласно со 
Програмата за статистички истражувања, коишто се јавно достапни на интернет-
страницата на Народната банка и во публикацијата Квартален извештај.

Во делот на монетарната статистика се прикажуваат: Биланс и прегледи на 
Народната банка, банките и штедилниците, Преглед на депозитни институции (Народната 
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банка, банки и штедилници), Каматни стапки на Народната банка, Депозити кај банки и 
штедилници вклучени во дефиницијата на паричната маса, Кредити на недржавен сектор 
дадени од банки и штедилници и Пондерирани каматни стапки на банките, коишто се 
објавуваат со месечна периодичност.

Во делот на надворешните статистики се прикажуваат: Платен биланс 
на Република Македонија, Странски директни инвестиции во Република Македонија 
- движења (вид на инвестиција, земји и дејности), коишто се објавуваат со месечна 
периодичност; како и Бруто надворешен долг, бруто надворешни побарувања и нето 
надворешен долг, коишто се објавуваат со квартална периодичност; збир податоци и 
извештај за меѓународната инвестициска позиција на Република Македонија, збир 
податоци за состојбите на директните инвестиции, во земјата и странство, коишто се 
објавуваат со годишна периодичност.

Исто така, Народната банка произведува извештаи и прегледи за потребите 
на интерниот информативен систем, неопходни за донесување одлуки во сферата на 
монетарната политика. 

Во делот на монетарната статистика се прикажуваат: Монетарна база на 
Народната банка, Депозити на јавниот сектор кај Народната банка, Средни и просечни 
девизни курсеви на ЕУР и УСД, коишто се изготвуваат на дневна основа; Биланс и 
прегледи на Народната банка, банките и штедилниците, Преглед на депозитни институции 
(Народната банка, банки и штедилници), Монетарни агрегати (Народната банка, банки и 
штедилници), Депозити кај банки и штедилници вклучени во дефиницијата на паричната 
маса, Кредити на недржавен сектор дадени од банки и штедилници, Кредити на банки 
дадени на домаќинства, по намена, коишто се изготвуваат на декадна основа; како и 
квартални матрици за паричните текови во економијата. 

Во делот на надворешните статистики се прикажуваат: Интерен збир податоци 
и информација за надворешнотрговска размена на Република Македонија, Девизен биланс 
на Република Македонија (прилив - одлив), Биланс на тековни трансакции со странство 
- прилив и одлив, Интерна информација за движењата во платниот биланс на Република 
Македонија, Трговски кредити, Девизни средства и обврски на банките, Одобрени 
кредити, Наплатени средства по одобрени кредити, Достасани ненаплатени побарувања, 
Користени кредити, Отплати по користени кредити, Достасани неплатени обврски, 
Состојба на надворешниот долг и побарувања со поврзани субјекти по земји и дејности 
во евра и САД-долари; Состојба на надворешниот долг и побарувања за корпоративниот 
сектор, коишто се изготвуваат со месечна периодичност, како и Интерна информација за 
бруто надворешниот долг, бруто надворешните побарувања и нето надворешниот долг, 
коишто се изготвуваат со квартална периодичност.

Врз основа на членството на Република Македонија во меѓународните 
финансиски институции, како и по барање на други меѓународни организации и 
институции со кои Народната банка има повеќегодишна соработка, Народната банка 
известува во посебно пропишани формати. 

Во делот на монетарната статистика се доставуваат Извештаите за потребите 
на системот на меѓународната финансиска статистика на ММФ (International Finance Sta-
tistics - IFS), коишто се изготвуваат со месечна периодичност.

Во делот на надворешните статистики се доставуваат Извештаи до Светската 
банка во рамки на Системот за известување на земји должници (Debt Reporting System 
- DRS) и во рамки на базата на податоци за квартални извештаи за надворешниот долг 
(Quarterly External Debt Database - QEDS), согласно со учеството во Општиот стандард 
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за објавување (General Data Dissemination System - GDDS), коишто се изготвуваат со 
квартална периодичност, како и Извештаи за билансот на плаќања и меѓународната 
инвестициска позиција за потребите на Статистичкиот годишник за платен биланс на 
ММФ, коишто се изготвуваат со годишна периодичност.

Подетален приказ на овие прегледи и извештаи, како и нивната периодичност и 
начин на ширење, е даден во прилогот 3. 

Статистичките извештаи коишто како готов производ се пласираат од страна 
на Народната банка како јавно достапни податоци или за интерна употреба, во својата 
заднина имаат цела низа работни процеси и процедури, обработки на податоци 
и влезни извештаи. Процесите на изготвување на статистичките податоци, делумно, 
може да се согледаат и низ историјатот на влезните големини коишто во периодот 2004-
2011 година биле обработени со цел да се произведат готовите извештаи коишто се 
пласираат во јавноста, дадени во прилогот 4.

2.6.4. Зајакнување на меѓуинституционалната соработка во областа на 
статистиката

Народната банка, како еден од носителите на националниот статистички систем, 
постојано работеше на зајакнување на меѓуинституционалната соработка со 
другите носители на статистички истражувања, но и со други институции 
коишто располагаат со информации и податоци за потребите на статистиката на 
Народната банка. Дел од оваа меѓуинституционална соработка низ годините се регулира 
и со формални договори за соработка и размена на податоци.

Во декември 2004 година беше потпишан нов Договор за размена на 
податоци помеѓу Државниот завод за статистика и Народната банка. Овој договор 
прецизно ја уредува размената на податоци за потребите на макроекономските статистики, 
обезбедување податоци во делот на статистичките деловни регистри, податоци за 
показателите на економската активност, за статистиката на цени и др.

Во септември 2004 година беше потпишан Договорот за размена на податоци 
со Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Македонија. Со 
овој договор се регулира доставувањето на податоци до Народната банка за трансакциите 
со должнички хартии од вредност на домашниот пазар на хартии од вредност - Македонската 
берза, како и податоци за имателите на хартии од вредност и состојбите на поседувани 
хартии од вредност врз основа на извршените трансакции, на дневна основа. Дел од овие 
податоци, се користат за изготвување статистички извештаи, т.е. претставуваат значајна 
основа за изготвување на надворешните статистики на Народната банка. 

Во септември 2006 година беше потпишан Договор за користење на 
податоци и информации со Централниот регистар на Република Македонија. 
Во овој договор беа опфатени повеќе податоци за потребите на Народната банка, меѓу 
кои и значајни податоци за потребите на статистиката на Народната банка, како што се 
податоци за трговските друштва, податоците од заложниот регистар и др. 

Во септември 2007 година беше потпишан Протоколот за доставување 
податоци за надворешнотрговската размена помеѓу Царинската управа, 
Државниот завод за статистика и Народната банка. Со овој протокол практично беше 
формализирана постоечката повеќегодишна соработка помеѓу трите институции, при што 
Народната банка ги користи податоците за остварената надворешнотрговска размена 
пред сѐ за изготвување на платнобилансната статистика. Истовремено, податоците се 
користат и за одржување интерна база на податоци за надворешнотрговската размена, 



M
Y

K
C

151

како значајна алатка во макроекономските анализи и проекции коишто се спроведуваат 
во Народната банка. 

Во септември 2009 година беше потпишан Меморандумот за соработка во 
областа на макроекономските статистики помеѓу Министерството за финансии, 
Државниот завод за статистика и Народната банка. Овој значаен документ беше 
составен согласно со препораките на Европската комисија, во рамки на процесот на 
приближување на националниот статистички систем кон европските национални 
статистички системи. Приближувањето кон ЕУ, наметнува сѐ потесна соработка помеѓу 
главните носители на националниот статистички систем. Притоа, придржувајќи се кон 
Програмата за статистички истражувања, овој меморандум за соработка ги назначи 
примарните носители на поединечните макроекономски статистички истражувања и 
истовремено го дефинира начинот на соработка и меѓусебно доставување на податоците 
потребни за изготвување на одделните статистички истражувања. Потпишувањето 
на Меморандумот беше оценето како голем чекор напред во меѓу институционалната 
соработка, бидејќи тој ги дефинира и неопходните натамошни активности за унапредување 
на статистиката во трите институции, тековните слабости на системот и конкретните 
чекори коишто треба да се преземат. Врз основа на Меморандумот беа составени две 
работни групи од експерти од трите институции, коишто работеа активно во текот на 
2009 и 2010 година, конкретно на прашањата поврзани со статистиката на директните 
инвестиции, статистиката на странските подружници и статистиката на финансиските 
сметки.

Освен формалниот аспект на меѓуинституционалната соработка, од кој произлегоа 
наведените договори, Народната банка, во делот на статистиката, зеде активно 
учество и во други проекти и активности, давајќи на тој начин свој придонес за 
унапредување на статистиката на национално ниво.

Во 2006 година беа назначени претставници од Народната банка како членови 
во работната група за поглавјето 18 - Статистика во рамки на Националната програма 
за усвојување на правото на Европската унија (НПАА). Овие активности подразбираат 
годишно составување национална програма на активности во областа на статистиката, 
со детаљно дефинирање на краткорочните и среднорочните приоритети. Во текот на 
годината, постојано се следи извршувањето на годишната национална програма, 
преку неделно, месечно и квартално известување за напредокот во остварувањето на 
програмските задачи и активности.

Во 2008 година беа назначени претставници од Народната банка во работната 
група за Проектот за интегрирано гранично управување. Во еден дел, овој проект се 
однесуваше на усогласување на информативниот систем помеѓу институциите во делот 
на статистиката на надворешнотрговската размена на Република Македонија.

Во 2009 година беа назначени претставници од Народната банка во рамки 
на Проектот за техничка помош на Државниот завод за статистика, финансиран преку 
инструментот за претпристапна помош на земјите-кандидати за членство во ЕУ – ИПА 
(Instrument for Pre-Accession) 2007.

Во 2010 година беа назначени претставници од Народната банка во рамки на 
работната група за пристапување на Република Македонија кон Специјалниот систем за 
објавување податоци (SDDS - General Data Dissemination System).

Народната банка во периодот 2004-2011 година, исто така, презеде низа активности 
за ефикасно организирање на своите задачи и програмски определби. Една од овие 
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определби се однесуваше на намалувањето на активностите коишто, за потребите 
на државата, во минатите години беа поставени во Народната банка, а по својата 
природа не претставуваа статистички или централнобанкарски активности. Овие 
преземени мерки доведоа до значителна рационализација во работењето и поцелисходно 
искористување на расположливите човечки ресурси. Во раните 1990-ти години, веднаш 
по монетарното осамостојување и со активностите на државата за посредно финансирање 
на развојот на приватниот сектор, преку задолжувања на државата кај меѓународните 
финансиски организации, во Народната банка беше формирана посебна организациска 
единица за администрирање на активностите околу овие заеми т.н. Апекс-единица. 
Народната банка всушност се јавуваше во улога на агент на државата, којшто во име и 
за сметка на државата ги вршеше активностите на оценување на погодноста на одделни 
проекти од приватниот сектор за финансирање преку владините програми за развој, 
активностите околу повлекувањето на средствата по заемите, прераспределбата на овие 
средства преку банките учеснички до крајните корисници и сервисирањето на обврските 
кон странските кредитори. Проектите за развој на приватниот сектор беа финансирани 
од Светската банка, Банката за развој при Советот на Европа, Европската инвестициска 
банка и Фондот за меѓународна соработка и развој на Република Кина (Тајван). 

Со зајакнувањето на капацитетот на државните институции, Владата на 
Република Македонија со програмата од 2005 година, искажа подготвеност за преземање 
на администрирањето на овие заеми и ослободување на Народната банка од ваквите 
некарактеристични задачи за централна банка. Во текот на 2007 и 2008 година, во 
Министерството за финансии беше префрлено администрирањето на двата заема 
за развој на приватниот сектор одобрени од Светската банка (ПСДЛ 1 и ПСДЛ2) и на 
Фондот за револвинг формиран од овие заеми, администрирањето на Глобалниот заем 
за финансирање мали и средни претпријатија од Европската инвестициска банка на 
АПЕКС и администрирањето на заемот за развој на приватниот сектор и зголемување на 
вработеноста одобрен од Банката за развој при Советот на Европа. Во Народната банка 
останаа да се извршуваат уште активностите околу администрирањето на Заемот за развој 
на приватниот сектор кај Фондот за меѓународна соработка и развој на Република Кина 
(Тајван).

2.6.5. Соработка со меѓународни институции во областа на 
статистиката

Имајќи предвид дека едно од начелата во производството на макроекономските 
статистики е обезбедувањето меѓународно споредливи податоци преку спроведување на 
меѓународните препораки и стандарди, Народната банка низ годините обилно ја користеше 
соработката со меѓународните институции во правец на подобрување на квалитетот на 
статистичките истражувања.

Значителен дел од оваа соработка се одвиваше преку прием на техничка помош во 
областа на статистиката, учества во работата на пошироки национални проекти за развој 
на статистиката, учества во работата на разни работни групи за изградба на методолошки 
основи за нови статистички истражувања или меѓународно унифицирање на некои од 
постојните истражувања. Во периодот 2004-2011 година беа остварени повеќе 
проекти за обука на вработени и подигнување на институционалниот капацитет 
на Народната банка во областа на статистиката во соработка со меѓународните 
институции.

Техничка помош од Статистичкиот оддел на ММФ во форма на технички 
(експертски) мисии во областа на монетарната и надворешните статистики, во текот на 
2005, 2006 и 2008 година.
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Техничка помош од претпристапните фондови на Европската унија
Инструмент TWINING / CARDS /ТAIEX - технички мисии во областа на националните − 
сметки и методологии за пресметување услуги за финансиско посредување мерени 
индиректно, во текот на 2006, 2007 и 2010 година;

Инструмент ТAIEX (во форма на директна помош на Народната банка) - технички − 
мисии и студиски посети во областа на статистиката на финансиски сметки и 
трансмисија на податоци кон ЕУРОСТАТ, во текот на 2010 година;

ИПА 2007 - Проект за техничка помош на ДЗС - технички мисии во областа на − 
националните сметки и статистиката на финансиски сметки, во текот на 2010 
година;

ИПА 2008 на ДЗС - Повеќекорисничка програма за статистичка соработка - обука − 
во областа на трансмисија на податоци кон ЕУРОСТАТ, во текот на 2010 година.

Билатерална техничка помош - Централна банка на Холандија - студиски 
посети во областа на надворешните статистики и статистиката на финансиски сметки, во 
текот на 2010 година.

Покрај примената техничка помош, којашто во разгледуваниот период имаше 
значаен придонес во подобрувањето на квалитетот на статистичките истражувања, 
вработените од Народната банка постојано учествуваа во работата на разни 
работни групи за изградба на методолошки основи за нови статистички 
истражувања или меѓународно унифицирање на некои од постојните 
истражувања, како што се: Комитетот за монетарна, финансиска и платнобилансна 
статистика при ЕУРОСТАТ; Работната група за платнобилансна статистика при ЕУРОСТАТ; 
Комитетот за статистика на централните банки при Банката за меѓународни порамнувања 
на Ирвинг Фишер; Работната група за составување Прирачник за статистика на хартии 
од вредност.

Од 2010 година, претставници на Народната банка зедоа учество во Проектот за 
техничка помош на државниот завод за статистика, како поширок национален проект за 
развој на статистиката, финансиран од претпристапните фондови на Европската унија. 
Покрај учествата во техничката помош во вид на обуки, Народната банка како активен 
учесник во втората компонента наменета за развој на макроекономските статистики има 
постојан член во Управувачкото тело на Проектот. 

Во целиот изминат период, соработката на Народната банка со меѓународните 
институции е особено високо оценета во делот на редовното доставување извештаи 
за макроекономските статистики во надлежност на Народната банка до Меѓународниот 
монетарен фонд, Светската банка, Банката за меѓународни порамнувања, економските 
подружници на Обединетите Нации и други меѓународни организации и институции.

2.7. Унапредување на процесот на издавање и ракување со 
готовите пари 

Народната банка е единствена овластена институција за издавање и дистрибуција 
на книжни и ковани пари во Република Македонија. Во периодот од монетарното 
осамостојување на 26 април 1992 година до 26 мај 2005 година, изработката 
на книжните и кованите пари се организираше преку законски овластена 
печатница и ковница. Со Законот134, овластена организација за изработка на книжни 

134  Закон за овластување на организација за изработка на книжни и ковани пари („Службен весник на Р. М. - 
Посебен службен весник“ бр. 2/93).
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пари беше печатницата „11-ти Октомври“ од Прилеп, а за ковани пари фабриката за метални 
производи „Сувенир“ од Самоков. Со оглед на тоа дека ваквото законско овластување на 
печатницата и ковницата произлегуваше од претходниот период на други сопственички 
односи, а процесот на трансформација на сопственоста и приватизацијата на овластената 
печатница беше одамна завршен, како и тоа што врз овластената ковница, иако во државна 
сопственост, беше отворена стечајната постапка, Народната банка во 2004 година 
покрена иницијатива за укинување на ваквото законско решение. Собранието 
на Република Македонија ја укина законската обврска135 за изработка на парите преку 
 овластена национална печатница и ковница на 26 мај 2005 година. Со промените 
во регулативата, Народната банка премина кон организација на изработката 
на националните пари преку јавна набавка со меѓународна тендерска постапка, 
почитувајќи ги основните принципи на слободна пазарна конкуренција. 

2.7.1. Изработка на ковани пари

Народната банка, со оглед на сопственоста на машината за изработка на 
кованите пари и отпечатоците за апоените136, од мај 2005 година изработката на 
кованите пари ја организира во сопствени простории, каде што се извршува и 
денес. Процесот на ковање се извршува со втиснување на основните белези на монетите 
врз готови рондели со определена структура и квалитет, коишто Народната банка ги 
обезбедува од надворешни снабдувачи со постапка на јавни набавки, со што се обезбеди 
и значителна заштеда на финансиски средства.

Во периодот од мај 2005 до ноември 2008 година, Народната банка продолжи со 
издавањето ковани пари во апоените од 1, 2 и 5 денари коишто и дотогаш беа во 
оптек. Во ноември 2008 година, покрај постојните апоени на ковани пари во оптек беа 
пуштени и нови монети во апоен од 10 и 50 денари. Имено, уште во текот на 2006 
година, со оглед на високото учество (од околу 50% ) на банкнотите од 10 и 50 денари во 
вкупниот број банкноти во оптек и краткиот век на траење од една до максимум две години, 
што создаде високи трошоци за нивна постојана изработка и залихи, Народната банка 
започна активности за воведување два нови апоена на ковани пари со иста деноминација. 
Главната предност на кованите во однос на книжните пари е што нивниот век на траење 
е значително подолг, а со внимателна употреба е и практично неограничен, што ја прави 
изработката на кованите пари на подолг рок поекономична. Исто така, заради поголемата 
номинална вредност на кованите пари очекувано беше и нивно погрижливо чување од 
страна на крајните корисници. Споредбената трошочна предност на кованите во однос 
на книжните пари на подолг рок, во ноември 2006 година придонесе за одлука137 на 
Советот на Народната банка за издавање, а во април 2007 година за одлука138 за основните 
белези на кованите пари од 10 и 50 денари. Основниот дизајн и белези на кованите пари 
беа преземени од постоечките книжни пари во апоен од 10 и 50 денари, а составот на 
легурата на металите беше определен различно од постојните ковани пари на помалите 
апоени. По обезбедувањето на потребните материјали за изработка, Народната банка во 
септември 2008 година започна со ковање на монетите од 10 и 50 денари коишто во оптек 
беа пуштени139 во ноември 2008 година. Со пуштањето во оптек на новите ковани пари, 
паралелно во циркулација останаа и книжните пари во апоен од 10 и 50 денари. Учеството 
на новите апоени во вкупните ковани пари во циркулација, од воведувањето кон крајот 
на 2008 година постепено се зголемуваше.

135   Закон за престанување на важење на Законот за овластување на организација за изработка на книжни и 
ковани пари („Службен весник на Р. М.“ бр. 80/2005).

136   Уште во претходниот процес на ковање на монетите кај овластената ковница, машината за ковање и отисоците 
за апоените, беа во сопственост на Народната банка.

137  Одлука за издавање на ковани пари во апоени од 10 и 50 денари („Службен весник на РМ“ бр. 128/06).
138  Одлука за основните белези на кованите пари од 10 и 50 денари („Службен весник на РМ“ бр. 54/2007).
139   Одлука за пуштање во оптек ковани пари во апоени од 10 и 50 денари - („Службен весник на РМ“ бр. 

139/08). 
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Ковањето на монетите, изразено преку бројот на просечно, годишно изработени 
монети во периодот од преземањето на оваа активност во Народната банка во 2005 до 
крајот на 2010 година, изнесува 13,3 милиони парчиња од сите апоени на ковани пари.

2.7.2. Издавање ковани пари и зголемување на двонасочната 
циркулација

 
Народната банка во изминатиот период непречено ги задоволуваше потребите на 

банките за ковани пари, при што издавањето на кованите пари до банките беше во постојан 
пораст, покрај другото и заради тоа што процесот на враќање значително заостануваше 
зад издавањето. Од овие причини, во текот на 2007 и 2008 година беа спроведени анализи 
за циркулацијата и висината на кованите пари кај банките. Притоа се утврди дека банките 
се незаинтересирани за прифаќање на кованите пари од нивните клиенти, како и дека не 
располагаат со соодветна опрема за броење и обработка на ковани пари.

За надминување на ваквата состојба, како и за намалување на трошоците, 
Народната банка побара од банките да се снабдат со потребната опрема за ракување 
со кованите пари. Како резултат на тоа, од 2009 година наваму значително се 
зголеми прифаќањето на ковани пари од страна на банките и нивно враќање во 
Народната банка, а воедно се намали издавањето на ковани пари од Народната 
банка. Така, годишниот пораст на вратени монети во 2009 и 2010 година кај апоенот од 
5 денари изнесуваше 226% и 10%, кај апоенот од 2 денари 173% и 12 %, а кај апоенот од 
1 денар 201% и 12%, соодветно. Искажано во број на монети, вкупно од трите апоени во 
2009 и 2010 година беа вратени 5,2 и 5,8 милиони парчиња, соодветно, додека во 2008 
година беа вратени само 1,7 милиони парчиња (просечно годишно во периодот 2004-
2008 година се враќале по 3,4 милиони парчиња). Воедно, во 2009 година во однос на 
2008 година беше забележано значително намалување на издавањето на ковани пари 
коешто кај апоенот од 5 денари изнесуваше 47%, а кај апоенот од 2 денари и 1 денар 
по 44%. Вкупно од трите апоени, во 2009 година беа издадени 8,7 милиони парчиња 
што е значително помалку од 2008 година кога беа издадени 15,7 милиони парчиња 
(просечно годишно во периодот 2004-2008 година се издавале по 13,3 милиони парчиња). 
Зголемувањето на издавањето ковани пари во 2010 година во однос на претходната 
година коешто кај апоенот од 5 денари изнесуваше 40%, кај апоенот од 2 денари 38% 
и кај апоенот од 1 денар 35%, ги отсликува реалните потреби на банките од одделните 
апоени на ковани пари, со оглед на големиот износ на вратени ковани пари во 2009 и 2010 
година и воспоставената двонасочна циркулација за враќање на вишокот и задоволување 
на потребите на ковани пари кај банките со Народната банка. Оттаму, резултатот од овие 
активности претставуваше значителна заштеда на финансиски средства од процесот на 
ковањето на монети. Со оглед на тоа дека во овој период беа пуштени во оптек и новите 
апоени на ковани пари од 10 и 50 денари, ефектите од овие мерки се почувствуваа и кај 
нив преку нивно редовно издавање и враќање. 

2.7.3. Изработка, издавање и подигнување на квалитетот на 
банкнотите во циркулација 

По извршените законски промени во мај 2005 година, Народната банка ја 
организира изработката на книжните пари140 со избор на печатница врз основа 
на меѓународен тендер, за секоја набавка. Набавката на банкноти се врши врз основа на 
политиката на одржување оптимално ниво на залихи на банкнотите од различна апоенска 
структура. Имено, набавките се одвиваат во количини коишто овозможуваат покриеност 

140   Дизајнот и основните белези на банкнотите коишто и денес се во оптек беа изработени во 1996 година. Во 
2003 година, кај банкнотите со повисоки деноминации од 500 и 1000 денари беа вградени дополнителни, 
пософистицирани заштитни елементи. 
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на залихите за период од две до три години за апоените од 10, 50 и 100 денари, како 
и период од пет до седум години за апоените од 500 и 1000 денари. Во зависност од 
потрошувачката и потребата за одржување оптимални залихи, во изминатиот период, за 
пониските апоени од 10, 50 и 100 денари беа спроведени три постапки за јавни набавки во 
2005, 2006 година и 2008 година, а за повисоките апоени од 500 и 1000 денари една јавна 
набавка во 2008 година. Ваквата политика овозможи редовно и непречено снабдување 
на банките со банкноти од сите деноминации.

За подигнување на квалитетот на парите во циркулација, Народната банка 
во 2007 година ја укина провизијата за замена на оштетените банкноти и ковани 
пари141, којашто придонесуваше за слаб интерес на банките за отстранување на излитените 
и оштетени пари коишто се непогодни за промет. Дополнително, за истите цели, во 2010 
година беше донесена Одлуката за замена на книжните и кованите пари што 
станале непогодни за промет142. Со Одлуката, подобро се дефинирани критериумите 
за излитени и оштетени пари, обврската на деловните банки да ги обработуваат и да ги 
отстрануваат од прометот излитените и оштетени пари, како и начинот на нивната замена 
во Народната банка. 

Во периодот од 2004 до 2010 година, бројот на банкноти коишто поради излитеност 
или оштетеност се поништени во Народната банка изнесува 21,8 милиони парчиња. 
Најголемо просечно годишно поништување во овој период има на банкнотите во апоен 
од 10 денари од 8,3 милиони парчиња, а нешто помало на апоенот од 100 денари од 5,9 
милиони парчиња, на апоенот од 50 денари од 3,0 милиони парчиња, на апоенот од 500 
денари од 2,5 милиони парчиња и најмало на апоенот од 1000 денари од 2,1 милион 
парчиња.

2.7.4. Готови пари во промет

Во периодот 2004 – 2011 година, Народната банка вршеше навремено и 
редовно издавање на готови пари од сите апоенски структури за непречено 
вршење на платните трансакции. Со состојба на 31.12.2010 година, издадените 
готови пари во промет (вклучително и готовината во благајна кај банките) изнесуваат 
20.173 милиони денари и во однос на крајот од 2004 година бележат пораст од 33,8%, 
односно просечен годишен пораст од 4,8%.

Во вкупните издадени готови пари во промет (шест апоени на книжни пари 
и шест апоени на ковани пари), со состојба на 31.12.2010 година, книжните пари 
вредносно учествуваат со 98%, а кованите пари со 2%. Најголемо вредносно 
учество во вкупните издадени готови пари во промет, од книжните пари, има апоенот од 
1000 денари со 73,3%, потоа апоенот од 500 денари со 14,9%, апоенот од 100 денари со 
5,4%, апоенот од 5000 денари со 1,6%, апоенот од 50 денари со 1,4% и апоенот 10 денари 
со 1,3%. Од кованите пари, најголемо вредносно учество има апоенот од 5 денари со 0,7%, 
апоенот од 2 денари со 0,4%, апоенот од 1 денар со 0,3%, апоенот од 10 денари со 0,3%, 
апоенот од 50 денари со 0,2% и апоенот од 50 дени само со 0,01%.

Од вкупниот број на 63,1 милион банкноти во промет со состојба 31.12.2010, 
најголемо учество има апоенот од 10 денари од 40,8%, потоа следат апоенот од 
1000 денари со 23,4%, апоенот од 100 денари 17,3%, апоенот од 500 денари со 9,5%, 
апоенот од 50 денари со 8,8% и апоенот од 5000 денари со 0,1%. Во периодот 2004 - 2010 

141  Одлука за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република 
Македонија - („Службен весник на РМ“ бр. 134/07).

142  Одлука за замена на книжните и кованите пари што станале непогодни за промет - („Службен весник на РМ“ 
бр. 43/2010).
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година, бројот на банкноти во оптек е зголемен за 27,0%, односно просечен пораст од 
3,9% годишно. 

Од вкупниот број на 155 милиони монети во промет со состојба на 31.12.2010 
година, најголемо учеството има апоенот од 1 денар со 46 %, потоа следат апоените 
од 2 денари со 29,2%, 5 денари со 18,5%, 10 денари со 3,6% и 50 денари со 0,6%, а учество 
со 2,1% има и апоенот од 50 дени. Во периодот 2004 - 2010 година бројот на монети во 
оптек е зголемен за 62,0%, односно просечен годишен пораст од 8,9%. 

2.7.5. Рационализација на начинот на дистрибуција на готови пари

Со реформата на Заводот за платен промет (ЗПП) извршена на почетокот 
на 2002 година, процесот на дистрибуција, односно снабдувањето на банките со 
книжни и ковани пари и нивното повлекување од банките, го презеде Народната 
банка. Притоа, од ЗПП беа преземени десет регионални трезори (реферати според 
организациската структура во Народната банка), заедно со вработените. Трезорот во 
Скопје е интегрален дел на централниот трезор во Народната банка, а останатите девет 
трезори се дисперзирани во градови низ целата територија на Република Македонија. 

Системот од девет дисперзирани трезори за мала територија, каква што е 
Република Македонија, се покажа како несоодветен. Имено, ваквата дистрибутивна 
мрежа значеше издавање и повлекување готовина од страна на Народната банка не само до 
централите на банките, коишто во најголем број се со седиште во Скопје, туку и до нивните 
филијали и експозитури низ државата. Од аспект на банките, ваквата дистрибутивна мрежа 
беше(е) доста поволна. Практично, тие и да немаа(т) трошоци при обезбедувањето на 
нивните филијали и експозитури со потребната готовина. За Народната банка, ваквиот 
начин на дистрибуција претставуваше преземање голем дел и од ризикот и од 
трошоците за транспортот на готовината на свој товар, наместо нив да ги носат 
банките како корисници на услугата. Од овие причини, во текот на 2007 и 2008 
година е извршена рационализација на процесот на дистрибуција со затворање 
четири трезори. Денес, Народната банка ја извршува дистрибуцијата на готовина преку 
пет трезори низ целата земја и еден во Скопје. 

Процесот на затворање на регионалните трезори треба да продолжи 
водејќи сметка за вработените во нив, поради што „де факто“ се одвива 
постепено. Централизацијата на издавањето и повлекувањето готовина кај издавачот 
заради минимизација на ризиците и трошоците за транспорт и нивното насочување кон 
корисниците на услугите, е практика во централните банки во повеќето европски земји, 
особено во тие со помала географска површина. Исто така, во насока на рационализација на 
работењето и намалување на трошоците, во поново време присутен е тренд на намалување 
на филијалите дури и кај централните банки на земјите со поголема територија. 

2.7.6. Активности за откривање фалсификати и формирање 
аналитички центар

Народната банка е единствената, законски овластена институција за експертско 
мислење за автентичноста на книжните и кованите пари деноминирани во денари. 

Во периодот од 2004 до 2010 година, врз основа на извршена експертиза 
на сомнителни книжни пари, од оптек беа повлечени 8.410 фалсификувани 
банкноти. Тоа претставува незначителни 0,002% од просечната годишна 
циркулација на банкноти. Притоа, најголем број на фалсификувани банкноти се 
утврдени кај апоенот од 100 денари со учество од 67% во вкупниот број фалсификувани 
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банкноти. Други позастапени фалсификати се откриени кај банкнотите од 1000 и 500 
денари, со учества од 22% и 10% во вкупниот број фалсификувани банкноти. 

Гледано по години, драстичен годишен пораст од 464% се забележува во 2005 
година кога се откриени и се повлечени 1.756 фалсификувани банкноти. Во 2006 година, 
бројот на фалсификувани банкноти изнесува 404 и бележи годишно намалување од 
76%, додека во 2007 и 2008 година има релативно умерен годишен пораст од 21% и 
23%, соодветно. Во 2009 година, повторно се забележува поголем годишен пораст од 
142%, при што се повлечени 1.460 фалсификувани банкноти, додека во 2010 година 
годишниот пораст од 131%, којшто иако е релативно висок значи повлекување од оптек 
на само 3.387 фалсификувани банкноти. Од досегашното искуство може да се 
каже дека фалсификувањето денарски банкноти во Република Македонија е 
незначително. 

Процесот на приближување и усогласување на националната со регулативата на 
Европската унија143 и практиката на националните централни банки во европскиот систем, 
наложува формирање национално тело кај кое интегрално ќе се сконцентрираат 
активностите за експертиза и евиденција на фалсификати, како на домашната 
валута, така и на еврото и другите странски пари. Воедно, се покажа дека е потребно 
воспоставување единствена статистичка база на податоци за сите откриени фалсификати 
на евра и нивна размена во системот на европските централни банки. 

Како одговор на овие потреби и потребата за спроведување на европските 
директиви и практики во оваа област, почнувајќи од 2006 година во Народната банка беа 
преземени повеќе активности за воспоставување на аналитичкиот центар, како што се: 
донесување усогласена правна рамка, обезбедување стручна и кадровска екипираност, 
техничка опременост и информатичка поддршка за воспоставување база на податоци за 
фалсификувани банкноти.

За остварувањето на овој проект беше обезбедена и техничка помош од централната 
банка на Холандија. Согласно со препораките добиени во рамките на деловно-техничката 
соработка, беше развиено софтверско решение како единствена информациска база во 
која ќе се евидентираат податоците за фалсификуваните пари на национално ниво. Како 
составен дел од постоечката опрема за откривање фалсификати е набавен и инсталиран 
софтвер за попрецизна идентификација и утврдување на поодделните карактеристики 
на фалсификатите. Истовремено е извршена и обука на вработените за користење на 
инсталираниот софтвер за откривање и идентификација на фалсификувани банкноти. 

Вработените во Народната банка, преку нивното досегашно искуство и учествата на 
повеќе семинари, ги имаат стекнато основните познавања за откривање фалсификувани 
банкноти. Но, како и во сите области, останува потребата за постојано обучување и 
непрекинато следење на појавата на новите типови фалсификати во оптек. Соработката 
и размената на информации со релевантни институции од земјата и странство е нужен 
составен дел на овој процес.

Единствениот аналитички центар е втемелен со новиот Закон за Народната 
банка којшто беше донесен кон крајот на 2010 година. Со тоа се создадоа услови 
за негово формирање и отпочнување со работа. Со формирањето на центарот, мерките и 
активностите за откривање фалсификати на евра и други странски валути, коишто согласно 
со претходната законска регулатива ги вршеше Министерството за внатрешни работи се 
пренесени кај Народната банка. За таа цел, Народната банка во првиот квартал од 

143  Регулативата на Европската унија во доменот на заштита на еврото од фалсификување, (EC) No 1338/2001
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2011 година донесе Упатство за откривање и постапување со фалсификувани 
пари. Во него е дефиниран начинот на откривање и постапување покрај со фалсификувани 
домашни, и со странски пари. 

2.8. Унапредување на банкарската регулатива и банкарската 
супервизија
 
2.8.1. Унапредување на законската и подзаконската регулатива во 
доменот на банкарството 

2.8.1.1. Закон за банките

Постоењето соодветна регулативна рамка е основа за изградба на здрав, стабилен 
и сигурен банкарски систем. Нејзината цел е да обезбеди прудентно управување и 
соодветно работење на банките, како и ограничување на системските ризици.

Пред донесувањето на Законот за банките од 2007 година, во примена беше Законот 
за банките од јули 2000 година144. Со Законот од 2000 година, беше направен значителен 
напредок во прифаќањето на меѓународните супервизорски и банкарски стандарди во 
Република Македонија. Тој овозможи задоволителен степен на усогласеност со европските 
директиви145, особено во поглед на терминологијата, процесот на лиценцирање, улогата 
на надворешната ревизија, поставеноста и методите на консолидирана супервизија, 
овластувањата на супервизорскиот орган и видовите корективни мерки кон банките. 

Новиот Закон за банките од јуни 2007 година (објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 67/2007) обезбеди значајно квалитативно унапредување 
на банкарската регулатива и супервизија во Република Македонија. Со овој закон се 
обезбеди значителна усогласеност на домашното законодавство со базелските принципи за 
ефикасна банкарска супервизија (како меѓународно прифатени стандарди за банкарското 
работење и банкарската супервизија) и претставуваше значаен чекор кон хармонизација 
со европската регулатива од областа на банкарството (Европската директива 2006/48 
за основање и работење на кредитните институции146 и Европската директива 2006/49 
за адекватноста на капиталот на инвестициските фирми и кредитните институции147). 
Законот беше мошне позитивно оценет и од страна на Евалуациската мисија на Европската 
комисија во доменот на финансиските услуги во Република Македонија (Peer Assessment 
evaluation mission on financial services issues), спроведена во јуни 2007 година. 

Со овој закон се изврши усогласување на дефинициите коишто ги содржи, 
со дефинициите од Европската директива 2006/48 за основање и работа на кредитните 
институции. Притоа, се изврши допрецизирање на дел од дефинициите содржани во 
претходниот закон (како, дефиницијата за „поврзани лица“), но и се прошири бројот на 
поими коишто се дефинираат (како „контрола“, „блиски врски“, „небанкарска финансиска 
институција“, „други финансиски активности“, „финансиско холдинг друштво“, „друштво 

144  „Службен весник на Република Македонија“, бр. 63/2000, 103/2000, 37/2002, 51/2003 и 85/2003.
145  Directive 2000/12/EC of the European Parliament and the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and 

pursuit of the business of credit institutions. Оваа Директива е отповикана со новата банкарска директива 2006/48 
(Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and 
pursuit of the business of credit institutions (recast)).

146  Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council relating to the taking up and pursuit of the 
business of credit institutions (recast).

147  Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council on the capital adequacy of investment firms and 
credit institutions (recast).
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за помошни услуги на банка“, „странска банка“ итн.). Со новиот закон се постигна и 
терминолошко усогласување на активностите коишто може да ги врши банка, со 
Анексот 1 на Директивата 2006/48. 

Позначајните измени и унапредувања во Законот за банките од 2007 година се 
однесуваат на следново:

(1) зголемување на цензусот за минималното ниво на капитал потребен 
за основање и работење на банка, од 3,5 милиони евра на 310 милиони денари (нешто 
над 5 милиони евра), што претставуваше значаен чекор кон прифаќање на европските 
стандарди. Како и во претходниот закон, така и во овој закон, во зависност од активностите 
коишто сака да ги извршува банката, покрај минимум потребниот капитал, потребен е 
дополнителен капитал, во висина од најмалку 540 милиони денари (околу 9 милиони 
евра), заради вршење одредени финансиски активности;

Законот за банките предвидува двостепена постапка за издавање дозвола 
за основање и работење на банките во Република Македонија, што е специфика на 
македонската банкарска регулатива. Во првата фаза, врз основа на оцена на доставената 
документација и по исполнување на пропишаните критериуми, гувернерот на Народната 
банка издава привремена дозвола. Во привремената дозвола се наведуваат условите 
коишто треба да ги исполни банката во определен временски рок, за да добие конечна 
дозвола за основање и работење. 

(2) зајакнување на критериумите коишто треба да ги исполнува акционер 
на банка, имајќи ги предвид укажувањата во Извештајот од мисијата на Светската банка 
за оцена на управувањето во банкaрскиот сектор, од јуни 2005 година. Зајакнувањето на 
критериумите за акционер во банка произлезе и од препораките на ФАТФ (Financial Action 
Task Force) и Базелскиот комитет за банкарска супервизија, за ограничување на можноста 
за влез на капитал со сомнителен карактер во банкарскиот систем. Новините беа насочени 
кон зголемување на транспарентноста на акционерската структура. Транспарентната 
акционерска структура треба да ја поддржи стабилноста, сигурноста и угледот на банките 
и воедно е предуслов за успешно корпоративно управување во банка. Унапредувањето 
на прудентните барања и критериумите во доменот на лиценцирањето, се однесуваше 
пред сѐ на оцената на соодветноста на акционерите со квалификувано учество148 во 
банка. Законот предвидува примена на исти критериуми за оцена на акционерите со 
квалификувано учество, без разлика дали оцената се врши во постапката на основање нова 
банка, или при промена на сопственичката структура на постојна банка. Критериумите, 
меѓу другото, вклучуваат оцена на ризикот којшто може да го носи лицето кое има намера да 
стекне квалификувано учество во банка за нејзината стабилност, сигурност и репутација, 
односно нејзиното работење во согласност со прописите. Притоа, Законот за банките јасно 
ги идентификува лицата кои не можат да станат акционери со квалификувано учество 
во банка: лица на кои им е изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за 
вршење професија, дејност или должност, против кои е поведена стечајна постапка, 
кои не поседуваат репутација и кои не ги почитуваат одредбите од Законот или мерките 
изречени од гувернерот на Народната банка. 

148  Со новиот Закон за банките, дефиницијата за акционер со квалификувано учество е проширена, односно 
квалификувано учество во банка претставува директно или индиректно поседување најмалку 5% од вкупниот 
број на акции или од издадените акции со право на глас во банка, или кои овозможуваат значително влијание 
врз управувањето на банката. Во претходниот закон, прагот за акционер со квалификувано учество кој е 
предмет на лиценцирање од страна на Народната банка изнесуваше 10% од вкупниот број акции со право на 
глас (но не и од вкупните акции). Со измените и дополнувањата на Законот извршени во 2003 година (објавени 
во „Службен весник на РМ“, бр. 51/2003) овој праг беше намален на 5% од вкупниот број акции со право на 
глас. Ваквата измена беше направена бидејќи практичната примена на Законот покажа дека прагот од 10% е 
превисок и доведуваше до постоење на повеќе акционери со значително учество во банка (нешто помало од 
10%), коишто не беа лиценцирани од страна на Народната банка. 
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Законот содржеше и одредба според која ниту лицата кои се осудени со казна 
затвор за кривично дело од областа на банкарството и финансиите, не можеа да 
станат акционери во банка со квалификувано учество. Овој критериум, со кој се цени 
интегритетот на потенцијалниот акционер на банка, беше укинат од страна на Уставниот 
суд, со одлука од 09.07.2008 година. Соодветна одредба постоеше и како критериум 
за членовите на Надзорниот и Управниот одбор на банка, но и таа беше укината со 
оваа одлука од Уставниот суд. Инаку, главниот мотив за спроведување ваков критериум 
при лиценцирањето, произлезе од природата на активностите на банките, коишто како 
финансиски посредници, работат со туѓи средства и евентуално несоодветниот интегритет 
на овие лица би можело да значи загрозување на правата на далеку поголем број лица-
клиенти на банките. Народната банка и натаму смета дека таквите лица не треба да имаат 
такви права во банките, што е воедно и светска практика.

Истовремено, паралелно со можноста Народната банка да ја одземе претходно 
издадената согласност на акционер, беше воведена и можноста Народната банка да врши 
продажба на акциите на акционер кој повеќе не ги исполнува пропишаните критериуми 
за акционер или кој стекнал квалификувано учество по разни основи без претходна 
согласност од Народната банка. 

(3) унапредување на корпоративното управување149 во банките, како 
особено битен сегмент во современото банкарско работење. Унапредувањето се изврши 
преку јасно дефинирање и разграничување на правата и одговорностите на органите 
на надзор и управување. Законот за банките ги дефинира и ги разграничува правата 
и одговорностите на органите на банката (Собрание, Надзорен одбор, Управен одбор, 
Одбор за управување со ризиците и Одбор за ревизија), како и улогата и делокругот 
на активности на Службата за внатрешна ревизија и лицето/организацискиот дел за 
контрола на усогласеноста на работењето на банката со прописите. Исто така, Законот ги 
дефинира условите (работно искуство, образование, посебни познавања, интегритет и 
сл.) коишто треба да ги исполнат лицата со посебни права и одговорности во банката150. 
Преку воведување на строгите критериуми коишто треба да ги исполнуваат членовите на 
органите на банката и останатите лица со посебни права и одговорности во банката, се 
создаде основа за подобрување на целокупното управување на банките. Законот содржи 
овластување за гувернерот на Народната банка да ја повлече согласноста не само на 
член на Управниот одбор (што беше регулирано и во претходниот закон), туку и на член 
на Надзорниот одбор на банка. 

За да се заштитат банките, односно имотот и средствата со кои тие располагаат, 
во Законот се зајакнаа и критериумите коишто го регулираат судирот на интереси (член 
100). Имено, лицата со посебни права и одговорности во банките се должни редовно, на 
секои шест месеци, да дадат изјава за постоење или непостоење на судир на нивниот 
личен интерес (вклучително и интересите на поврзаните лица) со интересот на банката. 
Лицата кај кои е утврдено постоење судир на интерес не смеат да присуствуваат при 
разгледувањето и донесувањето на одлуки, да склучуваат договори или да вршат други 
деловни активности, доколку нивната објективност е доведена во прашање заради 
постоење на таквиот судир на интереси, односно на личен интерес во донесувањето 
одлуки.

149   Слабостите во претходната регулатива за корпоративното управување, како и соодветните сугестии за 
нејзино унапредување, беа содржани во Извештајот од мисијата на Светската банка за оцена на управувањето 
во банкaрскиот сектор, од јуни 2005 година (Technical Note, Review of Governance of the Banking Sector, June 
2005). Оваа мисија беше спроведена паралелно со мисијата на ММФ за оцена на корпоративното управување 
во банките (ROSC-Report on the Observance of Standards and Codes).

150  Лице со посебни права и одговорности е физичко лице кое е член на Надзорен одбор, Управен одбор, Одбор 
за ревизија, Одбор за управување со ризици и други раководни лица во банката, согласно со статутот на 
банката.
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(4) унапредување и зајакнување на системите на банките за управување 
со ризиците. Новиот закон за банките воведе јасна обврска за банките за воспоставување 
и одржување соодветен систем за управување со ризиците, којшто треба да ги вклучува 
најмалку кредитниот ризик, ликвидносниот ризик, ризикот од промена на каматните 
стапки, валутниот ризик, пазарниот ризик, ризикот од концентрација, оперативниот 
ризик, но и сите останати материјални ризици на кои се изложени банките во своето 
работење. Имено, Законот за банките дава можност, при утврдувањето на висината на 
капиталот потребен за покривање на ризиците да се вклучат и други ризици (а не само 
оние коишто се експлицитно наведени во регулативата), доколку банката или Народната 
банка оцени дека е тоа потребно заради природата, видот и обемот на активностите што 
ги врши банката. Ваквите одредби претставуваа солидна основа за примена на Новата 
базелска капитална спогодба (ВАSЕL II), како еден од основните среднорочни приоритети 
на Народната банка. Во овој контекст, значајни се и одредбите со кои Народната банка е 
овластена да пропишува повисока стапка на адекватност на капиталот во зависност од 
обемот, природата и сложеноста на активностите коишто ги извршува банката, ризиците 
на кои таа е изложена, како и во зависност од нејзините системи за управување со ризици 
и системите на внатрешна контрола. Овие одредби, исто така, претставуваа и суштински 
предуслов за постепениот премин кон супервизијата којашто врши оцена на ризиците на кои 
се изложени банките во своето работење и кон примена на вториот столб („Супервизорска 
оцена“) од Новата базелска капитална спогодба. 

(5) воведување експлицитно право на Народната банка за вршење надзор 
над работењето на лицата поврзани со банката, на други лица во банкарската 
група и на друштвата за помошни услуги на банката. Покрај супервизијата на 
поединечна банка, Законот за банките го прецизира и начинот на спроведувањето 
консолидирана супервизија. Претходната законска и подзаконска регулатива овозможуваше 
спроведување консолидирана супервизија на банкарска група од страна на Народната 
банка, при што не беа јасно прецизирани обврските и одговорностите на матичното лице и 
членовите на банкарската група, како и на одделните финансиски супервизорски органи. 
Со новиот закон за банките: (а) точно се дефинира постоењето на банкарската група; (б) 
се определуваат одговорностите на матичното лице; (в) се дефинираат супервизорските 
стандарди коишто банкарската група е должна да ги почитува (Законот за банките не 
прави разлика помеѓу супервизорските стандарди на поединечна и на консолидирана 
основа, односно банкарската група е должна да ги почитува и да ги следи одредбите од 
овој закон со кои се дефинираат супервизорските стандарди и управувањето со ризиците 
во банка); (г) јасно се дефинира обврската за банката којашто е предмет на консолидирана 
супервизија, да воспостави и да одржува соодветни системи за управување со ризикот; 
(д) се прецизира начинот на соработка и размена на информации помеѓу супервизорските 
органи надлежни за работењето на одделните членови на банкарската група.

(6) зголемување на транспарентноста во вршењето на финансиските 
активности. Во насока на зголемување на транспарентноста и пазарната дисциплина на 
банките во вршењето на финансиските активности и управувањето со ризиците, со Законот 
за банките се обезбеди зајакнување на улогата на надворешниот ревизор, зајакнување 
на сметководствените стандарди151 за банките (преку усогласување на домашните 
сметководствени стандарди за банките со Меѓународните сметководствени стандарди 
и Меѓународните стандарди за финансиско известување), како и воведување обврска за 
банките за редовно објавување податоци и извештаи (коишто се однесуваат на: работењето 
на банката, акционерската структура на банката, висината на сопствените средства и 
адекватноста на капиталот и системите и процесите за управување со ризиците).

Законот за банките ги дефинира минималните критериуми коишто треба да ги 
исполнува друштвото за ревизија, за да може да врши ревизија на работењето и на 

151   Со Законот беше воведена експлицитна обврска за Народната банка да го пропише сметковниот план и 
сметководствените правила за банките (член 103).
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годишните финансиски извештаи на банките во Република Македонија. Имено, гувернерот 
има можност да не прифати одредено друштвото за ревизија да врши ревизија во банка, 
доколку друштвото за ревизија: има помалку од 3 години искуство во вршење ревизии; 
е поврзано лице со банката; во последните 3 години вршело советодавни услуги на 
банката или во последните 3 години било под мерки изречени од страна на Институтот 
на овластени ревизори. Воедно, се ограничи бројот на последователни ревизии на 
годишните финансиски извештаи на една банка, коишто може да ги изврши исто друштво 
за ревизија (најмногу пет последователни ревизии). Со Законот се прошири и опфатот 
на надворешната ревизија, при што надворешниот ревизор треба да става поголем 
акцент на оцената на ризиците со кои се соочуваат банките во своето работење и на 
начинот на управување со нив. Друштвото за ревизија, меѓу другото, треба да изврши 
оцена на системите на внатрешна контрола и извршувањето на внатрешната ревизија, 
усогласеноста со прописите, соодветноста на сметководствените политики и процедури, 
сигурноста на информативниот систем и слично. Преку ваквиот начин на регулирање на 
надворешната ревизија се зајакнаа критериумите за друштвата коишто вршат ревизија 
на работењето на банките, со што се постигна зголемена ефикасност во надзорот на 
работењето на банките.

(7) Регулирањето на банкарската тајна (член 111 и 112) како посебно важна 
категорија во односот на банките кон своите клиенти и со овој закон за банките го задржа 
своето значење, со одредени мали модификации, заради моменталните светски и домашни 
активности во доменот на спречувањето финансирање на тероризмот. Заради глобалната 
борба против финансирањето на тероризмот, обврската за чување на банкарската тајна за 
лицата со посебни права и одговорности и вработените во банката не се однесува доколку 
документите, податоците и информациите се соопштуваат на барање на точно наведени 
субјекти во рамките на извршувањето на нивните надлежности утврдени со закон.

(8) Со новиот закон за банките е направен чекор напред кон либерализирање 
на пазарот на финансиски услуги. Со него се обезбеди можност за странските 
банки (вклучително и банките од ЕУ) да даваат банкарски и други финансиски услуги 
на територијата на Република Македонија, преку отворање филијали. Регулирањето на 
филијалите на странските банки е во насока на олеснување на пристапот на странските 
банки на домашниот пазар на финансиски услуги, отворање можност за зголемување 
на конкуренцијата на домашниот пазар, а со тоа и создавање услови за поевтини 
и поквалитетни финансиски услуги во земјата. Законот за банките прави разлика во 
третманот на филијалите на банките од земјите-членки на Европската унија и филијалите 
на банките од другите земји. Но, сѐ до полноправното членство на Република Македонија 
во Европската унија, филијалите на банките од земјите-членки на Европската унија и од 
останатите земји ќе имаат еднаков третман. Во овој дел од Законот, целосно се преземени 
одредбите од Европската директива 2006/48, со кои се регулира отворањето и работењето 
на филијали на банки од Европската унија. Странската банка може преку филијала 
во Република Македонија да ги врши финансиските активности за кои е овластена од 
надлежен орган во земјата во која се наоѓа седиштето на банката, секако, доколку тие 
финансиски активности се предвидени и за банките во Република Македонија. Странските 
банки во Република Македонија се изедначени со домашните банки и следствено на тоа, на 
филијалите на странски банки соодветно се применуваат одредбите од Законот за банките 
коишто се однесуваат на управен одбор, извештаи, сметководство и ревизија, банкарска 
тајна, супервизија, надзор и мерки освен мерката за докапитализација, администрација, 
стечај на банка, ликвидација на банка и казнени одредби. 

Филијалата на странска банка нема својство на правно лице, но во правниот промет 
на територијата на Република Македонија, настапува во име и за сметка на странската 
банка, таа има право да стекнува права и да презема обврски и има право на пристап пред 
судовите и другите органи на Република Македонија под истите услови како и банките 
основани согласно со овој закон. 
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 Филијала на странска банка во Република Македонија може да се отвори врз 
основа на претходно добиена дозвола од гувернерот за отворање и работа на филијалата 
(дозволата се издава врз основа на доставени податоци од кои може да се оцени стабилноста 
и капацитетот за внимателно работење на банката којашто ја отвора филијалата како 
и соодветноста на супервизијата во земјата во која е седиштето на странската банка. 
Исто така се оценува и професионалното искуство и квалификациите на лицата кои ќе 
управуваат со филијалата). Филијали во Република Македонија може да отворат само 
странски банки со рејтинг најмалку БББ според „Стандард и Пурс“, „Фич ИБЦА Томпсон 
банк воч“ или Баа2 според „Мудис“. Филијалата на странска банка е должна да располага 
со парични средства во износ од најмалку 120 милиони денари, коишто имаат третман на 
сопствени средства на филијалата. Овој износ мора да се одржува на ниво од најмалку 
5% од вкупните депозити на филијалата во Република Македонија. 

 Депозитите коишто ги прима филијалата на странска банка задолжително се 
осигуруваат во Фондот за осигурување на депозити на Република Македонија под исти 
услови како и депозитите на банките со седиште во Република Македонија. Депозитите 
на филијала на банка од земја-членка на ЕУ ќе бидат вклучени во шемата за гарантирање 
депозити на матичната земја.

 Досега не е отворена ниту една филијала на странска банка.

(9) Со Законот за банките подобро се уреди и отворањето филијали на 
домашните банки во странство. Банките со седиште во Република Македонија коишто 
имаат намера да отворат филијали во странство задолжително треба да добијат дозвола 
од гувернерот. Притоа, преку филијалите во странство, банката може да ги врши само 
оние банкарски и други финансиски активности за кои добила дозвола од гувернерот на 
Народната банка.

 (10) зајакнување на корективните мерки и зголемување на ефикасноста 
на постапката за излез на банка од банкарскиот систем. Една од позначајните 
квалитативни промени содржани во новиот закон за банките се однесува на видот на 
мерките коишто Народната банка може да ги преземе кон банка, банкарска група, акционер 
или орган на банката, како и на начинот и постапката за нивното преземање. Законот дава 
можност за избор помеѓу широка лепеза на мерки, при што изборот зависи, пред сѐ, од 
сериозноста на незаконитоста или неправилноста и нејзиното влијание врз стабилноста 
и сигурноста на банката, нејзините депоненти и банкарскиот систем во целина. Законот 
овозможува градација на мерките коишто се преземаат кон банките, и тоа редовни  
мерки152 како поблаг механизам за надминување на слабостите кај банките, дополнителни 
мерки153, воведување администрација, повлекување согласност и одземање на дозволата 
за основање и работа154. 
 
 Покрај тоа што Законот од 2007 година јасно ги систематизира мерките коишто 
може да ги презема гувернерот, за разлика од претходниот закон, тој ги утврдува и 
минимумот услови коишто треба да постојат за да може да биде преземена одредена 
мерка. Гувернерот презема редовни мерки кога банка или банкарска група не ги почитува 
прописите со кои е уредено работењето на банките, но со тоа не се нарушува сигурноста на 

152   Редовните мерки се дефинирани во членот 132 од Законот.
153   Дополнителните мерки се дефинирани во членот 133 од Законот.
154   Со овој закон, покрај другите критериуми, како основа за укинување на дозволата за основање и работа 

на банка се воведе и случај на неизвршување банкарски работи од страна на банката подолго од 6 месеци, 
наспроти дотогашните 12 месеци, со што се постигна усогласување со европската директива.
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банката155. Гувернерот презема дополнителни мерки кон банка или акционер на банка кога 
постои сериозно прекршување на прописите со што е доведена во опасност сигурноста и 
стабилноста на банката156.

 Во рамките на корективните мерки, особено е значаен механизмот на повлекување 
на согласноста (на акционер со квалификувано учество, член на надзорен одбор или управен 
одбор и др.) од страна на Народната банка, во случаите кога повеќе не се исполнуваат 
условите врз основа на кои е издадена согласноста. Во врска со претходното, особено 
значаен механизам што е воведен во Законот за банките е можноста за ограничување на 
правата од акциите, во случај кога акциите се стекнати спротивно на Законот за банките, 
или ако е повлечена претходно издадената согласност за стекнување акции во банка. 
По укинувањето на правото на глас, на акционерот му се дава можност, во одреден рок, 
да ги продаде таквите акции. Доколку акционерот не постапи согласно со изречената 
мерка, Народната банка има право да го ограничи и правото на дивиденда и да спроведе 
продажба на акциите во име на акционерот, по пат на јавна берзанска аукција. Воедно, 
акционерот кој нема да ги продаде акциите во определениот рок не може да биде или 
да стане акционер на друга банка. Транспарентноста на ваквиот механизам е во насока 
на зголемување на ефикасноста на излезот од банкарскиот систем на несоодветните 
акционери, односно акционерите кои не поседуваат углед и интегритет и чие работење 
може да ја загрози стабилноста и сигурноста на банката или да го отежни извршувањето 
на супервизорската функција на Народната банка.

 Со Законот се извршија и одредени подобрувања во делот на воведувањето на 
администрација во банка. Се проширија случаите кога се воведува оваа постапка157, се 
прецизираа активностите коишто во рамките на спроведување на администрацијата можат 
да бидат преземени од страна на администраторите, се воведе можност за продажба на 
акциите на банката во администрација по пат на јавна берзанска аукција, во услови кога 
постојните акционери не се заинтересирани за докапитализација на банката. Со Законот 
се зајакнаа и критериумите коишто треба да ги исполнува администраторот на банка и 
тие се исти со критериумите за член на управен одбор на банка.

 Со именувањето на администраторите (најмногу три лица) престануваат сите 
надлежности на надзорниот и управниот одбор на банката, како и на собранието на 
акционери (освен надлежноста за донесување одлука за зголемување на капиталот) и 
нивните овластувања преминуваат на администраторите. 
 
 Мерката за воведување администрација на банка претставува еден вид преодна 
мерка, којашто треба да доведе или кон закрепнување на банката или кон нејзин излез од 
банкарскиот систем (член 143-151).

155  Условите коишто треба да бидат исполнети за изрекување редовна мерка се определени во членот 132 од 
Законот.

156  Условите што треба да бидат исполнети за преземање дополнителни мерки се определени во членот 133 од 
Законот.

157  Администрацијата се воведува со решение на гувернерот доколку се исполнети следниве услови: сериозно 
е загрозена солвентноста на банката; банката и/или акционерите одбиваат да ги исполнат или не преземаат 
соодветни активности за исполнување дополнителните мерки изречени од страна на гувернерот со што 
се загрозува ликвидноста и солвентноста на банката; Надзорниот одбор на банката не поднесол план за 
подобрување на состојбата во банка; Народната банка го одбила планот за подобрување на состојбата во 
банка; банката не го спроведува планот за подобрување на состојбата во банка во предвидените рокови; 
банката не го достигне потребното ниво на сопствени средства во рокот даден со планот за подобрување 
на состојбата во банка и стапката на адекватност на капиталот на банката се намали под 50% од стапката 
пропишана со Законот.
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Со Законот прецизно се утврдени случаите кога се воведува стечајна постапка 
во банка158. Оваа постапка не може да се отвори без претходно решение на гувернерот 
на Народната банка за исполнување на условите за воведување на стечај во банка. Со 
Законот се зајакнаа и критериумите за стечаен управник, кој покрај условите предвидени 
во Законот за стечај, треба да ги исполнува и критериумите за член на управен одбор на 
банка. Воедно, доколку во текот на стечајната постапка се појават услови за разрешување 
на стечајниот управник, судот е должен да обезбеди мислење од гувернерот за именување 
нов стечаен управник. Ваквото регулирање на стечајната постапка во банка има за цел 
поефикасно и постручно да се спроведе стечајната постапка, имајќи предвид дека во 
практиката стечајните постапки се спроведуваат бавно, не исклучувајќи ја можноста за 
злоупотреби од страна на стечајните управници. Заради олеснување за клиентите при 
отворање на стечајната постапка во банка, со измените на Законот за банките од јули 
2009 година159 се воведе одредба, дека побарувањата на правните и физичките лица врз 
основа на депозити во банката во стечај се сметаат за пријавени со денот на отворањето 
на стечајната постапка. 
 
 Ликвидациската постапка ја спроведува надлежниот суд врз основа на одлука на 
гувернерот на Народната банка, и тоа во два случаи: кога акционерите ќе донесат одлука 
за престанување со работа на банката, а не постојат услови за стечај и кога Народната 
банка ќе ја одземе дозволата за основање и работење на банка, а не постојат услови за 
стечај. Ликвидацијата на банка се врши во согласност со одредбите од Законот за банките 
коишто се однесуваат на стечајната постапка. Заради зачувување на имотот на банката, 
со денот на донесувањето на решението за утврдување на условите за спроведување 
ликвидациската или стечајната постапка од страна на гувернерот, па сѐ до денот на 
отворањето на постапката од страна на надлежниот суд, гувернерот именува овластени 
работници во банката.

(11) Особено значајни беа одредбите во Законот, со кои се оневозможуваше 
судот да го поништи решението на гувернерот на Народната банка за: воведување 
администрација во банка, (не)издавање или одземање дозвола за основање и 
работење на банка и воведување стечајна или ликвидациска постапка во банка. 
Од бројните случаи на одлучување на гувернерот за кои може да се поведе тужба, беа 
избрани само овие четири случаи, коишто имаат суштинско значење за стабилноста и 
сигурноста на банкарскиот систем во целина. Во Законот беше определено дека Судот ќе 
може само да утврди незаконитост на решението, а подносителот на тужбата можеше, по 
судски пат, да покрене постапка за надомест на штета од Народната банка. Оправданоста 
од постоењето на ваква одредба во Законот се темелеше на карактерот на активностите 
коишто ги вршат банките како финансиски посредници и улогата и одговорноста на 
Народната банка во грижата за депонентите на одделна банка и банкарскиот систем во 
целина. Потребата од издвојување на овие четири случаи од бројните случаи за кои може 
да се поведе постапка по тужба против одлуките на гувернерот на Народната банка, 
произлезе од специфичниот карактер на овој вид одлуки. Имено, станува збор за одлуки 
коишто имаат директно влијание врз основањето и работењето на банките во Република 
Македонија и како такви не треба да бидат предмет на поништување, бидејќи реално 
не е можно враќање во претходната состојба. Укинувањето на дозволата за основање и 
работење, вклучително воведување администрација, стечајна и ликвидациска постапка 
имаат јавен карактер и речиси не постои ни најмала веројатност при евентуално враќање 
на банката во претходна состојба таа да продолжи нормално да работи. Поништувањето 

158   Услови за воведување стечајна постапка во банка постојат кога банката е несолвентна, ако врз основа на 
извештајот на администраторот или во текот на спроведувањето на планот за рехабилитација се утврди дека 
банката е несолвентна или во постапката на ликвидација на банка се утврди дека нејзиниот имот не е доволен 
за исплата на сите побарувања на нејзините доверители. 

159   Објавени во „Службен весник на РМ“, бр. 90/2009.
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на одлуката за воведување администрација, односно враќање во претходна состојба, 
создава можност депонентите веднаш да ги повлечат депозитите, што уште повеќе би 
влијаело кон влошување на состојбата во која се наоѓа банката. При регулирањето на 
ваквата постапка на судска заштита, се имаа предвид практиката и искуствата на други 
земји. Имено, во Белгија, Словенија, Полска, Холандија (земји што се членки на ЕУ), исто 
така и во Хрватска и Србија, заштитата на ова право на супервизорскиот орган е законски 
пропишана, на ист или сличен начин како што тоа беше направено со Законот за банките. 
Сепак со Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија од 09.07.2008 година, оваа 
одредба од Законот на банките беше укината. Народната банка останува на мислење дека 
основните четири случаи, наведени погоре, треба да бидат правно регулирани.

 (12) воведување на Народната банка како прекршочен орган. Ова е особено 
значаен инструмент со кој располага Народната банка, со кој се зголемува ефикасноста во 
изрекувањето мерки. Законот за банките предвидува можност за изрекување прекршок кон 
банка, одговорните лица во банката, сите правни лица коишто се должни да постапуваат 
согласно со Законот за банките (акционери со квалификувано учество, брокерски куќи, 
друштва за ревизија, лица поврзани со банката), како и одговорните лица во тие правни 
лица. 

Во периодот јуни 2007 - февруари 2008 година, Народната банка ја 
донесе целокупната подзаконска регулатива којашто произлегува од Законот 
за банките, во период од девет месеци по неговото стапување на сила. Имено, беа 
донесени вкупно 23 подзаконски акти, со што беше заокружена регулативната рамка за 
банките и банкарската супервизија. 

2.8.1.2. Подзаконска банкарска регулатива

Издавање дозволи и согласности на банките и штедилниците во Република •	
Македонија 

Издавањето дозволи и согласности е дефинирано со законската регулатива 
којашто се однесува на основањето и работењето на банките и штедилниците во Република 
Македонија. Покрај видовите дозволи и согласности коишто се издаваат од страна на 
Народната банка, со законската регулатива се дефинираат и постапката, документацијата 
и условите коишто треба да бидат исполнети за издавање одредена дозвола или согласност. 
Доколку се има предвид законската основа за вршење на издавањето дозволи и согласности 
на банките и штедилниците, периодот од 2004 до 2011 година може да се подели во два 
дела: (1) периодот од 2004 до 2006 година, кога издавањето дозволи и согласности се врши 
врз основа на Законот за банките донесен во 2000 година160 и соодветната подзаконска 
регулатива донесена врз основа на овој закон и (2) периодот од 2007 до 2011 година во 
кој издавањето дозволи и согласности се врши врз основа на новиот Закон за банките161 
од 2007 година и соодветната подзаконска регулатива. 

 
Издавање дозволи и согласности на банките и штедилниците во периодот 
2004 – 2006 година

Во периодот од 2004 до 2006 година, Народната банка го вршеше издавањето 
дозволи и согласности на банките и штедилниците врз основа на одредбите содржани во 
Законот за банките од 2000 година и двете одлуки за издавање дозволи и согласности на 

160  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 37/2002, 51/2003 и 85/2003.
161  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2007, 90/2009 и 67/2010.
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банките донесени во текот на истата година162. 

Во 2004 година беа спроведени 69 постапки на издавање дозволи и 
согласности (51 постапка кај банки и 18 постапки кај штедилници). Видовите на барањата 
за издавање дозволи и согласности се дадени во табелата 13.

Табела 13
Вид барање за издавање согласност/дозвола во 2004 година

Извор: НБРМ

 Врз основа на измените на Законот за банките од 2003 година, Народната банка 
беше должна да ги замени актите за основање на банките со одлуки за издавање дозвола 
за основање и работење на банките. Во 2003 година, беа заменети актите на седум банки, 
додека во текот на 2004 година Народната банка ги заврши започнатите активности, така 
што ги замени актите за основање и на преостанатите четиринаесет банки.

Во декември 2004 година беше издадена и дозвола за реорганизирање на „ПроКредит 
банка“ АД Скопје од банка за микрофинансирање, основана согласно со Законот за банки 
за микрофинансирање163, во банка основана согласно со Законот за банките.

Согласно со Законот за банките, во рамките на издавањето дозволи и согласности 
на банките и штедилниците, Народната банка го испитуваше изворот на средствата со кои 
се купуваат акциите или уделите во банките и штедилниците. За секое стекнување акции, 
односно удели коишто претставуваат 1% до 5% од вкупниот број акции, односно удели со 
право на глас, правните и физичките лица беа должни да достават известување со доказ за 
изворот на средствата. Во текот на 2004 година е дадено позитивно мислење за доказот за 
изворот на средствата за петнаесет доставени известувања, за две известувања е дадено 
негативно мислење, а негативно е одлучено и за дел од едно известување.

Во 2005 година, Народната банка спроведе 87 постапки на издавање дозволи 
и согласности кај банки и штедилници, коишто се прикажани по видови во табелата 
подолу.

162  Одлука за потребната документација за издавање дозволи според одредбите на Законот за банките, Законот 
за хартии од вредност и Законот за банки за микрофинансирање и Одлука за издавање согласности на банките 
и за доставување на известувања за промена на сопственичката структура на акции со право на глас.

163  Овој закон беше донесен во 2002 година, а во 2006 година, по реорганизирањето на „ПроКредит банка“ АД 
Скопје, овој закон е укинат.

Вид барање за издавање

согласност/дозвола во
2004 година

Издадени

согласности/дозволи

Неиздадени

согласности/дозволи

Повлечени барања

Банка Штедилница Банка Штедилница Банка Штедилница

Именување работоводен
орган

25 3 2 1

Измена на статут 8 5 1

Стекнување над 5% од

акциите со право на
глас

5 2 2 1

Измена на назив,
седиште и адреса

1 3

Измена на одлука за

издавање дозвола

3

Увид во записник на
Народната банка

2 2

Трансформација на

штедилница во банка

2

Статусна измена 1
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Табела 14

Извор: НБРМ.

 Зголемениот број барања за издавање согласност за измена на Статут, пред сѐ, 
беше резултат на усогласување со новиот Закон за трговските друштва, со чии одредби 
трговските друштва, вклучувајќи ги и банките, беа должни да ги усогласат своите интерни 
акти најдоцна до 30.06.2005 година.

Кај штедилниците, во јули 2005 година, Народната банка издаде дозвола за статусна 
измена - припојување на „Штедилница Малешевка“ ДОО Берово кон „Инвестбанка“ АД 
Скопје (сегашна „Шпаркасе банка Македонија“ АД Скопје“), со што оваа штедилница 
престана да постои како правен субјект.

Како составен дел од издавањето дозволи и согласности, Народната банка 
го испитуваше и изворот на средствата со кои се купуваа акции и удели во банките и 
штедилниците (од 1% до 5%). Така, во 2005 година е дадено позитивно мислење за 
доказот за изворот на средства за осумнаесет доставени известувања (единаесет за банки 
и седум за штедилници).

Во текот на 2006 година се спроведоа 72 постапки на издавање дозволи и 
согласности кај банки и штедилници. Издадена е дозвола за статусна измена - спојување 
на „Тетекс-Кредитна банка“ АД Скопје и „Тетовска банка“ АД Тетово, со што овие две банки 
престанаа да постојат, а настана нов правен субјект „ТТК банка“ АД Скопје. Издадена 
беше и дозвола за статусна измена - припојување на „Македонска штедилница“ АД Скопје 
кон „Инвестбанка“ АД Скопје, со што оваа штедилница го изгуби правниот субјективитет. 
За едно барање за статусна измена - трансформација на штедилница во банка, не беше 
издадена дозвола.

Вид барање за издавање

согласност/дозвола во

2005 година

Издадени

согласности/дозволи

Неиздадени

согласности/дозволи

Повлечени барања

Банка Штедилница Банка Штедилница Банка Штедилница

Именување

работоводен орган

25 2 4 1

Измена на статут 26 3 1

Стекнување над 5% од

акциите со право на

глас

1 2 2 1

Измена на назив,

седиште и адреса

3 1

Капитално вложување 2 1

Увид во записник на

Народната банка

10 1

Статусни измени 1
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Табела 15

Извор: НБРМ.

Голем дел од активностите за издавањето дозволи и согласности на банките и 
штедилниците во 2006 година се однесуваше на испитувањето на изворот на средствата 
со кои се купуваат акциите и уделите во банките и штедилниците, поради значително 
зголемениот број известувања за промени со сопственичката структура на банките и 
штедилниците, коишто изнесуваат од 1% до 5% од акциите или уделите со право на 
глас. Поднесени беа 52 известувања, при што за 28 известувања Народната банка даде 
позитивно мислење за доказот за изворот на средствата (за осум банки и пет штедилници), 
за 21 известување (за шест банки) е дадено негативно мислење, а за три известувања (од 
две банки) не е одлучувано, бидејќи станале беспредметни во текот на постапката.

Издавање дозволи и согласности на банките и штедилниците во периодот 
2007-2011 година

Како што веќе беше истакнато, со донесувањето на новиот Закон за банките 
од 2007 година е извршено значително унапредување и зајакнување на издавањето 
дозволи и согласности на банките и штедилниците. Заради поконкретно определување на 
документите, податоците и информациите, начинот на нивното доставување и постапката 
за оценување определени со новиот Закон за банките, во јули 2007 година, Советот на 
Народната банка ги донесе: Одлуката за издавање дозволи на банка и Одлуката 
за издавање согласности164. Со донесувањето на овие одлуки, на повеќе од 70 страни 
подетаљно се определија минимум потребните критериуми коишто вообичаено се користат 
од супервизорските органи при спроведувањето на процесот на издавање дозволи и 
согласности на банките и штедилниците. Со новите одлуки од 2007 година се пропишаа јасни 
насоки за начинот на кој треба да се изврши оцената на исполнувањето на критериумите 
пропишани со Законот за банките, врз основа на кои гувернерот на Народната банка носи 
одлука за издавање на бараната дозвола или согласност или за одбивање на поднесеното 
барање. Друга новина којашто се воведе во постапката на издавање дозволи и согласности 
на банките и штедилниците со одлуките од 2007 година, се пропишаните прашалници 
коишто ги пополнуваат правните и физичките лица коишто го поднесуваат барањето за 

164  Одлуките се објавени во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/2007. Како резултат на утврдени 
практични проблеми при спроведувањето на одлуките, како и заради усогласување со Одлуките на Уставниот 
суд на Република Македонија (од јули и септември 2008), извршени се по две измени и дополнувања на овие 
одлуки. Измените и дополнувањата на одлуките се објавени во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 134/2007 и 139/2008.

Вид барање за издавање

согласности/дозволи во
2006 година

Издадени

согласности/дозволи

Неиздадени

согласности/дозволи

Повлечени барања

Банка Штедилница Банка Штедилница Банка Штедилница

Именување работоводен
орган

18 3 2 1 1 2

Измена на

Статутот/Договорот

14 8 1

Стекнување над 5% од
акциите со право на глас

3

Измена на назив,
седиште и адреса

4

Измена на одлука за

издавање дозвола

1

Увид во записник на
Народната банка

8 1

Статусна измена 1 1 1

Политика на сигурност

на информативниот
систем

2
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издавање дозвола, односно согласност. Прашалниците се вообичаен инструмент којшто 
се користи при спроведувањето на супервизорската функција, вклучително и во делот 
на издавањето дозволи и согласности на банките и штедилниците. Со прашалниците се 
добиваат дополнителни информации и податоци коишто се користат во постапката на 
оцена на барањето за издавање дозвола, односно согласност.

Со Одлуката за издавање дозволи на банка се пропишува постапката за 
оцена на барањето за издавање на следниве видови дозволи дефинирани со Законот за 
банките:

основање и работење на банка;− 

основање и работење на банка, контролирана од странска банка, или странско − 
лице коешто остварува учество во друга странска банка; и 

статусни промени.− 

Зајакнатите критериуми, коишто ги користи Народната банка при оцена на барањата 
за издавање дозвола за основање и работење на банка, дефинирани во Законот за банките, 
наоѓаат одраз во видот и содржината на документацијата и податоците и информациите 
коишто се дефинирани во оваа одлука. Со неа, во споредба со претходната одлука, се 
прошири и поконкретно се дефинира спектарот на податоци и информации коишто треба да 
се достават кон барањето за издавање на секој одделен вид дозвола, а коишто се неопходни 
при одлучувањето на Народната банка во доменот на издавањето дозволи и согласности 
на банките и штедилниците. Поточното определување на податоците и информациите 
пред сè се однесува на оцената на содржината на стратегискиот и оперативниот план за 
идното работење на банката, политиките и процедурите за управување со различните 
видови ризици и оцената на соодветноста на потенцијалните акционери и предложените 
членови на надзорниот и управниот одбор на банката. 

Со оваа одлука за првпат се изврши поконкретно определување на сите видови 
статусни промени на банка, во согласност со оние определени во Законот за трговски 
друштва. Во таа насока, покрај статусните промени опфатени со претходната регулатива 
(спојување на две или повеќе банки во една банка, поделба на банка на повеќе самостојни 
банки, припојување на банки и преобразба на штедилница во банка), со новата одлука се 
предвидоа и следниве модалитети на статусни промени:

присоединување на правно лице кон банка;− 

спојување на банка со друго правно лице во една банка;− 

раздвојување на банка, со основање две или повеќе нови банки и/или нови правни − 
лица;

раздвојување на банка со преземање, со пренос на целокупниот имот и обврски − 
на две или повеќе постојни банки и/или постојни правни лица, при што банката 
што се дели престанува;

издвојување со основање, со пренос на дел од имотот и обврските на една или − 
повеќе нови банки и/или нови правни лица, при што банката што се дели не 
престанува;

издвојување со преземање, со пренос на дел од имотот и обврските на една или − 
повеќе постојни банки и/или постојни правни лица, при што банката што се дели 
не престанува; и

спојување штедилници заради формирање банка.− 

Давањето можност за различни модалитети на статусни промени има за цел да 
обезбеди поголема ефикасност во постапките на преземање одредена банка, штедилница 
или друго правно лице од страна на друга банка, згаснување на дел или на сите активности 
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на една банка и пренос на имотот и обврските на друга нова или постоечка банка, или друго 
ново или постоечко правно лице без, притоа, да се спроведе постапка на ликвидација.

Со Одлуката за издавање согласности, Советот на Народната банка подетаљно 
ги пропиша документите, податоците и информациите, начинот на нивното доставување 
и условите и постапката при издавање согласност за:

измена и дополнување на статутот на банка; − 

отпочнување со вршење одредени финансиски активности од страна на банките − 
(издавање електронски пари; платен промет во земјата и странство; брз трансфер 
на пари; тргување со девизни средства; тргување со хартии од вредност; тргување 
со финансиски деривати; управување со средства и портфолио на хартии од 
вредност, по налог и за сметка на клиенти; давање услуги на банка-чувар на имот; 
купопродажба, гарантирање и пласман на емисија на хартии од вредност);

именување членови на надзорен одбор;− 

именување членови на управен одбор;− 

основање подружница, филијала или претставништво на банка во странство или − 
стекнување капитални делови во банка; 

основање или стекнување капитални делови во небанкарска финансиска − 
институција или во нефинансиска институција, коишто изнесуваат над 10% од 
сопствените средства на банката; 

отворање претставништво на странска банка; − 

промена на име и седиште на банка. − 

Со оваа одлука се воведоа две значајни новини во однос на претходната 
регулатива. Првата се однесува на критериумите за издавање согласност за вршење 
одредени финансиски активности. За разлика од претходната регулатива, каде што 
основен критериум при издавањето согласност за вршењето одредена финансиска 
активност беше висината на капиталот, со новиот Закон за банките и со оваа одлука, 
се прошири спектарот на критериуми, врз основа на кои Народната банка одлучува во 
овој домен. Така, покрај висината на сопствените средства, при оцената на барањето за 
издавање согласност се земаат предвид и подготвеноста на банката за отпочнување со 
вршење одредена нова финансиска активност, што меѓу другото подразбира: анализа на 
соодветноста на кадровската екипираност, техничката опременост и информативниот 
систем потребни за вршење на новата активност, вклученост на новата финансиска 
активност во системот на внатрешна контрола и системот за спречување на перење 
пари на банката, соодветноста на донесените политики и процедури за вршење на 
финансиската активност и слично. 

Втората позначајна новина произлегува од обврската воведена со новиот Закон 
за банките за добивање претходна согласност од Народната банка за именување член на 
надзорен одбор на банка. Во постапката на одлучување за издавање согласност за член на 
надзорен одбор, меѓу другото, се оценува степенот на познавање на прописите од областа 
на банкарството и/или финансиите и репутацијата и искуството на кандидатот. 

Во врска со издавањето согласности, банките беа должни да го извршат 
усогласувањето со новиот Закон во рок од 18 месеци. Усогласувањето се однесуваше на 
исполнувањето на критериумите за издавање согласности за:

статутот, лицата со посебни права и одговорности и супервизорските стандарди; − 

висината на почетниот капитал; − 

финансиските активности; − 
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органите на банка, пред сѐ на членовите на надзорниот одбор, што за првпат се − 
предвиде со новиот Закон за банките и 

постојните акционери со квалификувано учество во банка.− 

Согласно со Законот, банките беа должни:

најдоцна 12 месеци пред истекот на рокот за усогласување, односно до 09.12.2007 − 
година, да поднесат барање за издавање согласност за усогласување на статутот, 
за именување членови на надзорен одбор и за финансиските активности за кои 
согласно со Законот е потребна претходна согласност, и

најдоцна четири месеци од денот на влегувањето во сила на Законот, односно до − 
08.10.2007 година, постојните акционери со квалификувано учество во банките да 
поднесат барање за добивање согласност, според одредбите од новиот закон. 

Со оглед на ваквите рокови, во втората половина на 2007 година и особено во 2008 
година, значително се зголеми бројот на постапки на издавање дозволи и согласности на 
банките и штедилниците.

Во текот на 2007 година се спроведоа вкупно 121 постапка на издавање 
дозволи и согласности, од кои 117 кај банките и 4 кај штедилниците. 

Табела 16

Извор: НБРМ.

Кај штедилниците беа издадени три согласности за измена на Статут или Договор 
за основање, а едно вакво барање беше повлечено.

Во 2008 година, Народната банка целосно ги заврши постапките на издавање 
дозволи и согласности на банките, коишто беа резултат на законската обврска за 
усогласување со новиот Закон за банките, во делот на статутите, финансиските активности, 
органите на банките и усогласувањето на постојните акционери со квалификувано учество 
во банка со зајакнатите критериуми предвидени со Законот. Истовремено, Народната 
банка спроведуваше и редовни постапки на издавање дозволи и согласности кај банките 
и штедилниците, покрај усогласувањето со новиот закон. Како резултат на тоа, во 2008 
година бројот на спроведени постапки на издавање дозволи и согласности изнесуваше 
231 постапка (222 кај банки и 9 кај штедилници). 

Вид барање за издавање согласност /дозвола во 2007

година кај банки

Издадени

согласности
/дозволи

Неиздадени

согласности
/дозволи

Повлечени

барања

Усогласувањето на постојните акционери со
квалификувано учество во банка со одредбите на Законот

за банките - повторно издавање согласности на
постојните акционери

26 6 4

Именување членови на надзорниот одбор 17

Именување членови на управен одбор 17 1

Измени и дополнувања на статутите на банките 26

Стекнување над 5% од вкупниот број акции или од
акциите со право на глас во банка

8 1 1

Увид во записник на Народната банка 6 2

Политика за сигурност на информативниот систем 2
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Табела 17

Извор: НБРМ.

Издадена беше согласност за престанок со работа на „Граѓанска штедилница“ ДОО 
Скопје и за исполнување на условите за спроведување ликвидациска постапка, врз основа 
на барање поднесено од оваа штедилница. 

Во 2009 година, Народната банка спроведе вкупно 102 постапки на издавање 
дозволи и согласности, од кои 86 кај банките и 16 кај штедилниците. 

Табела 18

Извор: НБРМ.

Вид барање за издавање

согласности/дозволи
во 2008 година

Издадени

согласности/дозволи

Неиздадени

согласности/дозволи

Повлечени барања

Банка Штедилница Банка Штедилница Банка Штедилница

Именување членови на управен
одбор/управител

27 3 1

Именување членови на надзорниот
одбор

97 1 12

Усогласувањето на постојните

акционери со квалификувано
учество во банка со одредбите на
Законот за банките - повторно
издавање согласности на
постојните акционери

6 3 3

Усогласување на финансиските
активности со одредбите на
Законот за банките

18 4

Измена и дополнување на
Статутот/Договорот

17 5

Стекнување над 5% од акциите со

право на глас или од акциите со
право на глас во банка

4 1 1

Измена на име на банка 1 1

Измена на дозволата за основање
и работа на банка

1

Согласност за престанок со работа 1

Увид во записник на Народната
банка

6

Вршење нови финансиски
активности

4 1

Политика на сигурност на
информативниот систем

12 1

Вид барање за издавање

согласности/дозволи во 2009
година

Издадени

согласности/дозволи

Неиздадени

согласности/дозволи

Повлечени барања

Банка Штедилница Банка Штедилница Банка Штедилница

Именување членови на управен
одбор/управител

23 4 3

Именување членови на
надзорниот одбор

15 1

Измена и дополнување на

Статутот/Договорот

22 7

Стекнување над 5% од акциите
со право на глас или од акциите
со право на глас во банка

1 1

Промена на седиште 4

Согласност за престанок со
работа

1

Увид во записник на Народната

банка

11 2 1 1

Отпочнување со вршење
финансиски активности

1 1 1

Статусни измени 2
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На барање на „Штедилница Инко“ ДОО Скопје, беше издадена согласност за 
престанување со работа на штедилница и за исполнување на условите за спроведување 
ликвидациска постапка.

Во 2010 година беа спроведени 106 постапки на издавање дозволи и 
согласности од кои 98 кај банки и 8 кај штедилници. Издадена беше дозвола за статусна 
промена - присоединување165 на „Статер банка“ АД Куманово кон „Централна кооперативна 
банка” АД Скопје со важност од јануари 2011 година, со што „Статер банка“ АД Куманово 
престана да постои како посебно правно лице. На барање на „Штедилница Фершпед“ ДОО 
Скопје беше издадена согласност за престанување со работа и истовремено за исполнување 
на условите за спроведување ликвидациска постапка врз оваа штедилница.

Табела 19

Извор: НБРМ.

Зајакнување на корпоративното управување во банките •	

Во последните години, корпоративното управување добива сѐ поголемо значење 
за стабилно, сигурно и ефикасно работење на компаниите, вклучително и банките. Во јуни 
1999 година, ОЕЦД ги објави принципите за корпоративно управување, како стандарди 
и насоки коишто треба да помогнат за унапредување на правната, институционалната и 
регулативната рамка за корпоративно управување во земјите-членки на оваа организација. 
Во февруари 2006 година, Базелскиот комитет за банкарска супервизија ги објави 
Принципите за добро корпоративно управување во банките166. 

Имајќи го предвид значењето на финансиското посредување коешто го вршат 
банките во секоја економија и потребата за заштита на средствата на депонентите, 
системот на корпоративното управување во банките влегува во групата на позначајни 
алки за успешно функционирање на националните и меѓународните финансиски системи. 

165  Оваа статусна промена беше запишана во Централниот регистар на Република Македонија, на 03.01.2011 
година.

166  Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations, Basel Committee on Banking Supervision, February 
2006. Според овие принципи, корпоративното управување се дефинира како сплет на меѓусебни односи помеѓу 
органите на управување и надзор на институцијата, акционерите и другите заинтересирани страни.

Вид барање за издавање

согласности/дозволи во 2010
година

Издадени

согласности/дозволи

Неиздадени

согласности/дозволи

Повлечени барања

Банка Штедилница Банка Штедилница Банка Штедилница

Именување членови на управен
одбор/управител

28 2 1

Именување членови на
надзорниот одбор

25

Измена и дополнување на

Статутот/Договорот

15 6 1

Стекнување квалификувано
учество во банка, односно
стекнување над 5%, 10%, 20%,

33%, 50% и 75% од акциите со
право на глас во банка

4

Промена на седиште 1

Измена на име на банка 1

Увид во записник на Народната
банка

11 5

Отпочнување со вршење
финансиски активности

3 1

Статусни измени 1

Согласност за престанок со
работа

1

1
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Ефикасното корпоративно управување е основа за постигнување и одржување на 
довербата на јавноста во банкарскиот систем.

Заради ваквите карактеристики, корпоративното управување во банките 
неминовно е во фокусот на интересот на регулативните и супервизорските органи. 

Од тие причини, со Законот за банките од 2007 година е извршено зајакнување 
на принципите на корпоративно управување кај банките. Законот за банките ги 
определува органите на банката167, нивните надлежности, одговорности, состав и начин 
на функционирање. 

Основните принципи утврдени со Законот за банките, подетаљно се разработени 
во одделните подзаконски акти, особено во оние коишто се однесуваат на управувањето 
со одделните ризици. Од особено значење за воспоставувањето добри корпоративни 
практики во банките беше донесувањето на Одлуката за основните начела и принципи 
на корпоративното управување во банка168. Одлуката беше донесена од Советот на 
Народната банка во декември 2007 година и со неа се замени Циркуларот за корпоративно 
управување во банките од јануари 2002 година. На овој начин, незадолжителните препораки 
за воспоставување ефикасно корпоративно управување, содржани во Циркуларот на 
Народната банка, со новата одлука станаа задолжителни барања за банките. Во Одлуката 
беа вградени осумте основни базелски принципи за добро корпоративно управување со 
кои, меѓу другото, подетаљно беа дефинирани: основните квалификации и компетентност 
на членовите на надзорниот одбор, како и нивните надлежности и одговорности; обврската 
за изработка на етички кодекс на банката и кодекс за корпоративно управување; обврската 
за изработка на извештај за корпоративно управување во банка. Исто така, со Одлуката 
подетаљно се регулираа надлежностите на лицето/организацискиот дел за контрола на 
усогласеноста на работењето на банката со прописите, коишто се однесуваат пред сѐ на 
следење на прописите коишто се однесуваат на работењето на банката, советувањето 
на управниот одбор за прашања поврзани со примената на прописите, согледувањето на 
можното влијание од промените во прописите врз работењето на банката, спроведувањето 
обука и информирање на вработените за примената на прописите, соработката со други 
институции, особено со Народната банка.

Унапредување и зајакнување на системите на банките за управување со •	
ризиците 

Законот за банките предвидува обврска за банките да воспостават и да одржуваат 
соодветен систем за управување со ризиците којшто треба да ги вклучи кредитниот 
ризик, ликвидносниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки, валутниот ризик, 
пазарниот ризик, ризикот од концентрација, оперативниот ризик, како и сите останати 
материјални ризици на кои тие се изложени во своето работење. Со ваквата експлицитна 
обврска содржана во новиот Закон за банките е направено значително зајакнување на 
регулативната основа за воспоставување и примена на ефикасни системи за управување со 
ризиците во банките. Имено, до донесувањето на Законот, регулативата за управувањето 
со ризиците беше со помал обем, како од аспект на бројот на ризиците коишто ги покриваше, 
така и од аспект на нејзиниот опфат. Така, во дотогашната практика постоеше само еден 
подзаконски акт којшто целосно го покриваше управувањето со одделен ризик (тоа беше 
Одлуката за определување, оцена и раководење со ликвидносниот ризик на банките од 
2003 година), додека во неколку други поединечни акти беа регулирани само одредени 
сегменти на управувањето со одделните ризици. 

167   Согласно со Законот, системот на корпоративно управување во банка се состои од следниве задолжителни 
органи: надзорен одбор, управен одбор, одбор за ревизија, одбор за управување со ризиците, служба за 
внатрешна ревизија, лице/организациска единица одговорно/а за следење на усогласеноста со прописите.

168   „Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/2007.
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Ваквата слика целосно се измени со Законот за банките од 2007 година, а особено 
со единаесетте подзаконски акти на Народната банка донесени во периодот од 2006169 до 
2009 година. Дел од овие подзаконски акти претставуваат целосно нова регулатива во 
доменот на управувањето со ризиците. Со овие акти, на повеќе од 100 страни се дефинира 
начинот на управување со сите ризици и со секој одделен материјален ризик, а особено 
со:

ликвидносниот ризик,− 

кредитниот ризик,− 

валутниот ризик,− 

ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски − 
активности,

ризикот од сигурноста на информативниот систем.− 

Систем за управување со ризиците •	

Најзначајната новина во сферата на управувањето со ризиците е Одлуката 
за управување со ризиците170, којашто е донесена од Советот на Народната банка во 
февруари 2008 година. И покрај тоа што основните принципи и стандарди за управување со 
најзначајните ризици во работењето на банките (пр. кредитен ризик, ликвидносен ризик) 
беа содржани во одделните подзаконски акти од соодветната област, се наметна потребата 
од донесување посебна одлука во која ќе бидат вклучени основните супервизорски барања 
коишто треба да ги исполнат банките во доменот на управувањето со кој било ризик. Токму 
таков пристап се обезбеди со оваа одлука со која, меѓу другото, беа остварени следниве 
цели: 

а) се воспостави обврска за банките за донесување интерни акти за управувањето 
со ризиците (стратегија, политики и процедури за управување со ризиците) и за 
воспоставување ефикасен информативен систем; 

б) се определи соодветна организациска структура за банките со јасно дефинирани 
надлежности и одговорности при преземањето и управувањето со ризиците. Во зависност 
од големината и сложеноста на финансиските активности што ги врши, банката е должна 
да назначи лице/лица или посебен организациски дел надлежен за управувањето со 
ризиците, коишто треба да се независни од лицата и организациските делови во банката 
коишто преземаат ризици;

в) се воведе обврска за редовно стрес-тестирање (најмалку еднаш годишно), 
коешто има за цел да го оцени потенцијалното влијание на внатрешни или надворешни 
фактори на ризик врз вредноста на средствата и обврските на банката, односно врз 
нејзината солвентност;

г) се воведе обврска за воспоставување процес на интерно утврдување и оцена 
на потребната адекватност на капиталот, во зависност од профилот на ризичност на 
банката. Со ова се создадоа услови за соодветна примена на првите два принципа од 
вториот столб (Pillar 2 – Supervisory review) на Новата базелска капитална спогодба (Basel 
II), според кои овој процес треба најмалку да вклучи: (1) утврдување интерни цели за 
нивото на адекватност на капиталот во согласност со профилот на ризичност, големината 
и сложеноста на активностите на банката, и (2) анализа на тековните и идните потреби 
од капитал во согласност со стратегиските цели на банката;

 д) се пропиша постапка за воведување нов производ/систем и за користењето 
услуги од надворешни лица. Банката е должна да има соодветна процедура за воведување 

169  Како резултат на согледаната потреба за зајакнување на системите на банките за управување со ризиците, 
Народната банка започна со унапредување на соодветната подзаконска регулатива, уште пред донесувањето 
на новиот Закон за банките.

170  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/2008.
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нов производ/систем, којашто вклучува анализа на ризиците коишто произлегуваат од 
новиот производ или систем, анализа на неговото влијание врз капацитетот на банката 
за преземање ризици, како и врз нејзиниот систем за управување со ризиците. Исто така, 
со Одлуката се дефинираа минимум елементите коишто треба да бидат содржани во 
политиката на банката за користење услуги од надворешни лица и во договорите склучени 
со тие надворешни лица. Овие одредби имаат за цел да обезбедат услови за соодветно 
управување со ризиците коишто произлегуваат од користењето услуги од надворешни 
лица, преку соодветна анализа и избор на надворешното лице, проверка на квалитетот 
на услугите, пристап до потребните податоци поврзани со спроведувањето на услугата, 
заштита на тајноста на податоците на банката и усогласеноста на надворешното лице со 
соодветните прописи. 

  
Управување со ликвидносниот ризик •	

Како што беше истакнато, единствениот ризик којшто и пред донесувањето на 
Законот за банките од 2007 година беше подетаљно регулиран преку опфаќање на сите 
делови на процесот на управувањето со ризиците (идентификување, мерење, следење 
и контрола), е ликвидносниот ризик. Одлуката за определување, оцена и раководење 
со ликвидносниот ризик на банките171 ги дефинираше условите за ефикасно 
управување со ликвидносниот ризик, како и самиот процес на управување со овој 
ризик. Позначајните елементи коишто ги дефинираше оваа одлука се однесуваа 
на определувањето на надлежностите на органите на банката, особено на 
посебниот орган надлежен за оперативно следење и управување со ликвидноста; 
воведувањето обврска за изработка на План за управување со ликвидноста 
во вонредни услови и пропишувањето основи за одржување соодветна рочна 
структура, планирање на приливите и одливите, следење на концентрацијата на 
изворите на средства и тестирање на ликвидноста. Оваа одлука претставуваше 
значајна појдовна основа за натамошното унапредување на целокупната 
регулатива за управување со ризиците. 

Во февруари 2008 година, Советот на Народната банка ја донесе Одлуката 
за управување со ликвидносниот ризик172. Покрај елементите на процесот на 
управувањето со ризиците коишто беа опфатени и со претходната регулатива, со Одлуката 
се предвидоа и други специфични барања: 

унапредување на информативниот систем на банката којшто меѓу другото, треба − 
да обезбеди изготвување дневни, декадни и месечни извештаи за следење и за 
управување со ликвидносниот ризик, идентификување на стабилното ниво на 
депозитното јадро на банката, пресметка на различни ликвидносни показатели 
и слично;

подетаљно пропишување на начинот на утврдување очекувана преостаната − 
рочност на побарувањата и обврските на банките. Станува збор за една од 
најзначајните новини воведени со одлуката со која се пропишува обврска за 
банките, при утврдување на рочноста на активата и пасивата, да користат сопствени 
претпоставки за движењето и големината на одделните парични приливи и одливи. 
Банките се должни да располагаат со соодветна база на податоци за движењето 
и износот на одделните видови парични приливи и одливи, врз чија основа се 
утврдуваат соодветните претпоставки. Исто така, претпоставките за движењето 
и големината на одделните парични приливи и одливи треба да го имаат предвид 
и цикличниот карактер на одделните видови приливи, односно одливи;

171  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2003.
172  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/2008.
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поконкретно определување на содржината, опфатот и периодичноста на стрес-− 
тестирањето на ликвидноста. Банките се должни, најмалку на годишна основа, 
да вршат тестирање на ликвидноста во различни услови - стрес-сценарија, со цел 
да се утврди нивното влијание врз ликвидноста, да се зголеми подготвеноста на 
банките за работа во вонредни услови, да се оценат можностите за раст или да се 
утврди најдобриот извор за финансирање на новите активности/производи;

обврска за дефинирање интерни ликвидносни показатели и граници на нивното − 
движење. Банките се должни да ги почитуваат овие интерни показатели и на 
месечна основа да ја известуваат Народната банка. 

При изработката на Одлуката се имаа предвид препораките на Базелскиот комитет 
за банкарска супервизија173 и Комитетот на европските банкарски супервизори174, како и 
регулативата и практиката на други земји во доменот на управувањето со ликвидносниот 
ризик. 

На крајот на 2008 година, во услови на затегнување на меѓународните текови 
на капитал и очекувано зголемување на последиците од меѓународната финансиска и 
економска криза врз македонската економија, се наметна потреба од унапредување на 
системите на банките за управување со ликвидносниот ризик и зајакнување на нивната 
ликвидносна позиција. За таа цел, Народната банка презеде неколку мерки, од кои позначајна 
е донесувањето на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик175. Со новата 
одлука се изврши натамошно подобрување на воспоставениот систем за управување со 
ликвидносниот ризик и, како најзначајна новина во однос на претходната подзаконска 
рамка, се пропиша методологија за одржување минимално ниво на ликвидност од страна 
на банките. Ова претставува квантитативно определување на потребната ликвидност 
со која треба да располагаат банките во Република Македонија. Со Одлуката банките се 
задолжија да ги пресметуваат и да ги одржуваат следниве стапки на ликвидност:

Стапка на ликвидност до 30 дена како однос меѓу средствата и обврските на − 
банката коишто достасуваат во следните 30 дена;

Стапка на ликвидност до 180 дена како однос меѓу средствата и обврските коишто − 
достасуваат во следните 180 дена.

Стапките на ликвидност мора да бидат најмалку еднакви на 1, при што се пресметуваат и 
се одржуваат одделно за средствата и обврските во денари и за средствата и обврските во 
девизи. Средствата и обврските се прикажуваат во рочните блокови до 30 дена и до 180 дена 
според нивната договорна преостаната рочност, односно според преостанатиот период 
до нивната фактичка договорна рочност. Притоа, имајќи ги предвид карактеристиките на 
одделните активни и пасивни позиции, кај инструментите на Народната банка, депозитите 
по видување и трансакциските сметки на банките е применет посебен третман:

инструментите на Народната банка (со исклучок на задолжителната резерва − 
во девизи) се вклучуваат во пресметката на стапките за денарска или девизна 
ликвидност, без оглед на нивната валута. Тоа значи дека банките имаат можност 
да ги користат инструментите на Народната банка согласно со нивните потреби 
за обезбедување на соодветната стапка на ликвидност во денари или во девизи 
(не и во двете стапки); 

173  „Sound practices for managing liquidity in banking organisations“, February 2000, „Principles for Sound Liquidity 
Risk Management and Supervision“, September 2008. 

174  „Survey of the Current Regulatory Frameworks adopted by the EEA Regulators“, August 2007.
175  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/2008. Како резултат на обврската на Народната банка 

за полугодишно ревидирање на динамиката за усогласување со воспоставените стапки на ликвидност, во 
мај и декември 2009 година е извршено изменување и дополнување на оваа одлука. Почнувајќи од мај 2010 
година, динамиката за усогласување се објавува од страна на гувернерот, без да се вршат измени на одлуката 
од страна на Советот на Народната банка. 
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нивото на вклученост на депозитите по видување и трансакциските сметки во −	
пресметката на стапките на ликвидност, зависи од нивото на нивната стабилност и 
од нивото на концентрација, мерено преку учеството на најголемите 20 иматели на 
трансакциски сметки и депозити по видување во вкупниот износ на трансакциски 
сметки и депозити по видување176. 

Овие одредби започнаа да се применуваат од февруари 2009 година. Имајќи 
предвид дека станува збор за нов вид регулирање на ликвидносниот потенцијал на 
банките, со Одлуката е предвидена соодветна динамика на усогласување на банките со 
стапките на ликвидност. 

На крајот на ноември 2010 година, сите банки имаа стапки на ликвидност до 
30 дена поголеми од еден, и за позициите во денари и за позициите во девизи (според 
регулативата, банките беа должни да достигнат вредност на овие стапки еднаква на еден, 
најдоцна до крајот на февруари 2011 година). Во однос на стапките на ликвидност до 180 
дена, дел од банките сѐ уште немаат постигнато стапки еднакви на еден, но тие главно се 
во рамки на пропишаната динамика (според регулативата банките се должни да достигнат 
вредност на оваа стапка еднаква на еден, најдоцна до крајот на февруари 2014 година). 
Само кај две банки, стапката на ликвидност до 180 дена за позициите во девизи е пониска 
од пропишаната динамика. 

Управување со кредитниот ризик•	

 Во јануари 2008 година, Советот на Народната банка ја донесе Одлуката 
за управување со кредитниот ризик177. Целта на Одлуката беше усогласување на 
подзаконската регулатива со новиот Закон за банките, како и усогласување со новата 
сметководствена рамка за банките којашто се темели на Меѓународните стандарди 
за финансиско известување. Со оваа одлука се заменија Одлуката за утврдување на 
методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни ставки на банките 
според степенот на нивната ризичност и Одлуката за висината и начинот на формирање 
посебна резерва за обезбедување од потенцијални загуби на банките, донесени во 2001 
година178. Исто така, оваа одлука ги опфати генералните критериуми за содржината на 
кредитните досиеја на банките, коишто претходно беа регулирани со Упатството за водење 
на кредитни досиеја, коешто беше донесено во септември 2001 година179. 

Со Одлуката од 2008 година се предвиде двостепен пристап при  
класификацијата на изложеноста кон поединечен клиент. Најпрво, врз основа 
на низа објективни и субјективни критериуми (како што се: бројот на денови на доцнење 
во отплата на главница или камата, финансиската состојба на клиентот, финансиската 
историја на клиентот и сл.), банката е должна да изврши класификација на изложеноста 
во една од петте категории на ризик: „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“. Ваквиот пристап, генерално, 
беше предвиден и со претходната одлука.

176  Се врши пондерирање на износот на депозитите по видување и трансакциските сметки и тоа: 30%, 35% или 
40%, во зависност од утврденото ниво на концентрација (до 30%, од 30% до 50% и над 50%).

177   „Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2008. Во март 2009 година е извршено изменување и 
дополнување на одлуката (објавено во „Службен весник на Република Македонија“, бр. 31/2009), коешто 
имаше за цел поточно определување на начинот на класификација на изложеноста на кредитен ризик и 
утврдување исправка на вредноста на поединечна основа за вложувањата во хартии од вредност расположливи 
за продажба.

178   Ваквата регулатива датира од 1994 година.
179  Во јули 2003 и мај 2005 година беа извршени измени и дополнувања на текстот на Упатството, со кои 

поконкретно се определи: (1) обврската на банките и штедилниците во кредитните досиеја да обезбедат 
процена на вредноста на обезбедувањето на сите изложености коишто надминуваат 15.000 евра (за банки), 
односно 2.000 евра (за штедилници) во денарска противвредност и (2) содржината на посебниот дел на 
кредитното досие, којшто се однесува на потребната анализа за согледување на изложеноста на валутен 
ризик на клиентот. 
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По извршената класификација на изложеноста на кредитен ризик во една од 
наведените категории на ризик, банката дополнително и попрецизно ја утврдува висината 
на исправката на вредноста, односно посебната резерва во рамките на предвидените 
граници за соодветната категорија на ризик. За разлика од претходната регулатива, во 
која се предвидуваше издвојување фиксен процент на посебна резерва за потенцијални 
загуби, со новата методологија се предвиде можност за утврдување исправка на вредноста, 
односно посебна резерва во точно определени граници180. Исправката на вредноста (за 
билансните побарувања), односно посебната резерва (за вонбилансните побарувања) се 
утврдува како разлика помеѓу сметководствената вредност на побарувањето и неговата 
сегашна вредност181. Притоа, доколку банката, при дисконтирањето утврди повисок 
процент на исправка на вредноста од горната граница за соодветната категорија на ризик, 
е должна да го прекласифицира побарувањето во полошата категорија на ризик. Доколку 
при дисконтирањето, се утврди понизок процент на исправка на вредноста од долната 
граница за соодветната категорија на ризик, банката не смее да го прекласифицира 
побарувањето во подобра категорија на ризик од онаа којашто ја утврдила врз основа на 
објективните и субјективните критериуми за класификација. Банката може да одлучи и да 
не ја утврдува сегашната вредност на активните билансни и вонбилансни побарувања. Во 
тој случај, износот на исправката на вредноста, односно на посебната резерва се утврдува 
со примена на горната од пропишаните граници, во зависност од категоријата на ризик во 
која е класифицирана изложеноста. 

Одлуката предвидува дека паричните приливи од средството земено како 
обезбедување, може да бидат опфатени при утврдувањето на сегашната вредност на 
побарувањето, доколку тоа средство претставува „соодветно средство за наплата на 
побарувањето“. Притоа, Одлуката пропишува низа критериуми коишто треба да ги 
исполнува таквото средство182. 

По примерот на претходната одлука од соодветната област, но со низа измени 
во насока на следење на стандардите за сметководство и за известување, новата 
одлука предвидува неколку начини на класификација на активните билансни и 
вонбилансни ставки на банката според степенот на кредитен ризик, и тоа:

На поединечна основа,−  преку класификација и утврдување на процентот на 
исправка на вредноста, односно посебна резерва за секоја поединечно значајна 
ставка на банката183. 

На групна основа,−  за сите изложености коишто не се класифицирани на поединечна 
основа. Банката може да ги класифицира овие изложености на групна основа, 
формирајќи хомогени потпортфолија врз основа на сродни карактеристики на 
изложеностите (на пример, портфолио на мали кредити). Во овој случај, потребата 
за исправка на вредноста, односно посебната резерва за одделно потпортфолио 
се определува врз основа на статистички модели, коишто миниум треба да темелат 
на: 

180  Овие граници се подетаљно наведени во табелата што следува, реден број 5.
181  Сегашната вредност на побарувањето се добива со дисконтирање на очекуваните идни парични текови 

врз основа на тоа побарување, со употреба на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка 
е каматната стапка со чија примена сегашната вредност на сите идни парични приливи се изедначува со 
сегашната вредност на сите идни парични одливи.

182  Едно средство се смета за „соодветно“ доколку се исполнети следниве услови: постои функционален пазар за 
средството или за слични средства, постои информација за трансакции на купопродажба на исти или слични 
средства во последните три месеци, информациите за постигнатите цени на купопродажба на исти или слични 
средства да се јавно достапни, се очекува дека наплатата од евентуална продажба на средството (во случај 
на негово преземање заради наплата на побарувања) ќе се изврши во период не подолг од дванаесет месеци 
од датумот на преземање, банката поседува уредна документација за заложениот недвижен имот и неговата 
вредност.

183  Како поединечно значајна ставка на банката се смета вкупната изложеност кон клиент којашто е повисока 
од 300.000 денари (односно 150.000 денари за штедилница) или којашто претставува повеќе од 0,007% од 
вкупната изложеност на кредитен ризик на банката.
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историските податоци за стапката на ненаплаќање за одделните - 
потпортфолија;
временската вредност на парите, очекуваните идни парични текови - 
од соодветното потпортфолио и структурата на достасување на 
изложеностите во потпортфолиото.

Дополнителна преоцена, преку формирање хомогени портфолија на − 
сродни изложености, доколку при поединечната класификација на ризичноста 
на одделна изложеност на кредитен ризик не е утврдена исправка на вредноста.

Одлуката ги пропишува минимум стандардите коишто треба да ги воспостават 
банките во доменот на управувањето со кредитниот ризик. Банките се должни да 
воспостават и да применат политика и соодветни процедури за управување со кредитниот 
ризик со кои, меѓу другото, треба да се дефинираат критериумите за утврдување и следење 
на кредитната способност на клиентот, квалитетот на обезбедувањето и уредноста во 
сервисирањето на обврските кон банката. Исто така, одлуката предвидува банките да 
воспостават евиденција на клиенти со усогласена и неусогласена девизна позиција184. 

Имајќи го предвид значењето на оваа регулатива, како и видот и опфатот на 
разликите во однос на претходната регулатива, во следната табела е даден подетален 
приказ на тие разлики:

Ред. 
бр.

Разлики Претходна регулатива 
(2001)

Нова регулатива 
(2008)

1. Разлики во опфатот и дефинициите

Активни 
билансни 
позиции 
коишто не се 
предмет на 
класификација

Парични средства и салда 
кај НБРМ, нематеријални 
вложувања, природни 
богатства, средства за 
работа, залихи и основни 
средства 

Парични средства и салда кај 
НБРМ, нематеријални вложувања, 
недвижности и опрема, природни 
богатства, средства за работа и залихи
Вложувања во хартии од вредност 
и други финансиски инструменти 
коишто се чуваат за тргување, коишто 
се мерат по објективна вредност преку 
билансот на успех
Вложувања во подружници, 
придружени друштва и заеднички 
вложувања
Кредити и побарувања коишто се 
мерат по објективна вредност преку 
билансот на успех

Ризик на земја Издвојување пропишан 
процент на посебна резерва 
за покривање на овој ризик

Дел од системот за управување со 
кредитниот ризик (овој ризик треба 
соодветно да биде опфатен при 
класификацијата на побарувањето 
во една од петте категории на ризик, 
односно со издвоениот процент на 
исправка на вредноста/посебната 
резерва)

Дефинирање 
на првокласна 
банка

БББ-, односно Баа3 А-, односно А3

184  За клиентот се смета дека има усогласена девизна позиција доколку неговите очекувани девизни приливи, 
девизни побарувања и денарски побарувања со девизна клаузула покриваат најмалку 80% од неговите вкупни 
очекувани девизни одливи, девизни обврски и денарски обврски со девизна клаузула. Се смета дека усогласена 
девизна позиција имаат и клиентите кај кои цената на доминантниот производ зависи од движењата на цената 
на тој производ на светските берзи.
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Ред. 
бр.

Разлики Претходна регулатива 
(2001)

Нова регулатива 
(2008)

2. Разлики во класификацијата

Класификација 
на поединечна 
основа

Секој поединечен клиент 
(сите изложености кон тој 
клиент), освен тие што се 
дел од портфолиото на мали 
кредити

Секоја поединечна изложеност 
(одделна кредитна партија на 
еден клиент) поголема од 300.000 
денари, односно 0,007% од вкупната 
изложеност на кредитен ризик
Вложувања во сопственички хартии од 
вредност
Изложеност кон банки
Нефункционални побарувања

Портфолио на 
мали кредити

Точно определени граници 
(како процент од активата 
на банките) за побарувања 
коишто можат да се дел од 
ова портфолио 

Секоја изложеност којашто не се смета 
за поединечно значајна ставка

Портфолиото на мали 
кредити не смее да надмине 
25% од вкупното портфолио 
на банката

Портфолиото на мали кредити не 
смее да надмине 33% од вкупното 
портфолио на банката

Група слични 
финансиски 
инструменти

Не било пропишано Изложености кај кои не е утврдена 
загуба за кредитен ризик на 
поединечна основа

3 Разлики во критериумите за класификација – уредност во измирувањето на 
обврските

А Доцнење до 15 дена Доцнење до 30 дена
Б Доцнење до 30 дена, или 31-

90 дена (по исклучок)
Доцнење до 60 дена, или 61-90 дена 
(по исклучок)

В Доцнење до 90 дена, или 91-
180 дена (по исклучок)

Доцнење до 120 дена, или 121-180 
дена (по исклучок)

Г Доцнење до 180 дена, или 
181-365 дена (по исклучок)

Доцнење до 270 дена, или над 270 
дена (по исклучок)

Д Доцнење над 365 дена Доцнење над 270 дена

4. Разлики во постапката на класификација

Постапка Класификација на 1. 
вкупната изложеност кон 
клиент (побарувањата 
од еден клиент можеа 
да се класифицирани 
во различни категории 
на ризик, само 
доколку постоеше 
делумна покриеност со 
обезбедување).

Класификација на одделна 1. 
кредитна партија (секоја одделна 
кредитна партија од еден клиент, 
може да биде класифицирана во 
различни категории на ризик).

 Не било пропишано Утврдување на сегашната 2. 
вредност на очекувани идни 
парични текови

Утврдување на 2. 
резервации за 
потенцијални загуби за 
секој клиент

Утврдување на потребниот износ 3. 
на исправка на вредноста/посебна 
резерва за секоја кредитна 
партија

5. Исправка на вредноста

А 0%, 1% или 2% Од 0 до 10%
Б 10% Над 10 до 25%
В 25% Над 25 до 50%
Г 50% Над 50 до 75%
Д 100% Над 75 до 100%
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Ред. 
бр.

Разлики Претходна регулатива 
(2001)

Нова регулатива 
(2008)

6. Систем на управување со кредитниот ризик

Опфат Дефинирање на елементите 
на системот на управување, 
без нивен подетален опис 

Организациска поставеност на 
управувањето

Донесување политика за 
управување со кредитниот 
ризик

Политика и процедури за управување 
со кредитниот ризик, со детаљно 
пропишани минимум елементи 

не било пропишано Барање за ажирурана база на 
податоци за секој вид кредитен 
производ и обезбедување

Друга подзаконска регулатива за управување со кредитниот ризик•	

Покрај донесувањето на Одлуката за управување со кредитниот ризик којашто 
ја претставува основата за утврдување на изложеноста на кредитен ризик и начинот на 
негово управување, во периодот пред и по донесувањето на Законот за банките, Советот 
на Народната банка донесе уште пет подзаконски акти со кои се обезбедува целосен 
опфат на кредитниот ризик. Тие одлуки се однесуваат на: утврдувањето лимити на 
изложеност, начинот на дефинирање на поврзаните субјекти, супервизорските стандарди 
за достасаните, а ненаплатени побарувања, сметководствениот и регулативниот третман 
на преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања185 и условите и начинот 
на одобрување кредити во девизи и кредити во денари со девизна клаузула.

Со Одлуката за лимитите на изложеност186 се прецизира начинот на 
пресметување и следење на лимитите на изложеност на банките утврдени со Законот 
за банките. Имено, во 2001 година беше донесена Одлуката за примена на член 35 и 36 
од Законот за банките187, којашто ги опфаќаше лимитите на изложеноста на банките 
дефинирани со претходниот Закон за банките. Оваа одлука обезбедуваше висок степен 
на усогласеност со постојните меѓународни стандарди од овој домен, што е потврдено и 
со оцената дадена во рамките на заедничката мисија ФСАП на Меѓународниот монетарен 
фонд и Светската банка од 2008 година за целосна усогласеност со Принципот бр. 9188 од 
Основните принципи за ефикасна банкарска супервизија189, којшто се однесува на начинот 
на определување и следење на лимитите на изложеност.

Со новата одлука од 2008 година, покрај изложеноста врз основа на кредитен ризик 
(којашто беше опфатена и со претходната одлука)190, при пресметката на лимитите на 
изложеност се вклучи и изложеноста врз основа на пазарен ризик, односно изложеноста на 
банката којашто произлегува од нејзиното портфолио за тргување. Составен дел на новата 
одлука претставува и дефинирањето на начинот на утврдување и следење на лимитите 
на вложувањата во нефинансиските институции, како дел од вкупната изложеност на 
банката кон поединечно лице. Во одлуката се вградени одредбите од Европските директиви 

185  Регулативата за третманот на преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања е подетаљно 
обработена во рамки на делот 2.8.1.5.

186  Оваа одлука беше донесена од страна на Советот на Народната банка, во февруари 2008 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 31/2008), додека во декември 2008 и март 2009 година се извршија 
измени и дополнувања на одлуката, коишто беа објавени во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
163/2008 и 43/2009.

187  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/2001 и 84/2003. Инаку, ваквата регулатива датира од 1996 
година.

188  Со измената на Базелските принципи од 2006 година, овој принцип станува принцип бр. 10. 
189  Усогласеноста со Основните принципите за ефикасна банкарска супервизија е подетаљно објаснета во 

рамките на делот 2.14.5. 
190  Лимитите на изложеност дефинирани со Законот за банките се дадени во табелата бр. 20. 
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2006/48 и 2006/49 коишто се однесуваат на начинот на дефинирање на изложеноста и 
одделните лимити. 

 Заради соодветна примена на лимитите на изложеност пропишани со Законот 
за банките, во Законот е дадена дефиниција на „поврзани лица“191 и „поврзани лица 
со банката“192. Овие дефиниции подетаљно се разработени во Одлуката за начинот 
на утврдување поврзани лица193. Регулирањето на поврзаните лица во Република 
Македонија датира од 1996 година, со донесувањето на Одлуката за утврдување на 
капитална, управувачка и роднинска поврзаност на правни и физички лица194 и подоцна 
со Одлуката за начинот на утврдување на поврзани субјекти во согласност со Законот за 
банките195. 

Новата одлука е во духот на европските директиви и особено на Базелскиот принцип 
бр. 11 којшто се однесува на изложеностите кон поврзаните лица. Притоа, случаите на 
утврдување поврзани лица дефинирани во оваа одлука, не го исклучуваат постоењето на 
други случаи на поврзани лица (банката, или Народната банка, има право да определи и 
други случаи на поврзани лица, доколку е тоа во согласност со одредбите и дефинициите 
содржани во Законот за банките). 

 Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, 
а ненаплатени побарувања на банките196 поконкретно го регулира начинот на:

продолжување на рокот на достасување на одделните побарувања на банките,− 

преструктурирање на побарувањата и условите под кои е дозволена капитализација − 
на каматата,

кредитирање за наплата на побарување, и− 

отпис на побарувањата.− 

Во март 2006 година, Советот на Народната банка ја донесе Одлуката за 
условите и начинот на одобрување кредити во девизи и кредити во денари 
со девизна клаузула меѓу резиденти197. Имено, посебен аспект на изложеноста на 
банките на кредитен ризик е изложеноста којашто произлегува од валутниот ризик на кој 
се изложени клиентите на банките – кредитокорисници. Овој, т.н. индиректен кредитен 
ризик е исклучително значаен во рамки на севкупниот профил на ризичност на банките и 
задолжително треба да се има предвид при управувањето со кредитниот ризик. 

191  Поврзани лица се две или повеќе лица кои: (1) претставуваат единствен ризик бидејќи едно од нив, директно 
или индиректно, остварува учество или контрола во другото, или во другите лица и (2) не се поврзани преку 
контрола, но претставуваат единствен ризик бидејќи се меѓусебно поврзани на тој начин што финансиските 
проблеми кај едното од нив може да предизвикаат проблеми во отплатата на обврските на другото и/или на 
другите лица. Две физички лица се сметаат за поврзани и доколку едното физичко лице е брачен другар или 
лице со кое живее во вонбрачна заедница, дете или посвоено дете, родител или лице под старателство на 
другото физичко лице.

192  Лица поврзани со банката се: (1) подружница на банката и други лица со кои банката има блиски врски, (2) 
акционери со квалификувано учество во банката и лицата поврзани со нив, како и одговорните лица на тие 
акционери - правни лица и (3) лица со посебни права и одговорности во банката и лицата поврзани со нив.

193  Оваа одлука беше донесена од страна на Советот на Народната банка, на неговата втора седница којашто се 
одржа на 28.02.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/2008).

194  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/1996.
195  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2001.
196  Оваа одлука е усвоена од страна на Советот на Народната банка во октомври 2007 година („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 134/2007).
197  Одлуката е објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/2006. Законската основа за 

донесувањето на оваа одлука произлегува од Законот за девизното работење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 34/2001, 49/2001, 103/2001, 51/2003 и 81/2008).
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Со донесувањето на оваа одлука, престана да важи Одлуката за условите и начинот 
на склучување кредитни работи во девизи меѓу резиденти од 2003 година198. Основната 
разлика помеѓу двете одлуки е во нивниот опфат. Одлуката од 2003 година се однесува 
на кредитите одобрени во девизи, додека Одлуката од 2006 година ги опфаќа и кредитите 
во денари со девизна клаузула. Имено, валутниот ризик е подеднакво присутен, без 
разлика дали кредитот се одобрува во девизи или во денари со девизна клаузула. Поради 
тоа, Народната банка пропиша идентични услови под кои банките можат да кредитираат 
резиденти во девизи и во денари со девизна клаузула. 

Одлуката содржи два генерални услова199 за одобрување кредити во девизи 
(коишто важеле и во претходната одлука), и тоа: 

пропишување соодветни политики и процедури за идентификување, мерење и − 
следење на кредитниот ризик којшто произлегува од валутниот ризик на кој е 
изложен корисникот на кредитот, и

корисникот на кредит во моментот на одобрување на кредитот да биде класифициран − 
во категоријата на ризик „А“ и „Б“ или да обезбедил првокласен инструмент за 
обезбедување.

За разлика од одлуката од 2003 година, новата одлука од 2006 година многу 
поконкретно ги определува елементите коишто задолжително треба да бидат опфатени 
со политиките и процедурите, а коишто се однесуваат на: следењето и утврдувањето на 
усогласеноста на девизната позиција на клиентот, утврдување и следење на големината 
и структурата на паричните текови на клиентот од аспект на можноста за покривање на 
промените во големината на кредитната обврска кон банката како резултат на промената 
на девизниот курс, дефинирање соодветен износ на обезбедување, утврдување лимити 
на изложеност кон ваков вид кредити (на поединечна и на збирна основа) и спроведување 
стрес-тестирање.

Управување со валутниот ризик•	

Во 2000 година беше донесена Одлуката за утврдување и пресметување отворени 
девизни позиции200. Со тоа, се замени претходната одлука за утврдување и пресметување 
отворени девизни позиции на банките. Имено, регулирањето на валутниот ризик, односно 
утврдувањето лимити на отворената девизна позиција, по одделна валута и на агрегатна 
основа во Република Македонија е присутно уште од 1995 година.

Со најновата Одлука за управување со валутниот ризик201, се изврши 
одредено релаксирање на висината на лимитите, но се зајакнаа критериумите и барањата 
во доменот на управувањето со валутниот ризик.

Со оваа одлука се укинаа најголем дел од дотогашните лимити за отворената 
девизна позиција. Единствениот лимит којшто се задржа е лимитот за односот на 
агрегатната девизна позиција202 со сопствените средства на банката, којшто се намали 

198  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/2003.
199  Начинот под кои резидентите можат да склучуваат кредити во девизи подетаљно е обработен во рамки на 

делот 2.8.1.5.
200  Одлуката е објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/2000. Измените и дополнувањата 

на оваа одлука се објавени во „Службен весник на Република Македонија“, бр. 77/2000, 79/2000, 28/2001 и 
103/2001. Во декември 2001 година беше објавен пречистен текст на Одлуката за утврдување и пресметување 
отворени девизни позиции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2001 – пречистен текст). 

201  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2008
202  Агрегатната девизна позиција е еднаква на поголемиот износ помеѓу агрегатната кратка девизна позиција 

(збир на сите отворени кратки девизни позиции во одделни валути, изразени во денари) и агрегатната долга 
девизна позиција (збир на сите отворени долги девизни позиции во одделни валути, изразени во денари). 
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од 50% на 30%. Посебна карактеристика на новата одлука е обврската за банките за 
дневно придржување кон воспоставениот лимит и дневно известување на Народната 
банка. Доколку банката го надмине пропишаното ограничување во два последователни 
дена, должна е наредниот ден да достави до Народната банка писмено образложение за 
причините коишто довеле до настанатото пречекорување, како и да ги наведе мерките 
за сведување во рамките на пропишаното ограничување. Паралелно со намалувањето 
на лимитите, се воведе обврска за банката интерно да определи лимити за висината на 
отворената девизна позиција по одделна валута. На овој начин, банките добија поголема 
самостојност во секојдневното управување со валутниот ризик и им се даде поголемо 
значење на нивните интерни процеси за управување со овој ризик.

Банката е должна да воспостави систем за управување со валутниот ризик, што 
меѓу другото, вклучува воспоставување политика и процедури за идентификување, 
мерење, следење и контрола на валутниот ризик. Политиката за управување со валутниот 
ризик треба најмалку да ги определува целите и принципите на банката при вршењето на 
активностите во девизи и во денари со девизна клаузула, ограничувањата на изложеноста 
на банката на овој ризик и надлежностите и овластувањата на одделните органи и 
организациски делови на банката. 

 
Управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на •	
банкарски активности

Во декември 2008 година, Советот на Народната банка ја донесе Одлуката 
за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на 
банкарски активности203. Со оваа одлука, во голема мера, се воведуваат елементите од 
вториот столб на Базелската спогодба во однос на управувањето со ризикот од промена 
на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности. 

Покрај основните супервизорски барања во однос на управувањето со овој ризик 
(донесувањето интерни акти, организациската поставеност на банката, информативниот 
систем, надлежностите на органите на банката), со Одлуката се дефинираат и одредени 
специфични елементи, како што се: 

оцената, следењето и контролата на ризикот од промена на каматните стапки во − 
портфолиото на банкарски активности, коишто треба да дадат генерална слика за 
нивото на овој ризик по одделни производи/услуги или деловни линии, како и да 
вклучи редовно стрес-тестирање на влијанието на големите промени (шокови) на 
каматните стапки врз добивката и сопствените средства на банката;

начинот на утврдување на промената на економската вредност на портфолиото − 
на банкарските активности. Согласно со препораките на Базелскиот комитет 
за банкарска супервизија и Комитетот на европските банкарски супервизори, 
утврдувањето на промената на економската вредност на портфолиото на 
банкарските активности се врши преку т.н. стандарден каматен шок (позитивна 
или негативна промена на каматните стапки од 200 основни поени). Доколку 
утврдената промена на економската вредност на портфолиото на банкарски 
активности е еднаква или поголема од 20% од сопствените средства, банката 
е должна да достави предлог-мерки до Народната банка за намалување на овој 
сооднос. Народната банка може да ги прифати мерките предложени од банката, 
како и да преземе поинакви мерки, вклучувајќи и обврска за банката да одржува 
повисока стапка на адекватност на капиталот;

203  Одлуката е објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/2008. На 30.11.2009 година, 
Советот на Народната банка ги усвои изменувањата и дополнувањата на одлуката (објавени во „Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 144/2009), со кои се врши одложување на дел од роковите за примена 
на одлуката. Одложувањето имаше за цел да обезбеди услови за соодветна подготовка на банките за успешно 
и правилно усогласување со одредбите на оваа одлука. 
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при утврдувањето на промената на економската вредност на портфолиото на - 
банкарските активности, посебен третман имаат позициите со прилагодлива 
каматна стапка204 и позициите коишто немаат или кај кои не може со сигурност 
да се утврди рокот на достасување, односно времето до следната промена на 
каматната стапка (пр. тековни сметки, депозити по видување, позиции со можност 
за предвремена отплата или повлекување и слично). Тие се распоредуваат во 
соодветниот рочен блок, преку утврдување на веројатноста и зачестеноста на 
нивната промена. За таа цел, банките се должни да воспостават база на податоци 
со временска серија од најмалку пет години за промената на каматните стапки во 
минатото; влијанието на промената на пазарните каматни стапки врз промената 
на каматните стапки на овие позиции, просечниот рок на достасување на овие 
позиции и слично.

Согласно со Одлуката, банките се должни да доставуваат месечни извештаи за 
изложеноста на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски 
активности, и тоа за секој одделен вид каматна стапка (фиксна, променлива или 
прилагодлива) во денари, за секоја одделна значајна валута205, за секоја значајна валута 
за позициите во денари со девизна клаузула и збирно за сите останати валути коишто не 
се сметаат за значајни.

Управување со ризикот од сигурноста на информативниот систем•	

Како дел од активностите за воспоставување соодветен систем за управување 
со оперативниот ризик, во 2003 година беа пропишани стандарди за информативната 
сигурност на банките, преку донесувањето на Одлуката за дефинирање на стандардите 
за изготвување и спроведување на сигурноста на информативниот систем на 
банките206. Оваа одлука беше прва одлука од ваков карактер и имаше особено значење за 
воспоставувањето на основните елементи неопходни за ефикасно управување со ризикот од 
сигурноста на информативните системи. Со неа се дефинирани критериумите за сигурност 
на информативните системи, како што се доверливост, интегритет и расположливост на 
информациите и информативните средства, процесот на управување со сигурноста на 
информативниот систем и стандардите за обезбедување непрекинатост во работењето.

Во јули 2005 година беше изработен Циркулар за сигурноста на 
информативниот систем на банката, којшто содржи насоки, препораки и најдобри 
практики за исполнување на пропишаните супервизорски стандарди во овој домен. 
Овој циркулар придонесе за успешно воспоставување на политиките за сигурност на 
информативниот систем, придружните акти и воопшто, ефикасно воспоставување на 
процесот на информативна сигурност на банките. 

Во февруари 2008 година, Советот на Народната банка ја донесе Одлуката 
за сигурноста на информативниот систем на банката207. Со оваа одлука се изврши 
натамошно зајакнување на сигурноста на информативните системи, особено преку:

прецизирање на елементите на политиката за сигурност на информативниот − 
систем;

уредување на начинот на воспоставување соодветен план за непрекинатост во − 

204  Прилагодливи каматни стапки се каматните стапки коишто се менуваат со одлука на надлежен орган на 
банка.

205   Како значајна валута се смета секоја валута чиешто учество во вкупната билансна и вонбилансна актива, 
односно во вкупната билансна и вонбилансна пасива изнесува најмалку 5%.

206   „Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/2003.
207  Одлуката е објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/2008. Покрај оваа основна одлука, 

Советот на Народната банка, на 26.06.2008 година и на 26.02.2009 година, усвои нејзини измени и дополнувања, 
коишто се објавени во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2008 и 31/2009.
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работењето и соодветна алтернативна локација, коишто треба да овозможат 
оперативност и минимизирање на загубите во случаите кога не е достапен 
информативниот систем на банката;

попрецизно определување на процесот на управување и контрола на ризиците − 
од аспект на сигурноста на информативниот систем што подразбира навремено 
идентификување, мерење, следење и контрола на ризиците; 

дефинирање на надлежностите и одговорностите на членовите на надзорниот − 
одбор, одборот за управување со ризиците, управниот одбор и одговорното лице 
за сигурноста на информативниот систем;

воспоставувањето систем за навремено и точно информирање на органите на − 
банката за идентификуваните ризиците поврзани со сигурноста на информативниот 
систем.

Со оваа одлука за првпат се воведоа сигурносни стандарди за системите за 
електронско банкарство, преку дефинирање два дополнителни критериума: потврда на 
идентитетот на корисникот и неотповикливост на трансакциите. Со одлуката за првпат се 
регулираа критериумите коишто треба да ги исполнува друштвото за помошни услуги на 
банката за развој и одржување на информативниот систем и активностите коишто треба 
да ги преземе банката пред изборот на друштвото и пред склучувањето на договорот 
(длабинска анализа и процена на ризиците на друштвото). 

Во јуни 2008 година, со измените на Одлуката208 донесени од Советот на 
Народната банка се изврши дополнително прецизирање на критериумите коишто треба 
да ги исполни банката којашто користи услуги од друштво за помошни услуги од областа 
на информативниот систем209, како и самото друштво чиишто услуги ги користи банката 
(задолжително поседување сертификат согласно со меѓународниот стандард ИСО/ИЕЦ 
20000). 

Унапредување на методологијата за утврдување на адекватноста на •	
капиталот и примена на Базелската капитална спогодба (Basel II)

 Во целиот изминат период на спроведување на супервизорската функција, 
неспорни се напорите и активностите на Народната банка за следење и усогласување 
со меѓународните супервизорски стандарди, а особено со европските директиви и 
документите изработени од Базелскиот комитет за банкарска супервизија. Во тој домен, 
од особено значење се активностите поврзани со примената на новата Базелска капитална 
спогодба (Basel II), преземени во периодот од 2006 до 2011 година. 

 Заради соодветно воведување на оваа спогодба и на Европската директива за 
основањето и работењето на кредитните институции, Народната банка изработи план за 
нивна постепена примена, имајќи ги предвид природата и карактеристиките на банкарскиот 
систем на Република Македонија. Намерите на Народната банка се во почетниот период 
да се овозможи примена на стандардизираните пристапи за утврдување на потребниот 
капитал за покривање на кредитниот, пазарниот и оперативниот ризик. Временската 
динамика за спроведување на планот, како и планираните и преземените активности се 
дадени во следнава табела:

208  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2008.
209  Банката е должна да поседува заштитена копија од базите на податоци за работењето во последните три 

години, а во случаите кога банката користи услуги од друштво со седиште надвор од Република Македонија, 
да поседува најмалку еден функционален информативен систем лоциран на територијата на Република 
Македонија и да поседуваат и дополнителен автономен информативен систем лоциран во Република 
Македонија.
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Активност Период Статус

1. Примена на првиот столб (Pillar 1 – Minimum Capital Requirements)

1.1 Прва фаза – воведување на 
стандардизираните пристапи

2008 - 2011

Стандардизиран пристап за 
утврдување на потребниот 
капитал за покривање на 
кредитниот ризик

изработка на - 
регулатива

коментари од банките- 

усвојување - 

примена на - 
регулативата

2010

До јуни 
2011

До јули 
2011

31.12.2011

Изработена е нацрт-верзија на 
методологијата.

Со донесувањето на оваа регулатива 
ќе се заокружи примената на 
стандардизираните пристапи од првиот 
столб

Пристап на базичен показател/
стандардизиран пристап – 
оперативен ризик

2009 година Донесена е методологија за утврдување 
на потребниот капитал за покривање 
на оперативниот ризик – примена од 
31.12.2011 година

Стандардизиран пристап – 
пазарен ризик

2007 година Донесена е методологија за утврдување 
на капиталот потребен за покривање на 
пазарниот ризик – примена од 31.12.2007 
година

1.2 Втора фаза – воведување на 
напредните пристапи: 

изработка на - 
регулатива

од 2013 
година

2. Примена на вториот столб (Pillar 2 – Supervisory Review)

Супервизорски пристап 
којшто се темели на оцена на 
ризиците

2007-2009 
година

Според ваквиот пристап, банките 
и Народната банка се должни да 
ја оценуваат изложеноста на сите 
материјални ризици и доколку е 
потребно да издвојуваат соодветен износ 
на потребен капитал

Одлука за управување со 
ризиците

2009 година Се воведуваат дополнителни стандарди 
и принципи за ефикасно управување со 
сите материјални ризици, вклучувајќи и 
обврска за воведување интерни процеси 
за оцена на адекватноста на капиталот 
(ICAAP). Покрај тоа, со методологијата 
за адекватност на капиталот, банките и 
Народната банка се должни да утврдат 
повисок износ на потребен капитал, 
доколку е тоа потребно, за покривање на 
останатите материјални ризици коишто 
не се опфатени во таа методологија

3 Примена на третиот столб (Pillar 3 – Market Discipline) 

Одлука за објавување 
извештаи и податоци од 
страна на банката

2009 година Со оваа одлука се определуваат 
податоците и извештаите коишто 
банките се должни да ги објавуваат на 
редовна основа
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При изготвување на наведената временска рамка, Народната банка ги имаше 
предвид препораките дадени од Базелскиот комитет за банкарска супервизија и 
Комитетот на европските банкарски супервизори за прилагодување на примената на 
Новата капитална спогодба со карактеристиките и капацитетот на банкарскиот систем и 
банкарската супервизија на земјата.

Во декември 2007 година, Советот на Народната банка ја донесе Одлуката за 
методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот210. До отпочнувањето 
со примена на стандардизираните пристапи од првиот столб, солвентноста на банките се 
утврдува со оваа одлука. Одлуката обезбедува целосна примена на основната капитална 
рамка за утврдување на адекватноста на капиталот од 1988 година (Базел 1)211. При 
утврдувањето на активата пондерирана според кредитниот ризик се поаѓа од пондерите 
на ризичност (0%, 20%, 50% и 100%) пропишани во Базел 1, чијашто висина зависи од 
видот на активната позиција, карактеристиките на должникот и видот на обезбедувањето. 
Во поглед на начинот на утврдување на потребниот капитал за покривање на пазарниот 
ризик, со Одлуката е предвидена примената на стандардизираниот пристап, при што се 
имаа предвид и новините воведени со Базел 2212. 

Можат да се издвојат три суштински измени во оваа одлука во однос на 
претходната одлука за утврдување на адекватноста на капиталот од 2001 година: (1) 
начинот на пресметката на сопствените средства, преку инкорпорирање на соодветните 
сметководствени стандарди, согласно со новата сметководствена рамка за банките, 
(2) вклучување на пазарниот ризик при пресметката на адекватноста на капиталот и 
(3) соодветен третман на останатите ризици во утврдувањето на потребниот износ на 
капитал. 

Во поглед на пресметката на сопствените средства, со одлуката се извршени 1) 
следниве измени:

покрај дополнителниот капитал I, се воведе нова категорија дополнителен − 
капитал II, којшто може да се користи единствено за покривање на пазарниот 
ризик, односно ризикот којшто произлегува од промената на цените на позициите 
коишто се дел од портфолиото за тргување. Одлуката јасно ги дефинира условите 
под кои може да се користи овој дополнителен капитал (само доколку банката 
поседува соодветен вишок на основен капитал и дополнителен капитал I, којшто 
не се користи за покривање на останатите ризици);

прецизно дефинирање на ревалоризациските резерви коишто не се вклучуваат − 
во основниот капитал на банката, односно коишто претставуваат негови одбитни 
ставки (во основниот капитал не се вклучуваат ревалоризациската резерва и 
останатите разлики од вреднување на заштитата на ризикот од парични текови и 
какви било добивки или загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна 
вредност, а коишто се резултат на промени во кредитната способност/кредитниот 
рејтинг на банката);

утврдување на износот на резерви врз основа на ревалоризација којшто се − 
вклучува во дополнителниот капитал I (во дополнителниот капитал I се вклучува 
80% од неостварената добивка од ревалоризација на сопственичките хартии 
од вредност расположливи за продажба и мерени по објективната вредност и 
80% од неостварената добивка од ревалоризација на должничките инструменти 
расположливи за продажба и мерени по објективната вредност; 

210  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/2007, 32/2008, 31/2009, 96/2009 и 157/2009.
211  Заедно со измените на Базел 1 од 1996 година.
212  Помеѓу Базел 1 и Базел 2 (2004 година) постојат многу мали разлики во однос на елементите на стандардизираниот 

пристап за утврдување на потребниот капитал за покривање на пазарниот ризик.
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разграничување на збирните приоритетни акции со фиксен принос и без фиксен − 
принос и дефинирање на нивниот третман при пресметката на износот на сопствени 
средства;

поконкретно определување на вложувањата во капиталот и во субординираните − 
и хибридните капитални инструменти на други банки или други финансиски 
институции, коишто се сметаат како одбитни ставки од збирот на основниот 
капитал и дополнителниот капитал I.

Со одлуката за првпат се врши јасно разграничување на активностите на 2) 
банката коишто се дел од портфолиото за тргување и портфолиото за банкарски 
активности. За сите позиции коишто се дел од портфолиото за тргување (пр. 
должнички инструменти коишто се чуваат за тргување, финансиски деривати, 
репо-договори коишто се чуваат за тргување и слично), банките се должни да 
издвојат соодветен капитал за покривање на пазарниот ризик, и тоа за покривање 
на ризикот од вложување во должнички хартии од вредност и на ризикот од 
вложување во сопственички хартии од вредност. Покрај овие два основни видови 
пазарни ризици, одлуката предвидува и соодветен третман на гарантирањето 
на емисија и/или пласман на емисија на хартии од вредност, на финансиските 
деривати и вреднувањето на опциите, при утврдувањето на потребниот износ на 
капитал.

Со одлуката се предвидува соодветен опфат на валутниот ризик, ризикот од 3) 
промена на цените на стоките, ризикот од порамнување/испорака и ризикот од 
другата договорна страна, како и се пропишува потребното ниво на капитал за 
покривање на надминувањата на лимитите на изложеност пропишани со Законот 
за банките, доколку тие надминувања се резултат на позиции од портфолиото 
за тргување213. Покрај тоа, со одлуката се дава јасна обврска за банките и за 
Народната банка да утврдат дополнителен износ на капитал за сите останати 
материјални ризици на коишто е изложена банката во своето работење, коишто 
не се експлицитно опфатени во методологијата пропишана со одлуката.

Во текот на 2008 и 2009 година беа извршени неколку измени и дополнувања на 
Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот. Како најважни 
треба да се издвојат измените од март 2008 година и февруари 2009 година. Во март 
2008 година, Советот на Народната банка донесе измени и дополнувања на Одлуката 
со кои се воведе нов, повисок пондер на ризичност (125%) за побарувањата на банките 
од физичките лица настанати врз основа на одобрени и искористени пречекорувања 
по тековни сметки и врз основа на кредитни картички. Воведувањето повисок пондер 
на ризичност беше резултат на високата кредитна експанзија на овој вид побарувања 
и првите знаци на влошување на квалитетот на овој сегмент од кредитното портфолио 
на банките. Имено, вкупната изложеност кон населението само во текот на првите три 
квартали од 2007 година забележа пораст од 40,6%, при што овој пораст во најголема мера 
произлегуваше од изложеноста врз основа на кредитни картички и одобрени негативни 
салда на тековните сметки. Притоа, токму изложеноста на кредитен ризик класифицирана 
во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ кон секторот „население“ покажа зголемување, 
коешто беше особено изразено на крајот на 2006 година и во текот на 2007 година. Имено, 
изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ 
кон секторот „население“ се зголеми од 4,9% на 30.09.2006 година на 8,5% на 30.09.2007 
година. Имајќи ги предвид ваквите трендови, Народната банка го зголеми пондерот на 
ризичност на одделни видови побарувања кон населението коишто покажуваа тенденција 

213  Не е дозволено надминување на лимитите на изложеност од Законот за банките коишто произлегуваат од 
позиции во портфолиото на банкарски активности.



M
Y

K
C

193

за пораст на кредитниот ризик. Целта на ваквата мерка на претпазливост беше да се влијае 
на намалување на кредитниот ризик којшто произлегува од овие кредитни производи. 
Оваа мерка, заедно со другите мерки што ги презеде Народната банка во тој период, 
помогнаа да се обесхрабри понатамошната кредитна експанзија, а и се влијаеше во насока 
на олабавување на инфлациските притисоци што доаѓаа од страната на побарувачката. 
Како резултат на преземената мерка, но и на поконзервативните политики на банките 
за одобрување кредитни изложености, во периодот од 31.03.2008 до 30.09.2010 година 
(период од десет квартали), износот на негативни салда по тековни сметки е зголемен за 
45,6%, додека износот на изложеноста врз основа на кредитни картички е зголемен за 
13,6%. За разлика од ваквите движења, пред донесувањето на мерката на претпазливост 
(30.09.2005 до 31.03.2008 година, период од десет квартали), порастот на овие два вида 
изложеност изнесувал 279% (негативни салда по тековни сметки), односно 1.127% 
(изложеност врз основа на кредитни картички).

Во февруари 2009 година, Советот на Народната банка ја донесе Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста 
на капиталот214. Целта на измените беше пропишување обврска за банките да издвојуваат 
соодветно ниво на капитал за покривање на оперативниот ризик. Овие измени значеа 
воведување на елементите на првиот столб од Новата капитална спогодба (Базел 2) коишто 
се однесуваат на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик. Со измените 
им се дава можност на банките да изберат помеѓу два пристапа за утврдување на капиталот 
потребен за покривање на оперативниот ризик, и тоа: пристапот на базичен показател и 
стандардизираниот пристап. При користењето на пристапот на базичен показател, 
капиталот за покривање на оперативниот ризик се пресметува преку утврдување на 
аритметичката средина на годишниот износ на базичниот показател, остварен во 
последните три години.215 Базичниот показател ги вклучува приходите и расходите на 
банката на нето-основа (каматни и некаматни приходи и расходи) коишто се резултат на 
нејзиното редовно работење. Капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик 
се добива кога аритметичката средина на базичниот показател ќе се помножи со 15%.

При користењето на стандардизираниот пристап за утврдување на потребниот 
капитал за покривање на оперативниот ризик, се поаѓа од базичниот показател, утврден 
согласно со дефиницијата којашто се применува кај пристапот на базичен показател. 
Најзначајната разлика помеѓу двата пристапа е во обврската за банката при примената 
на стандардизираниот пристап да го подели своето работење во осум деловни линии216. 
Притоа, базичниот показател се утврдува врз основа на приходите и расходите од редовното 
работење на банката за секоја одделна деловна линија. На овој начин се овозможува 
подобро поврзување на одделните области од работењето на банката со остварениот 
финансиски резултат и врз таа основа, и попрецизно утврдување на потребното ниво на 
капитал за покривање на оперативниот ризик.

За разлика од пристапот на базичен показател, чијашто примена не е условена 
со исполнување одредени критериуми, банката може да го користи стандардизираниот 
пристап само доколку ги исполнува сите критериуми за неговата примена определени 
во Одлуката (поделба на активностите по деловни линии според утврдени принципи, 
донесување политика за распоредување на активностите по деловни линии, редовно 
ревидирање на оваа политика, обезбедување целосно документиран систем за 
управување со оперативниот ризик, јасно дефинирање на правата и одговорностите 

214  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/2009.
215  Во пресметката се вклучуваат само годините во кои е остварена позитивна вредност на базичниот 

показател.
216  Осумте деловни линии се однесуваат на: услугите поврзани со финансирање правни лица (големи и средни 

трговци), тргувањето и продажбата; банкарството на мало; комерцијалното банкарство; платниот промет и 
порамнувањето; услугите како агент; управувањето со активата и брокерските услуги на мало.
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на одделните органи на банката и на вработените во банката коишто се вклучени во 
системот на управување со оперативниот ризик, следење на сите податоци коишто се 
од значење за управување со оперативниот ризик, воспоставување систем на редовно 
известување на органите на банката за изложеноста на оперативен ризик и за остварените 
загуби, изготвување процедури за преземање мерки од страна на банката, редовна 
независна проверка на системот за управување со оперативниот ризик од страна на 
службата за внатрешна ревизија и/или друштво за ревизија). Банката е должна постојано 
да ги исполнува овие критериуми. Доколку таа престане да ги исполнува потребните 
критериуми, должна е во рок од пет работни дена да достави до Народната банка писмено 
образложение, наведувајќи ги причините за неисполнувањето на критериумите, мерките 
коишто ги презема за отстранување на тие причини, како и рокот во кој ќе се обезбеди 
повторно целосно исполнување на потребните критериуми. Притоа, Народната банка 
може да ѝ наложи на банката поинакви рокови и мерки од мерките и роковите наведени 
во писменото образложение.

Имајќи ја предвид новината што се воведува со измените на Одлуката од февруари 
2009 година, предвидена е нивна одложена примена почнувајќи од 31.12.2011 година. 
Во овој период од речиси две години, банките треба да ги преземат сите активности 
потребни за усогласување со измените на Одлуката и со критериумите за користење на 
стандардизираниот пристап (за оние банки коишто ќе одлучат да го применат овој пристап 
при утврдувањето на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик). 

Сметководствена рамка за банките•	

Во текот на 2004 година се воочи потреба од нова сметководствена рамка за банките 
(вклучително и за Народната банка), којашто ќе се темели на Меѓународните стандарди за 
сметководство („МСС“) и Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ“) 
(МСС и МСФИ во понатамошниот текст се означени со терминот „МСФИ“). Во тој период, 
важечките акти од оваа област произлегуваа од укинатиот Закон за финансиско работење 
и Законот за сметководство, вклучително и Сметковниот план за банките наследен од 
бившата СФРЈ. Тие не овозможуваа целосна примена на меѓународните сметководствени 
стандарди (иако согласно со Законот за трговски друштва, банките беа должни да го водат 
сметководството и да ги подготвуваат финансиските извештаи во согласност со МСФИ), не 
обезбедуваа хармонизирани и стандардизирани податоци од финансиските извештаи на 
банките и штедилниците, но и не ги опфаќаа финансиските инструменти коишто почнаа 
да се појавуваат на домашниот пазар. Сето ова ја отежнуваше работата на самите банки 
реално да ги прикажуваат нивните финансиски извештаи. Покрај усогласувањето со 
МСФИ, новата сметководствена рамка требаше да овозможи и јакнење на пазарната 
дисциплина и транспарентноста на банките, стандардизирање на финансиските извештаи 
на банките и зголемување на ефикасноста на супервизорската функција на Народната 
банка.

Согласно со тогашните одредби од Законот за трговски друштва, Министерството за 
финансии го пропишуваше сметковниот план и сметководствените принципи за банките, 
штедилниците и за Народната банка. Имајќи го предвид значењето на сметководствената 
рамка при дизајнирањето и спроведувањето на монетарната политика и банкарската 
супервизија, беше согледана потребата, пропишувањето на оваа регулатива да биде 
во надлежност на Народната банка. Така, во 2005 година, Народната банка поднесе 
писмена иницијатива до Министерството за финансии за да се извршат соодветни измени 
во регулативата. Со донесувањето на новиот Закон за банките во јуни 2007 година, 
надлежностите за пропишување на сметководствената рамка за банките ѝ беа пренесени 
на Народната банка. 
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Поставувањето на регулативата за сметководство и финансиско известување на 
банките во согласност со МСФИ беше комплексен и долготраен процес. Создавањето на 
сметководствената рамка за банките не се состоеше само од пропишување на регулативата 
за сметководство и финансиско известување (којашто се состои од сметководствени 
политики, сметковен план и структура и содржина на финансиските извештаи за банките). 
Тоа неизбежно беше поврзано и со: соодветни измени и дополнувања на низа одлуки и 
упатства коишто ги пропишува Народната банка, а со кои се регулираат различни области од 
работењето на банките; обука на банките за спроведување на новата регулатива; следење 
на спроведувањето на регулативата кај банките и штедилниците; како и прилагодување 
на системите на Народната банка за прием на податоците од банкарскиот сектор. 

Имајќи ја предвид комплексноста на оваа регулатива, во јули 2005 година, во 
Народната банка беше формирана Комисија за сметковен план и сметководствени 
стандарди на банките и Народната банка, во која членуваат претставници од повеќе 
организациски делови во Народната банка. Надлежностите на оваа комисија се состојат 
од одобрување на предлог сметководствената регулатива, редовно следење на измените 
и дополнувањата на МСФИ, согледување на потребата и можностите за нивна примена во 
сметководствената регулатива за банките и други слични активности. 

Во ноември 2006 година започна проектот за воведување на МСФИ во банкарскиот 
систем на Република Македонија217. Во меѓувреме, беше зајакнат кадровскиот капацитет 
на Народната банка во доменот на МСФИ. Изработениот прв нацрт на регулативата во 
согласност со МСФИ (сметководствени политики за банките; сметковен план за банките; 
модел на финансиски извештаи за банките, заедно со белешките кон финансиските 
извештаи; предлог-измени на останатата подзаконска регулатива), во април 2007 година, 
беше одобрен од страна на Комисијата за сметковен план и сметководствени стандарди 
на банките и Народната банка. 

Во третиот квартал од 2007 година беше спроведена анкета на банките и 
штедилниците, за можниот период на започнување со примена на предложената 
регулатива, обид за мерење на финансиските ефекти од преминот на новата регулатива 
во одделни области за коишто во Народната банка се оцени дека е можно да се појават 
позначајни финансиски ефекти, како и оперативната организација и потребниот период за 
прилагодување и промена на системите на банките и штедилниците за примена на новата 
регулатива. Истовремено, беа информирани Министерството за финансии и Управата за 
јавни приходи за планираните измени во регулативата, како и за очекуваните ефекти од 
примената на новопредложената регулатива.

Во септември 2007 година, Советот на Народната банка ја донесе новата 
регулатива за сметководство и финансиско известување за банките и штедилниците, 
којашто е во согласност со МСФИ. Новата сметководствената рамка се состои од: 

Одлуката за методологија за евидентирање и вреднување на − 
сметководствените ставки и за подготовка на финансиски извештаи218) 
во согласност со МСФИ, којашто ги пропишува критериумите за класифицирање, 
мерење, признавање и обелоденување на секоја позиција од финансиските 
извештаи. Оваа методологија е доста обемна и брои околу 170 страници.

Одлуката за сметковен план за банките− 218, како единствен систем на сметки, 
врз основа на кој банките водат сметководство и ги класифицираат податоците во 
своите трговски книги. Со овој сметковен план се пропишаа околу 8.000 сметки за 

217   Проектот за воведување на МСФИ во банкарскиот систем на Македонија беше воден со помош на меѓународен 
консултант избран како најповолен понудувач на распишаниот меѓународен тендер. Учеството на консултантот 
беше финансирано со донација од холандската влада.

218    „Службен весник на РМ” бр. 118/2007.
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евидентирање на деловните настани на банките согласно со МСФИ, коишто воедно 
овозможија и поголема аналитичност од аспект на институционалните сектори и 
потсектори, рочноста, староста на достасаните побарувања, валутната структура 
и слично. Овој сметковен план го користи и Народната банка за водење на своето 
сметководство. 

Упатство за видовите и содржината на финансиските извештаи на −	
банките218, со кое се пропиша единствен модел за финансиско известување 
на банките и штедилниците во Република Македонија, во согласност со 
принципите и одредбите од Методологијата за евидентирање и вреднување 
на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи. 
Пропишаниот модел на финансиски извештаи за банките и штедилниците опфаќа 
четири главни финансиски извештаи (Биланс на состојба, Биланс на успех, Извештај 
за промените во капиталот и резервите, Извештај за паричниот тек) и 46 белешки 
кон финансиските извештаи. 

На 01.01.2009 година започна примената на новата регулатива за сметководство 
и финансиско известување. Првите годишни финансиски извештаи, според новата 
регулатива, беа изготвени со состојба на 31.12.2009 година, заедно со споредливите 
податоци со состојба на 31.12.2008 година (банките беа должни да изготват почетни 
финансиски извештаи со состојба на 01.01.2008 година и да ги достават до Народната 
банка до 20 ноември 2008 година, заедно со ревизорско мислење). Исто така, банките 
беа должни најдоцна до 10.01.2008 година да достават до Народната банка детален план 
за спроведување на новата регулатива, до крајот на август 2008 година да ги усогласат 
интерните акти, а до крајот на октомври 2008 година да ги подготват и да ги усогласат 
информациските системи со барањата на новата регулатива. 

Во декември 2007 година, започна втората фаза од проектот за спроведување 
на МСФИ во банкарскиот систем на Македонија, којашто се состоеше од обука на банките 
за воведување на новата регулатива за сметководство и финансиско известување. 
Обврската за втората фаза од проектот за воведување на МСФИ ја презеде Здружението 
на банкарството219. Беше формиран проектен тим за следење на обуките на банките и 
штедилниците за примена на МСФИ, во кој, покрај банките, учествуваше и претставник 
од Народната банка. Обуките на банките се одржаа во периодот декември 2007 година - 
февруари 2008 година, од страна на консултант со реномирано, меѓународно практично 
искуство во вакви и слични обуки, како и продлабочени познавања на МСФИ. Овие обуки 
беа исклучително значајни како за банките (заради успешно и олеснето усогласување со 
МСФИ и со пропишаната сметководствена регулатива), така и за Народната банка (како 
овластен регулативен и супервизорски орган за банките во Република Македонија).

 
Во текот на 2008 година се изврши ревидирање на останатата подзаконска 

регулатива, заради нејзино усогласување со пропишаната регулатива за сметководство 
и финансиско известување. Се идентификуваа вкупно 33 подзаконски акти од областа 
на супервизијата, монетарното работење, статистиката и девизното работење коишто 
требаше да се усогласат со регулативата за сметководство и финансиско известување. 
Притоа, кај 11 подзаконски акти беа направени посуштински измени, а кај 22 подзаконски 
актa се изврши техничко усогласување (во смисла на замена на претходните сметки 
со новопропишаните сметки или терминолошко усогласување) со регулативата 
за сметководство и финансиско известување. Исто така, во текот на 2008 година, се 
изменија и се дополнија шест интерни апликации за компјутерски прием и обработка на 
информациите и податоците усогласени со регулативата за сметководство и финансиско 
известување на банките. 

219  Обуката беше финансирана преку холандска донација и банките во Република Македонија.
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Во последниот квартал на 2008 година, Народната банка одржа состаноци 
со сите банки и неколку штедилници при што беше потврдена нивната подготвеност за 
примена на регулативата за сметководство и финансиско известување, како и на целата 
останата подзаконска регулатива којашто беше прилагодена од овој аспект, почнувајќи 
од 01.01.2009 година. 

Во периодот јуни 2009 година - март 2010 година, Народната банка спроведе 
хоризонтален увид во банкарскиот сектор во Република Македонија за примената на 
одредени аспекти од регулативата за сметководство и финансиско известување и 
регулативата за управување со кредитниот ризик. Предмет на увидот беа оние аспекти 
од регулативата којашто започна да се применува од 01.01.2009 година, за кои се оцени 
дека би можеле да предизвикаат позначајни финансиски ефекти во билансите на банките 
или пак бараат значителни измени во системите на банките. За секоја банка одделно беа 
идентификувани одредени отстапувања од регулативата или слабости во поставеноста 
на процесите или интерните контроли и за овие наоди соодветно беше известена секоја 
банка, преку состаноци со раководните лица од банките и преку испраќање дописи со 
наодите. По наодите од увидите не беа пропишани мерки кон банките, но сепак Народната 
банка во одделната комуникација со банките го искажа своето очекување банките веднаш 
да преземат соодветни активности за отстранување на сите утврдени отстапувања од 
регулативата и утврдените слабости во системите.

Во периодот 2008 - 2010 година беа направени неколку измени и дополнувања 
на регулативата за сметководство и финансиско известување на банките и штедилниците, 
во насока на усогласување со измените и дополнувањата на МСФИ коишто во меѓувреме 
беа пропишани од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди („ОМСС“) или пак 
во насока на надминување на откриените технички грешки или слабости и проблеми при 
практичната примена на подзаконската регулатива. Така, во овој период беа донесени: 

пет измени и дополнувања на Одлуката за сметковниот план за банките− 220. Сите 
измени и дополнувања се од техничка природа.

две измени и дополнувања на Упатството за формата и содржината на финансиските − 
извештаи на банките221. Овие измени и дополнувања се од техничка природа. Во 
декември 2010 година, исто така, беа извршени измени и дополнувања на оваа 
регулатива заради усогласување со измените и дополнувањата на МСФИ, објавени 
од ОМСС. Исто така, во согласност со одредбите од новиот Закон за Народната 
банка на Република Македонија (којшто беше донесен во декември 2010 година222), 
со овие измени и дополнувања Упатството беше заменето, односно преименувано 
во Одлука за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките223. 

една измена и дополнување на Одлуката за методологијата за евидентирање − 
и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските 
извештаи224. Оваа измена и дополнување е заради усогласување со измените и 
дополнувањата на МСФИ, објавени од ОМСС.

Во овој период, заради соодветно и полесно спроведување и обезбедување услови 
за единствена примена на регулативата за сметководство и финансиско известување од 
страна на банките и штедилниците, Народната банка на својата интернет-страница на 
постојана основа објавува одговори на прашања од банките и штедилниците и дава насоки 
за примена на одредбите од регулативата.

220  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2008, 163/2008, 31/2009, 66/2009 и 118/2009. Усвоени од 
страна на Советот на Народната банка, во октомври 2008 година, декември 2008, февруари 2009, мај 2009 и 
септември 2009 година, соодветно.

221  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/2009, 157/2009.
222  „Службен весник на Република Македонија“, бр. 158/2010.
223  „Службен весник на Република Македонија“, бр. 169/2010.
224  „Службен весник на РМ“ бр. 169/2010.
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Пропишување на содржината на ревизијата на банка•	

Со Законот за банките од 2007 година, се прошири опфатот на надворешната 
ревизија, којшто е подетаљно определен со Одлуката за содржината на ревизијата 
на работењето и на годишните финансиски извештаи на банка225. Оваа одлука е 
донесена од страна на Советот на Народната банка во ноември 2007 година. 

Согласно со оваа одлука, покрај обврската на друштвото за ревизија за проверка и 
оцена на годишните финансиски извештаи, за првпат беше пропишана и обврска за оцена 
на ризиците и начинот на нивното управување од страна на банките. Исто така, друштвото 
за ревизија треба да даде осврт и на функционирањето на системите на внатрешна 
контрола во банката и извршувањето на функциите на внатрешната ревизија, водењето 
на трговските книги, соодветноста на сметководствените политики и процедури, како и 
вреднувањето на билансните и вонбилансните средства и обврски. Ревизорот треба да ја 
оцени и усогласеноста на работењето на банката со прописите, вклучувајќи и оцена на 
точноста и комплетноста на извештаите коишто банката ги доставува до Народната банка, 
а коишто се однесуваат на адекватноста на капиталот, отворената девизна позиција, 
кредитниот ризик, ликвидносниот ризик и на другите ризици. Задолжителен елемент на 
ревизијата на банка претставува и оцената на сигурноста на информацискиот систем на 
банката. 

Со Одлуката се воведе јасна обврска за друштвото за ревизија кон Извештајот 
(мислењето) за финансиските извештаи коишто биле предмет на ревизија, да приложи и 
низа други податоци и информации од кои ќе може да се согледа опфатот на надворешната 
ревизија и нејзината соодветност. Посебно значаен дел од овие дополнителни податоци 
и информации се прашалниците коишто треба да ги пополни друштвото за ревизија 
(прашалниците содржат прашања поврзани со начинот на утврдување на сопствените 
средства и адекватноста на капиталот, начинот на управување со сите материјални ризици 
од страна на банката и нејзиното корпоративно управување). 

Со донесувањето на оваа одлука се овозможи зајакнување на функцијата надзор и 
ревизија на работењето на банките. Исто така, се овозможи зголемување на соработката 
меѓу Народната банка, како овластен супервизорски орган на банките и надворешните 
ревизори, бидејќи нивните активности во голема мера станаа комплементарни. 

Објавување податоци и информации за работењето на банките•	

Во октомври 2007 година, Советот на Народната банка ја усвои Одлуката 
за објавување извештаи и податоци од страна на банката226. Со неа се воведоа 
елементите на третиот столб – „Пазарна дисциплина“ од Новата базелска капитална 
спогодба. Воедно, со неа се следи примерот на соодветните регулативи на земјите-
членките на ЕУ. 

Оваа регулатива ги опфаќа следниве области:

начинот на објавување на податоците и информациите од страна на банките на − 
поединечна и на консолидирана основа. Согласно со одлуката, Надзорниот одбор 
е должен да донесе политика за обелоденување;

видот на податоците и извештаите коишто се објавуваат, коишто можат да се − 
поделат на квалитативни и квантитативни. Банките треба да објавуваат податоци 
минимум за: а) своето работење (називот, седиштето и единствениот матичен број, 

225  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/2007.
226  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 134/2007.
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организациската структура и бројот на вработените, финансиските активности 
коишто може да ги врши и коишто ги врши, податоци за банкарската група, 
матичното лице и останатите членки на групата), б) своите акционери, в) висината 
на сопствените средства и за адекватноста на капиталот и г) системите и процесите 
за управување со ризиците (стратегиите и процесите на управување со секој 
поединечен ризик, структурата и организацијата на функцијата на управување со 
ризици, структурата на системот за мерење на ризикот и системот за внатрешно 
известување, политиките за заштита и намалување на ризикот, како и процедурите 
за следење на ефикасноста на извршувањето на овие политики);

начинот, формата и роковите на објавување на податоците и извештаите (тие се − 
објавуваат најмалку на полугодишна основа на македонски јазик и на интернет-
страницата на банката);

исклучоците, односно ослободувањето на банката од објавување податоци (во − 
случај кога дел или сите податоци се веќе вклучени во објавените ревидирани 
финансиски извештаи или се дел од објавените податоци, согласно со барањата 
на овластената берза или на друг надлежен орган, или доколку станува збор за 
сопствени и доверливи податоци и податоци коишто не се материјални).

Зајакнување на корективните мерки и зголемување на ефикасноста на •	
постапката за излез на банка од банкарскиот систем

Една од позначајните квалитативни промени содржани во Законот за банките 
од 2007 година се однесува на видот на корективни мерки коишто Народната банка 
може да ги преземе кон банка, банкарска група, акционер или орган на банката, како 
и на начинот и постапката за нивното преземање. Особено е значајна можноста за 
воведување администрација во банка227, за чие спроведување се предвидени два основни 
механизма: 

во случај кога постојат услови за подобрување на состојбите во банката и − 
постигнување на потребното ниво на ликвидност и на сопствени средства, 
односно кога постојат услови банката да продолжи да работи, се спроведува 
рехабилитација на банката. Рехабилитацијата се спроведува врз основа на 
план за рехабилитација којшто е изработен од администраторот на банката, а 
потврден од гувернерот на Народната банка;

во случај кога не постојат услови за подобрување на состојбата на банката, − 
се предвидува можност, пред да се одземе нејзината дозвола за основање и 
работење, да се изврши пренос на дел или сите нејзини депозити, кредити 
и друг имот и обврски во друга банка во Република Македонија, за што се 
изработува план за пренос на средствата и обврските на банката во администрација 
во друга банка. Покрај зголемувањето на ефикасноста при излезот на банка од 
банкарскиот систем, целта на овој механизам е граѓаните и другите економски 
субјекти да можат слободно да располагаат со своите депозити и средствата врз 
основа на користените кредити, наместо тие да бидат доверители и должници во 
стечајната или ликвидациската постапка на банката. На тој начин се очекува, овој 
механизам позитивно да влијае врз довербата на јавноста, но и врз финансиското 
посредување.

  Во февруари 2008 година, согласно со Законот за банките, Советот на Народната 
банка донесе Одлука за условите и постапката за спроведување на планот за 

227  Законот за банките ги дефинира условите кога гувернерот може да донесе решение за воведување 
администрација во банка. Тие услови главно се поврзани со случаи на загрозување на солвентноста на 
банката, и тоа: банката и/или акционерите одбиваат да ги исполнат или не преземаат соодветни активности за 
исполнување на дополнителните мерки со што се загрозува ликвидноста и солвентноста на банката, банката 
не го достигне потребното ниво на сопствените средства во предвидениот рок, стапката на адекватност на 
капиталот на банката се намали под 50% од пропишаната со Законот итн.
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рехабилитација и планот за пренос на средствата и обврските228. Оваа одлука, 
заедно со Законот за банките, претставуваат еден од деловите од мозаикот којшто ја 
претставува регулативната и институционалната рамка за обезбедување соодветен 
„сигурносен појас“ на банкарскиот систем. 

Планот за рехабилитација ги содржи активностите коишто треба да се преземат 
од страна на администраторот заради постигнување на потребното ниво на ликвидност 
и/или солвентност, временските рокови за нивно спроведување, како и показателите 
коишто треба да се остварат во текот на администрација и по целосното остварување на 
планот. Планот за рехабилитација може да се спроведе преку една или повеќе од следниве 
активности:

продажба на дел од активата на банката,− 

зголемување на сопствените средства, преку издавање акции за доверителите − 
или за новите инвеститори,

продажба на акциите,− 

статусни промени на банката.− 

Во зависност од причината поради којашто е воведена администрацијата во 
банката, планот за рехабилитација може да предвиди и други активности, како што се: 
отстранување на делот од портфолиото коешто носи загуба, престанок со работа на 
филијали или други организациски единици, преземање засилени активности за наплата 
на лошите кредити, соодветни измени на информацискиот систем итн. 

 Преносот на средствата и обврските на банката во администрација во друга банка 
има за цел да се задржи што е можно поголем дел од средствата и обврските на банката 
во администрација во рамките на банкарскиот систем (пред да ѝ се одземе дозволата за 
основање и работење). Планот за пренос на средствата и обврските на банката 
во администрација во друга банка вклучува пренос најмалку на депозитите коишто 
Фондот за осигурување на депозитите има обврска да ги обесштети (доколку вредноста 
на средствата коишто можат да се пренесат во друга банка е помала од вредноста на 
депозитите што се обесштетуваат, износот на депозитите коишто ќе се пренесат се утврдува 
со пропорционално вклучување на депозитите што се обесштетуваат по поединечно 
лице). 

Исто така, со одлуката се пропишува постапката за спроведување на двата плана 
и правата и обврските на лицата (гувернерот на Народната банка, администраторот, 
квалификуваните понудувачи, банката-купувач) коишто се вклучени во нивното 
спроведување. Покрај оваа одлука, во мај 2010 година беа донесени Процедури 
за спроведување на преносот на средствата и обврските на банка во 
администрација и Процедури за спроведување продажба на активата на банка 
во администрација229. Овие процедури содржат детален приказ на сите активности, 
чекори и постапки коишто треба да се преземат при спроведувањето на двата плана, како 
и на видот на документацијата поврзана со продажбата на активата, односно преносот на 

228  Одлуката е објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/2008. Во мај 2010 година извршено 
е изменување и дополнување на одлуката коешто е резултат на согледувањата на Народната банка за 
проблемите коишто би можеле да се појават при практичното спроведување на двата плана, особено во поглед 
на точното определување на активата, односно средствата коишто можат да се вклучат во двата плана и во 
поглед на точното дефинирање на надлежностите на администраторот и гувернерот при избор на банката-
купувач (банката којашто ќе ја купи активата, односно ќе ги преземе средствата и обврските на банката во 
администрација).

229  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/2010.
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средствата и обврските. Така, како посебни прилози во двата вида процедури се јавува 
следнава документација: 

преглед на активата што се продава, односно на средствата и обврските што се − 
пренесуваат,

стандарден формулар за пријавување на заинтересираните квалификувани − 
понудувачи,

договор за доверливост на податоците поврзани со продажбата на активата, − 
односно со преносот на средствата и обврските,

стандарден пакет документи што се доставува до квалификуваните понудувачи,− 

понуда за купување на активата, односно за преземање на средствата и − 
обврските,

податоци за секоја понуда врз основа на кои администраторот врши избор на − 
банката-купувач,

договор за продажба на активата, односно за пренос на средствата и обврските − 
на банката во администрација, склучен помеѓу администраторот и банката-
купувач,

временска рамка за спроведување на продажбата на активата, односно преносот − 
на средствата и обврските на банката во администрација.

На овој начин се обезбедува поголема транспарентност на начинот на 
спроведувањето на постапката на продажба на дел од активата и на пренос на средствата 
и обврските на банката во администрација. 

На почетокот на 2011 година, заради создавање на сите потребни услови за 
успешно спроведување на администрацијата во банка, беше подготвен и Правилник за 
спроведувањето администрација во банка. Станува збор за интерен акт на Народната 
банка којшто содржи насоки коишто треба да се следат од страна на лицата вклучени во 
администрација на банка, при започнувањето и спроведувањето на администрацијата. Со 
овој правилник, меѓу другото, се определуваат: постапките коишто треба да се преземат 
од страна на Народната банка пред влезот во банката во администрација, активностите 
за физичко обезбедување на просториите на банката во администрација, начинот на 
организирање на вработените и на сметководствениот и информацискиот систем, 
активностите поврзани со заштита на вредноста на активата и пасивата на банката во 
администрација, начинот на решавање на правните прашања и односите со јавноста и 
слично. 

Регулирање на начинот на отворање и работење на филијала на странска •	
банка

Една од позначајните новини во Законот за банките од 2007 година е воведената 
можност за влез на странски банки, преку отворање филијали во Република Македонија. 
Покрај усогласувањето со европската регулатива230, либерализацијата на пазарот преку 
олеснетиот пристап на странските банки на домашниот пазар на финансиски услуги 
беше поткрепена и со очекувањата за зголемување на конкуренцијата во Република 
Македонија. Странската банка може преку филијала во Република Македонија да ги врши 
сите финансиски активности коишто можат да ги вршат и домашните банки, доколку 
за тоа е овластена од страна на надлежниот супервизорски орган на земјата во која се 
наоѓа нејзиното седиште. Притоа, согласно со Законот за банките, само банки коишто 
имаат рејтинг од најмалку БББ („Стандард и Пурс“, „Фич ИБЦА“ или „Томпсон бенк 

230  Со ваквиот третман на странските банки се прифатија одредбите на Европската директива 2006/48, со која 
се регулира основањето и работењето на кредитните институции во земјите-членки на Европската унија.
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воч“), односно Баа2 („Мудис“), можат да добијат согласност за отворање филијала во  
Република Македонија231.

Со Одлуката за начинот на работење на филијала на странска банка232, 
усвоена во август 2007 година од страна на Советот на Народната банка, поблиску се 
утврди соодветната примена на одредбите од Законот за банките на филијала на странска 
банка, и тоа:

Примената на супервизорските стандарди:1. 
филијалата на странска банка е должна да ја утврдува стапката на - 
адекватност на капиталот согласно со методологијата пропишана од 
страна на Народната банка, при што депозитот којшто филијалата 
треба да го уплати и да го одржува согласно со Законот има третман на 
сопствени средства,
странската банка е должна да ги пропише критериумите, начинот - 
и методите за управување со ризиците од страна на филијалата во 
Република Македонија,
вкупната изложеност на филијалата кон странската банка и лицата - 
поврзани со неа не смее да го надмине износот на вкупните обврски на 
филијалата кон странската банка и лицата поврзани со неа;

Лицата коишто управуваат со филијалата треба соодветно да ги исполнуваат 2. 
условите за член на управен одбор на банка;

Филијалата на странска банка доставува извештаи до Народната банка 3. 
согласно со прописите на Народната банка, при што задолжително го доставува 
и годишниот извештај и извештајот за извршената ревизија на странската 
банка;

Филијалата може до надлежниот супервизорски орган на земјата во којашто 4. 
се наоѓа странската банка да достави податоци и информации коишто 
претставуваат банкарска тајна, доколку се тие потребни за супервизијата на 
странската банка;

Народната банка има право да врши супервизија на работењето на филијалата, 5. 
согласно со Законот за банките;

Гувернерот на Народната банка има право да презема соодветни корективни 6. 
мерки, за што ја известува странската банка и надлежниот супервизорски 
орган на земјата во која се наоѓа седиштето на странската банка. 

При изработката на оваа одлука се користеа искуството и регулативата на земјите-
членки на Европската унија, како и на земјите-кандидати за членство во Европската 
унија. 

Прецизирање на прудентните барања за штедилниците•	

Работењето на штедилниците, врз основа на Законот за банките од 2007 
година, е подетаљно регулирано со Одлуката за условите и начинот на работа на 
штедилниците233. Со неа се регулираат три аспекти на работењето на штедилниците:

231  Сѐ до денот на полноправно членство на Република Македонија во Европската унија, одредбите од Законот за 
банките за отворање филијали на странски банки се однесуваат и на банките од земји-членки на Европската 
унија. По овој датум, банки од земји-членки на Европската унија ќе можат да отвораат филијали во Република 
Македонија, без спрoведување постапка за издавање согласност и исполнување на критериумите коишто 
важат за филијалите на банки од земји коишто не се членки на Европската унија.

232  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2007.
233  Донесена од Советот на Народната банка во јуни 2007 година и изменета и дополнета во јуни 2008 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2007 и 78/2008).
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примената на супервизорските стандарди коишто се однесуваат на лимитите на − 
изложеност и вложувањата;

извршувањето банкарски активности - одобрување кредити и прибирање депозити − 
и

извршувањето на функцијата на внатрешна ревизија.− 

Имајќи предвид дека овој вид депозитни институции се значително помали од 
банките, во делот на примената на супервизорските стандарди се предвидени поголеми 
ограничувања на нивото на изложеност на кредитен ризик и на вложувањата на 
штедилницата во земјиште, згради и опрема. Во следнава табела се прикажани разликите 
во одделните лимити на изложеност и вложувања кај банките и штедилниците.

234235236

Табела 20

Лимит на изложеност/вложување234 Банка Штедилница

Изложеноста кон поединечно лице и лицата поврзани со него 25% 10%

Изложеноста кон акционер, односно содружник со 
квалификувано учество и лицата поврзани со него

10% 5%

Имот во земјиште, згради и опрема 60%235 30%

Капитални делови во нефинансиски институции на 
поединечна/агрегирана основа

15%/30% Не смее да има236

Со Одлуката се предвидени и критериумите коишто треба да ги исполнуваат 
штедилниците при извршувањето на банкарските активности, преку воспоставување 
политики и процедури во доменот на кредитирањето, прибирањето депозити и 
управувањето со ризиците коишто произлегуваат од нивното работење. 

Во поглед на начинот на функционирање на Службата за внатрешната ревизија 
во штедилница, практиката покажа дека поради карактеристиките и обемот на нивната 
работа, тие не се во можност да вработат овластен ревизор, согласно со барањата на 
Законот за банките коишто важат за банките во Република Македонија. Од тие причини, 
со Одлуката им се дозволува на штедилниците да ангажираат друштво за ревизија или 
лице - овластен ревизор, коешто ќе учествува во извршувањето на внатрешната ревизија 
во штедилницата заедно со вработените во Службата за внатрешна ревизија. Овие лица 
задолжително треба да ги почитуваат принципите и правилата на внатрешната ревизија. 
Заради обезбедување поголема ефикасност и заради заштита од евентуален судир на 
интереси, штедилницата може да ангажира едно исто друштво за ревизија, односно лице 
- овластен ревизор, за непрекинат период од најмногу 3 години, при што во текот на тој 
период, ова друштво, односно лицето не може да врши ревизија на годишните финансиски 
извештаи на штедилницата. 

Програма на банка за спречување перење пари и финансирање на •	
тероризмот

Воспоставувањето институционална и законска рамка за борба против перењето 
пари и финансирањето на тероризмот во Република Македонија започна во 2001 година 
со донесувањето на првиот Закон за спречување на перење пари237, врз основа на кој 
во март 2002 година беше формирана и Дирекцијата за спречување на перење пари. 

234   Лимитите се прикажани во однос на сопствените средства.
235   Во лимитот се вклучени и вложувањата во капитални делови на нефинансиски институции.
236   Освен капиталните делови стекнати врз основа на ненаплатени побарувања.
237   „Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/2001.
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Заради соодветно следење и усогласување со меѓународните стандарди од областа на 
спречувањето перење пари и финансирање на тероризмот, во 2004238 и 2008 година 
законската рамка претрпе соодветни измени. Во јануари 2008 година беше донесен 
важечкиот Закон за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело 
и финансирање на тероризмот239. Со овој закон, Дирекцијата за спречување на перење 
пари прерасна во Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризмот. 

Во целиот десетгодишен период, Народната банка беше активно вклучена во 
активностите поврзани со спречувањето перење пари и финансирање на тероризмот. 
Нејзината вклученост е неминовна и произлегува од ризикот банкарскиот сектор да се 
користи како канал за извршување активности поврзани со перење пари и финансирање 
на тероризмот. Овие случаи влијаат врз општото ниво на ризичност на банките, имајќи 
предвид дека довербата на јавноста во банките и, врз таа основа, нивната стабилност 
можат сериозно да бидат нарушени како резултат на негативната реакција од (не)
намерното поврзување на банките со криминални активности (станува збор за специфичен 
вид оперативен ризик). Поради тоа, неминовни се соодветни активности за спречување 
перење пари и финансирање на тероризмот, како од страна на банките, така и од страна 
на супервизорскиот орган надлежен за нивното работење.

Активностите на Народната банка во овој домен можат да се поделат во неколку 
подрачја, коишто се објаснети во продолжение.

Учество во изработката и создавањето соодветна законска и подзаконска 
рамка за функционирање на системот за спречување перење пари и 
финансирање на тероризмот

 Народната банка, преку свои претставници, беше активно вклучена во донесувањето 
и измената на сите законски акти поврзани со спречувањето перење пари и финансирање 
на тероризмот. Воедно, нејзината улога се состои и во изработка на подзаконски акти, 
насоки и препораки за воспоставување ефикасни системи за спречување перење пари 
и финансирање на тероризмот. Во април 2005 година, Народната банка го изработи 
Супервизорскиот циркулар бр. 7 – Системи на банките за спречување на перење 
пари. На речиси дваесетина страни детаљно беа обработени сите најзначајни елементи 
на овој систем, особено одредени аспекти од спречувањето на перење пари, коишто во 
тој момент не беа доволно јасно регулирани и воспоставени во земјата. Тие аспекти, 
меѓу другото, се однесуваа на стандардите за запознавање на клиентот (прифаќање, 
идентификување и постојано следење на деловниот однос со клиентот) и улогата на 
органите на управување на банката, Службата за внатрешна ревизија и на вработените во 
процесот на спречување перење пари. Исто така, со Циркуларот за првпат се дадоа насоки 
за организациската поставеност на функцијата за следење на усогласеноста со прописите 
(т.н. compliance function), пред сè од аспект на потребите на процесот за спречувањето 
перење пари.

 Покрај неговата содржина, големото значење на овој циркулар произлегува и 
од фактот што претставуваше прв ваков документ во земјата. И покрај тоа што овој 
документ нема законска основа, односно не претставува задолжителна обврска за банките, 
практиката покажа дека голем дел од банките ги имаа предвид неговите одредби при 
воспоставувањето и примената на сопствените системи за спречување перење пари. Овој 
циркулар беше структуриран на начин којшто овозможуваше негова примена и од страна 
на останатите финансиски институции во Република Македонија, а не само од страна на 
банките и штедилниците.

238  Вториот Закон за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело беше донесен во јули 2004 
година и објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2004.

239  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2008 и 57/2010.
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Во јули 2009 година, Советот на Народната банка ја усвои првата Одлука за 
начинот и постапката за воспоставување и примена на програмата на банка за 
спречување перење пари и финансирање на тероризмот240. Согласно со Законот 
за спречување на перење на пари и други приноси од казниво дело и финансирање на 
тероризам од 2008 година241, надзорните органи во Република Македонија, вклучувајќи ја и 
Народната банка, беа овластени да ја пропишат содржината на Програмата за спречување 
перење пари и финансирање на тероризмот за субјектите за чиј надзор се надлежни 
согласно со овој Закон. Со оваа одлука подетаљно се уреди начинот на примена на мерките 
и дејствијата за спречување перење пари и финансирање на тероризмот, при што беа 
преземени основните насоки и препораки од Циркуларот од 2005 година. Со тоа, овие 
насоки и препораки добија задолжителен карактер, со што беа прифатени и препораките 
содржани во Извештајот на посебниот комитет на Советот на Европа242. 

Во јули 2010 година, Одлуката од 2009 година беше заменета со нова Одлука за 
начинот и постапката за воспоставување и примена на програмата на банка за 
спречување перење пари и финансирање на тероризмот243. Имено, со измените на 
Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање 
на тероризмот од април 2010 година244, беа извршени одредени измени во структурата 
на Програмата за спречување перење пари и финансирање на тероризмот на субјектите, 
поради што имаше потреба од нова одлука. Со Одлуката се врши натамошно зајакнување 
на барањата за спречувањето перење пари и финансирање на тероризмот, со што се 
создаде основа за поефикасно управување со овој ризик. Тие барања се однесуваат на:

Процедурите за прифаќање на клиентот,− 

Процедурите за идентификување на клиентот, обезбедување информации за − 
целта и намерата на деловниот однос и постојано следење на тој однос,

Процедурите за засилена анализа на клиентите, особено оние коишто користат − 
услуги на приватно банкарство, коресподентските банки, клиентите коишто не 
се физички присутни при склучувањето или одвивањето на деловниот однос, 
клиентите коишто доаѓаат од ризични земји и клиентите чијшто деловен однос се 
остварува со користење нови технологии или технологии во развој,

Процедурите за процена на ризикот од носители на јавни функции,− 

Процедурите за препознавање невообичаени трансакции и сомневање за перење − 
пари и финансирање на тероризам,

Процедури за чување на податоците и документите и за доставување извештаи до − 
Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризмот,

План за постојана обука на вработените во банката,− 

Именување овластено лице, односно формирање посебен организациски дел − 
надлежен за спречувањето перење пари и финансирање на тероризмот,

Соработка со Управата за спречување на перење пари и финансирање на − 
тероризмот,

Организирање внатрешна контрола и ревизија на спречувањето перење пари и − 
финансирање на тероризмот. 

240  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009.
241  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2008.
242  Во Извештајот на комитетот на Советот на Европа (Moneyval) од 2008 година, изработен во третиот круг 

евалуации на усогласеноста на Република Македонија со Препораките на ФАТФ, беше препорачано циркуларот 
да добие законска основа и да биде задолжителен за банките во земјата. 

243  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2010.
244  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010.
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Во февруари 2009 година, Советот на Народната банка ја донесе Одлуката 
за менувачки работи245. Според оваа одлука, овластениот менувач е должен да има 
Програма за спречување на перење пари, чијашто содржина е пропишана со Упатството 
за спроведување на Одлуката за менувачки работи246, донесено од страна на 
гувернерот на Народната банка. 

Супервизорски надзор над мерките коишто ги преземаат банките, 
штедилниците, менувачниците и давателите на услуги брз трансфер на пари 
заради спречување перење пари и финансирање на тероризмот

 Народната банка врши контрола на системите за спречување на перење пари и 
финансирање на тероризмот, на банките, штедилниците, менувачниците и давателите 
на услуги брз трансфер на пари во Република Македонија. И покрај тоа што првиот 
Закон за спречување на перење пари од 2001 година не предвидуваше јасна обврска за 
супервизорските органи за контрола на процесот на спречување перење пари, Народната 
банка во рамките на своите редовни теренски контроли го вклучуваше и следењето на овој 
сегмент на работењето на банките. Причината за неговото опфаќање при супервизијата 
на банките лежи во фактот дека станува збор за оперативен ризик на кој се изложени 
банките во своето работење и којшто треба да има соодветно место во севкупната анализа 
на профилот на ризичност на секоја банка. Воедно, ваквата активност е во согласност 
со препораките на Базелскиот комитет за банкарска супервизија247, како и практиката и 
искуствата на голем број банкарски супервизорски органи во светот. 

Кон крајот на 2003 година започна да се применува Упатството за контрола на 
системите за спречување на перење пари во банките, во кое беа уредени постапките и 
активностите коишто треба да се преземат од страна на супервизорите заради согледување 
на соодветноста и ефикасноста на системите на банките за спречување перење пари. Врз 
основа на стекнатото искуство во контролите на спречувањето на перење пари, во текот 
на 2005 година се изврши измена на ова упатство, со што супервизијата на Народната 
банка уште повеќе се доближи до меѓународните искуства и практики.

 Од 01.01.2008 година, со усвојувањето на методологијата за супервизија 
заснована врз ризици, оцената на ризикот од перење пари и финансирање на тероризмот 
стана суштинска компонента во севкупната анализа на профилот на ризичност на банките 
и штедилниците248. Во таа насока, во Извештајот на комитетот на Советот на Европа (Mon-
eyval) од 2008 година беше утврдено високо ниво на свесност за значењето на ризикот од 
перење пари, како во банкарскиот систем, така и кај Народната банка. 

Зајакнување на критериумите за лиценцирање на акционерите/основачите 
и на лицата коишто управуваат со банките, штедилниците, менувачниците и 
давателите на услуги брз трансфер на пари

 Следната значајна улога на Народната банка како супервизорски орган од 
аспект на спречувањето перење пари и финансирањето на тероризмот, произлегува 

245  Одлуката и нејзините измени и дополнувања се објавени во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/2009, 66/2009, 157/2009 и 73/2010. Со донесувањето на оваа одлука беше заменета Одлуката за условите 
и начинот за добивање на дозвола за вршење на менувачки работи од 2002 година. 

246  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2009, 136/2009, 13/2010 и 90/2010.
247  Принципот 18 од Основните принципи за ефикасна банкарска супервизија донесени од Базелскиот комитет, 

се однесува на елементите коишто треба да бидат исполнети заради создавање соодветни услови за 
спречување на злоупотреба на нудењето финансиски услуги. Еден од тие елементи се однесува и на улогата 
на супервизорскиот орган.

248  Вклучувањето на ризикот од финансирање на тероризмот е една од позначајните новини воведени со новата 
методологија.
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од извршувањето на функцијата на лиценцирање. Постоењето критериуми за оцена на 
соодветноста на акционерите и органите на управување на финансиските институции 
претставува основа за спречување на влезот на сомнителен капитал и создавање 
управувачка структура којашто би значела ризик за користење на банкарскиот систем за 
криминални активности. 

 Согласно со Законот за банките, гувернерот на Народната банка нема да 
издаде дозвола за основање и работење на банка, односно согласност за стекнување 
квалификувано учество во банка, доколку расположливите податоци укажуваат на тоа 
дека потенцијалниот акционер со квалификувано учество покажува тенденција на висок 
ризик, како и доколку постои основана причина за сомневање на легалноста на потеклото 
на парите, репутацијата или вистинскиот идентитет на тоа лице или лицата поврзани со 
него. Исто така, со одлуките од областа на лиценцирањето донесени во 2007 година, при 
одлучувањето за давање согласност за акционер со квалификувано учество, задолжително 
се оценува соодветноста на системот за спречувањето перење пари и финансирање на 
тероризмот и на прописите и практиките на земјата од каде што доаѓа лицето (во случај 
на потенцијален акционер од странство) од областа на спречувањето перење пари и 
финансирање на тероризмот. Слични критериуми се предвидени и при одлучувањето за 
издавање согласност за членови на надзорен и управен одбор на банка. 

 Овие постапки и критериуми во голема мера се усогласени со меѓународните 
супервизорски стандарди. Ваквата констатација е потврдена и од страна на заедничката 
мисија на ММФ и Светската банка при оцената на усогласеноста на банкарската супервизија 
на Народната банка на Република Македонија со 25-те основни принципи за ефикасна 
банкарска супервизија, извршена во 2008 година. Со оваа мисија е утврдена значителна 
усогласеност со Принципот бр. 3 којшто ги дефинира основните елементи на процесот на 
лиценцирање и Принципот бр. 18 којшто се однесува на спречувањето злоупотреба на 
нудењето финансиски услуги.

Слични критериуми се содржани и во соодветните законски и подзаконски акти со 
кои се регулира основањето и работењето на менувачниците и давателите на услуги брз 
трансфер на пари. 

Учество во работата на Националното советодавно тело за спречување 
перење пари и финансирање на тероризмот

 Со Одлуката на Владата на Република Македонија од 18.08.2005 година, формиран 
е Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам. Основните 
задачи на ова советодавно тело се однесуваат на: следењето на остварувањата на целите 
утврдени со Националната стратегија за борба против перењето пари и финансирањето 
на тероризмот, разгледување прашања и проблеми од тековното работење, размена на 
искуства и организирање обуки од областа на спречувањето перење пари и финансирање 
на тероризмот и заеднички настап во меѓународната соработка. Советот се состои од 
претседател и членови – претставници на релевантните државни и супервизорски 
органи, именувани од Владата на Република Македонија. Еден од членовите на Советот е 
претставник на Народната банка. Преку учеството во работата на овој совет, Народната 
банка дополнително ја потврдува својата улога во системот за спречување перење пари 
и финансирање на тероризмот во Република Македонија. 
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Учество во оцените на усогласеноста на македонското законодавство и 
практика со меѓународните стандарди од областа на спречувањето перење 
пари и финансирањето на тероризмот249

 Во текот на март 2007 година, Комитетот на Советот на Европа (Moneyval) 
спроведе оцена на усогласеноста на системот за спречување перење пари и финансирање 
на тероризмот во Република Македонија со Препораките на ФАТФ, како дел од третиот круг 
евалуации на земјите-членки на овој комитет. Согласно со процедурите на комитетот за 
спроведување на овој вид евалуации, секоја земја којашто е предмет на оцена е должна 
да го пополни стандардниот прашалник за усогласеноста со секоја одделна препорака на 
ФАТФ и да го достави до Комитетот пред спроведувањето на евалуацијата. Прашалникот, 
а врз таа основа и евалуацијата, се состои од три дела: оцена на правниот систем, оцена 
на финансискиот систем и оцена на судството. Народната банка, како супервизорски 
орган надлежен за работењето на најголемиот дел од финансискиот систем на Република 
Македонија, беше активно вклучена во подготовката на одговорите на овој прашалник. Со 
цел да се обезбеди навремен и точен одговор на прашалникот, во Народната банка беше 
формирана работна група, чии членови беа вклучени и во спроведувањето на евалуацијата 
и во постапката на финализирање на Извештајот на Комитетот за усогласеноста на 
Република Македонија со Препораките на ФАТФ. Овој извештај беше усвоен од страна 
на Комитетот на неговата пленарна седница којашто се одржа од 7. до 11. јули 2008 
година. 

 Како резултат на севкупните активности преземени од Народната банка во доменот 
на спречувањето перење пари и финансирањето на тероризмот, како и заради сериозниот 
пристап во одговарањето на прашалникот и спроведувањето на евалуацијата, во наодите 
на експертите на Комитетот јасно е укажано дека „обврската на супервизорските органи 
да вршат надзор и на системите за спречување на перење пари во процесот на вршење на 
својата супервизорска функција, согласно со Законот за спречување на перење пари и други 
приноси од казниво дело и финансирање на тероризам, во практиката Народната банка 
ја исполнува“250. Во делот на оцената на финансискиот систем, Извештајот ја истакнува 
улогата којашто ја има Народната банка во овој домен, при што таа е идентификувана како 
супервизорски орган којшто прави најголеми напори во доменот на спречувањето перење 
пари и финансирањето на тероризмот. Особено е истакната ефикасноста на супервизијата 
на банките и штедилниците, додека во поглед на супервизијата на менувачниците и 
давателите на услуги брз трансфер на пари, се дадени одредени препораки за натамошно 
унапредување. 

 Треба да се има предвид дека целата оцена е направена врз основа на состојбата во 
март 2007 година, односно пред донесувањето на новиот Закон за банките и соодветната 
подзаконска регулатива, измените во регулативата за менувачниците и давателите 
на услуги брз трансфер на пари и пред значителните зајакнувања на супервизорската 
практика на Народната банка. Овие промени и унапредувања се земени предвид при 
изработката на Извештајот за напредокот на Република Македонија во однос на состојбата 
утврдена во третиот круг евалуации, изготвен од страна на Комитетот на Советот на 

249   Најзначајните стандарди во овој домен се изработени од страна на Групата за финансиска акција (Financial 
Action Task Force - FATF). Станува збор за препораки коишто што ги определуваат мерките што треба да 
се преземат од страна на земјите за воспоставување ефикасни системи за спречување перење пари и 
финансирање на тероризмот, познати како 40 препораки за спречување на перење пари плус 9 специјални 
препораки за борба против финансирањето на тероризмот. Овие препораки се прифатени од страна на 
Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка како меѓународни стандарди и се дел од нивните мисии за 
оцена на системите на земјите за спречување перење пари и финансирање на тероризмот.

250  Third Round Detailed Assessment Report – July 2007, Committee of Experts on the Evaluation of Anti-money 
Laundering Measures and the Financing of Terrorism (Moneyval) (www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
Countries/MK_en.asp)
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Европа во септември 2009 година. Во него се потврдува позитивниот правец во кој се 
движи Народната банка од аспект на борбата со перењето пари и финансирањето на 
тероризмот. Ваквата оцена е дополнително потврдена во декември 2010 година кога 
Комитетот направи уште една проверка на извршениот напредок во Република Македонија. 
Финансискиот систем на Република Македонија е единствената алка од вкупниот систем 
за спречувањето перење пари и финансирање на тероризмот кај која не е утврдена ниту 
една значителна неусогласеност со препораките на ФАТФ, а Народната банка е во редот 
на малиот број институции до кои не се испратени посериозни препораки за зајакнување 
на своите процедури и практики. 

 Како особено значајна активност во овој домен треба да се издвои и вклученоста 
на Народната банка во работата на посебниот комитет на Советот на Европа. Имено, 
двајца претставници на Народната банка се дел од списокот квалификувани евалуатори 
на Комитетот на Советот на Европа. Еден од нив, во 2008 година, како финансиски експерт 
беше дел од тимот на овој комитет којшто изврши оцена на усогласеноста на Украина со 
препораките на ФАТФ. 

2.8.1.3. Закон за девизното работење 

Законот за девизното работење којшто тековно е на сила, беше донесен во 2001 
година251, а е во примена од 15.10.2002 година. Од тогаш до денес се донесени четири 
измени и дополнувања на овој закон252. Законот ги регулира тековните и капиталните 
трансакции и нивната реализација во вид на плаќања и трансфери меѓу резиденти и 
нерезиденти, меѓу резиденти ако работат со странски платежни средства или ако предмет 
на работењето се странски платежни средства и едностран пренос на средства од и во 
Република Македонија коишто не претставуваат трансакции меѓу резиденти и нерезиденти, 
девизниот надзор и контролата.

Со четвртата измена на Законот од 2008 година, за првпат се пропишаа 
условите под кои Народната банка ја укинува дозволата за вршење менувачки работи. 
Исто така, беше регулирана и прекршочната политика, при што како прекршочни органи 
беа определени: Народната банка, Државниот девизен инспекторат и Царинската управа, 
а со измената Законот за девизното работење се усогласи и со Законот за прекршоците253, 
во однос на постапката за порамнување.

 
Согласно со членот 60 од Законот за девизното работење, подзаконските акти 

коишто произлегуваат од него требаше да се донесат во рок од 60 дена од денот на неговото 
влегување во сила. Поради наведеното, Народната банка пристапи кон изготвување и 
донесување на подзаконската регулатива којашто беше во нејзина надлежност. Така, 
во јули 2002 година, Народната банка ги донесе сите подзаконски акти за кои беше 
овластена да ги пропише. 

Во 2005 година, по три години активна примена на овие акти, во Народната 
банка, беше формирана проектна група којашто беше задолжена да направи анализа 
на поставеноста на девизниот систем и подзаконските акти донесени од Народната 
банка254. Оваа анализа вклучуваше идентификување на недостатоците на постојната 
подзаконска регулатива, како и подготовка на предлози за промени во регулативата. Врз 
основа на извршената анализа, проектната група изготви извештај во кој меѓу другото 
беа дадени предлози да се ревидираат повеќето подзаконски акти донесени во 2002 

251  „Службен весник на РМ“ бр.34/01.
252  „Службен весник на РМ“ бр. 49/01, 103/01, 51/03 и 81/08.
253  „Службен весник на РМ“ бр. 62/06.
254  Со Решението на гувернерот бр. 04-14/90-2005 година.
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година. Почнувајќи од 2007 година, повеќе организациски делови на Народната банка, 
во согласност со делокругот на нивните работни задачи, пристапија кон ревидирање на 
подзаконската регулатива донесена врз основа на Законот за девизното работење.

Одлука за условите и начинот под кои резидентите можат да вршат наплата •	
и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со нерезидентите

Согласно со член 27, став 1 од Законот за девизното работење, резидентите 
коишто се трговски друштва, трговци-поединци и подружници на странски правни лица во 
Република Македонија, можат да вршат наплата и плаќања во ефективни странски пари во 
трансакциите со нерезидентите на начин и услови што ќе ги пропише Народната банка. Врз 
основа на оваа одредба од Законот, во 2002 година Народната банка ја донесе Одлуката 
за условите под кои резидентите при работењето со нерезиденти можат да вршат наплата 
и плаќање во ефективни странски пари255, со која беа пропишани условите, начинот и 
документацијата под кои Народната банка може да издаде одобрение на резидент во 
трансакциите со нерезидент да изврши наплата во ефективни странски пари врз основа 
на извоз на стоки и услуги или плаќање на услуги. Врз основа на издаденото одобрение, 
резидентот беше должен наплатените ефективни странски пари да ги внесе на сметка кај 
овластената банка. 

Анализата на одобренијата издадени врз оваа основа во периодот на примена на 
оваа одлука покажа дека наплатата во ефективни странски пари најмногу се вршела од 
нерезиденти од соседните земји на Република Македонија, но и од други земји, вклучително 
и земјите-членки на Европската унија. 

Во јуни 2006 година, тргнувајќи од општата ориентација за ослободување на 
централната банка од активности коишто не се карактеристични за современа централна 
банка и минимизирање на активностите со нефинансискиот сектор, а имајќи го предвид 
развојот на финансискиот сектор и макроекономските остварувања на Република 
Македонија, Советот на Народната банка донесе нова Одлука за условите и начинот 
под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари во 
трансакциите со нерезидентите256. Со оваа одлука се исклучи обврската на резидентот 
за добивање одобрение од Народната банка за да може да врши наплата и плаќање 
во ефективни странски пари во трансакциите со нерезидентите. Притоа, Одлуката ја 
пропишува минимум потребната документација којашто се приложува до овластената 
банка за да може ефективните странски пари да ги прими и да ги стави на располагање на 
девизната сметка на резидентот. При вршењето на наплатите и плаќањата во ефективни 
странски пари во трансакциите со нерезиденти, резидентите и овластените банки се 
должни да се придржуваат кон прописите со кои се регулира спречувањето перење 
пари. 

Со новата одлука се исклучи обврската за добивање одобрение за наплата во 
ефективни странски пари од Народната банка и за резидентите кои продаваат стоки во 
слободни царински продавници, се занимаваат со снабдување странски воздухопловни 
средства со гориво и мазиво, даваат услуги во возовите, колите за спиење и вагон-
рестораните, приредуваат посебни игри на среќа во играчница или продаваат прехранбени 
и други производи потребни на патниците во воздухопловното средство, даваат 
аеродромски услуги или услуги на граничните премини врз основа на друмски такси 
и патарини, гранично осигурување и дезинфекција на моторни возила, на странски 
физички лица. Овие резиденти ќе можат продадената стока, односно дадената услуга 
да ја наплатат во ефективни странски пари и со соодветна документација да ја внесат во 
овластена банка.

255  „Службен весник на РМ“ бр. 53/02, 98/02 и 30/04.
256  „Службен весник на РМ“ бр. 80/06.
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 Исто така, со Одлуката е регулирано дека резидентите коишто вршат услуги во 
меѓународниот стоковен и патнички промет ќе можат да држат во благајна и без одобрение 
од Народната банка, месечно, ќе можат да подигаат од својата сметка кај овластена банка 
ефективни странски пари во висина на просечните месечни трошоци направени во текот 
на претходната година за службени патувања на работниците во странство, како и за 
плаќање на трошоците поврзани со возилата. 

 Како што е кажано погоре, со Одлуката од 2002 година беше регулирано дека 
Народната банка може да издаде одобрение за плаќање во ефективни странски пари 
само врз основа на увоз на услуги. Новина во Одлуката од 2006 година е дека Народната 
банка може да издаде одобрение за плаќање во ефективни странски пари освен за увоз 
на услуги и за увоз на стоки, само доколку резидентот достави документ од централната 
банка или друга надлежна институција на државата од која е извршен увозот на стоката, од 
кој може да се утврди дека банкарскиот систем на земјата кон која би се вршело плаќањето 
не овозможува безготовински трансфер на пари.

Одлуката за начинот и условите под кои резидентите кои не се овластени •	
банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство

 Согласно со член 23 од Законот за девизното работење, резидентите можат да 
отвораат и да имаат сметки во странство, освен ако со овој закон поинаку не е определено. 
Народната банка го пропишува начинот и условите под кои резидентите коишто не се 
овластени банки можат да отвораат и да имаат сметки во странство. Врз основа на оваа 
одредба во 2002 година, Народната банка ја донесла Одлуката за начинот и условите 
под кои резидентите кои не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во 
странство257. 

Искуствените сознанија од практичната примена на оваа одлука покажаа дека 
е потребно да се пристапи кон ревидирање на постојната одлука. Следствено, Советот 
на Народната банка во јули 2007 година донесе нова Одлука за начинот и условите 
под кои резидентите кои не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во 
странство.
 
 Новина во Одлуката е што подетаљно се пропишани условите и начинот под 
кои резидентите коишто не се овластени банки можат да отвораат и да имаат сметки во 
странство и се дефинира документацијата којашто треба да биде доставена до Народната 
банка на Република Македонија за издавање одобрение за отворање сметка во странство. 
Новина во оваа одлука е и издавањето одобрение за отворање сметка кај странска банка за 
наплата на побарувања врз основа на судска одлука донесена од надлежен суд во странство, 
со која резидентот се задолжува да отвори девизна сметка кај странска банка. 
  
 И со оваа одлука, како и со претходната, е регулирано во кои случаи резидентите 
- правни лица, коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки 
кај небанкарски странски организации како евиденциски сметки, за порамнување на 
меѓусебните побарувања и обврски со нерезидентите.
 
 Новина во Одлуката е либерализацијата во однос на издавањето одобренија од 
страна на Народната банка за упис на евиденциските сметки во посебен регистар, со што 
обврска на резидентот е пред да започне со работа само да ја евидентира евиденциската 
сметка кај Народната банка.

257  „Службен весник на РМ“ бр. 53/02 и 98/02.
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Во декември 2008 година, Советот на Народната банка ја донесе Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите кои не 
се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство258, со која се изврши 
либерализација при отворањето сметка во странство заради продажба на недвижен имот 
во странство. 

Притоа, оваа измена беше поттикната од сознанијата дека резиденти на Република 
Македонија имаат тешкотии во наплатата и трансферот на средствата во Република 
Македонија врз основа на продажба на недвижен имот во странство, стекнат на начин којшто 
не е во спротивност со законските прописи во нашата земја. Имено, според регулативата 
на некои земји, доколку нерезидент на таа земја продава недвижен имот, трансферот 
на средствата добиени од продажбата може единствено да се изврши на нерезидентна 
сметка отворена во банка во конкретната земја. Тоа значи дека резидентот на Република 
Македонија, доколку продава недвижен имот во земја чија законска регулатива бара 
отворање нерезидентна сметка, за да може да ја оствари продажбата на недвижен имот 
и средствата добиени врз основа на тоа да ги префрли во Република Македонија, има 
потреба да отвори нерезидентна сметка во банка во таа земја по претходно добиена 
согласност од Народната банка. Измената на Одлуката даде правна основа за издавање 
на потребната согласност од страна на Народната банка.

Во декември 2009 година, Советот на Народната банка, донесе уште една Одлука 
за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите 
кои не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство259. Со оваа 
измена се направи дополнителна либерализација, којашто се однесува на отворањето 
сметка во странство заради закуп на недвижен имот во странство. Со тоа, се даде можност, 
врз основа на одобрение на Народната банка, резидентот да отвори сметка кај странска 
банка за наплата и трансфер на средствата во Република Македонија врз основа на закуп 
на недвижен имот во странство, стекнат на начин којшто не е во спротивност со законските 
прописи во Република Македонија. Имено, според регулативата на некои земји, доколку 
нерезидент во таа земја издава недвижен имот под закуп, трансферот на средствата 
добиени од закупнината може единствено да се изврши на нерезидентна сметка отворена 
во банка во конкретната земја. Оттука, основано се јавува потребата да се овозможи 
резидентите, коишто издаваат недвижнини под закуп во странство, да имаат право да 
отворат сметки во странство, врз основа на добиена согласност од Народната банка. 

Одлука за условите под кои овластените банки можат да внесуваат во или •	
да изнесуваат од Република Македонија ефективни странски пари од или на 
своите сметки во странство

Согласно со член 29 став 3 од Законот за девизното работење, Народната банка 
на Република Македонија ги пропишува условите под кои овластените банки можат да 
внесуваат во или да изнесуваат од Република Македонија ефективни странски пари од 
или на нивните сметки во странство.  

Врз оваа основа, во 2003 година, Народната банка ја донесе Одлуката за условите 
под кои овластените банки можат да внесуваат во или да изнесуваат од Република 
Македонија ефективни странски пари од или на своите сметки во странство260. Според таа 
одлука, овластените банки за секое внесување односно изнесување ефективни странски 
пари од или на нивните сметки во странство, беше пропишано да бараат одобрение од 
Народната банка. 

258  „Службен весник на РМ“ бр. 163/08.
259  „Службен весник на РМ“ бр. 157/09.
260  „Службен весник на РМ“ бр. 63/03.
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Во март 2007 година, следејќи ги генералните заложби за максимално 
растоварување на банките од непотребни административни процедури, Советот на 
Народната банка донесе нова одлука за условите под кои овластените банки можат да 
внесуваат во или да изнесуваат од Република Македонија ефективни странски пари од 
или на своите сметки во странство261. 

Со оваа одлука се укина издавањето одобрение од Народната банка, што беше 
услов овластената банка да може да внесе во или да изнесе од Република Македонија 
ефективни странски пари од или на своите сметки во странство. Притоа, со новата одлука 
е предвидено овластените банки да внесуваат во, односно да изнесуваат од Република 
Македонија ефективни странски пари од или на своите сметки во странство, со налог 
којшто го даваат пред надлежните царински органи со што се избегнува администрирањето 
од страна на Народната банка. Овластените банки се должни за секое внесување или 
изнесување ефективни странски пари да ја известуваат Народната банка.

Одлука за условите и висината на износот на ефективни домашни пари, чекови •	
и монетарно злато коишто можат да се внесуваат во или да се изнесуваат од 
Република Македонија

Согласно со член 29 став 2 од Законот за девизното работење, Народната банка 
ги пропишува условите и висината на износот на ефективни домашни пари и чекови и 
монетарно злато коишто можат да се внесуваат во или да се изнесуваат од Република 
Македонија. Врз основа на тоа, во 2003 година, Народната банка ја донесе Одлуката за 
условите и висината на износот на ефективни домашни пари, чекови и монетарно злато 
коишто можат да се внесуваат во или да се изнесуваат од Република Македонија262.

Направените анализи и искуствените сознанија од примената на оваа одлука, како 
и идентификуваните потреби на банките и другите економски субјекти за внесување и 
изнесување од Република Македонија на ефективни домашни пари, чекови и монетарно 
злато, наметнаа потреба од изработка на нов текст на оваа одлука. За таа цел, Советот 
на Народната банка во март 2007 година донесе нова Одлука за условите и висината 
на износот на ефективни домашни пари, чекови и монетарно злато коишто можат да се 
внесуваат во или да се изнесуваат од Република Македонија263.

Со Одлуката беа направени повеќе значајни промени. Така, беше предвидена 
можност за банките од Република Македонија да внесуваат и да изнесуваат ефективни 
домашни пари од и во странство врз основа на договори за купопродажба на денари со 
странски банки. Ваквото решение произлегува од конкретните потреби на банките од 
Република Македонија за изнесување ефективни денари во странство врз основа на 
барање за купување од странски банки. Со тоа се овозможува купување и продавање 
денари и надвор од границите на Република Македонија, без ограничување на износот. 

Износот на ефективни домашни пари и чекови по лице, коишто резидент или 
нерезидент може да ги изнесе од, односно да ги внесе во Република Македонија во 
патничкиот промет, независно од апоенската структура, со новата одлука е зголемен од 
20.000,00 денари на 120.000,00 денари по лице. Зголемувањето на овој износ е заради 
постигнување конзистентност со тогашната одлука на Владата на Република Македонија 
според која резидентите и нерезидентите можат слободно да изнесуваат од, односно да 
внесуваат во Република Македонија ефективни странски пари до 2.000,00 евра. 

261  „Службен весник на РМ“ бр. 41/07.
262  „Службен весник на РМ“ бр. 66/03.
263  „Службен весник на РМ“ бр. 41/07.
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Исто така, беше дадена можност нерезидентите во патничкиот промет со странство 
да можат да внесуваат во, односно да изнесуваат од Република Македонија ефективни 
домашни пари во износ поголем од 120.000,00 денари, доколку пред надлежниот царински 
орган се прикаже документ дека ефективните домашни пари се купени од домашна или 
странска банка или пак се подигнати од сметка во домашна или странска банка.

Со оваа одлука посебно не е регулирано внесувањето и изнесувањето на 
ефективните домашни пари и чекови во пограничниот промет од причина што овие видови 
промет во Република Македонија не се регулирани со соодветни законски прописи, туку 
воопштено се регулира внесувањето во и изнесувањето од Република Македонија на 
ефективните домашни пари и чекови во патничкиот промет.

Исто така, се либерализира внесувањето и изнесувањето ефективни домашни пари 
за вработените во превозните средства во сите видови меѓународен сообраќај, доколку 
се остварени од продажба на производи на физички лица во превозните средства. Ова 
решение се однесуваше само за меѓународниот железнички сообраќај. Со Одлуката се даде 
можност на резидентите и нерезидентите, покрај пригодни ковани пари, да изнесуваат 
односно да внесуваат во и од Република Македонија и пригодни банкноти.

Одлука за вршење менувачки работи •	

Согласно со член 36 од Законот за девизното работење, менувачко работење во 
Република Македонија може да вршат резиденти коишто имаат добиено овластување од 
Народната банка. Воедно, Народната банка е задолжена да ги пропише условите и начинот 
за добивање дозвола и вршење менувачки работи. За таа цел, во 2002 година, Народната 
банка ја донесе Одлуката за условите и начинот за добивање дозвола и вршење менувачки 
работи264. 

Во февруари 2009 година, Советот на Народната банка ја донесе новата Одлука 
за вршење менувачки работи265. Имено, по седумгодишна примена на претходната одлука, 
искуствените сознанија и направените анализи покажаа дека е потребно донесување 
нова одлука во насока на: а) натамошно прецизирање на документацијата којашто е 
потребна за добивање дозвола за вршење менувачки работи, б) целосно усогласување 
со направените измени во Законот за девизно работење, в) воспоставување соодветен 
третман на банките од аспект на извршувањето на менувачките работи и г) воспоставување 
современ и поефикасен начин за прибирање податоци за менувачкиот пазар во Република 
Македонија. Со Одлуката се пропишани условите, начинот, постапката и потребната 
документација за добивање дозвола за вршење менувачки работи, начинот на вршењето 
на менувачките работи, надзорот и мерките коишто може да ги преземе Народната банка. 
Најзначајните новини коишто се воведуваат со новата одлука се следниве: 

овластените менувачи се задолжуваат да поседуваат персонален компјутер, − 
интернет-врска и сертификат за електронски потпис што треба да овозможи 
електронско доставување на податоците за прометот на менувачкиот пазар до 
Народната банка;

се ослободуваат банките од обврската за секое отворање или затворање на − 
менувачко место да бараат посебна дозвола од Народната банка;

на овластените менувачи им се овозможува да формираат курсна листа повеќе − 
пати во текот на денот со што се дава можност за постојано усогласување со 
движењата на менувачкиот пазар; 

264  „Службен весник на РМ“ бр. 53/02, 77/03 и 61/04.
265   „Службен весник на РМ“ бр. 31/09.
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на овластените менувачи им се дозволува да отвораат посебни денарски и девизни − 
сметки за менувачко работење во повеќе банки;

се пропишува дека правното лице при отворањето на посебната сметка за − 
менувачко работење кај овластена банка треба да уплати износ од 200.000,00 
денари, за отпочнување со вршење менувачки работи;

регулирано е купувањето и продавањето ефективни странски пари врз основа на − 
менувачко работење од нерезидентите.

Во текот на 2009 година и во 2010 година, Советот на Народната банка донесе 
неколку одлуки за изменување и дополнување на Одлуката за менувачки работи266.

Во мај 2009 година, со првата измена на Одлуката за менувачки работи267 се 
изврши усогласување на дејноста за вршење менувачки работи со новата класификација 
на дејностите во Република Македонија. 

Во декември 2009 година, со втората измена на Одлуката268 се избришаа одредени 
одредби и се прецизираа одредбите во врска со потребната документација за добивање 
дозвола за вршење менувачки работи. Се избриша одредбата овластените менувачи да 
утврдуваат и да истакнуваат цена на услугата за вршење на менувачките работи, бидејќи 
таа е вградена во курсната разлика што ја остварува овластениот менувач. Се додадоа нови 
одредби во врска со потребната документацијата којашто треба да ја достави правното 
лице за добивање дозвола за вршење менувачки работи (доказ од надлежен орган дека 
против правното лице не е отворена стечајна постапка или не е воведена ликвидациска 
постапка), а се додадоа и одредби коишто пропишуваат овластените менувачи коишто 
добиле дозвола за менувачки работи од Народната банка редовно да ажурираат дел 
од документацијата за исполнување на условите за вршење менувачки работи. Исто 
така, се предвиде овластените менувачи да ја вршат идентификацијата на клиентите при 
секоја трансакција на купување/продавање ефективни странски пари и чекови согласно 
со закон, со цел да се постигне усогласување со Законот за спречување на перење пари и 
други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам.269 

Во мај 2010 година, Советот на Народната банка донесе и трета измена на истата 
одлука270. Измената произлезе од потребата за усогласување со Законот за изменување 
и дополнување на Законот за спречување на перење на пари и други приноси од казниво 
дело и финансирање на тероризам271. Сите конкретни обврски коишто произлегуваа од 
Законот и беа преточени во Одлуката се избришаа, а со измената се воведе општа одредба 
со која овластениот менувач се задолжува да постапува согласно со прописите коишто 
го регулираат спречувањето на перењето пари и другите приноси од казниво дело и 
финансирање на тероризмот. Ова беше потребно поради тоа што Одлуката за менувачки 
работи се носи врз основа на Законот за девизно работење, којшто регулира сосема друга 
материја во однос на онаа поврзана со спречувањето перење пари и финансирање на 
тероризмот. 

266  Врз основа на точка 24 од Одлуката за менувачки работи гувернерот на Народната банка во март 2009 
година го донесе Упатството за спроведување на Одлуката за менувачки работи („Службен весник на РМ“ бр. 
38/09), со кое се уредува начинот на спроведување на Одлуката за менувачки работи, формата и содржината 
на обрасците коишто се употребуваат во вршењето на менувачките работи, како и начинот на нивното 
пополнување. На 09.11.2009 година, 26.01.2010 година и на 01.07.2010 година, гувернерот на Народната банка 
го донесе Упатството за измена и дополнување на наведеното упатство („Службен весник на РМ“ бр. 136/09, 
13/10 и 90/10), што произлезе заради усогласување на одредбите од Упатството со одредбите од Одлуките за 
измена и дополнување на Одлуката за менувачки работи. 

267  „Службен весник на РМ“ бр. 66/09.
268  „Службен весник на РМ“ бр. 157/09.
269  „Службен весник на РМ“ бр. 4/08.
270  „Службен весник на РМ“ бр. 73/10.
271  „Службен весник на РМ“ бр. 57/10.
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Покрај овие одредби, со последната измена на Одлуката се воведоа и други 
одредби со кои се зголемува ефективноста во контролната функција на Народната 
банка врз овластените менувачи. Позначајните измени и дополнувања се однесуваат на 
следново: 

се задолжува овластениот менувач да ја известува Народната банка и да ѝ − 
доставува документација во случаите кога ќе изврши промена на трансакциските 
сметки за менувачко работење пријавени кај Народната банка (отворање нова 
или затворање постојна девизна или денарска трансакциска сметка за менувачко 
работење кај банка); 

обврската на овластената банка за известување на промената на овластените лица − 
кои ќе ги вршат менувачките работи се брише; и

за да им се овозможи увид на овластените лица на Народната банка при вршењето − 
на непосредниот надзор во тековните податоци за правното лице коешто има 
дозвола за менувачки работи, се пропишува обврска за овластениот менувач на 
секое менувачко место да чува примерок од Изводот на тековната состојба на 
друштвото издадена од Централниот регистар на Република Македонија (последна 
состојба доставена во Централниот регистар). 

Табела 21
Преглед на број на овластени менувачи

Извор: НБРМ.

Одлука за начинот и условите за отворање и водење на сметки на •	
нерезиденти

Согласно со член 24 став 3 од Законот за девизното работење, Народната банка ги 
пропишува начинот и условите за отворање и водење сметки на нерезиденти. Врз основа 
на тоа, во 2002 година, Народната банка ја донесе Одлуката за начинот и условите за 
отворање и водење на сметки на нерезиденти272.

Во март 2007 година, Советот на Народната банка донесе нова Одлука за начинот 
и условите за отворање и водење на сметки на нерезиденти273. Најзначајните промени 
во однос на одлуката којашто претходно го уредуваше начинот и условите за отворање и 
водење сметки на нерезиденти се однесуваат на следново:

воведување обврска за банките да ги ажурираат податоците и документацијата за − 
отворање сметки на секои две години, или по една година доколку не е остварен 
промет во работењето со сметките, со што се обезбедува меѓу другото и ажурирање 
на податоците за резидентниот статус на имателот на сметката;

воведување обврска за банките при отворањето сметки на нерезиденти, − 
задолжително да склучат договор со клиентот, којшто ќе содржи минимум 
елементи, со што се обезбедува поголема транспарентност и заштита на клиентите 
на банките;

дефинирање на поимот сметка, како трансакциска сметка преку која се вршат − 
наплати и плаќања од трансакции со резиденти, пренос на средства со нерезиденти, 
како и уплати и исплати во ефективни странски и домашни пари, согласно со 

272  „Службен весник на РМ“ бр. 53/02.
273  „Службен весник на РМ“ бр. 41/07.

Година 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 28.02.2011

Број на менувачи

(состојба на крај на

период) 320 313 297 281 271 247 217 216
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Законот за девизно работење и други подзаконски акти донесени врз основа на 
овој закон;

кратење на рокот на важност на потврдата издадена од Царинската управа на − 
Република Македонија за внесување девизни средства во Република Македонија 
од 30 на 15 дена;

ограничување на износот на уплатите на ефективни странски пари на − 
нерезидентните сметки за кои не е потребна потврда од Царинската управа на 
Република Македонија на износ од 2.000 евра;

пропишување рок од 30 дена, во кој нерезидентите ќе можат повторно да ги − 
уплаќаат претходно повлечените денарски или девизни средства од нивните 
сметки во банка. Во претходната одлука не постоеше ограничување на периодот 
за уплата на овие средства на сметките на нерезидентите;

укинување на ограничувањето од 10.000 евра за подигање ефективни странски и − 
домашни пари од нерезидентните сметки. 

Во август 2007 година, Одлуката претрпе дополнителни измени со кои: 

беше регулиран начинот и условите за отворање сметки на нерезиденти физички − 
лица без нивно физичко присуство во овластената банка, при што точно се утврдени 
случаите во кои нерезидентите физички лица можат да отвораат сметки без физички 
да бидат присутни кај овластената банка. Такви случаи се кога нерезидентот се 
стекнува со денарски побарувања врз основа на исплати на обврзници издадени 
од Република Македонија по сила на закон или ако нерезидентот се стекнал со 
наследство на парични средства депонирани кај банка врз основа на правосилно 
судско решение;

наместо дотогашните одредби коишто бараа затворање на сметката во случаите − 
кога потребната документација за идентификација на нерезидентот согласно со 
Одлуката не е ажурирана, со измените на Одлуката се предвидува блокирање на 
сметката. Со ваквата измена се овозможи нерезидентите и понатаму да ја имаат 
девизната, односно денарската сметка, а располагањето со средствата да биде 
ограничено сѐ до ажурирањето на сметката;

беше воведена обврска за банките да воспостават и да водат евиденција за − 
блокираните сметки;

беше прецизиран начинот и временската динамика на ажурирање на − 
документацијата за идентификување на нерезидентите - физички лица.

Во јуни 2008 година, на седница на Советот на Народната банка, Одлуката беше 
повторно изменета и дополнета. Овие измени и дополнувања се однесуваат на:

прецизирање на документацијата врз основа на која се врши идентификувањето − 
на странските дипломатски претставништва или претставништва на меѓународни 
организации при отворање нерезидентна сметка кај овластена банка, односно 
документацијата издадена од Министерството за надворешни работи на Република 
Македонија дополнета е, како алтернатива, со извод издаден од Централниот 
регистар на Република Македонија; 

периодот во кој банката е должна да ја блокира нерезидентната сметка доколку − 
на неа нема промет е зголемен од една на две години;

уплатата на ефективни странски пари на нерезидентните сметки во насока на − 
поврзување на овој дел со Одлуката на Владата на Република Македонија што 
ги регулира условите и висината на износот на ефективните странски пари и 
чекови кои може да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија. Со 
неврзувањето конкретен износ утврден со Одлуката на Владата на Република 
Македонија се овозможува да не се менува оваа одлука ако дојде до промена на 
износот утврден со Одлуката на Владата.
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Во октомври 2008 година, поради натамошна либерализација на активностите, 
Одлуката претрпе уште една измена со која се укина ограничувањето од 30 дена за уплата 
на ефективни странски пари и денари од страна на нерезидентите на нивните сметки кај 
овластени банки, врз основа на претходно повлечени средства од овие сметки. Со ваквата 
измена на нерезидентот му се овозможи да може повторно да ја уплати ефективата 
подигната од банка на својата сметка во неограничен рок.

Одлука за начинот на отворање девизни сметки на резиденти•	

Согласно со член 4 став 3 од Законот за девизното работење, Народната банка го 
утврдува начинот на кој резидентите отвораат девизни сметки. Врз основа на таа одредба, 
во 2002 година, Народната банка ја донесе Одлуката за начинот на отворање девизни 
сметки на резиденти кај овластени банки274.

Во март 2007 година, Советот на Народната банка донесе нова Одлука за начинот 
на отворање девизни сметки на резиденти275. 

Најзначајните промени во однос на одлуката со која претходно беше регулирано 
отворањето девизни сметки на резиденти се однесуваат на:

подетаљно уредување на начинот на кој се врши идентификување на клиентите − 
при отворањето девизни сметки, односно пропишување на документацијата врз 
основа на која се отвора девизна сметка во банка;
дефинирање на поимот девизна сметка како трансакциска сметка, преку која се − 
вршат наплати и плаќања од трансакции со резиденти и нерезиденти, пренос на 
средства од/на девизен влог, од/на девизен депозит, како и уплати и исплати 
во ефективни странски пари, согласно со Законот за девизно работење и други 
подзаконски акти донесени врз основа на овој закон;
пропишување на документацијата којашто клиентите треба да ја поднесат до − 
банката при отворањето девизна сметка;
воведување обврска за банките при отворањето девизни сметки задолжително да − 
склучуваат договор за отворање сметка и дефинирање на минимум елементите 
коишто треба да бидат содржани во договорот; и  
воведување одредби со кои се исклучува можноста за едно правно, односно − 
физичко лице во една банка да има двоен статус, односно статус на резидент и 
статус на нерезидент, а со тоа и можноста тоа правно, односно физичко лице во 
исто време да има девизна сметка кај банката како резидент и како нерезидент.

Во август 2007 година се изврши измена на Одлуката со што е предвидено 
документацијата потребна за отворање девизна сметка на резидент - физичко лице да 
може да биде поднесена и во фотокопија заверена кај овластено лице (нотар). Во основниот 
текст на Одлуката беше регулирано дека документацијата потребна за отворање девизна 
сметка се приложува во оригинал. Оваа измена претставуваше усогласување со одредбите 
од Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело.

Во јануари 2009 година, Советот на Народната банка донесе уште една измена 
на Одлуката со која беше укината обврската на банките за доставување месечен извештај 
до Народната банка за состојбата на девизните сметки на резидентите.

Одлука за определување на видот на хартиите од вредност и финансиските •	
деривативи во кои може да вложува овластена банка во странство

Согласно со член 14 став 7 од Законот за девизното работење, Народната банка 
ќе ги определи критериумите за инвестициски рејтинг. Врз основа на тоа, во 2003 година, 

274  „Службен весник на РМ“ бр. 53/02.
275  „Службен весник на РМ“ бр. 41/07.
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Народната банка ја донесе Одлуката за определување на видот на хартиите од вредност 
и финансиските деривативи во кои може да вложува овластена банка во странство276.

Во декември 2008 година, Советот на Народната банка донесе нова Одлука за 
определување на видот на хартиите од вредност и финансиските деривативи во кои може 
да вложува овластена банка во странство277.

Најзначајните промени во однос на одлуката со која претходно беше регулирана 
оваа материја се однесуваат на:

зголемување на најнискиот дозволен долгорочен кредитен рејтинг на хартиите од − 
вредност во кои може да вложува овластена банка во странство;

прецизирање на одредбите и зголемување на минималниот прифатлив долгорочен − 
кредитен рејтинг на банките и финансиските институции со кои овластените 
банки на пазарот преку шалтер, можат да склучуваат договори за финансиски 
деривати;

утврдување на најнискиот прифатлив долгорочен кредитен рејтинг на хартијата − 
од вредност и нејзиниот издавач во случаите кога овластена банка вложува во 
финансиски деривати чијашто цена, директно или индиректно, зависи од промената 
на цената на хартијата од вредност;

прецизирање на меѓународните финансиски институции како издавачи или гаранти − 
на хартии од вредност во кои овластена банка може да вложува во странство. 
Согласно со О длуката, како меѓународни финансиски институции се подразбираат: 
Меѓународната банка за обнова и развој (ИБРД), Меѓународната финансиска 
корпорација (ИФЦ), Банката за развој на Советот на Европа, Европската банка 
за обнова и развој (ЕБРД), Европската инвестициона банка (ЕИБ) и Агенцијата за 
мултилатерално гарантирање на инвестициите (МИГА).

Табела 22
Преглед на бројот на издадени документи од страна на Народната банка, согласно со 
Законот за девизното работење и подзаконската регулатива

Извор: НБРМ.

276  „Службен весник на РМ“ бр. 53/02.
277  „Службен весник на РМ“ бр. 163/08.

издала 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 01/02

2011

решенија за издадени дозволи
за менувачки работи

14 17 10 15 16 9 13 3

решенија со кои не се издава
дозвола за вршење менувачки
работи

- - - - 2 - 1

решенија за измена и дополна
на издадени дозволи за
менувачки работи

61 44 45 52 79 59 61 3

решенија за укинување на
дозволи за менувачки работи

42 24 26 31 26 33 43 4

одобренија за отворање и
имање на сметки во странство

24 28 26 39 45 37 27 5

решенија со кои не се
одобрува да отвори сметка во
странство

- - - - - 5 1

заклучоци со кои се запира
постапката

- - - - - 1 3 1

одобренија за наплата и
плаќање во ефективни
странски пари во
трансакциите со нерезиденти

3811 3500 1642 _ _ _ _ _

уписи на евидентни сметки 99 51 55 35 17 19 77 -
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2.8.1.4. Закон за вршење на услуги брз трансфер на пари

До 2003 година, вршењето на финансиската услуга брз трансфер на пари беше 
регулирана со Законот за банките и неа можеа да ја вршат само овластените банки коишто 
од Народната банка добиле посебна согласност за вршење платен промет со странство, 
како дел од нивните финансиски активности. Така, во декември 2003 година, се донесе 
Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари278, со кој се уреди начинот и условите 
за вршење на услугите брз трансфер на пари во Република Македонија.

Со донесувањето на овој закон се постигнаа следниве ефекти:

приближување до законодавството на Европската унија, според кое брзиот − 
трансфер на пари е финансиска услуга што можат да ја даваат и институции 
коишто не се банки;

се воспостави правна рамка за оваа финансиска активност којашто во тој период − 
во Република Македонија ја вршеа трговски друштва исклучиво врз основа на 
регистрација за вршење на дејноста „останати финансиски услуги“, со што се 
овозможи соодветна контрола и санкционирање на субјектите коишто ја вршат 
оваа активност, овластено или неовластено;

засилување на здравата и лојална конкуренција на финансискиот пазар и− 

привлекување на граѓаните кон формалниот финансиски пазар.− 

Со Законот се регулирани начинот и условите за вршење услуга брз трансфер на 
пари, постапката на лиценцирање, надзорот и санкционирањето на субјектите коишто 
вршат брз трансфер на пари. Притоа, со Законот се наведени следниве специфичности 
поврзани со брзиот трансфер на пари:

трансферот на пари е електронски, односно уплатените пари можат да се подигнат − 
речиси во истиот момент кога се уплатени;

преносот, односно уплатите и исплатите на пари се врши исклучиво од и на физички − 
лица;

пренос на пари не може да се врши помеѓу физички лица во Република − 
Македонија;

уплатите и исплатите се исклучиво во ефективни странски пари, и тоа оние коишто − 
се предмет на купопродажба на девизниот пазар во Република Македонија;

износот на пари што може да се пренесува е ограничен, и тоа: уплатите до 2.500,00 − 
евра месечно по физичко лице што е идентично со дозволените трансфери врз 
основа на лични трансфери и исплатите до 5.000,00 евра дневно по физичко 
лице што е помалку од дозволениот максимум за слободно внесување при влез во 
Република Македонија;

фактичкиот трансфер на пари се врши преку посебна сметка отворена во овластена − 
банка.

Услугата брз трансфер на пари во Република Македонија можат да ја вршат и трговски 
друштва - даватели на услуги брз трансфер на пари, врз основа на дозвола издадена од 
страна на Народната банка и трговски друштва - субагенти, врз основа на договор склучен 
со давателот на услугата брз трансфер на пари (којшто поседува дозвола од Народната 
банка), евидентиран во Регистарот на даватели на услуги брз трансфер на пари. Законот 
ги пропишува условите што задолжително треба да ги исполнуваат трговските друштва 
за да добијат дозвола од Народната банка. Составен дел на лиценцирањето е проверката 
на интегритетот и репутацијата на одговорните лица, вработените, како и проверка на 
информации поврзани со правното лице. 

278  „Службен весник на РМ“ бр. 77/03.
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Народната банка е овластена да врши посреден и непосреден надзор над работењето 
и усогласеноста со прописите на давателите на услуги и на субагентите. Доколку при 
надзорот утврди неправилности и незаконитости во работењето може да преземе мерки за 
отстранување на неправилностите и незаконитостите, да наложи раскинување на договор 
со субагент, односно да ја укине дозволата издадена на давател на услуга брз трансфер 
на пари, или пак да поведе постапка пред надлежен суд.

Согласно со одредбите на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари 
обврската за донесување на подзаконските акти ѝ припаѓа на Народната банка.

 Во првото полугодие на 2004 година, Народната банка година ја донесе 
подзаконската регулатива со која се регулира оваа финансиска активност, и тоа:

Одлука за добивање дозвола за вршење на услуги брз трансфер на пари, донесена − 
од Советот на Народната банка, во јануари 2004 година, со извршени измени во 
мај 2004 година279. Со Одлуката се пропишува документацијата и постапката за 
издавање дозвола за вршење услуги брз трансфер на пари. Исто така, се пропишани 
и условите за склучување договор со субагент, условите коишто треба да ги 
исполни трговското друштво за да може да склучи договор со давател на услуга 
брз трансфер на пари како субагент, одговорностите и обврските на давателот на 
услуга брз трансфер на пари кон субагентите, како и контролата којашто треба 
да ја изврши Народната банка на склучените договори. Регулиран е и начинот на 
контролата којашто ќе ја извршува Народната банка над давателите на услуги 
брз трансфер на пари и субагентите, како и мерките коишто ќе ги преземе за 
непочитување на одредбите од Законот и одлуките донесени врз основа на него.

Одлука за начинот на водење на евиденцијата за секоја трансакција на брз трансфер − 
на пари, донесена од Советот на Народната банка во јануари 2004 година, а 
изменета во септември 2004 година280. Со Одлуката се уредува начинот на водење 
на дневната евиденција за трансакциите брз трансфер на пари којашто треба да ја 
водат давателите на услуги брз трансфер на пари и субагентите, како и формата на 
образецот на кој треба да ја водат оваа евиденција. Пропишано е дека давателот 
на услугата брз трансфер на пари и субагентот за трансферот на пари се должни 
да водат единствена евиденција за секоја трансакција на брз трансфер на пари. 
За секоја уплата и исплата на ефективни странски пари задолжително се издава 
писмен документ - потврда, согласно со стандардите на секој глобален систем 
за електронски трансфер на пари. Давателот на услугата брз трансфер на пари 
пред да започне со работа треба да добие согласност на формата и содржината 
на писмениот документ - потврдата од Народната банка. Давателот на услугата 
брз трансфер на пари одговара за истоветноста на формата и содржината на 
писмениот документ - потврда и кај субагентите со кои склучил договор.

Упатство за известување за трансакциите брз трансфер на пари− 281. Во Упатството 
е дефиниран видот и начинот на доставување на податоците за трансакциите 
врз основа на брз трансфер на пари, како и содржината на извештаите со кои 
давателите на услуги брз трансфер на пари ја известуваат Народната банка за 
секоја поединечно извршена трансакција брз трансфер на пари, вклучувајќи ги и 
извршените трансакции преку нивните субагенти.

Правилник за водење на Регистарот на даватели на услуги брз трансфер на − 
пари282, со кој е дадена формата, содржината и начинот на водење на Регистарот 
на даватели на услуги брз трансфер на пари, којшто го води Народната банка и го 
објавува на интернет-страницата на Народната банка.

279  „Службен весник на РМ“ бр. 4/04 и 30/04.
280  „Службен весник на РМ“ бр. 4/04 и 61/04.
281  „Службен весник на РМ“ бр. 6/04.
282  „Службен весник на РМ“ бр. 6/04.
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Во 2007 година, беше донесен Законот за изменување и дополнување на 
Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари283. Измените во Законот за 
вршење на услуги брз трансфер на пари беа во насока на зајакнување на критериумите за 
добивање дозвола за вршење на оваа финансиска услуга од страна на трговските друштва, 
вклучувајќи ги и банките во Република Македонија. Имено, за да може трговското друштво 
да добие дозвола за вршење услуги брз трансфер на пари, покрај постоечките услови, 
треба да ги исполни и следниве услови: 

да има донесено политика за сигурност на информативниот систем;− 

да има политики и процедури за прием и распределба на готовината во односите − 
со банките и субагентите;

лицето одговорно во трговското друштво да има високо образование, работно − 
искуство во областа на финансиското работење од најмалку три години и да ги 
познава прописите поврзани со брзиот трансфер на пари;

вработените во трговското друштво коишто ќе ги вршат услугите брз трансфер на − 
пари да имаат најмалку средно образование и

на посебната сметка преку која се вршат уплатите и исплатите врз основа на брз − 
трансфер на пари да има депонирано износ од најмалку 100.000,00 евра.

Новина во овој закон е и пропишувањето обврска за банките коишто сакаат да вршат 
услуги брз трансфер на пари, претходно да добијат согласност од Народната банка.

Во јуни 2007 година, врз основа на овие измени во Законот, Народната банка 
пристапи кон ревидирање на подзаконската регулатива и донесе нова Одлука за 
издавање дозвола и согласност за вршење на услуги брз трансфер на пари и услови за 
склучување на договор помеѓу давател на услуга брз трансфер на пари и субагент 284. 

Во 2010 година, Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари беше 
дополнително изменет и дополнет на двапати285. Со првата измена и дополнување 
на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари се изврши либерализација во 
критериумите за добивање дозвола за вршење на оваа финансиска услуга од страна 
на трговските друштва. Најзначајната промена се однесува на условот според кој 
глобалниот систем за електронски трансфер на пари со кој е поврзано друштвото да 
биде функционален во 20 земји, наместо во 100 земји. Исто така, на посебната сметка 
преку која се вршат уплатите и исплатите врз основа на брз трансфер на пари, наместо 
100.000,00 евра, друштвото треба да има депонирано износ од најмалку 20.000,00 евра. 
Втората измена и дополнување на Законот за вршење на услуги брз трансфер 
на пари се однесува на дополнување на условите коишто треба да ги исполни трговското 
друштво за да добие дозвола за вршење на услуги брз трансфер на пари (за трговското 
друштво да не се изречени споредни казни коишто може да ги изрече судот, како: казна 
забрана за добивање дозвола за вршење услуга брз трансфер на пари, казна одземање 
дозвола за вршење услуга брз трансфер на пари, казна забрана за основање нови правни 
лица и казна забрана за вршење услуга брз трансфер на пари). Во таа смисла е извршено 
и усогласување на подзаконската регулатива и се донесени две измени на Одлуката 
за издавање дозвола и согласност за вршење на услуги брз трансфер на пари и услови 
за склучување на договор помеѓу давател на услуга брз трансфер на пари и субагент, 
донесени од Советот на Народната банка, во април 2010 година и во јули 2010 година286.

 

283  „Службен весник на РМ“ бр. 54/07.
284  „Службен весник на РМ“ бр. 79/07.
285  „Службен весник на РМ“ бр. 48/10 и 67/10.
286  „Службен весник на РМ“ бр. 61/10 и 103/10.
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Во текот на 2010 година беше донесен и Законот за изменување и дополнување на 
Законот за спречување на перење на пари и други приноси од казниво дело и финансирање 
на тероризам287, којшто стапи во сила на 04.05.2010 година, од кој произлегоа измени во 
дневната евиденција за трансакциите брз трансфер на пари на субјектите коишто вршат 
услуги брз трансфер на пари. Имено, според овие измени, во податоците за дневната 
евиденција на трансакциите брз трансфер на пари треба да се вклучат поголем број лични 
податоци за клиентот којшто ја врши трансакцијата. Поради наведеното, се донесе нова 
Одлука за начинот на водење на евиденцијата за секоја трансакција на брз трансфер на 
пари донесена од Советот на Народната банка, во мај 2010 година288. Согласно со оваа 
одлука донесено е Упатството за формата и содржината на Образецот за водење на 
евиденцијата на трансакциите брз трансфер на пари - 1БТП289. 

Табела 23
Преглед на активностите на Народната банка согласно со Законот за вршење на услуги 
брз трансфер на пари и соодветната подзаконска регулатива

Извор: НБРМ.

Во текот на целиот период од 2004 година до 2010 година Народната банка постојано 
вршеше прибирање, обработка и контрола на месечните извештаи за поединечните 
трансакции извршени врз основа на брз трансфер на пари, доставени од страна на 
давателите на услуги брз трансфер на пари.

287  „Службен весник на РМ“ бр. 57/10.
288  „Службен весник на РМ“ бр. 73/10.
289  „Службен весник на РМ“ бр. 90/10.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 01/02

2011

издадени решенија

решение за дозвола за вршење
услуги БТП на трговски друштва

1 - - - - - 1 -

решение за измена на дозвола

за вршење услуга БТП

- 1 - 1 - 1 - 1

решение за неиздадена дозвола
за вршење услуги БТП

- - - 1 - - - -

согласности за вршење
услуги БТП на банки

- - - 3 1 1 - -

решение за измена на
согласност за вршење услуги
БТП

- - - 1 3 9 5 -

направени евидентирања

трговски друштва во Регистарот
на даватели на услуги, како
субагенти

15 17 6 17 11 9 2 -

анекс на договори за вршење
услуги БТП

3 6 12 17 13 16 14 3

бришење субагенти од
Регистарот на даватели на
услуги

- 1 - 2 4 8 6 -

прекршочни постапки

спроведени порамнувања за
сторени прекршоци

- - - - 2 - 1 -

поднесени барања за
поведувања прекршочна
постапка

- 2 - 1 1 2 2 -
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Табела 24
Преглед на субјекти коишто вршат услуги брз трансфер на пари, број на поединечни 
трансакции и вкупен промет

Извор: НБРМ.

Во периодот 2004-2011 година, бројот на даватели на услуги брз трансфер на пари 
е зголемен од еден на седум. Нивниот број почнува да расте од 2007 година наваму, што 
главно се должи на правната можност дадена со законските измени од 2007 година за 
вршење на овие услуги и од страна на банките. Така, од овие седум даватели на услуги на 
крајот на 2010 година, пет се банки. Бројот на субагенти за вршење услуги брз трансфер 
на пари во анализираниот период исто така е зголемен, и тоа од 15 на 56. Паралелно, 
расте и бројот на трансакции и прометот кај овие субјекти. Имено, бројот на трансакции 
во 2010 година е повисок за околу 60 пати во однос на 2004 година. Од аспект на видот 
на реализираните трансакции, давателите на услуги брз трансфер на пари и нивните 
субагенти главно се присутни на страната на исплати на средства во земјата, додека 
уплатите се за околу десетпати пониски во однос на исплатите, што покажува дека преку 
овие субјекти во изминатиот период е остварен нето-прилив на средства во земјата. 
Воедно, и двата типа на трансакции - уплатите и исплатите, во анализираниот период 
бележат повеќекратно зголемување (за 62 и 58 пати, соодветно).

2.8.1.5. Развој на финансиското посредување

Закон за финансиско обезбедување•	

Заради натамошно усогласување на македонското законодавство со законодавството 
на Европската унија290, во текот на првата половина од 2008 година, Народната банка291 
активно учествуваше во изработката на Законот за финансиско обезбедување. Со него се 
уредуваат условите и начинот на кој готовината или друг финансиски инструмент можат 
да се користат како финансиско обезбедување на одредени побарувања.
 

Согласно со овој закон, договорите за финансиско обезбедување можат да предвидат 
пренос на сопственоста или воспоставување на заложно право. Кај договорот за финансиско 
обезбедување со пренос на сопственоста, примателот на финансиското обезбедување 

290  Европска директива 2002/47/ЕЗ на Европскиот парламент и Советот од 06.06.2002 година за договори за 
финансиски колатерал (Directive 2002/47/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2002 on 
financial collateral arrangements).

291  Претставници на Народната банка учествуваа во работната група за изработка на овој закон. Оваа работна 
група беше формирана во ноември 2007 година и беше составена од претставници на Министерството за 
финансии (носител на Законот), Министерството за економија, Министерството за правда, Народната банка на 
Република Македонија и неколку комерцијални банки. Првата предлог-верзија на Законот беше изработена на 
крајот на јануари 2008 година. Овој текст беше доставен до поголем број релевантни институции во земјата. По 
разгледување на нивните предлози и коментари, работната група ја изработи финалната верзија на Законот, 
којашто беше донесена од Собранието на Република Македонија во јули 2008 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 84/2008). Треба да се истакне дека во оваа финална верзија се содржани голем 
дел од коментарите и забелешките на Народната банка.
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може да располага со (да го продаде) финансиското обезбедување (финансискиот 
инструмент или готовината). Кај договорот за финансиско обезбедување со заложно 
право, примателот на финансиското обезбедување може да располага со заложеното 
обезбедување, само по претходно овластување од давателот на обезбедувањето. Без 
разлика на видот на договорот, на денот на достасување на финансиското побарување 
коешто се обезбедува, примателот е должен да обезбеди еднаков финансиски инструмент, 
односно готовина во ист износ. 

Со регулирањето на оваа материја се обезбедува поголема сигурност на 
финансиските трансакции помеѓу лицата коишто согласно со законот можат да склучуваат 
договори за финансиско обезбедување, се зголемува ликвидноста на финансискиот пазар 
преку можноста за располагање со финансискиот инструмент којшто се користи како 
финансиско обезбедување и се намалува административниот товар при склучување 
договори за финансиско обезбедување.

Електронски пари•	

Позначајна новина којашто се воведе со новиот Закон за платен промет од 
2007 година е регулирањето на основањето и работењето на друштвата за издавање 
електронски пари, при што во целост беа спроведени Директивата на ЕУ за основање, 
работење и супервизија на институциите коишто издаваат електронски пари292 и 
Директивата за основање и работење на кредитните институции (банки и друштва за 
издавање електронски пари)293. 

Електронските пари претставуваат парична вредност којашто е сместена на 
електронски уред, издадена врз основа на прием на пари, во износ којшто не е помал од 
вредноста на издадените електронски пари. Тие треба да бидат прифатени како средство 
за плаќање од страна на лица кои не се издавачи на тие пари, што претставува една од 
суштинските карактеристики на електронските пари. 

 Во декември 2007 година, согласно со одредбите од Законот за платен промет, 
Советот на Народната банка ја усвои Одлуката за условите и начинот на работа 
на друштвото за издавање електронски пари294. Со оваа одлука се уреди обемот и 
начинот на примената на одредбите од Законот за банките на овие друштва295. 

Издавањето електронски пари е активност којашто може да ја врши, покрај банка, 
и секое акционерско друштво коешто добило дозвола за основање и работа од страна на 
Народната банка. Издавачот на електронски пари може да врши исклучиво активности 
на издавање електронски пари и други слични активности, за разлика од банките коишто 
можат да вршат широк спектар банкарски и финансиски активности. Оттука, почетниот 
капитал потребен за основање друштво коешто издава електронски пари е понизок од 
оној за банките и изнесува 70 милиони денари. 

Заради намалување на можните негативни ефекти од ликвидносниот ризик на кој е 
изложен издавачот на електронски пари, со оваа одлука се пропиша и видот на средствата 

292   Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the taking up, pursuit 
of and prudential supervision of the business of electronic money institutions.

293  Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and 
pursuit of the business of credit institutions (recast).

294  „Службен весник на Република Македонија“, бр. 159/2007.
295  На друштвата коишто издаваат електронски пари се применува значителен дел од одредбите од Законот за 

банките, коишто се однесуваат на сопствените средства, основање, акционери, согласности, органи на банка, 
сметководство, ревизија, внатрешна ревизија, мерки итн. Ова е во согласност со европската регулатива, 
според која банките и друштвата коишто издаваат електронски пари се сметаат за кредитни институции. 
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во кои издавачот може да ги вложува средствата прибрани врз основа на издадените 
електронски пари (само во ликвидни и нискоризички средства), вклучително и соодветни 
лимити за тие вложувања, методологијата за вреднување на средствата, методологијата 
за управување со ризиците коишто произлегуваат од издавањето електронски пари и 
вложувањата, како и содржината на извештаите и начинот на нивно доставување до 
Народната банка. 

Оваа одлука се применува од 01.01.2008 година, но досега ниту еден субјект не 
побарал дозвола од Народната банка за издавање електронски пари.

Заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити•	

Во 2007 година, во рамките на активностите за усогласување на домашното 
законодавство со европските директиви од доменот на заштитата на корисниците на 
потрошувачки кредити од неправедни кредитни услови296, Народната банка активно 
учествуваше во изработката на Законот за заштита на потрошувачите при договори за 
потрошувачки кредити. Во услови на значителен раст на кредитната активност во текот на 
2007 година, потребата од донесување на овој закон беше уште понагласена. Со него се 
регулира прашањето за заштита на правата и интересите на корисниците на потрошувачки 
кредити преку: (а) обезбедување поголема транспарентност при рекламирањето, нудењето 
и одобрувањето на потрошувачките кредити, (б) воведување стандарди за содржината 
на договорите за потрошувачки кредити (в) воведување на стапката на вкупни трошоци 
и дефинирање единствен начин за нејзина пресметка. 

Во јули 2007 година, врз основа на овој закон, Советот на Народната банка ги 
донесе Одлуката за методологијата за пресметување годишна стапка на вкупните трошоци 
и Одлуката за начинот и постапката на вршење надзор над банките и штедилниците во 
доменот на заштитата на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити. 

Со донесувањето на Одлуката за методологијата за пресметување годишна стапка 
на вкупните трошоци297 се постигна усогласеност со споменатите европски директиви 
коишто ја регулираат заштитата на правата на потрошувачите. Ова е воедно дел од 
активностите предвидени со Акцискиот план за Европско партнерство на Владата на 
Република Македонија. Со примената на оваа одлука престана да важи Одлуката за 
пресметување и објавување на ефективната каматна стапка на кредитите и депозитите298. 
Новата одлука по својата суштина, не се разликува од претходната одлука, односно 
начинот на пресметка на стапката на вкупни трошоци не се разликува од начинот на 
пресметка на ефективната каматна стапка. Суштинската разлика помеѓу двете одлуки 
се состои во тоа што одредбите за ефективната каматна стапка се однесуваа и на 
кредитите и на депозитите, и тоа како на правните, така и на физичките лица. Заради 
усогласување со европското законодавство во овој домен, новата одлука се однесува само 
на кредитите одобрени на физичките лица. Имено, таа првенствено е намената за заштита 
на интересите на физичките лица, корисници на кредити, коишто генерално се третираат 
за помалку информирани за банкарските и финансиските активности. Со неа се поставија 
униформни правила коишто давателите на кредит треба да ги почитуваат при нудењето 
на потрошувачките кредити. Со неа (исто како и со претходната одлука) се овозможи 

296   Council Directive 87/102/EEC of 22 December 1986 for the approximation of the laws, regulations and administrative 
provisions of the Member States concerning consumer credit, изменета и дополнета со Council Directive 90/88/EEC 
of 22 February 1990 amending Directive 87/102/EEC for the approximation of the laws, regulations and administrative 
provisions of the Member States concerning consumer credit и Directive 98/7/EC of the European Parliament and of 
the Council of 16 February 1998 amending Directive 87/102/EEC for the approximation of the laws, regulations and 
administrative provisions of the Member States concerning consumer credit.

297   „Службен весник на Република Македонија“, бр. 105/2007.
298   „Службен весник на Република Македонија“, бр. 117/2005.
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изедначување на начинот на пресметка на вкупните трошоци од страна на давателите 
на кредит, преку пропишувањето на начинот на пресметување на годишна стапка на 
вкупните трошоци на потрошувачките кредити, како и на обврската за објавување на оваа 
стапка и на низа други трошоци поврзани со одобрувањето, користењето и отплатата на 
кредитите. Годишната стапка на вкупните трошоци на кредитот претставува сублимат на 
сите трошоци коишто комитентот треба да ги плати при користењето кредит, а коишто 
се познати на денот на склучувањето на договорот за кредит (номиналната каматна 
стапка и други провизии и надоместоци коишто давателот ги наплаќа при користењето на 
кредитот). Целта на оваа регулатива е да се олесни одлучувањето на потрошувачот при 
изборот на давателот од кој ќе користи кредит, преку зголемувањето на транспарентноста 
во работењето на давателите и обезбедување можност за споредба на условите коишто 
тие ги нудат. Другата разлика помеѓу двете одлуки се состои во нивниот опфат и делокруг 
на примена. Имено, новата одлука за методологијата за пресметување на годишната 
стапка на вкупните трошоци се должни да ја применуваат сите даватели на кредити, за 
разлика од претходната одлука (Одлуката за пресметување и објавување на ефективната 
каматна стапка на кредитите и депозитите) којашто беа должни да ја применуваат само 
банките и штедилниците.

Со Одлуката за начинот и постапката на вршење надзор над банките и штедилниците 
во доменот на заштитата на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити299 беше 
предвидено дека овој специфичен вид надзор ќе се спроведува во рамки на редовната 
супервизија, преку теренска и вонтеренска контрола на банките и штедилниците на начин 
и постапка уредени согласно со Законот за банките и соодветниот подзаконски акт со кој 
подетаљно се регулира начинот на вршењето на супервизијата300. 

Новата регулативна рамка за заштита на потрошувачите при користењето на 
кредити започна да се применува од 01.01.2008 година. 

Третман на преземените средства од страна на банките врз основа на •	
ненаплатените побарувања

Банките и штедилниците можат да вршат наплата на достасаните и ненаплатени 
побарувања преку преземање на материјалните средства и другите вредности коишто 
служеле како обезбедување за тие побарувања. Со преземање на средството, побарувањето 
се смета за наплатено и не се вклучува во кредитното портфолио на банката, со што 
престанува обврската за издвојување исправка на вредноста за покривање на кредитниот 
ризик што произлегува од тоа побарување. Меѓутоа, вистинската наплата на побарувањето 
настанува во моментот на продажба на средството преземено од страна на банката, кога 
непаричната и некаматоносна актива се трансформира во парична и каматоносна. Со други 
зборови, ризиците поврзани со овој вид актива не се отстрануваат целосно во моментот 
на преземањето на средството, туку во моментот на неговата продажба. Воедно, согласно 
со Законот за банките, банките се должни да го продадат имотот стекнат врз основа на 
ненаплатени побарувања во рок од три години од неговото стекнување. Во спротивно, тие 
се вклучуваат во лимитите со кои се ограничува имотот на банките во земјиште, згради, 
работна опрема и капитални делови во други институции. 

Потребата за постоење регулатива за третманот на преземените средства од 
страна на банките врз основа на ненаплатените побарувања се темели на специфичните 
пазарни и економски услови во Република Македонија. Имено, како последица на недоволно 
развиениот пазар на недвижности во Република Македонија, банките често се соочуваат 

299  „Службен весник на Република Македонија“, бр. 105/2007.
300  „ Одлука за начинот на вршење супервизија и надзор („Службен весник на Република Македонија“, бр. 

31/2008).
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со тешкотии при продажбата на преземените средства (пред сѐ поради потешкотија за 
постигнување на посакуваната продажна цена). Овие тешкотии доведуваат до пораст на 
непаричната и некаматоносната актива на банките, а воедно предизвикуваат и тешкотии 
во утврдувањето на објективната, односно пазарната вредност на овие средства и 
следствено во реалното прикажување на билансните позиции и резултатите од работењето 
на банките. 

Поради овие причини, Советот на Народната банка, во јуни 2006 година, ја 
донесе Одлуката за методологијата за издвојување посебна резерва за потенцијални 
загуби од преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања301. Со неа 
беше воведена обврската за банките да издвојуваат посебна резерва за преземените 
средства врз основа на ненаплатени побарувања, и тоа: (1) во висина од 10% од 
почетната сметководствена вредност на истекот на секоја година во текот на првите 
пет години од преземањето на средството; (2) во висина од по 25% на истекот на 
шестата и седмата година (што збирно претставува отпис од 100%). Исто така, беше 
воведена и обврска за процена на вредноста на преземените средства од страна на 
овластен проценител, при преземањето на средството, а потоа и најмалку еднаш на 
дванаесет месеци. Оваа одлука започна да се применува на 01.01.2007 година.

Но, во рамките на активностите за воспоставување на новата сметководствена 
рамка за банките и штедилниците во Република Македонија, којашто е втемелена на 
меѓународните стандарди за финансиско известување, оваа одлука требаше соодветно 
да се измени. Така, по само неколкумесечна примена, во јуни 2007 година таа беше 
заменета со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на преземените 
средства врз основа на ненаплатени побарувања302. Со оваа одлука, сметководствениот 
третман на преземените средства беше дополнително зајакнат со одредени специфични 
регулативни барања, имајќи ги притоа предвид меѓународните стандарди за финансиско 
известување. 

Обврските за задолжителна процена на вредноста на преземените средства од 
страна на овластен проценител при преземањето на средството и најмалку еднаш на секои 
дванаесет месеци и натаму останаа. Но, се воведе обврска, задолжителната процена 
на вредноста на преземеното средство, наместо од еден, да биде извршена од страна 
на тројца овластени проценители. Притоа, преземеното средство сметководствено се 
евидентира по најниската од трите проценети вредности. Слично како и со претходната 
одлука, пониската следна проценета вредност треба соодветно да се прикаже како загуба 
во билансот на успех. За разлика од претходната одлука со која се определуваше динамика 
за задолжително намалување/отпишување на вредноста на средството според фиксно 
пропишани проценти во период од седум години (одредба којашто не беше во согласност со 
меѓународните сметководствени стандарди), во новата одлука се задржа само обврската 
за задолжителен целосен отпис на средството по истекот на петтата година по неговото 
преземање. Оправданоста на ваквото регулативно барање се темели на фактот дека 
неможноста за впаричување на одредено средство во период од пет години, значи дека 
тоа средство во суштина нема вредност за банката (имајќи предвид дека основна цел на 
секоја банка е располагање со ликвидна и/или каматоносна актива). Новата одлука стапи 
на сила на 25.07.2007 година.

Кредитен регистар на Народната банка на Република Македонија•	

Народната банка на Република Македонија, со Кредитниот регистар којшто го 
води, може да се пофали со исклучително богата база на податоци за задолженоста на 

301  „Службен весник на Република Македонија“, бр. 80/2006.
302  „Службен весник на Република Македонија“, бр. 79/2007.
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правните и физичките лица кај банкарскиот сектор на Република Македонија. Почетоците 
на Кредитниот регистар на Народната банка датираат од 1998 година. Почетната идеја 
беше регистарот да се користи како помошна алатка при супервизорскот надзор (теренски 
и вонтеренски) на банките и штедилниците во доменот на кредитниот ризик. Но, се покажа 
дека тој е исклучително корисен и за самите банки и штедилници, како при процесот 
на одобрување на кредитите, така и при последователното следење на квалитетот на 
изложеностите на кредитен ризик и мерењето на кредитниот ризик. Не смее да се заборави 
дека кредитниот ризик е доминантниот ризик на кој се изложени банките во своето 
работење, при што околу половина од сопствените средства на банкарскиот сектор се 
„наменети“ за покривање на кредитниот ризик. 

Банките, штедилниците и филијалите на странски банки303, согласно со  
регулативата, се обврзани да ги доставуваат податоците за нивните побарувања во 
Кредитниот регистар и, воедно, тие се одговорни за нивната точност. Тие, вклучително 
и Народната банка, се корисници на податоците од Кредитниот регистар, коишто 
претставуваат службена тајна.

Законската основа за воведувањето на Кредитниот регистар е содржана во Законот 
за Народната банка на Република Македонија, воведена со неговите измени од јули 2004 
година. Согласно со овој закон, Советот на Народната банка во септември 2004 година, 
ја усвои Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар304. 
Со оваа одлука се пропишаа видот, начинот и роковите за доставување на податоците и 
информациите во регистарот. 

Неколугодишната практична примена на Кредитниот регистар, како од страна 
на Народната банка, така и од страна на банките, ја истакна потребата за негово 
унапредување. Унапредувањето требаше да биде во насока на проширување на обемот 
и видот на податоците коишто ги содржи, зголемување на фреквенцијата со која тие 
се доставуваат, унапредување на извештајните форми од регистарот итн. Процесот на 
унапредување започна непосредно пред крајот на 2007 година, според изготвен детален 
план на активности и чекори. 

Во првите месеци од 2008 година беше дефинирана содржината на 
унапредениот кредитен регистар, како и начинот за доставување и добивање податоци 
во/од регистарот. Воедно, беа дефинирани и излезните податоци (извештаи) наменети 
за корисниците на Кредитниот регистар. Беше испратен прашалник до банките и 
штедилниците, во врска со нивните видувања околу потребата од унапредувањето на 
Кредитниот регистар. Одговорите на прашалникот покажаа дека, генерално, банките 
беа задоволни од предложениот обем и вид на податоци за кои се планираше да бидат 
опфатени во унапредениот кредитен регистар. 

Во периодот април - јуни 2008 година се изврши програмирање и интерно 
тестирање на апликацијата. Во следните два месеца следеше тестирање на апликацијата 
заедно со банките, како и подготовки за нејзино ставање во употреба. Активностите 
за унапредување на Кредитниот регистар завршија на крајот на август 2008 година, со 
донесувањето на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот 

303  Отворањето на филијалите на странски банки во Република Македонија беше за првпат регулирано со 
новиот Закон за банките („Службен весник на Република Македонија“, бр. 67/2007), по што тие, соодветно 
беа вклучени и како доставувачи и корисници на податоци во/од Кредитниот регистар.

304  Одлуката беше објавена во „Службен весник на Република Македонија“, бр. 61/2004. Во март 2007 година, без 
извршени измени и дополнувања на Одлуката, кои беа објавени во „Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 25/2007. Со овие измени и дополнувања се воведоа дополнителни податоци за намената на изложеноста 
кон физичките лица и податоци за претежната дејност на малите трговци. 
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регистар305. Банките и штедилниците ги доставија првите податоци според новата 
регулатива со состојба на 30.09.2008 година. 

Што се постигна со унапредувањето на Кредитниот регистар?

Унапредувањето на Кредитниот регистар беше елемент и на „стенд-бај“ аранжманот 
со ММФ306 и на проектот БЕРИС на Светската банка307. 

Унапредувањето на регистарот се состоеше од: (а) скратување на роковите за 
ажурирање на податоците во регистарот (воведување месечно ажурирање на податоците, 
наместо дотогашното квартално известување), (б) скратување на периодот за обработка 
од страна на Народната банка на доставените податоци во регистарот, овозможувајќи 
достапност на податоците од регистарот во рок од десетина дена од рокот за нивно 
доставување, наместо во дотогашниот рок од еден месец, (в) намалување на прагот 
над кој се известува за поединечна изложеност на кредитен ризик, и тоа за правни лица 
на 300 илјади денари (за банките и филијалите на странски банки), односно 50 илјади 
денари (за штедилниците) и за физички лица над 5 илјади денари (за банки, штедилници и 
филијали на странски банка)308, (г) проширување на опфатот на податоците (известување 
по кредитна партија, наспроти дотогашното известување по клиент) (д) вклучување 
дополнителни податоци (ѓ) унапредување на извештајните форми од регистарот. 

305  „Службен весник на Република Македонија“, бр. 108/2008.
306  Согласно со точката 23 од Писмото за намери од аранжманот со ММФ, Народната банка имаше обврска, до 

крајот на август 2008 година, да ја регулира детаљната содржина на новиот, унапреден кредитен регистар, 
како и протоколот за доставување и користење податоци во/од овој регистар.

307  За потребите на унапредувањето на Кредитниот регистар, еден краток период НБРМ користеше дел од 
кредитот од Светската банка за реформа на деловното опкружување и институционално зајакнување (БЕРИС). 
Беше планирано да се искористат средства од кредитот во висина 269 илјади евра (околу 39 илјади евра 
за обезбедување советодавни услуги и околу 230 илјади евра за набавка на софтвер и хардвер за новиот 
регистар). Реализацијата на овој кредит започна во првиот квартал на 2007 година, кога се изврши избор на 
советник (од САД), кој во соработка со НБРМ, изврши оцена на функционалната и техничката поставеност 
на тогашниот кредитен регистар, како и на потребите и можностите за негово унапредување. Странскиот 
советник, во извештајот даде особено позитивни оцени за постојната структура на Кредитниот регистар на 
НБРМ, а подготви и техничка спецификација за потребниот хардвер и софтвер. При соработката со советникот, 
како и при комуникација со Светската банка, НБРМ се стекна со информација дека тендерската постапка за 
остварување на следната фаза, односно за набавка на новиот софтвер, а потоа и приемот и спроведувањето на 
новиот софтвер, во најдобар случај, би се заокружиле најрано до крајот на 2008 година. Притоа, користењето 
на новиот кредитен регистар би започнало на почетокот на 2009 година.

 НБРМ утврди дека со интерно развивање на софтверот, кредитен регистар би бил во функција до јули/август 
2008 година. По извршените консултации со Министерството за економија и Светската банка, односно по 
стекнатите сознанија дека не постојат пречки за откажување од користењето на средства од БЕРИС, на 
31.10.2007 година, НБРМ официјално се откажа од понатамошното користење средства од БЕРИС (во висина од 
230.000 евра, коишто се однесуваа на набавка на софтвер и хардвер за новиот кредитен регистар) и продолжи 
со активности за самостојно унапредување на Кредитниот регистар.  

308  Пред унапредувањето, банките беа должни до Кредитниот регистар да доставуваат податоци за изложеноста 
кон поединечни домашни небанкарски правни лица над 500 илјади денари, изложеноста кон домашни физички 
лица над 150 илјади денари, како и за сите домашни банки, странски банки и странски правни и физички лица, 
без разлика на износот на вкупната изложеност. Штедилниците задолжително ги пријавуваа поединечно 
клиентите (физички и правни лица) со вкупна изложеност над 50 илјади денари.
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Табела 25
Споредбен преглед на податоците содржани во стариот и новиот, унапреден кредитен 
регистар

Р. бр. Вид податок Стар 
кредитен 
регистар

Нов 
кредитен 
регистар

1 Матичен и даночен број на правните лица, односно матичен број на 
физичките лица 

Х Х

2 Назив на правното лице, односно име и презиме на физичко лице Х Х
3 Седиште на правното, односно живеалиште на физичкото лице Х Х
4 Претежна дејност на правно лице Х Х
5 Изложеност по клиент Х Х
6 Изложеност по кредитна партија/договор Х
7 Денови на доцнење со отплата на главницата Х
8 Валутна карактеристика на изложеност (во девизи, во денари, 

денарска со девизна клаузула)
Х Х

9 Валута на кредитната партија Х
10 Категорија на ризик Х Х
11 Износ на утврдената исправка на вредноста и посебна резерва Х Х
12 Намена на изложеноста кон физички лица (набавка и реновирање 

станбен простор, набавка и реновирање деловен простор, 
потрошувачки кредити, автомобилски кредити, пречекорувања на 
тековни сметки, кредити врз основа на издадени кредитни картички 
и др.)

Х Х

13 Податоци за нето-извозници (за интерна употреба) Х Х
14 Вид и вредност на обезбедувањето Х
15 Податоци за жирантите Х
16 Датум на одобрување на изложеноста Х
17 Датум на достасување на главницата Х
18 Износ на достасана главница Х
19 Висина и вид на каматна стапка (фиксна, прилагодлива или 

варијабилна)
Х

20 Тип на кредит (со еднократна или ануитетска отплата) Х
21 Статус на кредитот (преструктуриран, пролонгиран) Х
22 Број на пролонгации и преструктурирања Х
23 Усогласеност на девизната позиција на клиентот (т.е. дали клиентот 

е или не е заштитен од валутниот ризик)
Х

24 Отпишани побарувања Х

Само во текот на првата година од функционирањето на унапредениот кредитен 
регистар, тој содржеше и податоци за финансиската состојба на правните лица (податоци 
од завршните сметки, добиени од Централниот регистар на Република Македонија, врз 
основа на потпишан билатерален договор). Но, на барање на Централниот регистар, освен 
првото доставување, беше прекинато натамошно доставување на податоците од завршните 
сметки. Со тоа беше оневозможен пристапот до еден исклучително важен податок во 
процесот на оцената на кредитниот ризик. Податоците од завршните сметки беа наменети 
исклучиво за потребите на Народната банка, а не и за банките и штедилниците. 

Активностите на Народната банка за унапредување на Кредитниот регистар 
започнаа во период на исклучително силна кредитна активност на банките во 2007 година, 
којашто подоцна (почнувајќи од последниот квартал на 2008 година) беше проследена 
со тренд на влошување на квалитетот на изложеноста. Во такви услови, е особено 
изразена потребата за поголема информираност на банките и за засилена супервизија 
над нив. Притоа, Кредитниот регистар, преку извршените унапредувања, даде огромен 
придонес за остварувањето на две многу важни цели: намалување на асиметричноста 
на информациите во процесот на одлучување при одобрување кредити од страна на 
банките и штедилниците и зголемување на ефикасноста на супервизорската функција на 
Народната банка во доменот на управувањето со кредитниот ризик.
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Унапредувањето на Кредитниот регистар на Народната банка придонесе и за 
подобрување на оцената за Република Македонија во извештајот на „Дуинг бизнис“ (Do-
ing bussiness) (во делот Пристап до кредити), особено поради намалувањето на прагот на 
изложеноста којашто се пријавува во Регистарот, односно обезбедениот поголем степен 
на опфатност на задолженоста на правните и физичките лица кај банкарскиот сектор на 
Република Македонија. Пред унапредувањето на регистарот, односно пред намалувањето 
на минималните прагови на изложеност којашто се пријавува, во регистарот беа содржани 
податоци за задолженоста на околу 118 илјади физички лица. Со намалувањето на прагот 
за известување, беа опфатени околу 400 илјади физички лица.

Збогатената база на податоци во Кредитниот регистар дава можности за 
создавање бројни извештаи, како по поединечна банка или штедилница, така и на ниво 
на банкарскиот систем. Особено е значајна новата можност за создавање извештаи 
за просечната рочност и просечната каматна стапка по поодделни дејности, сектори, 
валути, за структурата на изложеноста според типот на обезбедувањето, според видот 
на каматната стапка, кредити во задоцнување, преструктурирани кредити, отпишани 
кредити итн. Унапредениот кредитен регистар овозможи создавање значително корисна 
алатка за банките и штедилниците при одобрувањето нови кредитни изложености и 
воопшто при управувањето и мерењето на кредитниот ризик, но и за зајакнување на 
супервизорската функција на Народната банка. Сето ова од своја страна дава огромен 
придонес за одржување на стабилноста на банкарскиот сектор.

Регулирање на условите и начинот на одобрување кредити во девизи и •	
кредити во денари со девизна клаузула меѓу резиденти

Во март 2006 година, Советот на Народната банка ја донесе Одлуката за условите 
и начинот на одобрување кредити во девизи и кредити во денари со девизна клаузула меѓу 
резиденти309. Со донесувањето на оваа одлука, престана да важи Одлуката за условите 
и начинот на склучување кредитни работи во девизи меѓу резиденти од 2003 година310. 
Потребата за донесување на оваа регулатива беше поврзана со либерализацијата на 
девизниот режим од 2003 година, односно со измените и дополнувањата на Законот за 
девизно работење311, со кои им се овозможи на банките да одобруваат девизни кредити во 
земјата (на резиденти) наменети за плаќање увоз, за финансирање инвестициски работи 
во странство или за намирување на други тековни обврски кон странство. Основната 
разлика помеѓу двете одлуки (од 2003 и 2006 година) беше во нивниот опфат. Имено, 
Одлуката од 2003 година се однесуваше само на кредитите одобрени во девизи. Таа не 
ги опфаќаше кредитите во денари со девизна клаузула312, коишто беа сѐ позастапена 
категорија на кредити во кредитните портфолија на банките. Но, ризиците за банките 
коишто произлегуваат од кредитите во денари со девизна клаузула се исто така присутни 
како и кај кредитите во девизи. Токму од таа причина, Народната банка, со Одлуката од 2006 
година пропиша идентични услови коишто треба да бидат исполнети при кредитирањето 
на резидентите од страна на банките и во денари со девизна клаузула, како и условите 
коишто се однесуваат на кредитите во девизи. За да одобрува кредити во девизи, банката 
е должна да поседува соодветни политики и процедури за идентификување, мерење и 
следење на кредитниот ризик којшто произлегува од валутниот ризик на кој е изложен 
корисникот на кредитот. Воедно, корисникот на кредитот во моментот на одобрување на 

309  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/2006.
310  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/2003.
311  Овие измени и дополнувања на Законот за девизно работење се објавени во „Службен весник на Република 

Македонија”, бр. 51/2003 од 31.07.2003 година.
312  Под кредити во денари со девизна клаузула се подразбираат денарските кредити чијашто тековна вредност 

е во директна зависност од односот помеѓу домашната и странска валута, без разлика дали курсирањето се 
врши редовно, периодично, опциски или слично.
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кредитот треба да биде класифициран во категориите на ризик „А“ или „Б“ или да положил 
првокласен инструмент за обезбедување. Во новата одлука попрецизно се определени 
елементите коишто задолжително треба да бидат опфатени во политиките и процедурите 
на банките, а коишто се однесуваат на: следење на усогласеноста на девизната позиција 
на клиентот, следење на структурата на паричните текови на клиентот од аспект на 
можноста за покривање на промените во големината на кредитната обврска кон банката 
како резултат на евентуална промена на девизниот курс, дефинирање соодветен износ 
на обезбедување, утврдување лимити на изложеноста врз основа на ваков вид кредити, 
стрес-тестирање итн. 

Покрај овие услови, со новата одлука се определи и начинот на одобрување и 
отплата на кредитите во девизи меѓу резиденти. Притоа, направена е разлика во начинот 
на одобрување и отплата на овие кредити, во зависност од тоа дали се наменети за 
плаќање кон странство или за плаќање во земјата. Во согласност со девизниот режим, само 
за потребите на плаќање достасана обврска кон нерезидент, банката може да го одобри 
девизниот кредит во странска валута. Доколку девизниот кредит е наменет за плаќање 
во земјата, во тој случај, тој се одобрува во денарска противвредност по договорен курс 
помеѓу банката и корисникот. Отплатата на овие кредити во странска валута можат да ја 
вршат само правни лица, и тоа само доколку странската валута за отплата потекнува од 
наплати од нерезиденти. Во спротивно, девизниот кредит треба да се отплаќа во денари. 
Исто така, физичките лица можат да ја вршат отплатата на кредитот исклучиво во денари. 
За отплата во денари, банката и корисникот задолжително договорно го определуваат 
курсот по кој ќе се врши отплатата. Оваа одлука започна да се применува на почетокот 
на април 2006 година. 

Народната банка на месечна 
основа го следи износот на одобрените 
кредити во девизи и во денари со 
девизна клаузула, преку извештаите313 
за склучените кредитни работи со 
резиденти во текот на месецот и 
на крајот на месецот, коишто ги 
доставуваат банките. За потребите на 
известувањето кон Народната банка, 
резидентите се класифицирани во 
четири категории резиденти, и тоа: (1) 
нето-извозници314, (2) резидентите кај 
кои цената на доминантниот производ 
зависи од движењата на цената на 
тој производ на светските берзи, (3) 
физички лица, (4) останати резиденти. 
Покрај висината на одобрениот кредит, 
извештаите содржат и податоци 
за категоријата на ризик во која е 
класифициран кредитот, валутата во 
која е одобрен кредитот, договорениот 

313  Содржината на извештајните форми е подетаљно определена во Упатството за спроведување на Одлуката за 
условите и начинот на одобрување кредити во девизи и кредити во денари со девизна клаузула меѓу резиденти 
(„Службен весник на РМ” бр. 52/2006 и 43/2009).

314  Под нето-извозници се подразбираат сите резиденти кои во претходните дванаесет месеци оствариле поголем 
девизен прилив од остварен извоз, отколку девизен одлив од остварен увоз, и/или резиденти за кои анализата 
извршена од страна на банката покажува дека во текот на времетраењето на кредитот ќе остварат поголем 
девизен прилив од нивните вкупни девизни обврски. 

Графикон 43
Тренд на вкупните кредити

Извор: НБРМ.
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курс помеѓу банката и резидентот по кој е одобрен кредитот, неговата намена (за плаќање 
кон нерезидент или за плаќање во земјата), датум на одобрување и датум на достасување 
на одобрениот кредит, опис на обезбедувањето на кредитот.

Затечената состојба на одобрените девизни кредити за плаќање кон странство, 
на 31.10.2003 година (непосредно по стапување во сила на оваа регулатива), изнесуваше 
околу 7 милијарди денари. На крајот на 2004 година, односно четиринаесет месеци по 
стапувањето на сила на наведената регулатива, вкупните девизни кредити одобрени на 
резиденти забележаа пораст од 51,9%, а кон крајот на 2010 година тие се поголеми за 
околу шестпати.

Постојаното зголемување на кредитите со валутна компонента доведуваше и до 
постојано зајакнување на нивното учество во валутната структура на вкупните кредити.

Графикон 44
Валутна структура на вкупните кредити Структура на девизните кредити според 

категоријата „кредитокорисник“

Извор: НБРМ.

Од аспект на структурата на одобрените девизни кредити според четирите категории 
на резиденти - кредитокорисници, во целиот период по донесувањето на регулативата, 
многу мал дел од девизните кредити се одобрувани на резиденти од категоријата нето-
извозници кај кои вообичаено постои понизок валутен ризик. Ваквата структура на 
девизните кредити не е поволна и таа може да претставува загрижувачки сигнал од аспект 
на следењето и управувањето со кредитниот ризик, којшто произлегува од незаштитеноста 
од курсен ризик кај повеќето корисници на девизни кредити. Генерално, структурата на 
активата на банките, во која се застапени и кредити со девизна компонента, соодветствува 
и е логична последица на структурата на пасивата на банките, каде што значителен 
дел од депозитниот потенцијал е исто така со девизна компонента. Следствено, со оваа 
регулатива значително се поттикна финансиското посредување во економијата. 

2.8.2. Регулатива за вршење супервизија и надзор

Во периодот 2000-2008 година, супервизијата на банките и штедилниците се 
спроведуваше согласно со Одлуката за начинот на вршење супервизорски надзор 
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на банките и постапката за преземање на мерки за отстранување на утврдените 
неправилности315. Со неа беа пропишани условите, предметот и начинот на вршење 
супервизорски надзор, како и постапката при преземањето мерки за отстранување 
на неправилностите утврдени со супервизорскиот надзор. Одлуката се засноваше 
врз примената на т.н. методологија на КАМЕЛ-рејтинг316 при оцена на работењето на 
банката.

Надзорот над примената на прописите во работењето на банките, штедилниците 
и небанкарските финансиски институции беше регулиран со повеќе одлуки. Во периодот 
2002-2007 година надзорот се спроведуваше кај банките, штедилниците, менувачниците 
и резидентите овластени за вршење трансфер на пари согласно со Одлуката за 
начинот на вршење надзор над примената на прописите коишто го регулираат 
девизното и денарското работење и преземање мерки спрема банките317. Со 
неа беше пропишан начинот на вршење надзор и постапката за преземање мерки кон 
контролираните институции, во врска со спроведувањето на мерките на монетарната 
и девизната политика, прописите со кои се утврдува девизното работење и кредитните 
односи со странство, прометот на стоки и услуги со странство, како и прописите коишто 
го регулираат денарското работење. 

Во март 2007 година, Советот на Народната банка ја донесе Одлуката за 
начинот на вршење надзор над примената на прописите коишто го регулираат 
девизното работење и спречувањето перење пари, како и преземање мерки кон 
банките318, со која престана да важи претходната одлука. Со оваа одлука се прошири 
делокругот на контролите на примената на прописите од страна на контролираните 
институции во врска со спречувањето на перењето пари, а се укинаа контролите на 
денарското работење на банките и штедилниците, како и можноста за вршењето увид 
од страна на Народната банка и во соодветна документација кај други лица учесници во 
надворешно-трговскиот промет319. 

 Од стапувањето на сила на Одлуката за начинот на вршење надзор над примената 
на прописите коишто го регулираат девизното работење и спречувањето перење пари, 
како и преземањето мерки кон банките, контролата на менувачниците и менувачкото 
работење на штедилниците се спроведува согласно со посебна подзаконска регулатива 
којашто ги уредува условите и начинот на вршење на менувачките работи и надзорот и 
мерките што може да ги преземе Народната банка. 
 

Во периодот 2007-2009 година, контролата се спроведуваше согласно со 
Одлуката за условите и начинот за добивање на дозвола и вршење на менувачки 
работи320, додека од 2009 година наваму се спроведува согласно со Одлуката за 
менувачки работи321. Контролата над спроведувањето на Законот за вршење на услуги 
брз трансфер на пари322, односно контролата над работењето на давателите на услуги брз 
трансфер на пари се врши во согласност со законските овластувања дадени на Народната 
банка во глава VII (Надзор и мерки) од истиот закон.

Стапувањето во сила на новиот Закон за банките кон средината на 2007 година 
ја наметна потребата од ревидирање на подзаконската рамка со која беше уредено 

315  „Службен весник на РМ„ бр. 111/2000.
316  Подетален осврт на оваа методологија е даден во делот 2.8.2.1. 
317  „Службен весник на РМ„ бр. 44/02 и 80/02. 
318  „Службен весник на РМ„ бр. 41/2007.
319  Правни лица – клиенти коишто вршат платен промет со странство со посредство на банките.
320  „Службен весник на РМ„ бр. 53/02, 77/03 и 61/04.
321  „Службен весник на РМ„ бр. 31/09, 34/09, 66/09, 157/09 и 73/10.
322  „Службен весник на РМ„ бр. 77/03, 54/07, 48/10 и 67/10.
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спроведувањето на супервизорската функција на Народната банка. За таа цел, Советот 
на Народната банка во февруари 2008 година ја донесе Одлуката за начинот 
на вршење супервизија и надзор323. Со оваа одлука се изврши консолидација на 
постојните прописи коишто го уредуваа начинот на вршење супервизија и надзор од 
страна на Народната банка во еден пропис. Воедно, одлуката е усогласена и со изменетиот 
супервизорски пристап и промените во концептот на спроведувањето на надзор над 
примената на прописите.

 Со Одлуката e подетаљно дефиниран начинот на вонтеренското следење на 
работењето на банките и штедилниците, непосредната теренска контрола на нивното 
работење и непосредната теренска инспекциска контрола. Притоа, двата типа на теренски 
контроли се разликуваат по пристапот и следствено по опфатот на контролите. Непосредната 
теренска контрола претставува контрола на изложеноста на банките на ризици, односно 
збир од постапки и процеси преку кои се утврдува сигурноста, стабилноста, ризичноста и 
усогласеноста со прописите. Контролите можат да бидат целосни и делумни. Целосните 
го опфаќаат целокупното работење на банката, односно сите материјални ризици на кои 
е банката изложена во своето работење, додека делумните се фокусираат на одредени 
аспекти од работењето на банките или одредени ризици за кои е оценета потреба од 
подетаљна теренска проверка. Теренската инспекциска контрола претставува контрола 
на усогласеностa со прописите, односно збир на постапки и процеси преку кои се утврдува 
усогласеноста на работењето на банките и штедилниците со прописите324. 

Одлуката го уредува планирањето на теренските контроли, најавувањето на 
контролите во институциите, спроведувањето на контролата, изработката на записник со 
наоди од контролата, како и можноста за искажување на збирната процена на Народната 
банка за сигурноста, стабилноста и ризичноста на работењето на банката во посебен 
допис до членовите на Управниот одбор. Понатаму, Одлуката го уредува правото на 
контролираните институции да приговараат на наодите изнесени во записникот 
од контролата, како и обврската на овластените лица кои ја спровеле контролата да 
одговорат на доставениот приговор. Одлуката содржи и одредби коишто регулираат 
редовно одржување контакти на Народната банка со членовите на органите на банката и 
со друштвото за надворешна ревизија, како и одредби за соработка и размена на податоци 
и информации со други супервизорски органи. 

2.8.2.1. Остварени теренски контроли во периодот 2004 – 2010 година
 

Согласно со членовите 7 и 34 од Законот за Народната банка на Република 
Македонија325, член 116 и 128 од Законот за банките326, член 45 од Законот за девизно 
работење327 и член 29 од Законот за брз трансфер на пари, Народната банка на Република 
Македонија спроведува теренски контроли на работењето на банките, штедилниците, 
небанкарските финансиски институции (овластени менувачи и даватели на услуги брз 
трансфер на пари) и друштвата за помошни услуги на банките328.

323   „Службен весник на РМ„ бр. 31/2008.
324   Се мисли на усогласеноста со: Законот за Народната банка на Република Македонија, Законот за банките, 

Законот за девизното работење, Законот за давање услуги брз трансфер на пари, Законот за заштита на 
потрошувачите при потрошувачки кредити, Законот за спречување на перење на пари и други приноси од 
казниво дело и финансирање на тероризам и Законот за платен промет.

325   „Службен весник на РМ“ бр. 158/2010, Членови 24 и 32 од Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 3/02, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06).

326   „Службен весник на РМ“ бр. 67/2007 и 90/2009.
327  „Службен весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03 и 81/08.
328  Согласно со дефиницијата содржана во членот 2 од Законот за банките, под друштво за помошни услуги на 

банка се подразбира правно лице чијашто претежна дејност е управување со недвижности, управување и 
водење на системот за обработка на податоци или извршување слични активности коишто по нивната природа 
се сметаат за помошни активности на активностите што ги врши една или повеќе банки.
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До 2008 година, Народната банка ги спроведуваше супервизорските контроли 
на работењето на банките и штедилниците врз основа на методологијата којашто се 
засноваше врз утврдување на КАМЕЛ-рејтингот329.

 Системот на КАМЕЛ-рејтинг се користеше за сеопфатна оцена на финансиската 
состојба на институцијата, системите за управување со ризици и усогласеноста на нејзиното 
работење со регулативата. Притоа, методологијата предвидуваше утврдување оцена 
за секоја компонента на КАМЕЛ (адекватноста на капиталот, квалитетот на активата, 
раководството, профитабилноста и ликвидноста) како и збирна оцена. Оцените се 
изразуваа со користење на нумеричка скала од 1 до 5 во нагорен ред на супервизорска 
загриженост. Збирната оцена 1 претставуваше најдобар збирен рејтинг, додека збирната 
оцена 5 како најлош рејтинг, укажуваше на најголем степен на супервизорска загриженост. 
Збирната оцена се утврдуваше врз основа на рангирањето и процената на основните 
области, но не претставуваше аритметичка средина на оценките дадени на поодделните 
области. Во зависност од состојбата во контролираната институција, некои области имаа 
поголемо влијание врз збирната оцена.

На почетокот на 2008 година, по воведувањето на супервизорскиот 
пристап ориентиран кон ризиците330 содржината на теренските контроли на банките и 
штедилниците беше променета со посебен фокус кон определување на нивниот профил 
на ризик. Поконкретно, основната цел на теренските супервизорски контроли е: оцена 
на агрегатното ниво на изложеност на банките на ризици и способноста за управување со 
нив; оцена на адекватноста на капиталот; проверка на функционирањето на внатрешните 
контроли, системот на корпоративно управување, системот на спречување перење пари; 
оцена на работењето на внатрешната ревизија и оцена на примената на стандардите за 
информативна сигурност.

Во целиот период 2004-2010 година, главна компонента на теренските 
супервизорски контроли беше анализата на квалитетот на активата на банките, односно 
нивото на изложеност на кредитен ризик и квалитетот на управување со него, како 
најзначаен ризик во нивното работење. Покрај овој ризик, посебно внимание беше 
посветено и на оцената на нивото на ликвидносниот ризик и ризикот од несоодветноста 
на информативните системи на банките. Значаен сегмент на теренските контроли 
претставуваше и оцената на поставеноста и функционирањето на системите на внатрешни 
контроли, внатрешната ревизија и корпоративното управување, како и ефикасноста на 
системите на банките за спречување перење пари. За потребите на оценувањето на 
квалитетот на управување со поодделните ризици, како и на корпоративното управување 
во банките, посебно внимание при теренските контроли се посветува на техничката, 
организациската и кадровската екипираност на банките. Притоа, забрзаниот раст на 
активностите на банките, особено во 2007 година, ја истакнува потребата од поголемо 
натамошно фокусирање на контролите кон оценување на соодветноста на овие аспекти. 

Наодите од контролите анализирани по години главно укажуваат на позитивни 
движења во банкарскиот систем:

Во 2004 година−  кај дел од контролираните банки беше утврден релативно 
висок кредитен ризик, односно несоодветни системи на негово идентификување 
и квантифицирање, неповолна структура на активата на банките, ликвидносни 
тешкотии, недоволна капитализираност и нарушена профитабилност како 
последица на високи оперативни трошоци и неповолна структура на активата 
поради високото учество на некаматоносна актива и слабости во системите 

329  C - capital adequcy; A - asset quality; M - management; E - earnings; L - liquidity.
330  Овој пристап е подетаљно објаснет во делот 2.8.3. Банкарска супервизија заснована врз ризици.



C
M

Y
K

238

на внатрешна контрола, корпоративното управување и практикувањето на 
акционерството во банките; 

Во 2005 и 2006 година,−  теренските контроли потврдија подобрување на 
вкупниот профил на ризичност на банките и значително зајакнување на системите 
за управување со ризиците и корпоративното управување; 

Во 2007 година − беше утврдено дека процесот на воспоставување системи 
на управување со ризиците е во понапредна фаза во поголем број банки. 
Корпоративното управување, системите на внатрешна контрола и улогата на 
внатрешната ревизија бележеа постојано подобрување. Сепак, беа откриени и 
слабости во поставеноста на системите во банките поради кои Народната банка 
даде повеќе препораки во насока на унапредување на политиките и процедурите за 
управување со поодделните ризици, зајакнување на практиките и стандардите при 
одобрување и следење на кредитите, зајакнување на сигурноста на информативните 
системи и подобрување на системите за спречување перење пари. 

Во текот на 2007 година стапи во сила новиот Закон за банките и подзаконската 
регулатива донесена од страна на Народната банка. Овие промени имаа значително влијание 
врз работењето на банките. Новите стандарди за организација и управување, произлезени 
од промените во регулативната рамка во периодот 2008-2010 година, придонесоа за 
натамошно унапредување на системите на банките за управување со ризиците, системот на 
интерни контроли и корпоративната култура. Контролите извршени во периодот 2008-2010 
година покажаа дека банките преземале активности за унапредување на системите и дека 
солвентноста и ликвидноста на контролираните банки не била загрозена. И покрај ваквата 
генерална оцена, со спроведените теренски контроли на ризици беа идентификувани 
слабости во интерните политики и процедури преку кои контролираните институции ги 
поставиле основите за управувањето со ризиците. Беа утврдени и недостатоци во однос на 
воспоставените процеси на мерење на очекуваните кредитни загуби, како и во начинот на 
спроведување на стрес-тестирањето331 на изложеноста на кредитен и ликвидносен ризик. 
Контролните активности во доменот на информативната сигурност на банките покажаа 
одредени слабости во поглед на соодветноста на системите за управување со ревизорска 
трага332 и во поглед на соодветноста на кадровската екипираност на организациските 
делови за информациската технологија.

Во периодот 2000-2008 година, Народната банка спроведуваше непосреден 
надзор на работењето на секоја банка најмалку еднаш на осумнаесет месеци333. Од 2008 
година, циклусот на спроведување теренски контроли за една институција се определува 
во зависност од нејзиниот профил на ризик, односно супервизорската стратегија за 
институцијата утврдена во рамките на постојаното вонтеренско следење.

 

331  Обврската за стрес-тестирање на ликвидносниот ризик е пропишана во 2003 година. Стрес-тестирањето на 
кредитниот ризик е воведно со Одлуката за управување со ризици со задолжителна примена од 2009 година, 
освен за кредитите со валутна компонента за кои стрес-тестирање се врши од 2006 година.

332  Ревизорска трага претставува снимкa од системските активности со кои може да се изврши реконструкција и 
ревизија на секвенците на поодделна трансакција, од почетокот до нејзиното извршување. На овој начин се 
обезбедува значаен доказ и трага во обидот за нарушување на воспоставената политика на информативен 
систем.

333  Одлука за начинот на вршење супервизорски надзор на банките и постапката за преземање мерки за 
отстранување на утврдените неправилности.
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Табела 26

* Во 2004 година беа спроведени 2 контроли на нефинансиски правни лица со цел да се испита потеклото на 
капиталот на една банка
Извор: НБРМ

Теренските инспекциски контроли се вршат според однапред утврден план за 
контроли којшто е различен од планот согласно кој се спроведуваат теренските контроли 
на ризици.

Теренските контролни активности, преку кои се контролира работењето на банките 
и штедилниците од аспект на примената на прописите, во периодот до 2008 година се 
однесуваа на контрола на примената на прописите со кои беше регулирано девизното 
работење (Законот за девизно работење и соодветната подзаконска регулатива), како и 
примената на дел од одредбите од Законот за спречување перење пари и други приноси 
од казниво дело. 

На почетокот на 2008 година, со воведувањето на концептот на супервизија 
ориентирана кон ризиците, како и со промените во подзаконската регулатива во однос 
на начинот на вршење супервизија и надзор во смисла на дефинирање на теренската 
инспекциска контрола на банките и штедилниците, како компонента на супервизорското 
следење, се изврши проширување на опфатот на контролите коишто во својот фокус ја 
имаат усогласеноста на работењето на банкарските институции со прописите. 

 Од 2008 година наваму, преку теренските контроли на усогласеноста со 
прописите на работењето на банките и штедилниците се контролира усогласеноста со 
следниве прописи: Законот за Народната банка, Законот за банките, Законот за девизно 
работење, Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и 
финансирање на тероризам, Законот за брз трансфер на пари, Законот за заштита на 
потрошувачите при договори за потрошувачки кредити и Законот за платен промет, како 
и подзаконските акти донесени врз основа на овие закони.

 
 Теренските контроли на небанкарските финансиски институции, односно 
овластените менувачи и давателите на услуги брз трансфер на пари имаат за цел оцена 
на усогласеноста на работењето на овие субјекти со прописите коишто го уредуваат 
нивното работење (Законот за девизно работење, Законот за брз трансфер на пари, 
Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање 
на тероризам, како и соодветните подзаконски акти).

Во продолжение е наведен бројот на спроведените теренски контроли на 
усогласеност со прописите на банките, штедилниците и небанкарските финансиски 
институции во периодот 2004-2010 година.

Банки Штедилници Банки Штедилници

Друштва за помошни

услуги на банки

2004* 13 8 15 5 41

2005 10 10 14 1 35

2006 7 4 16 3 30

2007 3 5 4 12

2008 5 2 3 10

2009 4 9 13

2010 3 12 6 2 23

Вкупно 45 29 73 15 2 164

Вкупногодина

целосна делумна

Теренски контроли на ризици



C
M

Y
K

240

Табела 27

Извор: НБРМ

 
2.8.3. Банкарска супервизија заснована врз ризици

Пристапот на супервизијата на Народната банка за процена на ризичноста на 
банките во периодот од нејзиното основање во 1994 година до крајот на 2007 година 
се темелеше на методологија на КАМЕЛ-рејтинг. Оваа методологија во деведесеттите 
години од минатиот век беше широко прифатена и користена, како стандард за оцена на 
стабилноста на банките, од страна на повеќе супервизорски агенции и централни банки 
ширум светот. Методологијата на КАМЕЛ-рејтинг опфаќа процена на одредени аспекти 
поврзани со ризиците на кои се изложени банките, одредени типови интерни контроли 
поврзани со ризиците, како и аспекти поврзани со работата на органите на банките, но 
сепак преовладува мислењето дека овој пристап е повеќе фокусиран кон усогласеноста 
на банките со прописите.  

Во 2005 година, Народната банка донесе стратегиска одлука за премин 
на супервизијата кон пристап којшто е повеќе ориентиран кон ризиците. 
Ваквата одлука беше донесена врз основа на сеопфатна анализа на супервизорската 
функција направена во соработка со Светската банка. Оваа одлука беше донесена за да се 
подобри капацитетот на Народната банка за следење на ризичноста на банките имајќи ги 
предвид очекувањата за раст на активностите на банките и промените во комплексноста 
на продуктите и услугите што ги нудат. Преминот кон супервизија којашто е повеќе 
ориентирана кон оцена на ризиците, исто така, претставуваше и основа за подготовка и 
постепено спроведување на обврските од Базел 2, особено вториот столб.

 
Преминот на супервизијата кон пристап којшто е повеќе ориентиран кон ризиците 

се спроведуваше врз основа на Планот за развој на супервизијата, изработен од Народната 
банка во соработка со Светската банка. Овој план ги содржеше потребните активности за 
успешен премин на супервизијата. Како основни предуслови за успешно спроведување 
на Планот беа идентификувани следниве:

а) донесување нов закон за банките во кој соодветно ќе бидат регулирани: 
корпоративното управување во банките; системите на интерни контроли, внатрешната 
ревизија, системите за управување со ризици; финансиското и регулативното известување; 
можноста Народната банка да пропише повисоко ниво, односно соодветно ниво на капитал 
во согласност со природата и нивото на ризиците преземени од страна на банките; и систем 

Банки Штедилници

Небанкарски

институции

Контроли за

проверка на

исполнување

на услови за

нови менувачки

места

2004 12 14 197 14 237

2005 21 12 249 49 331

2006 17 11 225 38 291

2007 19 11 345 18 393

2008 22 11 279 28 340

2009 16 10 180 19 225

2010 13 9 244 19 285

Вкупно 120 78 1.719 185 2.102

Теренски контроли на усогласеност со прописите

Година

Вкупно
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на прогресивни корективни мерки коишто ќе ѝ овозможат на Народната банка да презема 
навремени и ефективни мерки кон банките коишто се изложени на високи ризици;

б) воспоставување супервизорски процес којшто ќе ѝ овозможи на Народната 
банка соодветно: да ја потврди поставеноста на системите и процесите за управување 
со ризиците на банките; да го следи и да го анализира профилот на ризик на банките; да 
поставува и да спроведува супервизорски стратегии и планови за поединечни банки и за 
банкарскиот систем во целина; и 

в) воспоставување соодветен процес на: буџетирање на потребите поврзани со 
кадровската и техничката екипираност; обука и следење на развојот на кадровскиот 
потенцијал на Народната банка којшто ја извршува супервизорската функција. 

 
Со Планот, на 40 страници, се нацртани контурите на активностите коишто 

Народната банка требаше да ги преземе во транзицискиот период, со цел да се изврши 
успешен премин кон супервизија којашто ќе биде ориентирана кон ризиците. Овие 
активности предвидуваа: 

а) осмислување супервизорска стратегија за банкарскиот систем преку која ќе се 
изврши процена на економската и пазарната виталност на банките во системот врз основа 
на нивниот профил на ризик; избор на банки кај кои приоритетно, врз основа на нивниот 
профил на ризик, ќе треба да се преземат одредени стратегиски активности во одредена 
временска рамка; и

б) осмислување оперативна политика за супервизорската функција на Народната 
банка преку: дефинирање изјава за мисијата на супервизијата; воспоставување процес 
за системски анализи поврзани со ризиците на кои е изложен банкарскиот систем; 
воспоставување ефективен систем за информирање на раководството, дефинирање нова 
методологија за процена на ризичноста на банките, дефинирање нова организациска 
поставеност на супервизорската функција; предефинирање на деловните процеси во 
супервизијата со цел да можат да ја поддржат новата организација и пристапот ориентиран 
кон ризиците, формирање Супервизорски комитет како највисоко оперативно тело 
поврзано со супервизорската функција на Народната банка.

  
За секоја од дефинираните активностите, Планот содржеше детален опис на 

тековната состојба во Народната банка, препорака на начинот на кој треба да се остварат 
предвидените активности и мерливи чекори преку кои треба да се следи остварувањето 
на активностите предвидени во Планот.

 
Во јануари 2006 година, Планот беше усвоен од страна на гувернерот на 

Народната банка, со што беше отворен патот за негово спроведување, а со тоа и постепен 
премин на супервизијата на Народната банка кон пристап којшто е ориентиран кон 
ризиците. 

Во јуни 2006 година, во соработка со меѓународен советник којшто беше 
ангажиран со помош на ММФ, Народната банка почна со спроведување на Планот. 
Спроведувањето на активностите дефинирани со планот ги извршуваше работна група 
којашто работеше заедно со советникот, а нивната работа ја следеше и одобруваше 
Управен комитет формиран во рамките на Народната банка, којшто функционираше во 
тој период за следење на проектот. Планот беше разработен во повеќе потпоглавја и 
за секое од нив беа прецизирани конкретните активности коишто треба да се преземат, 
вклучително и временска рамка за нивно спроведување. Притоа, Народната банка, 
паралелно, работеше на создавање соодветни предуслови за остварување на Планот 
(поврзани со унапредувањата во новиот закон за банките и подзаконските акти коишто 
произлегуваа од него, како и на активностите поврзани со осмислувањето на оперативна 
политика поврзана со супервизорската функција).
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Во средината на 2007 година беше донесен Законот за банките. Законот 
за банките ги создаде потребните предуслови за успешно спроведување на Планот: 
воведување на концептот на управување со ризиците кај банките; можност Народната 
банка да пропишува повисоко ниво на капитал во зависност од природата и нивото на 
ризиците преземени од страна на банките; воведување систем на прогресивни корективни 
мерки. 

Во текот на 2006 и 2007 година, беа преземени повеќе активности преку кои 
се дефинира оперативната политика за супервизорската функција на Народната банка, 
и тоа:

во единаесет документи беа дефинирани оперативните политики на супервизорската − 
функција. Овие оперативни политики се однесуваат на: деловните процеси во 
супервизијата, дефинирање на нејзината организација, начинот на донесување 
предлог-одлуки коишто се одобруваат од гувернерот и Советот на Народната 
банка, системот за информирање на раководството и типологија на документите 
коишто треба да циркулираат помеѓу организациските делови во рамки на 
супервизијата; 

беше усвоена изјава за мисијата на супервизијата на Народната банка, во којашто е − 
објаснета целта, начинот на нејзино извршување, како и основните начела врз кои 
таа се темели (интегритет, професионализам, ефикасност и транспарентност);

беше дефинирана нова методологија за процена на ризичноста на банките преку − 
создавање: а) 19 наративни документи во кои се отсликани очекувањата на 
Народната банка во врска со тоа како треба да управуваат банките со поодделните 
видови ризици на кои се изложени, каква треба да биде поставеноста на нивните 
интерни системи на контрола, внатрешната ревизија, спречувањето перење 
пари, функцијата за усогласеност со прописите и корпоративното управување; 
и б) 14 процедури за оцена на ризичноста на деловните процеси и ризиците на 
кои се изложени банките, коишто супервизорите ги применуваат како основа за 
изведување заклучоци поврзани со системите на банките и нивното агрегатно 
ниво на ризик. 

 Методологијата за процена на ризичноста на банките се заснова врз дефинирани 
фактори со кои се врши процена на квантитетот на изложеност на поодделен ризик, 
квалитетот на управување со него, како и насоката на негово движење во следниот период. 
Квантитетот на ризик е нивото или обемот на ризик со кој се соочува институцијата и се 
карактеризира како низок, умерен или висок. Квалитетот на управување со ризик покажува 
колку добро институцијата ги идентификува, ги мери, ги контролира и ги следи ризиците 
глобално и според деловни активности и се оценува како ефикасен, задоволителен или 
слаб. Преку матрица на ризик со вкрстување на проценетото ниво на изложеност на 
поодделен ризик и утврдениот квалитет на управување со ризикот се утврдува агрегатната 
изложеност на поодделен ризик. Агрегатен ризик е збирна оцена којашто го покажува 
нивото на супервизорска загриженост во однос и на квантитетот на ризик и на квалитетот 
на управување со ризик, имајќи ја предвид релативната важност и на двата. Тој се оценува 
како висок, умерен или низок за секоја поодделна категорија на ризик. Насока на ризик 
е веројатната промена во агрегатното ниво на ризик во следните дванаесет месеци и се 
карактеризира како надолна, стабилна или нагорна. Со дополнителна матрица, преку 
вкрстување на агрегатната изложеност на ризик и очекуваната насока на негово движење 
се утврдува видот на супервизорскиот режим потребен за секоја категорија ризик. Видот 
на супервизорскиот режим ја определува насоката на Народната банка за утврдување на 
супервизорската стратегија на институцијата.
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Табела 28
Матрица на агрегатен ризик

Табела 29
Заклучоци за ризикот и препорачана матрица на супервизорски режим

Во втората половина од 2007 година беше извршено тестирање на новата 
методологија кај две банки. Врз основа на резултатите од извршеното тестирање, беа 
направени соодветни прилагодувања во методологијата. Новата методологија официјално 
започна да се применува на почетокот на 2008 година. 

На крајот на 2007 година, во согласност со потребите на новиот пристап 
на супервизијата ориентирана кон ризиците, беше извршено реорганизирање на 
супервизорската функција, преку формирање на Секторот за супервизија, банкарска 
регулатива и финансиска стабилност. Секторот е составен од три дирекции на кои им се 
доделени задачите за: теренска супервизија; вонтеренска супервизија и лиценцирање; 
и банкарска регулатива и финансиска стабилност. Организациски, Секторот е поставен 
директно под надлежност на гувернерот на Народната банка, преку генералниот 
директор којшто претседава со Супервизорскиот комитет. Супервизорскиот комитет е 
највисокото оперативно тело, од каде што произлегуваат предлог-одлуки од дирекциите 
во Секторот, до гувернерот, односно Советот на Народната банка, коишто согласно со 
Законот за Народната банка, се овластени да ги носат соодветните акти. Исто така, 
на Супервизорскиот комитет му се доверени и задачи поврзани со одобрувањето на 
извештаите од извршените теренски контроли на банките, како и активности поврзани со 
формулирањето на профилите на ризик и супервизорските стратегии за поединечни банки 
и за банкарскиот систем во целина. Во периодот од неговото основање, на 24.12.2007 
година, до крајот на 2010 година, Супервизорскиот комитет одржа вкупно 212 седници од 
кои: 3 во 2007; 80 во 2008; 70 во 2009; и 62 седници до 31.12.2010 година. 

Квантитет на ризик

Низок Умерен Висок

Умерен
агрегатен

ризик
Квалитет

на
управување

со ризик

Ефикасен

Низок
агрегатен

ризик

Низок
агрегатен

ризик

Задоволителен

Низок
агрегатен

ризик

Умерен
агрегатен

ризик

Висок
агрегатен

ризик

Висок
агрегатен

ризик
Слаб

Умерен
агрегатен

ризик

Висок
агрегатен

ризик

Агрегатен ризик

Насока на
ризик

Надолнa
Нормален

режим
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Директно
следење
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Супервизорска

мерка

Супервизорска
мерка

Низок Умерен Висок
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Нормален
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Директно
следење

Директно
следење и/или
Супервизорска

мерка

Директно
следење и/или
Супервизорска

мерка
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Откако беше извршена реорганизација на супервизорската функција и формално 
беше усвоен новиот пристап на супервизијата ориентирана кон ризиците, Народната 
банка пристапи кон дополнително унапредување на капацитетите за ефективна примена 
на новиот пристап. Имено, во текот на 2008 и 2009 година, преку донација од Кралството 
Холандија, како и финансиската поддршка на аранжманот ПДПЛ на Република Македонија 
со Светската банка, беа финансирани повеќе активности поврзани со градењето на 
капацитетот на Народната банка за примена на новиот пристап на супервизијата. Исто 
така, преку оваа донација беше создадена централизирана електронска база на податоци 
којашто треба да ги поддржува деловните процеси на Секторот.

 
Во овој период беа одржани шест групи обуки (вкупно 12 модули на обуки) на 

вработените во Секторот коишто беа насочени кон градење на капацитетот на вработените. 
Обуките се однесуваа на управувањето со ризиците (кредитен, ликвидносен, правен, 
пазарен ризик), корпоративното управување, вештини за комуникација и градење 
кадровски капацитет, како и примена на економетриски и статистички модели за мерење 
на финансиските ризици. 

2.8.4. Преземени корективни мерки кон банките и штедилниците 
согласно со Законот за банки

За одржување на стабилноста и сигурноста на одделните банкарски институции 
и на банкарскиот систем во целина, Народната банка на Република Македонија презема 
корективни активности кон банките и штедилниците кај коишто се утврдени незаконитости, 
неправилности и неуредности во работењето. Според Законот за банките од 2000 
година334, којшто беше во сила до средината на 2007 година, беа предвидени поголем 
број мерки коишто Народната банка можеше да ги презема за подобрување на состојбата 
во банките и штедилниците. 

Во 2004 година, Народната банка преку постојано вонтеренско следење на 
работењето на банките и штедилниците и спроведените теренски контроли утврди 
неусогласености и слабости во работењето кај одделни банки коишто главно се однесуваа 
на:

управувањето со кредитниот ризик, што се манифестира преку несоодветни − 
системи за негово идентификување и квантифицирање, како и надминување на 
прудентните лимити за кредитна изложеност кон поединечни субјекти;

неповолна структура на активата поради високиот износ на преземените − 
недвижности за наплата на побарувањата, проследени со тешкотии за нивна 
продажба;

ликвидносни тешкотии, недоволна капитализираност, нарушена профитабилност, − 
што се должеше пред сѐ на високите оперативни трошоци и неповолната структура 
на активата, особено поради високото учество на некаматоносната актива;

системот на внатрешна контрола и внатрешна ревизија и корпоративното − 
управување, како и во практикувањето на акционерството во банките и 

несоодветна примена на воспоставените политики и процедури за спречување − 
перење пари поради недоволно искуство во идентификувањето сомнителни и 
поврзани трансакции, потреба од соодветна обука на вработените во доменот 
на спречувањето перење пари, потреба од активно вклучување на органите на 
управување на банката и слично.

334  „Службен весник на РМ“ бр. 63/2000, 37/2002, 51/2003 и 85/2003.
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Во насока на отстранување на утврдените слабости беа донесени дваесет и осум 
решенија со корективни мерки, кон тринаесет банки и четири штедилници. Мерките 
коишто почесто се изрекувани во 2004 година, како што се: забрана за кредитирање; 
престанување со вршење одредена финансиска активност; издвојување дополнителна 
резерва за потенцијални загуби за кредитен ризик и сведување во рамките на одредени 
лимити, се однесуваа на банки коишто немаа големо пазарно учество во банкарскиот 
систем. 

Во 2005 година беа изречени повеќе мерки за отстранување на утврдените 
неусогласености и слабости кај одделни банки, коишто главно се однесуваа на: 

незадоволително управување со кредитниот ризик, − 

несоодветно воспоставени системи на корпоративно управување, што се одразува − 
преку слабостите во извршувањето на функциите на Управниот одбор, Одборот за 
ревизија и Одборот за раководење со ризик;

проблемот на висок износ на преземени материјални средства врз основа на − 
ненаплатени побарувања, односно високото учество на некаматоносната актива 
во вкупната актива, што имаше значително негативно влијание врз нивниот 
профитабилен потенцијал; 

поставеноста и функционирањето на внатрешната ревизија; − 

интерните системи за спречување перење пари, особено слабости при − 
идентификувањето на сомнителните и поврзаните трансакции; 

сметководствените системи и финансиското известување;− 

информативните системи.− 

Во текот на 2005 година, Народната банка донесе дваесет решенија со корективни 
мерки кон единаесет банки и две штедилници.

Во март 2005 година, вработено лице од Народната банка беше именувано 
за повереник во една мала банка („Поштенска банка“ АД Скопје), поради постојаната 
неусогласеност во нејзиното работење со одредбите на Законот за банките. На ваквата 
мерка, во текот на 2004 година ѝ претходеа други корективни мерки изрекувани 
поради сериозно нарушување на стабилноста и сигурноста на Банката, утврдено преку 
постојаното вонтеренско следење и спроведените непосредни теренски контроли на 
Банката и нејзините акционери. Претходните мерки вклучуваа и одземање на согласноста 
на членовите на работоводниот орган и задолжување на Управниот одбор да достави 
барање за добивање претходна согласност за именување други членови на работоводниот 
орган. Откако такво барање не беше доставено, како и поради нереспонзивноста кон 
изречените мерки, во Банката беше именуван повереник. 

 

Во мај 2005 година, гувернерот ја укина дозволата за основање и работа и 
утврди дека се исполнети условите за отворање стечајна постапка на АД „Радобанк“ 
Скопје. Основната причина за укинувањето на дозволата беше неработењето на Банката 
согласно со издадената дозвола и одредбите на Законот за банките. Банката не постапуваше 
по мерките изречени со решенија на гувернерот на Народната банка, помеѓу другото, и 
покрај изречената забрана продолжила со извршување платен промет со странство и не 
ги затворила сметките во странски банки и девизните сметки на домашните банки кај неа. 
Исто така, Банката не беше во можност да ги изврши пристигнатите налози за денарски 
и девизни плаќања, односно не ги плаќаше пристигнатите обврски и беше соочена со 
сериозни ликвидносни проблеми коишто го оневозможуваа нејзиното нормално работење. 
Со оглед на наведените факти и лошата ликвидносна состојба на Банката потврдена со 
билансните показатели, Народната банка оцени дека се исполнети условите за воведување 
стечајна постапка кај АД „Радобанк“ Скопје.
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Исто така, истата година, беше ограничено правото на глас во три случаи на 
стекнати акции во банка од страна на правни и физички лица за кои не беше побарана 
претходна согласност од Народната банка, како и во два случаи каде беше оценето дека 
група поврзани акционери не ги исполнуваат законските барања. Правото на глас е 
ограничено и во седумнаесет случаи на стекнати акции во пет банки од страна на правни 
и физички лица без доставен соодветен доказ за изворот на средства со кои се стекнати 
акциите, што беше спротивно на Законот за банките.

Во 2006 година, врз основа на утврдените слабости во управувањето со ризиците, 
коишто се манифестираат пред сѐ преку надминување на прудентните лимити за 
кредитна изложеност, незадоволителен систем за информативна сигурност, несоодветна 
акционерска структура и слабости во корпоративното управување, беа донесени дваесет 
и седум решенија со корективни мерки кон десет банки и седум штедилници.

Во јули 2006 година беше укината дозволата за основање и работа на 
штедилницата „Киро Ќучук“ ДОО Велес и беше утврдено дека се исполнети условите 
за воведување ликвидациска постапка во Штедилницата. Дозволата е укината поради тоа 
што е утврдено дека Штедилницата доставувала до Народната банка неточни извештаи 
за сметководствената состојба на средствата и обврските. Штедилницата иако имала 
пристигнати обврски врз основа на судските извршни решенија со кои била блокирана 
нејзината сметка, таа не управувала со активата и пасивата на начин што ќе овозможи 
намирување на пристигнатите обврски. Нејзините сметки непрекинато биле блокирани 
56 дена, односно со средствата на сметките Штедилницата не можела слободно да 
располага. Деловните книги не биле водени уредно и ажурно и доставуваните податоци 
за сметководствената состојба биле погрешни. Поради овие состојби Народната банка 
оцени дека Штедилницата не работи во согласност со издадената дозвола и одредбите од 
Законот за банките, поради што и е укината дозволата за работа.

Во 2006 година со решение на гувернерот е именуван повереник во една мала 
банка („Комерцијално-инвестициона банка“ АД Куманово, подоцна „Статер банка“ АД 
Куманово). Причина за именување на повереникот беше постојаната неусогласеност 
во работењето на Банката во тоа време со одредбите на Законот за банките. Мерката е 
изречена и поради нереспонзивноста на Банката кон изречените корективни мерки, како 
и неможноста во рокот определен од Народната банка да се предложи и да се именува 
работоводен орган којшто ќе ги исполнува условите, откако беше повлечена согласноста 
за претходните членови на работоводниот орган на Банката. 

 По барање на основачите на „Пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност“ 
АД Скопје, Народната банка со решение утврди дека издаденото одобрение за основање и 
работа на Пазарот на пари престанува да важи. Решението е донесено откако Собранието 
на акционери на Пазарот на пари усвоило одлука за престанување и спроведување 
постапка за негова ликвидација. 

Исто така, во три случаи на стекнување акции во банка е ограничено правото 
на глас, поради тоа што не е побарана претходна согласност од Народната банка. Во 
двата случаи, друштвата купиле над 5% од акциите на банка без да се побара претходна 
согласност од Народната банка, а информацијата за нивното учество е добиена од 
известувањата коишто банките месечно ги доставуваат до Народната банка за промени 
во нивната сопственичка структура. Во третиот случај е поднесено барање за согласност, 
меѓутоа откако друштвото веќе купило над 5% од акциите на банка.

Една од позначајните квалитативни промени, содржани во новиот Закон за 
банките од 2007 година, се однесува на видот на мерките коишто Народната банка 
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може да ги преземе кон банка, банкарска група, акционер или орган на банката, како и 
на начинот и постапката за нивното преземање. Законот дава можност за избор помеѓу 
широка лепеза на мерки, при што изборот зависи од сериозноста на незаконитоста или 
неправилноста и нејзиното влијание врз стабилноста и сигурноста на банката, нејзините 
депоненти и банкарскиот систем во целина. Други околности при одлучување за мерките 
се: влијанието или потенцијалното влијание на мерката врз банката или врз нејзините 
депоненти во насока на спречување на натамошното влошување на состојбата на 
банката; дали незаконитоста, односно неправилноста била намерна и/или се повторува; 
подготвеноста на органите на банката за отстранување на утврдените незаконитости 
и неправилности. На тој начин, Законот овозможува пристап на градација на мерките 
коишто се преземаат кон банките. 

Новиот Закон за банките, предвидува неколку видови мерки: редовни мерки, 
дополнителни мерки (кон банка или акционер на банка кога сериозно ги прекршуваат 
прописите со што се доведува во опасност сигурноста и стабилноста на банката), 
воведување администрација во банка, повлекување согласност (за стекнување акции, 
за именување член на Надзорен или Управен одбор и за вршење финансиски активности 
за кои е потребна посебна согласност) и одземање дозвола. Значајна новина на Законот, 
во делот на дополнителните мерки, е постапката за ограничување на правата од акциите 
коишто се стекнати спротивно на Законот или за кои е повлечена издадената согласност. 
За ваквите акции со решение се утврдува дека не му носат право на глас на акционерот и 
му се наложува да ги продаде во определен рок, а доколку акциите не бидат отуѓени во 
рокот, не носат ниту право на дивиденда за акционерот и нивната продажба ќе ја врши 
лице овластено од гувернерот.     

Новина во Законот е воведувањето мерки коишто не се изрекуваат во вид на решение 
како управен акт, туку во друга форма, а се преземаат при утврдени неусогласености со 
регулативата коишто не ја доведуваат во сериозна опасност сигурноста и стабилноста 
на банката. Овие мерки се означени како редовни, а се во форма на препорака, писмено 
предупредување, меморандум со Надзорниот или Управниот одбор на банката. За разлика 
од овие акти, решенијата со кои се преземаат другите (построги) мерки предвидени со 
Законот, се управни акти и против нив може да се поведе управен спор согласно со Законот 
за управните спорови.

 
Во 2007 година, беа преземени низа корективни мерки кон банки, штедилници, 

акционер на банка или орган на банка во случаите кога беа утврдени неправилности и 
неуредности во работењето. Имено, беа донесени дванаесет решенија со корективни 
мерки кон пет банки и едно писмено предупредување и една препорака кон една 
банка (писменото предупредување и препораката се според новиот Закон за банките). 

Мерките главно беа преземани поради утврдени слабости во управувањето со 
ризиците, несоодветно функционирање на корпоративното управување и интерните 
контролни системи, надминување одредени законски лимити за кредитната изложеност, 
како и слабости во работата на внатрешната ревизија.

Во октомври 2007 година беше укината дозволата за основање и работење на 
„Македонска банка“ АД Скопје и се утврди дека се исполнети условите за воведување 
ликвидациска постапка. Причина за укинувањето на дозволата за основање и работење на 
Банката беше очигледното непочитување на законската обврска за постојано исполнување 
на сите услови за извршување банкарски активности согласно со Законот за банките. 

Како последица на нереспонзивноста на Банката кон поголемиот број изречени 
мерки од страна на Народната банка, како и постојаниот тренд на стагнација на активностите 
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на Банката и влошувањето на нејзините финансиски показатели во подолг временски 
период, во јули 2005 година Народната банка го задолжи доминантниот акционер на 
Банката, АД „Јака 80“ Радовиш, до 31.01.2006 година да го намали учеството во акциите 
со право на глас на Банката под 10%. На барање на акционерот, со образложение дека 
намерата му е акциите да ги продаде на странски стратешки инвеститор, рокот за продажба 
на акциите беше продолжен до 31.12.2006 година. И покрај продолжувањето на рокот 
за дополнителни 11 месеци, АД „Јака 80“ Радовиш повторно не постапи по изречената 
мерка. Како последица на тоа, Народната банка во јули 2007 година утврди дека АД „Јака 
80“ Радовиш повеќе не може да биде акционер со квалификувано учество во Банката, 
и ѝ наложи најдоцна до 30.09.2007 година да ги продаде своите акции во Банката што 
се над 5%, односно да продаде 82.953 обични акции. Овие акции претставуваа 73,14% 
од вкупните обични акции на Банката. Непосредно пред истекот на рокот за продажба 
на акциите, поточно на 12.09., 20.09. и 27.09.2007 година, АД „Јака 80“ Радовиш, како 
единствен содружник, основала вкупно 16 друштва со ограничена одговорност. Сите 
друштва се основани со непаричен влог, односно секој од влоговите претставува број 
на акции коишто се под 5% од вкупните обични акции на Банката. Во периодот од само 
неколку дена по основањето на шеснаесетте друштва, со намера да прикаже запазување 
на рокот за продажба на акциите (30.09.2007 година), АД „Јака 80“ Радовиш своите удели 
во шеснаесетте друштва ги пренесла на десет физички и шест правни лица, со седиште/
живеалиште во Република Македонија, Република Србија (вклучително и Косово) и Босна 
и Херцеговина (Република Српска). Цената по која беа „продадени“ уделите е за повеќе од 
20 пати пониска во однос на проценетата вредност на акциите. Иако АД „Јака 80“ Радовиш 
формално правно ја пренесла сопственоста на акциите на други лица, таа не ја постигнала 
суштината на намерата и целта заради кои ѝ беше наложено отуѓување на акциите.

Народната банка оцени дека правните лица запишани како нови акционери на Банката 
покажуваат релативно висок ризик поради нивната несоодветна правна и финансиска 
состојба, постоење сомневање во легалноста на потеклото на парите употребени за 
индиректно стекнување акции во Банката, како и поради оцената дека правните лица не 
се во можност да го организираат и да го подржуваат работењето на Банката на начин што 
обезбедува сигурност, стабилност и почитување на прописите. Со оглед на тоа што овие 
правни лица учествуваа со 78% во акциите со право на глас на Банката, Народната банка 
оцени дека настанале суштински промени на условите во Банката во негативна насока, во 
споредба со условите под кои на Банката ѝ е издадена дозволата за основање и работење, 
поради што ѝ ја укина дозволата за работа на Банката.

Во 2008 година е донесен новиот Закон за спречување на перење пари и 
други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам335. Една од позначајните 
квалитативни промени, содржани во Законот, се однесуваше на видот на мерките и 
дејствијата за откривање и спречување перење пари и финансирање на тероризмот 
коишто треба да ги преземаат банките и штедилниците. На банките и штедилниците 
им беше дадена обврската да спроведуваат процедура за анализа на клиентот, да 
следат определени трансакции, да доставуваат извештаи до Управата за спречување 
на перење пари и финансирање на тероризам, да чуваат податоци и документи и да 
воведат внатрешни програми за следење на перењето пари. За надзорот над примената 
на мерките и дејствијата за спречување перење пари и финансирање на тероризмот кај 
банките и штедилниците задолжена е и Народната банка. Така, со контролите кај пет 
банки беа утврдени низа слабости и неусогласености во системите за спречување перење 
пари и финансирање тероризам, посебно во делот што се однесува на идентификувањето 
и следењето сомнителни трансакции, за што беа изречени повеќе корективни мерки. 

335  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/08, бр. 57/10.
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Покрај тоа, беа утврдени слабости во работењето на банките поврзани со начинот на 
функционирање на системот на внатрешните контроли, управувањето со ризиците и 
корпоративното управување.

 
Во рамките на процесот на преземање корективни мерки кон банките и 

штедилниците, во 2008 година Народната банка изрече 16 писмени предупредувања 
кон седум банки и пет штедилници, како и пет писмени препораки кон две банки и три 
штедилници. 

Од страна на Народната банка, во 2009 година беа изречени две писмени 
предупредувања кон една банка и една штедилници, три препораки кон три банки и 
беа склучени два меморандума со две банки. Изречени беа и пет решенија со мерки 
кон две банки, една штедилница и еден акционер на банка. Слично како претходната 
година, мерките се преземаа поради утврдени слабости во управувањето со ризиците, 
особено со кредитниот ризик, како и поради слабостите во функционирањето на системите 
за внатрешна контрола и корпоративното управување. Исто така, мерките беа насочени 
и кон надминување на слабостите во делот на информативната сигурност на банките 
(ревизорските траги336, кадровската екипираност, договорите со друштвата за услуги од 
областа на информативната технологија).

Во 2010 година беа утврдени слабости во интерните политики и процедури преку 
кои контролираните институции ги поставиле основите на управувањето со кредитниот, 
ликвидносниот, стратегискиот, оперативниот и останатите ризици. Недостатоците, пред 
сѐ, беа во однос на процесите на мерење на очекуваните кредитни загуби, во начинот 
на спроведување на стрес-тестирањето на изложеноста на кредитен и ликвидносен 
ризик, како и во делот на спречување перење пари. За отстранување на утврдените 
слабости беа изречени четиринаесет писмени предупредувања кон пет банки и три 
штедилници и пет препораки кон три банки и две штедилници. Исто така, беа склучени 
два меморандума со две банки и беа донесени две решенија со мерки кон две банки. 

Во ноември 2010 година беше укината дозволата за основање и работа на 
АМ „Штедилница Билјана“ ДОО Скопје и беше утврдено дека се исполнети условите 
за воведување ликвидациска постапка во Штедилницата. Дозволата беше укината 
поради неисполнување на техничките, организациските, кадровските и другите услови 
за извршување на банкарските активности од страна на Штедилницата, во согласност со 
Законот за банките и прописите донесени врз основа на овој закон. Управителот подолг 
временски период не управувал со Штедилницата и не ги извршувал работите коишто се 
во негова исклучива надлежност, Собирот на содружници донесувал одлуки спротивно 
на законските одредби, а Надзорниот одбор на Штедилницата не спровел соодветна 
контрола над работењето на управителот, односно не презел никакви дејствија во 
однос на начинот на кој е вршено управувањето со Штедилницата. Имајќи предвид дека 
ваквите недостатоци во корпоративното управување го загрозуваат сигурното и стабилно 
работење на Штедилницата, дозволата за работа беше укината.

336   Види фуснота 331.
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Табела 30
Преглед на вкупниот број преземени корективни мерки кон банки и штедилници за 
периодот 2004-2010 година

* Во Прилог 5 се дадени детални прегледи на корективните мерки преземени кон банки и штедилници, по години.
Извор: НБРМ.

До влегувањето во сила на Законот за банките во јуни 2007 година, предмет на 
извршените контроли беше целокупното работење на банките и штедилниците поради 
што мерките беа изрекувани по повеќе различни основи. Почнувајќи од средината на 
2007 година предмет на теренските контроли пред сѐ е управувањето со кредитен ризик, 
сигурноста на информативниот систем, постапувањето по Законот за спречување на 
перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам, како и 
интерните контролни механизми. Соодветно на ова изрекуваните мерки се во насока на 
надминување на неусогласеностите и слабостите во овие сегменти од работењето на 
банките и штедилниците.

2.8.5. Спроведени постапки врз основа на утврдени прекршоци кај 
субјектите коишто се предмет на надзор и контрола на Народната 
банка и поднесени кривични пријави

Во периодот од 2004 до 2007 година, Народната банка за утврдените прекршоци 
на одредбите од Законот за банките и Законот за девизно работење поднесуваше барања 
за поведување прекршочни постапки до надлежните судови. Согласно со законските 
прописи, надлежни за водење на прекршочните постапки беа основните судови според 
местото на настанување на прекршокот. 

Табела 31
Преглед на поднесените барања за поведување прекршочна постапка по Законот за 
банките и Законот за девизно работење во периодот 2004-2007 година

Извор: НБРМ.

Барањата се поднесени пред сѐ поради вршење на платниот промет спротивно 
на закон, ненавремено доставување извештаи до Народната банка, измена на статут без 
претходна согласност од Народната банка, одобрување кредити спротивно на одредбите 
од Законот за банките, надминувања на лимитите пропишани со Законот за банките, 
одобрување нови кредити за затворање стари кредити, неформирање посебна резерва за 
покривање потенцијални загуби, неодржување на вредноста на капиталот, извршување 
трансакции со акции без да биде прикажана согласност од Народната банка, недоставување 
доказ за изворот на средства за купување акции во банка, вршење менувачки работи 
спротивно на начинот и постапката пропишани од страна на Народната банка.

Во периодот 2005-2007 година, за дејствија за кои е утврдено дека претставуваат 
кривично дело се поднесени шест кривични пријави до основното јавно обвинителство. 

Банки Штедилници Менувачи Други правни лица

2004 15 3 35 1

2005 27 2 23 /

2006 26 6 25 1

2007 15 / 30 2



M
Y

K
C

251

Кривичните пријави се однесуваат на стечаен управник на банка во стечај и поранешни 
членови на работоводен орган во банка, одговорните лица на правни лица - акционери во 
банка, лица со посебни права и одговорности во банка, за кривични дела фалсификување 
исправа и употреба на исправа со невистинита содржина и злоупотреба на службена 
положба и овластување.

Во мај 2006 година влезе во сила новиот Закон за прекршоци337. Со 
претходното законско решение, водењето на прекршочните постапки беше во исклучива 
надлежност на судовите. Во новиот закон е пропишано дека надлежните државни органи 
овластени за поведување прекршочни постапки се должни на сторителот на прекршок да 
му предложат постапка на посредување или постапка на порамнување пред да поднесат 
барање за поведување прекршочна постапка пред надлежен орган. По донесувањето 
на Законот, следеше процес на усогласување на поединечните закони со овој закон. 
Така, Законот за девизно работење и Законот за спречување на перење пари и други 
приноси од казниво дело и финансирање тероризам беа усогласени во 2008 година, при 
што овие закони предвидуваат на сторителите на прекршок да им се понуди постапка 
на порамнување. Во останатите закони, чиешто спроведување е предмет на контрола 
и надзор на Народната банка, како што се Законот за вршење услуги брз трансфер на 
пари, Законот за платен промет, Законот за заштита на потрошувачите при договори 
за потрошувачки кредити и Законот за Народната банка на Република Македонија не е 
уредена прекршочната постапка, па оттука за неусогласеностите утврдени по овие закони 
директно се применува Законот за прекршоците, односно Народната банка на сторителите 
на прекршоците им нуди постапка на порамнување.

Постапки на порамнување•	
 

Постапката на порамнување ја спроведува организацискиот дел од Народната 
банка којшто го утврдил прекршокот при спроведувањето надзор, односно контрола.

Во табелата дадена подолу се наведени спроведените постапки за порамнување 
со субјектите коишто се предмет на надзор, односно контрола на Народната банка, во 
периодот 2008-2010 година и резултатот од овие постапки.

Табела 32

Извор: НБРМ.

337  „Службен весник на РМ“ бр. 62/2006.

2008 2009 2010

Банки 8 114 36 158 129 29

Штедилници 14 14 14 4

Овластени

менувачи
2 152 66 220 8 212 48

Даватели на

услуги брз

трансфер на

пари

4 2 6 6

Субагенти на

даватели на

услуги брз

трансфер на

пари

2 6 8 1 7

Вкупно: 16 286 104 406 158 248 52

Субјект

Вкупно

спроведени

постапки

Успешнo

спроведени

постапки

Неуспешно

спроведени

постапки

Постапки

во тек

Спроведени постапки на порамнување

Спроведени постапки
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 Најголем дел од вкупните спроведени постапки на порамнување кај банките за 
целиот период се однесуваат на утврдените неусогласености со Законот за девизното 
работење, во врска со начинот на вршење на платниот промет со странство.

Спроведените постапки на порамнување кај штедилниците во најголем дел се 
однесуваат на неусогласеностите со Законот за заштита на потрошувачите при договори 
за потрошувачки кредити, со оглед на утврденото несоодветно регулирање на некои од 
задолжителните елементи во договорите склучени со клиентите. 

Постапките на порамнување кај овластените менувачи се поврзани со утврдено 
нивно непостапување согласно Законот за девизно работење, односно вршење менувачки 
работи спротивно на начинот и постапката пропишани од страна на Народната банка. Кај 
давателите на услуги брз трансфер на пари и нивните субагенти во извештајниот период 
се утврдени неусогласености со одредбите од Законот за вршење услуги брз трансфер 
на пари, односно непостапување по пропишаната обврска за барање согласност од 
Народната банка во случај на промени во документацијата за лиценцирање, непочитување 
на лимитите за уплати и исплати врз основа на брз трансфер на пари, како и несовпаѓање 
на ефективата во касата со соодветната документација, како основа за спроведените 
постапки на порамнување.

За постапките на порамнување коишто не се спроведени успешно, Народната 
банка поднесе барања за поведување прекршочна постапка до надлежен суд по Законот за 
спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам 
и до прекршочниот орган (Народна банка на Република Македонија) по Законот за девизно 
работење.

Табела 33
Преглед на поднесени барања за поведување прекршочна постапка по Законот за 
спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам 
и по Законот за девизно работење во периодот 2008-2010 година

Извор: НБРМ.

Постапки за посредување•	

Законот за банките од јуни 2007 година предвидува спроведување постапка на 
посредување при утврдени неусогласености квалификувани како прекршок врз основа 
на овој закон. Согласно со овој закон, лицата кои од гувернерот се овластени да вршат 
супервизија, во рамките на своите овластувања, на сторителите на прекршок се должни 
да им понудат постапка на посредување за постигнување согласност со која сторителот 
на прекршок треба да плати глоба или да ги отстрани штетните последици од прекршокот. 
Постапката за посредување се води пред Комисијата за посредување формирана од 
гувернерот.

Во април 2008 година, беше формирана Комисија за посредување, составена 
од вработени во Секторот за супервизија, банкарска регулатива и финансиска стабилност 
(генерален директор на Секторот, директорите на Дирекциите во рамки на Секторот, лица 
вработени во овие дирекции и технички секретар). Оваа комисија спроведува постапка 
на посредување и со сторителите на прекршокот склучува спогодба за плаќање глоба или 

Година Банки Менувачи

2008 6 18
2009 2 23
2010 / 51



M
Y

K
C

253

спогодба за отстранување на штетните последици од прекршокот. При одлучувањето за тоа 
дали на сторителот на прекршокот ќе му биде понудено да плати глоба или да ги отстрани 
штетните последици од прекршокот, Комисијата за посредување одлучува во зависност од 
природата на прекршокот имајќи ги предвид најмалку следниве елементи: респонзивност 
на сторителот за претходно преземени мерки кон банка односно штедилница, дали 
прекршокот се повторува и степенот на загрозеност на сигурноста и стабилноста на 
банката, односно штедилницата од сторениот прекршок.

Табела 34
Преглед на спроведени постапки на посредување во период 2008-2010 година

Извор: НБРМ.

Постапките на посредување пред сѐ се спроведуваа за прекршоци коишто се 
однесуваа на несоодветно управување со ризиците, немање политики и/или процедури, 
недостатоци во интерните акти, неизвршување на функциите од страна на органите 
на банка или штедилница, недостатоци во моделите за класификација на кредитните 
изложености, неусогласености во делот на информативниот систем. 

2.8.6. Унапредување на процесот на прибирање на податоци од 
финансиските институции

Создавање централизирана електронска база на податоци•	

Согласно со препораките од Планот за развој на супервизијата, а во насока на 
поддршка на деловните процеси на организациските делови во Секторот, во текот на 
2009 и почетокот на 2010 година беше спроведен проектот за создавање централизирана 
електронска база на податоци (Centralized Electronic Data Base - CEDB). Оваа електронска 
база овозможува собирање на информациите и податоците на Секторот за секоја одделна 
институција лиценцирана од страна на Народната банка, како и на деловните процеси 
коишто се извршуваат во рамките на Секторот338. Проектот беше остварен во повеќе фази: 
а) изготвување проектна документација за системот преку снимање на деловните процеси 
во системот; б) дефинирање на архитектурата и функционалностите на системот; и в) 
испорака и инсталирање на софтверското решение. Инсталирањето на софтверот беше 
извршено на почетокот на 2010 година по што се пристапи кон проширено тестирање на 
функционалностите на системот и исправка на грешките што се појавуваа во системот. 
Народната банка го прифати системот од снабдувачот на крајот на март 2010 година. 

Воспоставување електронски систем за примање на регулативните извештаи •	
од банките и штедилниците 

До 2008 година, банките и штедилниците ги доставуваа регулативните 
извештаи до Народната банка во печатена форма. Потоа се вршеше пренесување на 

338  Овој проект беше финансиран во рамките на донацијата од Кралството Холандија, при што беше ангажирана 
специјализирана фирма за создавање и изработка на овој систем. 

2008 2009 2010

Банки 6 7 4

Штедилници 5 1 3

Други правни лица 1

Склучени спогодби за отстранување на
последиците од прекршок 8 8 8

Склучени спогодби за плаќање глоба 29 14 /

Број на неуспешни постапки за посредување 2 2 /

Поднесени барања за поведување прекршочна
постапка 2 2 /
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податоците од извештаите во одредени апликации, а дополнително се вршеа и контроли 
со книговодствената состојба на сметките од сметковниот план (којашто се доставуваше 
од банките и штедилниците по електронски пат).

 
 Во текот на 2008 година, за поефикасно извршување на работните процеси 

и унапредување на вонтеренското следење на банките и штедилниците, се презедоа 
активности за воспоставување електронски систем за прием на регулативните извештаи, 
поаѓајќи од новата подзаконска регулатива донесена врз основа на Законот за банките од 
2007 година, а особено новата сметководствена рамка за банките. Во истата година се 
оформи и се тестира софтверска платформа за доставување на податоците по електронски 
пат, којашто содржи и можност за логичка проверка на точноста на извештаите. Приемот 
на податоците се потврдува со електронски потпис од страна на банките и штедилниците, 
а нивната точност се утврдува преку вградени контролни точки. Овие активности 
придонесоа за зголемување на ефикасноста при вршењето на супервизорската функција. 
Електронското доставување на регулативните извештаи започна на 01.02.2009 година. 

Апликацијата за електронски прием на регулативните извештаи ги опфаќа 
извештаите за секој поодделен ризик според кој се следи и се оценува работењето на банките 
и штедилниците. Во оваа група се: извештаите за адекватноста на капиталот, изложеноста 
на секоја одделна банка на ризиците (кредитниот ризик, валутниот ризик, ликвидносниот 
ризик, ризикот од промена на каматни стапки во портфолиото нa банкарски активности), 
издавањето електронски пари, нето-должниците, финансиските извештаи, извештаите за 
кредити во девизи и во денари со девизна клаузула меѓу резиденти. Преку апликацијата за 
електронски прием на регулативните извештаи се примаат дневни, месечни и квартални 
извештаи. Тековно, се примаат околу педесетина видови на регулативни извештаи.

Заради целосно заокружување на системот за примање на регулативните извештаи 
по електронски пат, во текот на 2009 и 2010 година се работеше на дополнување на 
апликацијата со нови извештаи согласно со барањата на регулативата. Исто така, во 
насока на унапредување на контролата на доставените извештаи, во 2010 година беше 
воспоставена можност за автоматско откривање грешки при електронскиот прием на 
извештаите во апликацијата. 

Во текот на 2011 година е планирано надополнување на апликацијата, како и 
унапредување на контролните извештаи и показателите за супервизорско следење на 
поединечни банки. 

Воспоставување електронски системи за прибирање на извештаите од •	
овластените менувачи и субјектите даватели на услуги брз трансфер на 
пари

Овластените менувачи доставуваат до Народната банка збирни декадни 
извештаи за остварениот промет од менувачки работи. Овие извештаи се доставуваа во 
печатена форма заклучно со првата половина на 2010 година. 

Од 01.07.2010 година, започна примената на ново апликативно решение, 
коешто предвидува доставување на декадните извештаи по електронски пат. Ваквата 
измена беше во насока на зголемување на ажурноста и точноста на податоците за 
прометот на менувачкиот пазар, зголемување на ефикасноста на приемот и обработката 
на податоците, односно обезбедување поквалитетни информации за дел од девизните 
текови на државата, потребни при донесувањето одлуки од областа на монетарната и 
девизната политика. 
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Согласно со регулативата, давателите на услуги брз трансфер на пари се должни 
да доставуваат до Народна банка месечни извештаи за сите поединечни трансакции на 
брз трансфер на пари. Народната банка ги прибира, ги обработува и врши контрола на 
овие извештаи. Софтверското решение за прибирање на извештаите од остварените 
трансакции за брз трансфер на пари беше ставено во употреба во септември 2004 година. 
Во апликацијата се вградени интерни извештаи за потребите на контролата на извршените 
трансакции, како и за проверка на законски дозволените примања и испраќања на парични 
средства преку системите за брз трансфер на пари. Ваквиот начин на работа овозможува 
да се врши логичката контрола (според веќе дефинирани критериуми) на добиените 
податоци. 

Со Законот за измени на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари, којшто 
се донесе во 2007 година339, Народната банка започна да издава согласност за вршење 
на услуги брз трансфер на пари и на банките, со што бројот на давателите на услугата 
брз трансфер на пари коишто се обврзани да доставуваат извештаи за трансакциите брз 
трансфер на пари се зголеми, а со тоа се зголеми и бројот на поединечните трансакции за 
кои се известува на месечна основа. До донесувањето на овој закон, само еден давател 
имаше дозвола да врши услуги брз трансфер на пари и обврска да доставува месечен 
извештај за поединечните трансакции врз основа на брз трансфер на пари, додека потоа 
бројот на даватели на услуги и особено бројот на трансакциите беа во пораст. Зголемениот 
обем на податоци наметна потреба да се унапредат системите за доставување и прием на 
податоците, поради што во текот на 2007 година започна постапка за оптимизирање на 
постојното решение. Од 01.10.2008 година воспоставена е нова интернет-апликација 
за доставување податоци за брз трансфер на пари, којашто преку интернет-пристап 
овозможува прием, контрола и верификација на доставените податоци за извршените 
трансакции од страна на давателите на услугата брз трансфер на пари.

Денес во употреба се двете апликации. Со постарата апликација се создаваат 
потребните контролни извештаи, додека со новата се врши приемот на податоците. За да се 
унапреди постојниот начин на работа, а заради зголемување на сигурноста на приемот на 
податоците и намалување на времето потребно за доставување на податоците, се планира 
во 2011 година да се воведе дополнителен модул во постојното програмско решение. Со 
неговото остварување ќе се постигне подобрување на приемот на податоците. 

2.8.7. Соработка со други супревизорски органи

Соработка со домашни супервизорски органи •	

Народната банка на Република Македонија, како супервизорски орган одговорен 
за супервизија на банките, штедилниците, друштвата за издавање електронски пари и 
други финансиски институции, соработува со други домашни регулативни и супервизорски 
органи и тела. Во таа насока, Народната банка има склучено меморандуми за соработка 
со Комисијата за хартии од вредност (2004 година), Управата за спречување перење пари 
и финансирање на тероризам (2006 година) и Агенцијата за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување (2007 година). Согласно со овие меморандуми за 
соработка, договорните страни разменуваат информации и податоци коишто можат да 
се користат за супервизорски цели, особено во доменот на лиценцирањето и теренските 
контроли, анализата на финансиската стабилност, како и за други активности од областа 
на работењето со хартиите од вредност, вршењето на функцијата чувар на имот и 
спречувањето перење пари и финансирање на тероризмот. Во јануари 2011 година беше 
потпишан меморандум за соработка со Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

339  „Службен весник на РМ“ бр. 54/07. 
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Соработка со странски супервизорски органи•	

Народната банка соработува со супервизорските органи од други земји врз основа 
на потпишани меморандуми за соработка, и тоа со Централната банка на Русија (1998 
година), Банката на Словенија (2001 година), Народната банка на Бугарија (2003 година), 
Банката на Албанија (2005 година), Централната банка на Грција340, Централната банка 
на Црна Гора (2007 година), Народната банка на Србија (2008 година) и Агенцијата 
за супервизија на Турција (2010 година). Целта на овие меморандуми за соработка е 
преку размена на информации и податоци од областа на супервизијата, да се оствари 
ефикасна консолидирана супервизија и да се обезбеди сигурно и здраво функционирање 
на кредитните институции во овие земји.

Покрај оваа билатерална соработка, од јули 2007 година Народната банка 
е потписник и на мултилатералниот Меморандум за разбирање341 потпишан од страна 
на банкарските супервизорски органи на земјите од Југоисточна Европа (Македонија, 
Албанија, Грција, Бугарија, Кипар, Романија, Србија, Босна и Херцеговина, Република 
Српска и Црна Гора). Целта на овој меморандум е унапредување на соработка во 
областа на банкарската супервизија заради зајакнување на финансиската стабилност и 
зголемување на ефикасноста на супервизорските мерки во Југоисточна Европа342. Во текот 
на претходните три години, Народната банка поднесе и три иницијативи за потпишување 
меморандуми за соработка со супервизорските органи на Франција (во 2007 година), 
Австрија и Холандија (во 2010 година).

Супервизорски колеџи•	

Народната банка активно учествуваше во соработката со странските супервизорски 
органи којашто се одвива во рамките на формираните супервизорски колеџи надлежни 
за следење на работењето на европските банкарски групи. Имено, една од позначајните 
поуки од финансиската криза е и потребата за зајакнување на меѓусебната соработка на 
националните супервизорски органи надлежни за работењето на одделните членки на 
банкарските групи. Врз основа на утврдените слабости на системот на соработка, на ниво 
на Европската унија (ЕУ), а во последно време и на глобално ниво, се засилија активностите 
за зајакнување на таа соработка преку формирање на т.н. супервизорски колеџи. За таа 
цел, во септември 2009 година, Европскиот парламент и Советот извршија измени на 
Директивата за основање и работење на кредитните институции343. Со овие измени се 
воведува задолжителна обврска344 за супервизорскиот орган од земја-членка на ЕУ којшто 
е надлежен за супервизија на соодветната банкарска група на консолидирана основа, до 
крајот на 2010 година да воспостави супервизорски колеџ во кој ќе бидат вклучени сите 
национални супервизорски органи надлежни за супервизија на останатите членки на 
групата345. 

340  Наместо Меморандум за соработка, на 21.02.2007 и 07.03.2007 година, со централната банка на Грција се 
разменети писма за меѓусебна соработка.

341  Memorandum of understanding on High-level Principles of Co-operation and Co-ordination among the Banking 
Supervisors of South Eastern Europe. 

342  Размената на податоци се однесува на супервизорските методи и практика, банкарските групи, финансиската 
стабилност, управувањето со криза и соработката во областа на спречувањето перење пари и финансирање 
на тероризмот.

343  Directive 2006/48 of the European parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit 
of the business of credit institutions (recast).

344  И пред донесувањето на овие измени во ЕУ постоеја примери на воспоставени супервизорски колеџи, коишто 
немаа задолжителен карактер.

345  Директивата ги дефинира следниве основни надлежности на супервизорските колеџи: размена на информации, 
донесување заеднички договор за поделба на надлежностите и одговорностите, утврдување програми 
за теренска супервизија врз основа на оцената на ризикот на групата, зголемување на ефикасноста на 
супервизијата преку отстранување на непотребните преклопувања во барањата на одделните супервизорски 
органи и постојана и единствена примена на прудентните барања.



M
Y

K
C

257

Врз основа на ваквите одредби на Директивата, Комитетот на европски банкарски 
супервизори346, заедно со неговите членки утврди акциски план за воспоставување 
супервизорски колеџи и потпишување договори за соработка и координација за 36 
најголеми банкарски групи во Европа. Исто така, овој комитет изработи соодветни насоки 
за оперативно функционирање на супервизорските колеџи347, коишто во својата финална 
верзија беа објавени во јуни 2010 година.

Во периодот 2008-2010 година, како резултат на ваквите активности во ЕУ, 
беа формирани супервизорски колеџи за три банкарски групи во кои членуваат и банки 
од Република Македонија (во својство на подружници на матичните лица на банкарската 
група), и тоа: групацијата на „Нова љубљанска банка“ ДД Љубљана, групацијата на 
Националната банка на Грција (National Bank of Greece) и групацијата на „Алфа банка“ 
Грција (Alpha Bank, Greece). Формирањето и функционирањето на супервизорските 
колеџи е поткрепено со мултилатерални меморандуми за соработка и координација на 
супервизијата на соодветните банкарски групи. Меморандумите за соработка со кои се 
пропишува начинот на функционирање на двата супервизорски колеџа за банкарските 
групи чиешто матично лице се наоѓа во Грција се потпишани во октомври, односно декември 
2009 година. Меморандумот за соработка за функционирање на супервизорскиот колеџ на 
групацијата на „Нова љубљанска банка“ ДД Љубљана (чијашто работа започна најрано) 
е во нацрт-верзија и се очекува да биде потпишан во најскоро време.

 
Активностите на Народната банка во доменот на функционирањето на споменатите 

супервизорски колеџи започнува во 2008 година. Од октомври 2008 година, до крајот на 
2010 година, Народната банка учествуваше на осум состаноци на овие три супервизорски 
колеџи.

Супервизорски колеџ на групацијата на „Нова љубљанска банка“ ДД 
Љубљана

Во октомври 2008 година, се одржа првиот состанок на супервизорскиот колеџ 
воспоставен за групацијата на „Нова љубљанска банка“ ДД Љубљана (групацијата НЛБ), 
во Љубљана, Словенија, во организација на Банката на Словенија (Bank of Slovenia). 
Основната тема на состанокот беше оцена на профилот на ризик на групацијата НЛБ преку 
процена на ризиците на секоја од одделните банки-членки на групацијата. 

Во октомври 2009 година, се одржа вториот состанок на супервизорскиот колеџ 
за групацијата НЛБ. На состанокот се презентираа прашања поврзани со финансиската 
стабилност и мерките преземени од страна на Банката на Словенија како одговор на 
кризата, профилот на ризик на групацијата НЛБ и на нејзините одделни подружници. 

Во октомври 2010 година беше одржан третиот состанок на супервизорскиот 
колеџ на групацијата НЛБ. Како и на претходните два состанока, се процени профилот на 
ризик на групацијата преку процена на ризиците на секоја од одделните банки-членки на 
групацијата. Со оглед на глобалната финансиска криза, повторно беа отворени прашањата 
поврзани со финансиската стабилност, како и за финансиската состојба на НЛБ, нејзината 
стратегија, планираните промени во управувањето со ризиците на ниво на групацијата и 
работењето на нејзините подружници во регионот.

346  Комитетот на европски банкарски супервизори е формиран со Одлука на Европската комисија (ЕК) и е дел од 
третото ниво институции од институционалната поставеност на ЕУ (т.н. 3L3 Committees). Комитетот е составен 
од високи претставници на банкарските супервизорски органи и централните банки на земјите-членки на 
ЕУ. Неговите основни задачи се однесуваат на: (1) давање совети/мислења на ЕК за прашања поврзани со 
подготовката на регулативата од областа на банкарството и банкарската супервизија, (2) придонесување кон 
единствена примена на директивите на ЕУ и усогласување на супервизорските практики на земјите-членки, 
и (3) зајакнување на супервизорската соработка. 

347  CEBS’ Guidelines for the operational functioning of colleges, 15 June 2010.
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Супервизорски колеџи на групациите на Националната банка на Грција и на 
„Алфа банка“

Во 2009 година, централната банка на Грција (Bank of Greece) ја воспостави 
практиката на организација на супервизорски колеџи за групацијата на Националната 
банка на Грција (групацијата НБГ) и групацијата на „Алфа банка“. 

Во март 2009 година се одржа првиот состанок на супервизорскиот колеџ за 
групацијата НБГ. Тема на состанокот беше спроведувањето на Базел 2 во НБГ, односно 
спроведувањето на пристапот на интерен рејтинг за оцена на кредитниот ризик (IRB). Исто 
така, беше даден осврт и на стратегијата за развој на ниво на групацијата, финансиската 
состојба и профилот на ризик на матичното лице, како и на преземените активности за 
зајакнување на ликвидноста во економијата како одговор на влијанието на светската 
финансиска криза. 

Во декември 2009 година, претставници на Народната банка присуствуваа 
на првиот состанок на супервизорскиот колеџ за групацијата на „Алфа банка“. Колеџот 
имаше за цел поставување на основите за понатамошна соработка помеѓу супервизорските 
власти од сите земји каде што е присутна оваа групација. Преку претставување на 
стратегијата на ниво на групацијата, финансиската состојба на „Алфа банка“ Атина и 
управувањето со одделните ризици, се процени профилот на ризик на оваа групација. 
Исто така, беа договорени насоките за потпишување на меморандумот за соработка на 
супервизорските органи вклучени во супервизорскиот колеџ на оваа групација, како 
основа за сите понатамошни активности на ниво на оваа групација. 

Во октомври 2010 година се одржаа вторите состаноци на супервизорските 
колеџи за групациите НБГ и „Алфа банка“. На нив беа разгледани прашањата поврзани 
со финансиската состојба на групациите, нивните стратегии за наредниот период, 
процесот на интерното утврдување на потребната адекватност на капиталот. Покрај ова, 
на состанокот за групацијата НБГ беше претставен и планот за примена на пристапот 
заснован на интерен рејтинг за оцена на кредитниот ризик (IRB) кај одделните банки во 
рамките на групацијата. 

Во октомври 2010 година, за првпат Банката на Грција организира 
супервизорски колеџ на хоризонтално ниво, на кој присуствуваа раководните лица на 
супервизорските органи на земјите каде што грчките банки имаат свои подружници. На 
состанокот се разгледаа и новите барања коишто произлегуваат од документот на Комитетот 
на европски банкарски супервизори за оперативно функционирање на супервизорските 
колеџи. Тие барања се однесуваат на прашањата поврзани со начинот на донесување 
заедничка одлука за висината на потребниот капитал за покривање на ризиците на ниво 
на групацијата и за потврдување на интерните модели за утврдување на адекватноста 
на капиталот. 

2.9. Поставување систем за анализа и следење на финансиската 
стабилност

Во последните петнаесетина години, одржувањето и зајакнувањето на финансиската 
стабилност се наметнуваше како сè позначајна цел при креирањето на економските 
политики на земјите. Постојат повеќе дефиниции за финансиската стабилност. Една од 
нив, вели дека финансиската стабилност е состојба на непречено функционирање на 
сите сегменти на финансискиот систем (финансиските пазари, финансиските институции 
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и финансиската инфраструктура) при што секој од нив обезбедува највисоко можно ниво 
на флексибилност за апсорбирање на можните шокови348. Според друга дефиниција, 
финансиската стабилност е состојба во која финансискиот систем овозможува: 1) ефикасна 
распределба на средствата - финансиско посредување; 2) идентификување и управување 
со финансиските ризици, и 3) апсорбирање на шоковите.349 

Ако наведените објаснувања можат да се прифатат како доволно репрезентативни, 
може да се разбере дека финансиската стабилност е потесен поим од макроекономската 
стабилност, бидејќи се однесува на стабилноста на еден потсистем - финансискиот 
систем. Сепак, кога се зборува за финансиската стабилност само првично се чини дека 
се однесува на еден сегмент од економијата, а всушност зборуваме речиси за целата 
економија. Имено, повеќе од очигледно е дека големото значење на финансискиот систем 
за економијата и неговата поврзаност со останатите потсистеми има клучно влијание 
врз состојбите во економијата. Затоа, покрај анализата на сегментите на финансискиот 
систем, финансиската стабилност вклучува и макропрудентна анализа, како и анализа 
на нефинансиските институции (корпоративен сектор и население) со цел да се добие 
комплетна слика за економската и финансиската состојба во земјата.

Поради тесната меѓузависност на макроекономската и финансиската стабилност, 
макроекономските нерамнотежи честопати влијаат на финансиска стабилност и обратно, 
финансиската нестабилност се одразува врз макроекономските рамнотежи. Од овие 
причини, во современи услови централните банки во светот сѐ повеќе се грижат и за 
макроекономската и за финансиската стабилност, при што оценувањето на стабилноста 
на финансискиот систем на земјата претставува се позначајна функција на централните 
банки во светот.

Анализата на финансиската стабилност се заснова врз пресметка и анализа на 
показателите за финансиска стабилност и користење на низа други модели, вклучително 
и стрес-тест анализи со кои се мери стабилноста и отпорноста на финансискиот систем 
на низа екстерни шокови. Оваа анализа вклучува следење на структурата и оцена на 
остварувањата и трендовите во сите сегменти на финансискиот систем.

Почнувајќи од 2004 година, Народната банка на Република Македонија по 
примерот на повеќе централни банки од светот, започна со поставување систем за 
анализа и следење на финансиската стабилност. Воедно, согласно со член 3 од Законот 
за Народната банка350, поддржувањето на финансиската стабилност во земјата е важен 
предуслов за остварувањето на основната цел - одржувањето на ценовната стабилност. Со 
последните измени на Законот за Народната банка од декември 2010 година351, значењето 
на финансиската стабилност е уште понагласено. Основна цел на Народната банка и 
понатаму е постигнување и одржување на ценовната стабилност. Но, освен основната 
цел, со новиот Закон за Народната банка, се пропишува и друга цел, којашто е подредена 
на основната цел, а тоа е: „да придонесува кон одржување стабилен, конкурентен и 
пазарно ориентиран финансиски систем“ (член 6). За остварување на оваа цел, Народната 
банка има потреба на редовна основа да прибира релевантни податоци од финансиските 
супервизорски органи, финансиските институции, органите на државната управа, јавните 
претпријатија и установи и трговските друштва основани од државата или во кои државата 

348  Извор: „Financial Stability Review, June - ECB (2007)“. 
349  Извор: „Toward a Framework for Safeguarding Financial Stability“ - IMF Working Paper, Aerdy Houben, Jan Kakes 

and Garry Schinnasi. 
350  Основна цел на Народната банка е одржување на ценовната стабилност. Народната банка ја поддржува 

економската политика на земјата и финансиската стабилност на земјата, без да се загрози остварувањето 
на основната цел, почитувајќи ги начелата на пазарната економија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 
85/03, 40/04, 61/05 и 129/06). 

351  „Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010.
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е доминантен сопственик. Врз основа на прибраните податоци, Народната банка изготвува 
периодични извештаи во врска со стабилноста на финансискиот систем (член 38). На овој 
начин, Извештајот за финансиска стабилност во Република Македонија, којшто Народната 
банка веќе го изработува на годишна основа, стана законска обврска (член 62).

Во Народната банка, анализата на финансиската стабилност се врши од страна 
на Отсекот за финансиска стабилност којшто беше формиран во рамките на Дирекцијата 
за банкарска регулатива во април 2004 година. На крајот на 2008 година, Дирекцијата 
е преименувана во Дирекција за финансиска стабилност, банкарска регулатива и 
методологии. При самото формирање, Отсекот се состоеше од двајца вработени, додека 
на почетокот на 2011 година во него работат осум вработени. 

Квалитетното и ефикасното извршување на активностите поврзани со анализата 
на финансиската стабилност и досегашните остварувања се плод на постојана работа, 
на индивидуално и тимско ниво, на вработените во Отсекот за анализа на финансиска 
стабилност. Постојано учење и обучување на вработените во и најмногу надвор од земјата 
бил, и продолжува да е главен императив за понатамошно унапредување на анализата 
на финансиската стабилност. 

Анализата на финансиската стабилност претставува комплексна активност којашто 
се заснова на голем број истражувања, а нејзиното квалитетно и ефикасно извршување 
во голема мера зависи од квалитетот и расположливоста на податоци. 

Анализата на финансиската стабилност се заснова врз прибирање и обработка 
на податоци коишто првенствено потекнуваат од: банките во Република Македонија, 
Државниот завод за статистика, Централниот депозитар за хартии од вредност (податоци 
за акционерските структури на поодделните сектори во економијата), Министерството за 
финансии (за контрола на друштвата за лизинг), Агенцијата за супервизија на капитално 
финансирано пензиско осигурување (за функционирањето на пензиските фондови и 
друштвата за управување со пензиските фондови), Комисијата за хартии од вредност, 
„Македонска берза“ АД Скопје (за функционирањето на пазарот на капитал), Клириншка 
куќа „Клириншки интербанкарски системи“ АД Скопје, Централниот регистар на 
Република Македонија (податоци за корпоративниот сектор), Агенција за супервизијата 
на осигурувањето (за супервизија на осигурувањето).

На почетокот на 2007 година, Дирекцијата за банкарска регулатива воспостави 
контакт со и достави конкретни барања за податоци до речиси сите од наведените 
институции. За да може доставувањето на податоците да се врши на редовна основа, 
Народната банка на Република Македонија со повеќето од наведените институции352 
склучи меморандуми за соработка со кои се регулира меѓусебната соработка. 

Прибирањето податоци првенствено од банките во Република Македонија, како и 
од претходно споменатите институции придонесе за создавање богата база на податоци 
којашто што е главен предуслов и основа за квалитетна анализа за финансиската 
стабилност. 

352  Во 2004 година, Народната банка склучи меморандуми за соработка со: Комисијата за хартии од вредност, 
Централниот депозитар за хартии од вредност и Државниот завод за статистика. Во 2006 година, Народната 
банка склучи меморандуми за соработка со Централниот регистар на Република Македонија, а во 2007 година 
со Македонската берза за хартии од вредност и МАПАС. 
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Основа за воспоставување и остварување на функцијата на Народната банка 
за анализа и следење на финансиската стабилност во Република Македонија беше 
донесувањето на методологијата за анализа на финансиската стабилност којашто беше 
разгледана од страна на Советот на Народната банка во февруари 2007 година, по што 
беше донесена од страна на гувернерот на Народната банка на Република Македонија. 
Со оваа методологија се дефинира финансиската стабилност и се пропишуваат насоките, 
техниките и методите за прибирање, обработка и објавување на податоците врз чија 
основа се оценува финансиската стабилност. 

2.9.1. Методологија за анализа на финансиската стабилност 

Усвоената методологија за анализа на финансиската стабилност опфаќа четири 
целини: 

оцена на влијанието на макроекономските и другите институционални фактори − 
(домашни и екстерни) врз стабилноста на финансискиот систем;

анализа на движењата и остварувањата на секторот „нефинансиски институции“ − 
(население и претпријатија) и нивното влијание врз стабилноста на финансискиот 
систем;

анализа на големината, структурата и остварувањата на финансискиот систем;− 

анализа на финансиската инфраструктура на земјата, којашто меѓу другото − 
вклучува: регулативни и супервизорски режими; шема за осигурување депозити; 
правна рамка на финансискиот систем (оцена на ефектите на системските закони 
од финансиската и економската сфера врз однесувањето на финансиските и 
нефинансиските субјекти) и др. 

Значаен елемент на оваа методологија е и пресметката и анализата на показателите 
за финансиска стабилност (во понатамошниот текст: ИФС). Тие претставуваат показатели за 
тековната финансиска стабилност и сигурност на депозитните институции, недепозитните 
финансиски институции, финансиските пазари, претпријатијата, населението и пазарот на 
недвижности. Овие показатели се пропишани од страна на ММФ со Водичот за показателите 
за финансиска стабилност353, со цел тие да се пресметуваат и да се објавуваат во сите земји 
на еднаков начин. Овие показатели претставуваат основа на анализата на финансиската 
стабилност.

ИФС се поделени во две основни групи: дванаесет показатели коишто ѝ припаѓаат 
на т.н. основна листа (прикажани во табелата што следи) и дваесет и седум показатели 
од дополнителната листа. Показателите од основната листа се пресметуваат врз база 
на податоци коишто главно се расположливи во повеќето земји и се однесуваат само 
на работењето на депозитните институции. Дополнителната листа содржи показатели 
коишто се со различно значење за финансиските системи на одделни земји и коишто 
претставуваат показатели за нивото на стабилност и сигурност на депозитните институции, 
недепозитните финансиски институции, претпријатијата, населението, финансиските 
пазари и пазарите на недвижност. 

353   Financial Soudness indicators, Compilation Guide, IMF, 2006. 
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Табела 35
Основни показатели за финансиската стабилност

 
Анализа на макроекономското опкружување•	

Макроекономското опкружување како важен сегмент при анализата на финансиската 
стабилност има за цел да ги идентификува чувствителните пунктови во националната 
економија чиешто менување може да се одрази врз стабилноста на финансискиот систем. 
Анализата на макроекономското опкружување опфаќа два основи сегмента: меѓународно 
опкружување и макроекономско опкружување во земјата. Меѓународните интеграциски 
процеси на финансиските системи и зголемената мобилност на капиталот во светски 
размери водат кон зголемување на учеството на странскиот капитал во различни сектори 
на националната економија, што може да даде импулс за забрзан економски растеж. Сепак, 
процесите на интеграција и глобализација го вклучуваат и ризикот од пренесување на 
одредени помали или позначајни нарушувања во финансискиот и економскиот систем од 
една во друга земја. Оттука, основен сегмент на анализата на меѓународното опкружување 
е следење на економските движења во светот, со посебен осврт на земјите коишто се 
најзначајни трговски партнери на Република Македонија. Анализата на макроекономското 
опкружување во земјата, ги опфаќа следниве сегменти: економските движења во Република 
Македонија, монетарните движења, надворешниот сектор и платниот систем.

Позначајните показатели врз кои се заснова анализата на макроекономското 
опкружување се наведени во следнава табела. Следењето на движењата на овие показатели 
во светот и во Република Македонија, даваат генерална слика за макроекономското 
опкружување коешто е значаен сегмент од анализата на финансиската стабилност. 

Показатели за финансиска стабилност

Адекватност на капиталот

Адекватност на капиталот

Основен капитал / Актива пондерирана според ризиците

Квалитет на активата

Нето нефункционални кредити / Сопствени средства

Нефункционални кредити / Вкупни кредити

Распределба на кредитите според сектори во вкупни кредити

Профитабилност

РОАА - Финансиски резултат / Просечна актива

РОАЕ - Финансиски резултат / Просечен капитал и резерви

Нето каматен приход Бруто приходи/ -

Некаматни расходи / Бруто приходи-

Ликвидносен ризик

Ликвидна актива / Вкупна актива

Ликвидна актива / Краткорочни обврски

Пазарен ризик

Нето отворена девизна позиција / Сопствени средства
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Табела 36
Основни показатели за макроекономската стабилност

 
Нефинансиски институции•	

Следен важен аспект при анализата на финансиската стабилност е оцена на 
влијанието на секторот на нефинансиски институции (население и претпријатија) врз 
стабилноста на финансискиот систем. 

Претпријатијата и населението се најзначајните „деловни партнери“ на 
финансиските институции. Нивните остварувања, пред сѐ, финансиската сила, способноста 
за остварување редовни приходи во своето работење и нивото на нивната задолженост 
директно се одразуваат врз остварувањата на финансиските институции. Деловното 
однесување на претпријатијата, обичаите, навиките и менталитетот на населението, 
нивото на образование и информираност за работењето на финансиските институции и 
функционирањето на финансиските пазари влијаат врз видот на финансиските услуги 
коишто ги нудат финансиските институции, а оттука и врз составот на финансискиот 
систем.  

 Еден од клучните аспекти на финансиската стабилност е утврдувањето на т.н. 
одржливо ниво на задолженост на нефинансиските институции коешто не доведува до 
загрозување на стабилноста на финансискиот систем и макроекономската стабилност во 
целина. И покрај тоа што е многу тешко да се утврди горниот лимит над кој задолженоста 
се смета за неодржлива, сепак постојат одредени показатели за рано предупредување, 
како што е на пример стапката на пораст на долгот во споредба со стапката на пораст на 

Показатели за макроекономската стабилност

Реален сектор

Реален раст на БДП

Стапка на инфлација

Стапка на невработеност

Надворешен сектор (% од БДП, стапка на промена, ниво)

Дефицит на тековна сметка

Трговски дефицит

Приватни трансфери

Надворешен долг

Девизни резерви

Девизни резерви / просечен месечен увоз

Странски директни инвестиции

Државен сектор (% од БДП, стапка на промена, ниво)

Буџетски дефицит

Тековни расходи

Капитални расходи

Јавен долг

Монетарен сектор (% од БДП, стапка на промена, ниво)

Монетарни агрегати

Вкупни кредити на банките

Каматни стапки
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производствениот капацитет на претпријатијата. Покрај овој показател, анализата на 
ризиците поврзани со корпоративниот сектор се заснова и врз низа други показатели, 
коишто се дадени во табелата што следи.

Табела 37
Основни показатели за корпоративниот сектор

 
Утврдувањето одржливо ниво на задолженост на населението е 

покомплексно прашање поради недостатокот на соодветни податоци во однос на тоа кој 
слој од населението има највисока задолженост, во споредба со неговиот расположлив 
доход. Покрај нивото на задолженост на секторот „население“, анализата опфаќа и низа 
други категории и показатели од кои поважните се дадени во табелава:

Табела 38
Основни показатели за секторот „население“

 
Финансиска стабилност на сектор население

Долг на население /БДП

Долг на население /расположлив доход

Долг на население /финансиска актива

Стапка на пораст на задолженоста на население

Стапка на пораст на расположливиот доход на население

Стапка на пораст на финансиската актива на население

Структура на долгот на население

Структура на финансиската актива

Отплата на камата / расположлив доход

Сервисирање на долгот (главница и камата) /расположлив доход

Кредити на население /депозити на население

Нето - заштеди /БДП
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Анализа на големината, структурата и остварувањата на финансискиот •	
систем 

При анализирањето на финансискиот систем во целина, Народната банка ги имаше 
предвид следниве аспекти: 

големината и секторската поделба на финансискиот систем со оцена на основните − 
карактеристики на поодделните видови финансиски институции354, односно 
сегменти (банкарскиот систем, осигурителен сектор, капитално финансирано 
пензиско осигурување и секторот лизинг);

длабочината, односно степенот на диверзификација на финансискиот систем, − 
од аспект на понудата и пристапот на нефинансиските субјекти до услугите на 
финансиските институции; и

конкуренцијата, концентрацијата и ефикасноста на финансискиот систем;− 

најзначајните ризици на кои се изложени одделните сегменти од финансискиот − 
систем.

Во рамките на анализата на овие сегменти, се идентификуваше меѓусебната 
поврзаност на одделните видови финансиски институции и особено поврзаноста на банките 
со другите финансиски институции, како и сопственичка структура на финансискиот 
сектор. 

Банкарскиот систем има централна улога во анализата на финансиската 
стабилност. Најголемиот дел од показателите за финансиската стабилност се однесуваат 
токму на анализа на остварувањата, нивото на конкуренција, профилот на ризичност и 
ефикасност во банкарскиот систем.

Недепозитните финансиски институции претставуваат значен сегмент од 
анализата на финансиската стабилност и добиваат сѐ поголемо значење во финансискиот 
систем. Тие, особено придонесуваат за зајакнување на конкуренцијата преку понуда на 
поквалитетни финансиски услуги, што е резултат на нивната специјализираност за одредени 
сектори и целни групи на клиенти. Оттука, може да се заклучи дека постоењето на добро 
развиен и соодветно регулиран небанкарски финансиски сектор е значајна компонента 
за развиен, балансиран и ефикасен финансиски систем којшто го диверзифицира ризикот 
и обезбедува солидна база за економски раст и просперитет. 

Во Република Македонија, покрај доминантниот банкарски сектор, од недепозитните 
финансиски институции, осигурителниот сектор има позабележително учество во 
финансискиот систем на земјата. Тоа е една од причините што ја наметнува потребата за 
посебна анализа на овој сегмент од финансискиот систем. Анализата на осигурителниот 
сектор ги опфаќа следните сегменти: 1) Местото и значењето на осигурителниот сектор 
во рамки на финансискиот систем; 2) Основни карактеристики, големина и развој на 
осигурителниот сектор; 3) Концентрација, конкуренција и сопственичка структура; 
4) Профитабилност и ефикасност на осигурителниот сектор; 5) Капитална позиција и 
финансиска сила на осигурителниот сектор (адекватност на капиталот); 6) Инвестиции и 
изложеност на инвестициски ризик на осигурителниот сектор; 7) Поврзаноста на банките 
со секторот „осигурување“ и влијанието на друштвата за осигурување преку кредитното 
осигурување. 

354  Депозитни финансиски институции (банки и штедилници) и недепозитни финансиски институции (осигурителни 
компании, пензиски фондови и друштва за управување со пензиски фондови, инвестициски фондови и друштва 
за управување со инвестициски фондови, компании за лизинг, брокерски друштва).
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Анализата на капитално финансирано пензиско осигурување се фокусира 
на местото и улогата на пензиските фондови и друштвата за управување со пензиските 
фондови во финансискиот систем како целина и на структурата на портфолиото на 
вложувања на пензиските фондови. Анализата на пензискиот систем ги опфаќа следниве 
податоци и показатели: 1) Број на членови опфатени со приватните пензиски фондови и 
нивна структура (доброволни или задолжителни и старосна структура на членовите); 2) 
Број на членови на приватните пензиски фондови во однос на вкупниот број вработени; 
3) Вкупни средства на приватните пензиски фондови; 4) Вкупните средства на приватните 
пензиски фондови во однос на бруто домашниот производ и како процент од вкупните 
средства на финансискиот систем; 5) Структура на вложувањата во одредени инструменти; 
6) Движење на просечната годишна стапка на принос на пензиските фондови. 

Анализата на секторот „лизинг“ се темели врз оцена на улогата и значењето на 
компаниите за лизинг во рамки на финансискиот систем, преку пресметка на учеството 
на вкупната актива на компаниите за лизинг во вкупната актива на финансискиот систем, 
во бруто домашниот производ и во вкупната актива на недепозитните финансиски 
институции. Понатаму, анализата се осврнува на обемот и порастот на компаниите за 
лизинг, структура на договорите за финансиски лизинг, структурата на вкупните средства 
и извори на средства на компаниите за лизинг, како и на анализа на основни показатели 
за остварувањата на компаниите за лизинг преку кои се оценува нивната успешност во 
работењето. 

Посебен сегмент од анализата на финансискиот систем претставуваше анализата 
на функционирањето на домашните финансиски пазари. Оваа анализа се засноваше врз 
следење низа квантитативни и квалитативни варијабли и пресметка на повеќе показатели, 
врз основа на кои може да се оцени нивото на ликвидност на финансиските пазари 
(главно пазарот на капитал), степенот на ефикасност во извршувањето на трансакциите 
на пазарите, односно брзината на усогласување на понудата и побарувачката, видот 
на финансиските инструменти коишто се расположливи за тргување на финансиските 
пазари, степенот на развиеност на одделни видови финансиски пазари и сл. 

Во продолжение е даден приказ на некои од позначајните показатели врз основа 
на кои се анализираа одделните сегменти на финансискиот систем.
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Табела 39
Основни показатели за одделните сегменти на финансискиот систем

Финансиска стабилност на

банкарскиот систем

Финансиска стабилност на

осигурителниот сектор

Структура на банкарскиот систем Актива на осигурителниот сектор/ Актива на

вкупниот финансиски систем

Ниво на концентрација на банкарскиот систем

(Херфиндал индексот и ЦР5 показателот)

Коефициент на штети

Финансиско посредување (Актива, кредити,

депозити /БДП)

Коефициент на трошоци

Стапка на поврат на активата (РОАА) на банките Комбиниран коефициент

Стапка на поврат на капиталот (РОАЕ) на банките Капитал и резерви / Маргина на солвентност

Оперативни трошоци /Вкупно редовни приходи Средства кои ги покриваат техничките резерви /

Технички резерви
Нето каматен приход /Оперативни трошоци Стапка на поврат на активата (РОА) на друштвата за

осигурување
Каматна маргина Стапка на поврат на капиталот (РОЕ) на друштвата

за осигурување
Каматен распон Резултат од вложувања во финансиски инструменти

Просечно ниво на ризичност

Кредитна изложеност класифицирана во

категорија на ризик В, Г и Д / Вкупна кредитна

изложеност
Кредитна изложеност класифицирана во

категорија на ризик В, Г и Д / Сопствени средства

Ликвидна актива / Вкупна актива на банкарскиот

систем
Ликвидна актива / Вкупни депозити на население

Ликвидна актива / Краткорочни обврски

Структура на изворите на средства

Анализа на рочната структура на активата и

пасивата на банките
Структура на јазот помеѓу средствата и обврските

со девизна компонента
Структура на јазот помеѓу средствата и обврските

со девизна компонента / сопствени средства

Стапка на адекватност на капиталот

Ниво на капитализираност

Финансиска стабилност на капитално

финансирано пензиско осигурување

Финансиска стабилност на секторот лизинг

Број на членови опфатени со приватните пензиски

фондови и нивна структура

Актива на компаниите за лизинг / Актива на

вкупниот финансиски систем
Број на членови на приватните пензиски фондови /

Вкупен број на вработени

Вкупната актива на компаниите за лизинг /БДП

Вкупни средства на приватните пензиски фондови

/БДП

Вкупната актива на компаниите за лизинг / Вкупната

актива на недепозитни финансиски институции

Вкупни средства на приватните пензиски фондови

/ Вкупни средства на финансискиот систем

Новосклучени договори за лизинг / БДП

Структура на вложувањата во одредени

инструменти

Стапка на пораст на новосклучени договори за

лизинг
Структура на средствата на пензиските фондови

(валута и рок)

Структура на новосклучените и активните договори

за лизинг по одделни сектори
Движење на просечната годишна стапка на принос

на пензиските фондови

Структура на вкупните средства и изворите на

средства на компаниите за лизинг
Стапка на поврат на активата (РОА) на пензиските

друштва

Стапка на поврат на активата (РОА) на компаниите

за лизинг

Стапка на поврат на капиталот (РОЕ) на

пензиските друштва

Стапка на поврат на капиталот (РОЕ) на компаниите

за лизинг
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Регулативна рамка на финансискиот систем•	
 

Анализата на регулативната рамка на финансискиот систем ги опфаќаше сите 
закони и соодветни подзаконски акти коишто ги регулираат финансиските пазари, 
различните видови финансиски институции, супервизорските режими, шемите за 
осигурување депозити и платните системи. Во Република Македонија оваа рамка се состои 
од следниве основни закони: Законот за банките, Законот за девизно работење, Законот за 
платен промет, Законот за Македонска банка за поддршка на развојот, Законот за хартии 
од вредност, Законот за инвестициони фондови, Законот за капитално финансирано 
пензиско осигурување, Законот за супервизија на осигурувањето, Законот за лизинг, 
Законот за фондот за осигурување на депозити.

 Покрај овие основни законски акти, врз функционирањето на финансискиот 
систем во Република Македонија соодветно влијание имаат и законите со кои се регулира 
основањето и работењето на трговските друштва, сметководствените правила и политики, 
ревизијата на финансиските извештаи на трговските друштва, договорниот залог, 
извршната постапка, како и законите од областа на даночната политика, спречувањето 
перење пари, заштита на потрошувачите и ограничувањето на конкуренцијата. Оттука, за 
целите на анализите на финансиска стабилност, на редовна основа се вршеше следење на 
сите измени во овие закони. Како дел од редовните активности, Народната банка даваше 
и експертска помош во изработката на закони од областа на банкарството и финансиите 
(преку директно учество во изработката на тие закони или преку мислења на нацрт-верзии 
на законите изработени од други надлежни органи).

2.9.2. Изработка на извештаи за финансиската стабилност во 
Република Македонија

Во јули 2007 година беше изработен и усвоен првиот Извештај за финансиската 
стабилност во Република Македонија. На овој начин, Народната банка на Република 
Македонија се приклучи на светскиот тренд за изработка на вакви извештаи и следење 
на стабилноста на финансиските системи. Целта на ваквите извештаи е, врз база на 
расположливите податоци, да даваат приказ на стабилноста на финансискиот систем, 
односно на неговата отпорност и на системските ризици коишто може да го нарушат 
непреченото одвивање на процесот на финансиско посредување. Воедно, во извештаите 
се резимираат и дел од истражувањата коишто се однесуваат на политиките и на одредени 
аспекти од функционирањето на финансискиот систем. Преку овие извештаи, исто така, се 
настојуваше да се поттикне стручна расправа во јавноста за сите аспекти на финансискиот 
систем и неговата поврзаност со останатите делови од економијата. Досега се објавени 
четири извештаи за финансиската стабилност во Република Македонија на вкупно 517 
страници. Притоа, независно од растечкиот обем на извештаите, од година во година, 
неспорно е да се истакне дека секој следен извештај е квалитативно подобар од претходниот 
од аспект на сеопфатноста, длабочината на анализите, квалитетот на податоците и 
споредбените анализи. Овој процес на унапредување е природно наметнат од развојот на 
финансискиот систем во светот и секако е резултат на проширените знаења и зголеменото 
образование и искуство на вработените во Народната банка. Секако, главен проблем, а 
истовремено и предизвик, е унапредувањето на квалитетот на податоците, како основа 
за квалитетна анализа и подигање на нивото на квалитетот на извештаите. Затоа мошне е 
важна институционалната соработка во врска со овие прашања и зајакнувањето на свеста 
за значењето на финансиската стабилност за обезбедување одржлив и динамичен раст. 

Притоа, останува обврската и потребата и натаму да се унапредува процесот на 
анализа на финансиската стабилност во согласност со новите достигнувања, практики 
и трендови, особено во доменот на методите за анализа на финансиската стабилност, 
промените во законската регулатива, достапноста и транспарентноста на податоците. 
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 Имајќи го предвид претходното, веќе се вршат подготовки посебно за 
унапредувањето на системските анализи на банкарскиот сектор, преку воведување 
нови дополнителни инструменти во анализите, како што се: економетриски равенки во 
функција на проектирање на движењето на нефункционалните кредити, примена на 
анализи на сценарио и стрес-тестирање заради оцена на влијанието на движењата во 
макроекономското опкружување врз банкарскиот систем и обратно, оцена на влијанието 
на настани во банкарскиот систем врз макроекономското окружување, пресметка на 
индекси за мерење на конкуренцијата во македонскиот банкарски систем. Исто така, 
се вршат подготовки за подобрувањето на анализата на секторот „население“, односно 
пристапување кон подготовка на интегрална анализа на вкупната актива на населението, 
вклучително и анализата на нефинансиската актива на населението, како и оцена на 
ефектите од движењето на цените на недвижниот имот врз финансиската состојба на 
секторот „население“. Исто така, се вршат подготовки за проширување на лепезата на 
показателите за финансиската стабилност коишто би можеле да се пресметуваат, како 
многу важен сегмент при оцената на финансиската стабилност. 

2.9.3. Стрес-тест анализи

Микрострес-тест (стрес-тест на ниво на индивидуална институција), •	
спроведуван од страна на банките

Стрес-тестирањето претставува значајна алатка, којашто се користи од страна 
на финансиските институции (особено банките), како дел од нивниот интерен систем за 
управување со ризиците. Целта на оваа алатка е навремено да се алармира раководството 
на банката за можноста од неочекувано, крајно негативно, остварување на различните 
ризици својствени за работењето на банките, но воедно и да информира за износот 
на капитал којшто би бил потребен за апсорбирање на загубите, што произлегуваат 
од остварувањето на крајно екстремни, но сепак веројатни шокови. Стрес-тестирањето 
претставува значајно надополнување и унапредување на останатите алатки, пристапи 
и мерки коишто го сочинуваат системот за управување со ризиците кај финансиските 
институции. Капиталната спогодба Базел 2 го промовира стрес-тестирањето како 
задолжителна компонента којашто треба да ја имаат вградено банките во своите системи 
за управување со ризиците. Тоа е предмет на контрола, преглед и потврда на валидноста 
од страна на супервизорските органи. 

Во Законот за банките од 2007 година се вградени повеќе одредби со кои се зајакнуваат 
барањата за воспоставување соодветни системи за управување со ризиците и системи за 
внатрешна контрола, во зависност од обемот, природата и сложеноста на активностите 
коишто ги извршуваат банките. Во подзаконските акти коишто произлегуваат од овој 
закон, покрај останатото беше дефиниран и начинот на вршење на стрес-тестирањето 
како едно од правилата за управување со ризиците во рамки на системот за управување со 
ризиците на банките. Имено, согласно со Одлуката за управување со ризиците (донесена 
во 2008 година) банката е должна, најмалку еднаш годишно355, да врши стрес-тестирање, 
заради оцена на потенцијалното влијание на еден или повеќе внатрешни или надворешни 
фактори на ризик врз вредноста на средствата и обврските на банката, односно врз нивото 
на сопствените средства и адекватноста на капиталот. Притоа, стрес-тестирањето треба 
да го вклучи најмалку следново: 

ефектите од влошување на дел или на целото кредитно портфолио на банката, − 

ефектите од промена на каматните стапки на финансиските пазари, − 

355  Банките се обврзани да ја известат Народната банка во врска со резултатите од стрес-тестирањето во рок од 
30 дена откако е спроведен стрес-тестот.
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ефектите од промена на меѓувалутните курсеви и вредноста на денарот во однос − 
на странските валути и 

ефектите од промена на цените на останатите финансиски инструменти.− 

Во останатите одлуки од оваа област (одлуките за управување со ликвидносниот, 
валутниот и ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски 
активности) е дадена подетаљна спецификација во врска со различните сценарија коишто 
треба да се применуваат од страна на банките во процесот на тестирање на нивната 
чувствителност, на екстремни, но веројатни шокови.

Примената на споменатите одредби во врска со стрес-тестирањето започна од 
01.01.2009 година, а банките беа обврзани да ги изведат првите стрес-тестови и да ја 
известат Народната банка во врска со резултатите добиени од нив, заклучно со 30.06.2009 
година (исклучок претставуваат одредбите во врска со стрес-тестирањата согласно со 
Одлуката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото 
на банкарски активности, коишто започнаа да се применуваат од 01.07.2010 година). 
Генерален заклучок е дека резултатите од стрес-тестовите спроведени на микрониво 
(од страна на индивидуалните банки) во голема мера соодветствуваат со очекувањата, 
но и со резултатите од стрес-тестовите на банкарскиот систем што Народната банка ги 
спроведува на редовна основа. 

Макрострес-тест (стрес-тест на ниво на систем), спроведуван од страна на •	
Народната банка на Република Македонија 

Промените во финансиската сфера коишто се случија во изминативе неколку 
децении доведоа до јакнење на улогата на управувањето со ризиците на ниво на 
индивидуална финансиска институција, но истовремено наметнаа потреба, националните 
регулативни и супервизорски органи ширум светот да посветуваат поголемо внимание на 
ранливоста на системот во целина. Заради тоа, се создадоа макрострес-тестови коишто 
во основа им помагаат на регулативните и супервизорските органи во идентификувањето 
на структурните слабости на системот и неговата вкупна изложеност на ризик, но и да 
ја испитуваат отпорноста на системот во целина на различни екстремни, но веројатни 
шокови. Зависно од комплексноста и од големината на финансискиот систем, опфатот 
може да биде од неколку банки преку целиот банкарски систем, па до комбинација на 
банки и небанкарски финансиски институции.

Главниот промотор на стрес-тестирањето како средство за анализа на 
финансиската стабилност во националните економии е Меѓународниот монетарен фонд, 
преку неговите мисии ФСАП356. На една од тие мисии спроведени во Република Македонија 
во текот на 2003 година, беа поставени основите на стрес-тестирањето во Народната 
банка. Почнувајќи од 30.06.2004 година, Народната банка на Република Македонија 
на редовна (квартална) основа спроведува стрес-тестови за оцена на отпорноста на 
банкарскиот систем на различни видови шокови. Резултатите од стрес-тестовите, во 
најголема мера се користат како составен дел од пошироката макропрудентна анализа 
којашто се спроведува на редовна основа, а тие се објавуваат и во извештаите коишто се 
однесуваат на банкарскиот систем и финансиската стабилност во Република Македонија. 
Стрес-тестовите се спроведуваат во форма на тестови на чувствителност преку кои се 
оценува ефектот/влијанието од екстремна промена на еден или повеќе фактори на ризик 
врз одредени варијабли поврзани со работењето на банките. Со оглед на фактот дека 
Народната банка располага со квалитетна база на податоци за секоја индивидуална банка, 
стрес-тестовите се спроведуваат на ниво на одделна институција, на ниво на одделни 
групи банки, како и на ниво на банкарскиот систем. 

356  FSAP - Financial Sector Assessment Program.
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Во продолжение е даден преглед на активностите преземени од страна на 
Народната банка во доменот на стрес-тестирањето, наведени по хронолошки редослед. 
Наведените активности во однос на развојот и проширувањето на симулациите коишто се 
применуваат во стрес-тестовите се одраз на развивањето на капацитетот на вработените 
во оваа област, но од друга страна претставуваат и одраз на промените во амбиентот во 
кој функционираа банките во Република Македонија во изминатите години. 

 Во почетниот период, стрес-тест анализата се засноваше врз примена на следниве 
шест хипотетички симулации:

Зголемување1. 357 на кредитната изложеност класифицирана во категориите на ризик 
„В“, „Г“ и „Д“ за 10%, за 30%, за 50%;
Комбинација на кредитен шок (зголемување на кредитната изложеност во категориите 2. 
на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за 30%) и пораст на домашните каматни стапки за 5 процентни 
поени;
Комбинација на кредитен шок (зголемување на кредитната изложеност во категориите 3. 
на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за 50%) и 20% претпоставена депрецијација на девизниот курс 
на денарот во однос на еврото и американскиот долар и
Претходната симулација надополнета со ризик од промена на каматните стапки 4. 
(претпоставка дека домашните каматни стапки се зголемуваат за 5 процентни 
поени).

Почнувајќи од 30.09.2005 година, Народната банка разви и применува уште 
дополнителни пет хипотетички симулации:

квантификација на максималниот можен пораст на кредитната активност, без притоа 1. 
да се загрози солвентноста на банките (без да се намали адекватноста на капиталот 
под 8%);
квантификација на максималното ниво на влошување на кредитното портфолио, без 2. 
да се загрози солвентноста на банките;
прекласификација на десетте најголеми кредитокорисници на ниво на банкарскиот 3. 
систем во (1) категоријата на ризик „В“, (2) категоријата на ризик „Г“ и (3) категоријата 
на ризик „Д“;
еднократно повлекување на 20% од депозитите на населението надвор од банкарскиот 4. 
систем и
повлекувањето на депозитите на дваесетте најголеми депоненти по одделни банки, 5. 
надвор од банкарскиот систем.

Во текот на 2007 година, стрес-тест анализата беше збогатена со уште две 
хипотетички симулации:

оцена на ефектите врз банкарскиот систем од евентуална апрецијација на девизниот 1. 
курс на денарот во однос на еврото и американскиот долар во висина од 20% и 
влошување на квалитетот на кредитната изложеност кон десетте/петте најголеми 2. 
кредитокорисници кај секоја банка одделно.

Во април 2008 година, за потребите на мисијата ФСАП на ММФ во Република 
Македонија, Народната банка побара од трите големи банки во македонскиот банкарски 
систем да спроведат стрес-тест симулации за оцена на нивната чувствителност на 
ликвидносен и валутен ризик, на ризик од промена на каматните стапки и на ризик од 
промена на цените на акциите. Матриците за изведување на стрес-тест симулациите беа 
однапред подготвени од страна на Народната банка, а банките единствено извршија 
пополнување на потребните влезни големини. На овој начин, на дел од банките им беше 

357  Зголемувањето на кредитната изложеност во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ е резултат на намалување 
(прекласификација) на кредитната изложеност класифицирана во категоријата на ризик „А“. 
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дадена можност самостојно да ја испитаат сопствената чувствителност на одредени видови 
шокови, но и да ја увидат корисноста од стрес-тестирањето, што претставуваше поттик 
за започнување активности кај домашните банки за вградување на стрес-тестовите како 
задолжителна компонента од нивните системи за управување со ризиците, а воедно од 
почетокот на 2009 година на тоа беа обврзани и со донесената подзаконска регулатива. 

 Во втората половина од 2008 година (кога глобалната финансиска криза 
кулминира и се чувствуваше и во Република Македонија) беа спроведени следниве „ad 
hoc“ симулации:

оцена на ефектите врз ликвидноста на банките и нивната адекватност на капиталот, 1. 
при претпоставена ненаплатливост (делумна и целосна) на пласманите на домашните 
банки во странски банки;
оцена на ефектите врз ликвидноста на банките при претпоставено повлекување на 2. 
ликвидни средства од страна на странските матични субјекти на домашните банки и 
комбинација од претходните две. 3. 

На почетокот од 2009 година, беше извршено коренито усогласување на 
постојните, т.н. матрици на стрес-тестовите, со одредбите од новите одлуки од областа 
на управувањето со ризиците, за сметковниот план на банките, за методологијата за 
евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските 
извештаи, коишто започнаа да се применуваат од 01.01.2009 година. 

На почетокот на 2009 година, заради подетаљна анализа на чувствителноста на 
банкарскиот систем на влошувањето на квалитетот на одделните кредитни потпортфолиjа, 
пред сè, кредитната изложеност кон секторот „претпријатија и останати комитенти“ 
и кон секторот „физички лица“, стрес-тест анализата беше проширена со следниве 
симулации: 

 мигрирање на 10% од кредитната изложеност од секоја категорија на ризик, кон 1. 
наредните две категории на ризик со повисок степен на ризичност, каде што се 
распоредува во подеднаков износ и 
прераспоредување на 30% од кредитната изложеност од секоја категорија на ризик 2. 
кон наредните две повисоки категории на ризик. 

Двете сценарија се изведуваат за секоја од одделните дејности во рамките на 
секторот „претпријатија и останати комитенти“ и за секој од одделните кредитни производи 
коишто се нудат на населението.

 Со состојба на 31.03.2009 година, во согласност со поизразените последици 
од светската економска криза врз домашната економија, беа спроведени нешто 
поконзервативни симулации. Имено, беше претпоставено влошување на квалитетот 
на кредитната изложеност на банките, преку хипотетичко зголемување на кредитната 
изложеност класифицирана во категориите на ризик „В“, „Г“ и „Д“ за 100% и/или 150% и 
едновремена претпоставена депрецијација на вредноста на денарот во однос на еврото 
и американскиот долар за 30%.

На почетокот на второто полугодие од 2009 година, беа направени првите 
чекори во изработката на економетриски модел за кредитниот ризик на кој се изложени 
банките во Република Македонија, којшто меѓу другото би можел да се користи и за 
потребите на стрес-тестирањето. Зависната променлива во моделот е поделена на 
две компоненти (равенки) - нефункционални кредити на население и нефункционални 
кредити на корпоративен сектор, додека како независни променливи се користат 
одредени макроекономски варијабли за кои се смета дека ги условуваат движењата на 
нефункционалните кредити. Во наредниот период е неопходно натамошно развивање на 
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моделот, негово подобро рафинирање, ажурирање со нови податоци, повторна проверка на 
дијагностиката на моделот и усогласеноста на добиените резултати со здравата економска 
логика и конечно, негово инкорпорирање во рамките на еден поширок макромодел за 
вкупната македонска економија.

Во октомври 2009 година, во рамки на техничката помош од Холандската 
централна банка, се одржа меѓународен семинар на тема „Макрострес-тестирање“, во 
организација на Народната банка и Холандската централна банка. На семинарот беа 
опфатени повеќе теми поврзани со концептот, улогата, пристапите и ограничувањата на 
макро стрес-тестирањето, беа претставени и конкретни макромодели за кредитниот ризик 
и ризикот од промена на каматните стапки, како и примери за макрострес-тестирање на 
ликвидносниот ризик. Обработените теми на семинарот беа од исклучително значење за 
натамошниот развој на стрес-тестирањето во Народната банка. 

На крајот на 2009 и почетокот на 2010 година, Народната банка организира 
презентации за претставници од банките и штедилниците во Република Македонија, 
на тема „Стрес-тестирање“. На презентациите беше истакнато значењето на стрес-
тестирањето, како алатка од системот за управување со ризиците, беа дадени теоретски 
гледишта, но и практични примери за изведување стрес-тест анализи во портфолиото за 
тргување и портфолиото на банкарски активности, а беа претставени и активностите на 
Народната банка во доменот на стрес-тестирањето.

На почетокот на 2010 година, заради испитување на некои од можните канали 
на пренесување на негативните ефекти од кризата кај нашиот јужен сосед врз банкарскиот 
систем на Република Македонија и утврдување на отпорноста на домашниот банкарски 
систем на екстерни шокови, беше спроведена симулација на влошување на кредитната 
способност (кредитен шок) на одредени категории кредитокорисници задолжени кај 
македонските банки. Притоа, беа применети два степени на екстремност: умерена и 
екстремна симулација. Беа опфатени следниве категории кредитокорисници: домашни 
правни лица коишто остваруваат нето-извоз кон Грција, домашни правни лица коишто 
имаат обврски по кредитни работи кон Грција и грчки субјекти коишто имаат обврски кон 
македонските банки. Покрај тоа беа спроведени симулации на ликвидносен шок кај двете 
домашни банки („Стопанска банка“ АД Скопје и „Алфа банка“ АД Скопје) чиишто матични 
субјекти се грчки финансиски институции, со цел да се испитаат негативните ефекти 
од евентуално остварување на репутацискиот ризик, како последица на претпоставени 
ликвидносни проблеми на грчките матични субјекти. 

Во септември 2010 година, тим на експерти од Светската банка ја посетија 
Народната банка на Република Македонија и како дел од заемот за програмата за развојни 
политики 2 (Dt PL 2), за првпат беше спроведен макрострес-тест за оцена на отпорноста 
на банкарскиот систем на претпоставени шокови врз макроекономски варијабли. 
Притоа, стрес-тестот го опфати ефектот од претпоставените екстремни промени на 
макроекономските варијабли (раст на БДП, стапка на инфлација, активна каматна стапка, 
номинален девизен курс) врз мерилата за кредитниот ризик на банките (probability of 
default, loss given default) и последователно, ефектот врз нивниот капитал и стапката на 
адекватност на капиталот. 

Имајќи предвид дека моделот за макрострес-тестирање, развиен со експертите од 
Светската банка, користи равенка за нефункционални кредити358, составена врз основа на 
истражување на примерок од 54 земји, во кој Република Македонија не е вклучена, напорите 

358  Економетриска равенка со која се квантифицира еластичноста на показателот за учеството на нефункционалните 
во вкупните кредити, при единична промена (промена за 1 процентен поен) на макроекономските 
варијабли.
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на вработените во Народната банка се насочени токму кон развивање ваква равенка што би 
важела и во случајот на Македонија. Во тој контекст, во текот на февруари 2011 година, 
тим на експерти од ММФ ја посетија Народната банка на Република Македонија и како дел 
од мисијата за техничка помош во доменот на макрострес-тестирањето, беше развиена 
едноставна равенка за нефункционални кредити, којашто статистички е применлива за 
панел од единаесетте најголеми банки во македонскиот банкарски систем. Покрај тоа, 
повторно беше спроведен макрострес-тест, со кој се оцени ефектот од претпоставени 
екстремни промени на макроекономските варијабли - пад на БДП и раст на стапката на 
инфлација, врз билансите на банките, нивниот капитал и стапката на адекватност на 
капиталот. Со оглед на утврдените проблеми во врска со должината на временската 
серија на расположливите податоци врз основа на кои е изведена равенката (се смета 
дека за развивање добро дијагностицирана равенка, неопходно е да се располага со долга 
временска серија на податоци којашто опфаќа барем еден целосен економски циклус) се 
утврди дека е неопходна постојана проверка на дијагностиката на равенката (паралелно 
со ажурирањето на податоците врз основа на кои таа е развиена), како и проширување 
на списокот на независни варијабли коишто ја објаснуваат зависната варијабла359. 
Покрај тоа, за заокружување на целокупниот модел на макрострес-тестирање се утврди 
дека треба да се создадат и уште неколку други придружни економетриски равенки: за 
растот на кредитите, за предвидување на каматните приходи, за утврдување на износот 
на неочекувани загуби, за пресметка на ефектите од ризикот од пренос на негативни 
влијанија и други, за што подготовките се веќе започнати.

2.9.4. Зајакнување на капацитетите за управување со кризи

Во март 2007 година, заради зајакнување на соработката помеѓу одделните 
супервизорски органи во Република Македонија, на иницијатива на Народната банка, 
беше формирано т.н. Меѓуинституционално тело за финансиска стабилност. Во ова тело 
членуваа претставници на следниве регулативни и супервизорски органи во Република 
Македонија: Министерството за финансии (надлежно за регулирање и супервизија на 
друштвата за лизинг и на осигурителните компании во тој период360), Комисијата за хартии 
од вредност (надлежна за регулирање и контрола над работењето со хартии од вредност), 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (надлежна 
за супервизија на друштвата за управување со пензиските фондови) и Народната 
банка на Република Македонија (надлежна за регулирање и супервизија на банките и 
штедилниците, како и за изготвување на Извештајот за финансиската стабилност на 
Република Македонија). Основната цел на ова тело беше зајакнување на соработката 
помеѓу одделните супервизорски органи, преку разгледување на движењата во одделните 
сегменти од финансискиот систем; разгледување прашања и проблеми коишто се од 
заеднички интерес за овие органи; разгледување на законската и подзаконската 
регулатива; иницирање измени во регулативата со цел да се обезбеди конзистентност и 
координирано функционирање на одделните сегменти од финансискиот систем.

359  Во постојната равенка, зависната варијабла (учество на нефункционалните кредити во вкупните кредити) 
се објаснува со движењата на само три независни варијабли - учеството на нефункционалните во вкупните 
кредити пресметано за претходниот временски момент, стапката на раст на реалниот БДП и стапката на 
инфлација пресметана за претходниот временски период. 

360  Агенцијата за супервизија на осигурувањето, како самостоен и независен супервизорски орган на 
осигурувањето, започна да работи во 2009 година, иако нејзиното формирање беше предвидено со законските 
измени во 2007 година.
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Беше планирано Меѓуинституционалното тело да се состанува најмалку на 
квартална основа. Но, по неговото формирање, беа одржани само неколку состаноци 
и тоа не ги даде очекуваните ефекти, односно не ја постигна целта заради која беше 
формирано. 

Македонската економија ги почувствува последиците од глобалната економска 
криза со извесно задоцнување во однос на развиените економии. Негативните ефекти, 
коишто беа повеќе изразени кај реалниот сектор, индиректно и во комбинација со изразената 
неизвесност од кризните случувања, се одразија и врз работењето на банките. Тоа доведе 
до умерено влошување на квалитетот на кредитното портфолио на банките, помала 
склоност на банките за преземање ризици, повнимателен пристап при нивната кредитна 
активност и зголемување на безризичните пласмани. Наспроти повремените ликвидносни 
потешкотии коишто се јавија кон крајот на 2008 и почетокот на 2009 година, банките главно 
одржуваа стабилна ликвидносна позиција и висока солвентност, а банкарскиот сектор ја 
задржа својата стабилност и сигурност. За ова придонесоа и мерките на централната банка 
насочени кон намалување на ризиците коишто произлегуваа од високиот кредитен раст и 
мерките за зајакнување на ликвидноста на банките, но и ориентираноста на банките кон 
традиционалните банкарски активности коишто главно се извршуваат со резиденти. 

Иако банкарскиот систем ја задржа својaта стабилност, имајќи ја предвид неговата 
доминација во вкупниот финансиски систем и следејќи ги меѓународните тенденции, во 
рамки на аранжманот ДПЛ 2 (Second Development Policy Loan) од септември/октомври 
2009 година, Светската банка препорачуваше преземање превентивни мерки за заштита 
на стабилноста на финансискиот сектор, а пред сѐ на банкарскиот сектор. Препораките 
на Светската банка беа во насока на зајакнување на координацијата и подготвеноста на 
надлежните институции (Министерството за финансии, Фондот за осигурување депозити 
и Народната банка) за евентуални услови на криза, унапредување на механизмот кредит 
во крајна инстанца и преиспитување на улогата на Фондот за осигурување депозити. 

 Во ноември 2009 година, имајќи ги предвид овие препораки, Министерството 
за финансии и Народната банка потпишаа Меморандум за соработка за одржување 
финансиска стабилност и управување со финансиска криза во Република Македонија. 
Овој меморандум претставува основа за јакнење на соработката помеѓу двете институции 
во одржувањето на стабилноста на финансискиот систем во Република Македонија и 
зголемувањето на подготвеноста за управување и справување со финансиска криза. 
Согласно со Меморандумот, ваквата соработка се остварува во: (1) услови на нормално 
функционирање на финансискиот систем, за да се овозможи подготвеност на двете страни 
да се справат со потенцијална финансиска криза и (2) во услови на финансиска криза 
или потенцијална финансиска криза361, којашто може да ја загрози или да ја загрозува 
стабилноста на финансискиот систем. Согласно со Меморандумот, соработката помеѓу 
двете институции се одвива преку размена на податоци и информации; заедничка 
анализа на степенот на финансиската стабилност во земјата; наоѓање заеднички 
решенија и утврдување активности за управување со финансиска криза; координирање 
на комуникацијата со јавноста; воспоставување планови за непредвидени ситуации 
вклучувајќи и симулација на криза. 

361  За потребите на Меморандумот, под финансиска криза се подразбираат сериозни проблеми кај една или повеќе 
банки, коишто можат да влијаат врз финансиската стабилност. Воедно, во Меморандумот се определени и 
општите принципи коишто потписничките треба да ги следат при управување со финансиска криза, а тоа се: 
(а) заштита на стабилноста и довербата на/во финансискиот систем, заштита на интересите на депонентите и 
минимизирање на потенцијалните негативни економски последици, (б) вклучување на надлежните органи од 
други земји во спроведувањето на активностите за зачувување на финансиската стабилност, секогаш кога е 
тоа неопходно и возможно, (в) давање приоритет на финансиските решенија што би потекнале од приватниот 
сектор, со цел да се минимизираат потенцијалните фискални трошоци, (г) користење фискална поддршка само 
во услови кога сите други начини за надминување на финансиската криза се исцрпени и кога ќе се оцени дека 
севкупната општествена корист го надминува трошокот на финансиската поддршка, (д) навремено и целосно 
учество на потписниците во управувањето и справувањето со финансиска криза.
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 На крајот на 2009 година, согласно со Меморандумот, беше формиран Комитет 
за финансиска стабилност, којшто го сочинуваат министерот за финансии, гувернерот 
на Народната банка и по пет претставници од двете институции. Со Комитетот раководи 
гувернерот на Народната банка, којшто е воедно и национален координатор. Во услови 
на финансиска криза, национален координатор може да биде и министерот за финансии, 
доколку така одлучат потписниците. Комитетот работи на седници, и тоа: редовни седници 
(коишто се одржуваат квартално) и вонредни седници (коишто се одржуваат по потреба 
за разгледување итни прашања и состојби). Комитетот носи заклучоци и препораки, и 
тоа со консензус на присутните членови. Комитетот не може да се одржи без присуство на 
гувернерот и министерот за финансии и најмалку по двајца од членовите од институциите 
-потписнички. 

Во нормални услови, Комитетот ги следи состојбите во финансискиот систем, ги 
идентификува и ги оценува опасностите и ризиците за финансиската стабилност и ги 
координира и ги договара заедничките активности на потписниците, го оценува нивото на 
финансиската стабилност, овозможува размена на мислења за одделни појави и движења 
во врска со финансиската стабилност; ја оценува подготвеноста на потписниците за 
справување со финансиска криза; ги утврдува активностите за управување со кризи и за 
спречување финансиска криза; организира вежба - симулација на криза362. Потписниците 
го информираат Фондот за осигурување на депозити за заедничките оцени на финансиската 
стабилност коишто се поврзани со неговото работење363.

Меморандумот ги определува и активностите коишто ќе ги вршат двете страни во 
услови на финансиска криза. Доколку еден од потписниците открие сериозни проблеми 
кај една или повеќе банки коишто можат да влијаат врз финансиската стабилност, 
веднаш писмено го известува другиот потписник и националниот координатор веднаш го 
свикува Комитетот којшто го утврдува постоењето на финансиска криза. Во такви услови, 
Народната банка ги спроведува најмалку следниве активности: врши супервизорска оцена 
на солвентноста на банката, квалитетот на нејзината актива, ликвидноста, структурата 
на изворите на финансирање и проекција на паричните приливи и одливи; врши оцена 
на карактерот на финансиската криза и можните негативни ефекти врз финансиската 
стабилност; оцена на макроекономските ефекти од финансиската криза; одобрува кредит 
во крајна инстанца согласно со регулативата; презема соодветни мерки и го известува 
Министерството за финанси за спроведените активности. Во услови на финансиска криза 
Министерството за финансии врши оцена на макроекономската состојба во земјата и 
ефектите од финансиската криза. Меморандумот определува дека во исклучителни 
ситуации, министерот за финансии може да оцени дека за справување со финансиската 
криза се потребни средства од Буџетот на Република Македонија и за тоа ја известува 
Владата на Република Македонија. Средствата од Буџетот на Република Македонија за 
справување со финансиска криза се обезбедуваат врз основа на посебен закон.

Според препораката од аранжманот ДПЛ 2 (Second Development Policy Loan) со 
Светската банка дадена во Техничкиот извештај од јануари 2011 година во делот за 
заштита на стабилноста на финансискиот сектор, формалната соработка помеѓу одделните 
супервизорски органи ќе се обезбеди преку мултилатерален меморандум за соработка 

362  Во втората половина на 2011 година, во рамки на проект на ИПА, во организација на Европската централна 
банка, ќе се одржи обука за симулација на криза и соработка помеѓу супервизорските органи во такви услови. 
Обуката се однесува на осум земји (кандидати и потенцијални кандидати за членство во ЕУ) што се кориснички 
на средства од овој проект, меѓу кои и Народната банка на Република Македонија. Овој проект е од особено 
значење за остварување на одредбите од Меморандумот за соработка со Министерството за финансии. 
Воедно, е одобрена и техничка помош од Холандската централна банка (за 2011 година) за организирање 
симулација на криза.

363  Фондот за осигурување депозити не беше потписник на Меморандумот, со оглед на неговата ограничена улога 
и отсуство на можности за преземање мерки и активности кон банките.
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за размена на податоци и информации, знаења и искуства, како и за соработка на полето 
на надзорот.

2.10. Останати сегменти од работењето

2.10.1. Унапредување на работењето на Библиотеката 

Унапредувањето на работата на Библиотеката на Народната банка во 
текот на овој период беше насочено кон унапредувања од два аспекта: 1. Технички и 
организациски и 2. Квалитативни унапредувања, во смисла на подобрување на структурата 
и обемот на расположливата литература и на лепезата услуги на Библиотеката. На ваков 
начин се зголеми значењето на библиотеката во смисла на обезбедување подобра 
информациска и аналитичка основа при извршувањето на задачите на вработените. Имајќи 
ја предвид постојаната еволуција на библиотечното работење, коешто сѐ повеќе ги користи 
можностите на современата технологија, промени беа направени и во алтернативите за 
пристапот до информации. Покрај зголемувањето на фондот на литература во форма на 
книги, голем акцент беше ставен и на обезбедување електронски пристап до одделни 
бази податоци, информации, истражувања. Голем дел од нив претставуваат составен 
дел на аналитичката основа и неопходен предуслов за непрекинатост при редовното 
извршување на активностите. 

Хронологија на активностите за унапредување на работата на Библиотеката на 
Народната банка:

Од почетокот на 2008 година−  започнаа радикални реформи во функција на 
унапредување на работата на Библиотеката на Народната банка. На почетокот на 
2008 година беше подобрена евиденцијата на книги во електронската апликација 
на Библиотеката, а од април 2008 година задолжувањето и раздолжувањето 
со библиотечен материјал се одвива исклучиво преку интерната електронска 
апликација. Во текот на 2008 година беа преземени активности за подобрување 
на електронската апликација и нејзино збогатување со нови елементи. Врз основа 
на оваа апликација е направена интранет-апликација за книгите во Библиотеката 
којашто е достапна за користење од страна на вработените во Народната банка. 

Од 2008 година−  наваму библиотечниот фонд на Народната банка засилено се 
збогатува со стручна литература од домашни и странски автори пред сѐ од областа 
на монетарната сфера, банкарство, макроекономија, економетрија, во функција 
на потребите и во согласност со барањата на стручните служби во Народната 
банка.

Покрај електронската евиденција на новонабавените книги во електронската − 
апликација на Библиотеката, од почетокот на 2009 година започна систематско 
електронско евидентирање на пристигнатите периодични изданија. Од почетокот 
на 2009 година, Билтенот на пристигнат библиотечен материјал во Библиотеката 
на Народната банка (за новонабавена стручна литература и за пристигнати 
периодични изданија) се изработува на редовна основа. Притоа, во текот на 
годината се изработуваат четири изданија на квартална основа и еден годишен 
преглед. Од 2010 година, Библиотеката доставува известување на интранет-
страницата на Народната банка за новонабавената стручна литература, на 
пофреквентна основа, односно веднаш по пристигнувањето на литературата во 
Библиотеката. 

Во 2009 година− , Народната банка со Националната и универзитетска библиотека 
„Свети Климент Охридски“ потпиша Договор за инсталација на програмска 
поддршка КОБИСС (Co-operative Online Bibliographic Systems and Services) и Договор 
за полноправно членство на библиотеките во библиотечно-информацискиот 
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систем КОБИСС.МК. Оваа активност има за цел да го подигне квалитетот на 
работата на Библиотеката на Народната банка на нивото на библиотеките од 
напредните транзициски економии (примерот на Словенија), а воедно и да се 
постигне интегрирање во регионалниот библиотечно-информациски систем, 
којшто се заснова врз спроведување на софтверот КОБИСС применет од преку 
500 библиотеки во регионот. За овие потреби е обезбедена обука на вработен 
во Библиотеката за работа со новиот систем и од втората половина на 2010 
година Библиотеката на Народната банка на Република Македонија започна 
да го евидентира библиотечниот фонд во КОБИСС.МК, во т.н. тест-околина. Од 
почетокот на 2011 година засилено се работи на внесување на библиотечниот 
фонд во локалната база на Народната банка во новиот систем КОБИСС.МК.

Соработка на Библиотеката на Народната банка со Светската банка и формирање − 
Заеднички јавен информативен центар на Светската банка и Народната банка. Во 
функција на понатамошно унапредување на логистиката, односно обезбедување 
подобар систем на информации и податоци, Народната банка презеде чекори 
и за зголемување на степенот на соработка во овој домен со Меѓународната 
банка за обнова и развој (Светска банка). Првичните активности за соработка на 
Библиотеката на Народната банка со Канцеларијата на Светската банка започнаа 
на почетокот на 2009 година, во чии рамки Светската банка кон крајот на 2009 
година обезбеди донација од околу двесте публикации од Светската банка за 
Библиотеката на Народната банка. Воедно, во рамки на оваа соработка, од 15-ти 
до 19-ти март 2010 година во Народната банка се одржа Состанок на регионалниот 
водечки тим на Светската банка („World Bank Regional Leadership Team Meeting“) 
на којшто присуствуваа директори на канцеларии на Светската банка од одделни 
земји во регионот, а на кој воведно излагање имаше гувернерот на Народната 
банка. Соработката помеѓу двете институции се формализира на 7 мај 2010 
година, кога е потпишан Меморандумот за разбирање помеѓу двете институции. Во 
основа, преку Меморандумот, предвидено е соработката помеѓу двете институции 
да се одвива преку Заеднички јавен информативен центар на Светската банка и 
Народната банка. Во овој контекст беа преземени активности за обезбедување 
техничка логистика на центарот. На 16.12.2010 година Центарот и официјално 
беше пуштен во употреба. Отворањето на Центарот беше одбележано со настан од 
јавен карактер, којшто воедно претставуваше можност за негова јавна промоција и 
запознавање на јавноста за публикациите и базите на податоци на Светската банка 
и можностите за користење во просториите на Библиотеката на Народната банка.

Лоциран во рамки на Библиотеката на Народната банка, Центарот обезбедува 
пристап до над 400 публикации на Светската банка, електронски пристап до базите 
на податоци на Светската банка, како и посебно авторизиран директен пристап до 
електронската библиотека на Светската банка со можност за пребарување на над 6.000 
примероци стручна литература. Она што овој центар го прави дополнително корисен за 
јавноста е што истовремено, на надворешните корисници им обезбедува пристап и до 
публикациите на Народната банка, во форма на годишни извештаи и работни материјали, 
како и до стручната литература со којашто располага Библиотеката на Народната банка. 
Пристапот до сите публикации, како и до базата на статистички податоци на Светската 
банка е отворен за сите заинтересирани корисници во Република Македонија. 

2.10.2. Интернет и интранет-страница

Препознавајќи ја потребата од диверзификација и подобрување на формите на 
комуникација на работата на Народната банка со јавноста, покрај редовното ажурирање, 
во последните неколку години фокус беше ставен и на унапредување на интернет-
страницата на Народната банка. Ова е од особено големо значење, имајќи предвид 
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дека во современи услови, еден од основните начини за транспарентно прикажување на 
работењето е токму интернет-страницата. Во текот на 2009 година се преземаа активности 
за унапредување на дизајнот и функционалноста на интернет-страницата на Народната 
банка, а во февруари 2010 година се премина кон новата, редизајнирана интернет-
страница. Направените измени со својот функционален, естетски и суштински карактер, 
значително ја подобрија комуникација со јавноста преку интернет-страницата. Извршена 
е обука за вработените во Народната банка кои се вклучени во публикувањето содржини 
на интернет-страницата и дадени се инструкции за унифицирање на публикуваните 
содржини. На 29.11.2010 година е променета адресата на интернет-страницата од http://
www.nbrm.gov.mk во http://www.nbrm.mk. Во текот на 2010 година е изработена 
работна верзија на Правилникот за интернет-страницата на Народната банка. Паралелно 
со овие активности, во континуитет се прават подобрувања и на содржината на интернет-
страницата, при што најголем дел од финалните информации, анализи и податоци на 
Народната банка се јавно достапни. 

Потребата за подобрување на системот на управување со информации и знаењата 
во рамки на банката доведоа и до активности за воспоставување интранет-страница. 
Активностите започнаа во 2010 година, при што таа официјално е достапна до сите 
вработени во Народната банка од крајот на ноември 2010 година. Интранет-страницата, 
како внатрешна мрежа, значително го подобрува системот на пристап до информации, 
зголемувајќи го степенот на информираност за области коишто се од значење за сите 
вработени во Народната банка. Воедно, овој систем обезбедува и поефикасна соработка 
при работење на интердирекциски / интерсекторски работни групи во Народната банка, 
имајќи предвид дека тој обезбедува лесен и едноставен пристап до информации и 
документација, релевантна за работата на формираните работни групи или тела. 

2.10.3. Унапредување на нумизматичката дејност

По интензивните активности на Народната банка за формирање сопствена 
нумизматичка збирка364, создавање постојана музејска поставка и организирање 
соодветна музејска дејност, во периодот од 2004 до 2010 година, Народната банка презеде 
мерки за натамошно збогатување на нумизматичката збирка и структурно развивање 
на работните ресурси. Покрај тоа, согласно со утврдената неопходност за дорегулација 
на правната рамка со која се утврдува процесот на збогатување на Нумизматичката 
збирка на Народната банка, во овој период беа донесени и спроведени подзаконски 
акти за процесот на откуп на оригинални и ретки монети откриени на територијата на 
Република Македонија. Истовремено, соодветно на генералната стратегија за постојано 
унапредување на музејската дејност во Народната банка, продолжи унапредувањето 
на научно-истражувачката и публицистичката работа во доменот на нумизматиката и 
монетарната историја на Македонија. 

Откуп на материјал за нумизматичката збирка на Народна банка на Република •	
Македонија

Во 2005 година беа преземени активности за повторно формирање365 на 
Комисијата за откуп на нумизматички материјал со цел да се подигнат стандардите и 
транспарентноста на процесот на откуп на монети со културно-историска и нумизматичка 
вредност за Нумизматичката збирка на Народната банка. Комисијата за откуп, составенa 

364  Нумизматичката збирка на Народната банка беше формирана во 1999 година.
365  Од формирањето на Нумизматичката збирка во 1999 година до 2003 година, врз основа на одлука на 

гувернерот постоеше Комисија за откупот на нумизматички материјал, составена од три надворешни и еден 
внатрешен член, кој беше и единствен вработен кустос. Со зголемувањето на бројот на вработени во Отсекот 
за нумизматика, Комисијата беше укината и овие активности беа пренесени на вработените кустоси.
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од два внатрешни и еден надворешен член, од 2005 година наваму ја извршува стручната 
процена на монетите коишто се понудени за откуп.

Во 2005 година, исто така, беше донесен Правилник за откуп на нумизматички 
материјал со кој се пропишуваат процедурите и критериумите според кои се врши 
откупот на вредно културно наследство за Нумизматичката збирка. Со донесувањето 
на овој правилник, подготвен согласно со постоечката правна регулатива за заштита 
на културното наследство на РМ, значително се подигна нивото на транспарентност на 
процедурата за откуп и се подобри и се унапреди работата и професионалниот капацитет 
на Комисијата за откуп. 

Комисијата за откуп на нумизматички материјал во периодот 2004 - 2010 година 
откупи 1403 монети, а во истиот период на Нумизматичката збирка ѝ беа донирани 213 
монети. На овој начин збирката беше збогатена со исклучително значајни примероци на 
пари коишто биле ковани или пак биле во оптек на територијата на Република Македонија 
во широк временски дијапазон, почнувајќи од петтиот век пр. н.е., па сѐ до шеснаесеттиот 
век од н.е.. Посебно треба да се нагласи значителното збогатување на подзбирката на 
пари ковани во рамките на античката пајонска држава со исклучително ретки сребрени 
октодрахми и тетрадрахми, како и бронзени деноминации ковани во петтиот, четвртиот 
и почетокот на третиот век пр. н.е., од страна на пајонските племенски заедници и 
пајонските кралеви Патрај, Авдолеон, Леон и Дропион. Во таа смисла, корпусот на антички 
монети во Нумизматичката збирка на Народната банка беше збогатен и со ретки златни 
статери на античките македонски кралеви Филип II и Александар III Велики. Во однос 
на средновековниот период, од посебна важност е што беа откупени два индивидуални 
трезора на златни и бакарни пари коишто потекнуваат од шестиот и од единаесеттиот 
век. 

Воведување на електронска евиденција на монетите од Нумизматичката •	
збирка на Народната банка на Република Македонија

Во текот на 2004 и 2005 година беше дизајнирана Апликација за електронска 
музеолошка евиденција на монетите од Збирката на Народната банка, којашто оттогаш 
наваму, систематски и постојано се ажурира со нови податоци. Оваа апликација овозможува 
веродостоен, брз и прецизен увид во нумизматичкиот материјал. Во периодот од 2006 
до 2010 година беа изработени околу 40 000 дигитални фотографии, беа опишани околу 
18 000 предмети и беше подготвен соодветен класификациски систем за нивното физичко 
чување во музејското депо. Оваа апликација квалитетно ја подобри работата на Отсекот 
за нумизматика, но и на сите кои имаат професионална потреба да го проучуваат и да го 
истражуваат културното наследство во сопственост на Народната банка. На овој начин, 
Народната банка практично е првата институција во Македонија којашто има целосно 
дигитализирана документација за својата музејска збирка, што во моментов брои речиси 
20 000 предмети со културно-историска вредност. 

Организирање привремена изложба по повод 60 години централно •	
банкарство во Република Македонија во рамките на одбележувањето на 
истиот јубилеј

Во 2006 година се организира и оствари привремената историско-нумизматичка 
изложба 60 години Народна банка на која беа претставени настаните и личностите кои го 
означија 60-годишното работење на Банката, но и историјата на централнобанкарското 
работење во Македонија во првата половина на дваесеттиот век, почнувајќи со работата на 
експозитурите на Отоманската банка на почетокот на дваесеттиот век. Оваа изложба беше 
отворена во холот на Народната банка како придружна манифестација на одбележувањето 
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на 60-годишнината од централнобанкарското работење во Македонија и таа беше отворена 
за јавноста во период од три месеци. 

Во рамките на одбележувањето на јубилејот, беше подготвена и промовирана 
обемна монографија за историјата на институцијата со осврт на монетарната историја на 
Македонија од античкиот период па сѐ до денес.

Објавување две публикации и едно мултимедијално ЦД за музејската •	
поставка на НБРМ

Во 2008 година, се издадоа две двојазични публикации од областа на 
нумизматиката и монетарната историја, коишто имаа за цел пред стручната и пошироката 
јавност да претстават делови од нумизматичката збирка на Народната банка. Во таа 
смисла, беше објавена студијата Монетите на Пајонија од Нумизматичката збирка на 
Народна банкa, како и двојазичниот водич низ постојаната поставка Македонија: парите 
и историјата. Покрај ова, со цел да се овозможи соодветна популаризација на постојаната 
музејска поставка, беше изработено и двојазично, мултимедијално ЦД коешто претставува 
дигитален приказ на Нумизматичката збирка и коешто, исто така, може да се прегледа и 
на официјалната интернет-страница на Народната банка.

Постојана музејска поставка на Народната банка на Република Македонија•	

Бројот на индивидуални и организирани посети на Постојаната музејска 
поставка на Народната банка во изминатиов период бележи постојано, последователно 
зголемување на годишно ниво. Во просек, поставката годишно ја посетувале 1000 до 1500 
лица, вклучувајќи ги посетите на високи делегации и гости на гувернерот и на Народната 
банка, организираните посети на ученици и студенти од Република Македонија, како 
и значителен број на странски туристи. Притоа, активностите што Народната банка ги 
презеде со цел дополнително да ја популаризира постојаната музејска поставка и својата 
нумизматичка збирка пред пошироката јавност, заедно со прогласувањето на Музејот на 
Народната банка за најдобар музеј во Македонија во меѓународниот туристички водич 
за Македонија на познатата издавачка куќа „Бред травелерс гајд“ (Brad Traveller’s Guide) 
во 2007 година, придонесоа за зголемување на бројот на посетители во изминативе две 
години за над 20%. 

2.11. Подобрување на капацитетот, функционалностите и 
сигурноста на информатичкиот (ИТ) систем

Информатичкиот систем е основата врз која лежи успешноста на работењето на 
секоја институција во денешно време. Брзиот развој на информатичката технологија во 
светот и потребата од нејзино постојано следење и воведување нови функционалности 
за зголемување на можностите и ефикасноста во работењето на вработените, 
налагаа постојани промени и во информатичкиот систем на Народната банка. Исто така, 
зголемувањето на обемот и типот на информациите и документите во секојдневната 
работа на Народната банка создаваа потреба за поголем капацитет и перформанси 
на системот во изминатите години. Значајна причина за промени беше и постојаното 
унапредување на сигурноста на системот, со цел да се намали ризикот од неавторизиран 
пристап и користење на ресурсите и информациите на Народната банка, обезбедување 
постојанa расположливост на системот и обезбедување интегритет на податоците.

Во периодот 2004 – 2011 година, беа преземени повеќе проектни активности, 
преку коишто се зголеми капацитетот, функционалноста и сигурноста на информатичкиот 
систем на Народната банка.
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2.11.1. Развој и унапредување на информатичката инфраструктура 

Најзначаен информатички проект којшто се оствари во овој период е воведувањето 
нова информатичка инфраструктура со високо ниво на достапност. Потребата 
за воведување нова инфраструктура беше евидентирана уште во 2004 година, бидејќи 
информатичкиот систем се состоеше од околу 30 помали сервери од најразличен тип со 
сопствени, изолирани дисковни простори и многу мали перформанси, што доведуваше до 
пад на апликациите. Од друга страна, постоењето на повеќе различни сервери (различен 
производител, оперативен систем итн.), како резултат на постепеното развивање на 
информатичкиот систем на Народната банка во минатиот период, создаваше проблеми и во 
нивното одржување бидејќи за секој од нив беа потребни специфични познавања. Затоа се 
започнаа активности за набавка на нова современа опрема, при што се предвиде опремата 
да ги задоволи и потребите за непрекинатост во работењето на резервната локација. 
Набавката и инсталацијата на опремата се изведе на крајот на 2007 и почетокот 
на 2008 година, со што се воспостави нова информатичка инфраструктура во 
Народната банка со високо ниво на достапност. Притоа, бројот на сервери и нивниот 
капацитет значително се зголемија. Се воведоа 36 нови сервери, робустен дисковен 
простор сместен на повеќе складови (англ. storage) и нов систем за заштита на податоци со 
архивирање на ленти. За поголема сигурност, опремата се смести на две различни локации 
и е меѓусебно поврзана за да работи во реално време, секогаш преку две линии и двојна 
комуникациска опрема. Притоа, принципот е секаде каде што е потребно, податоците да 
се чуваат и на двете локации. На двете локации има и соодветен сервер и друга опрема 
со кои може да се обработат сите податоци, дури и во случај опремата на едната локација 
воопшто да не е во состојба да работи.

Со поставувањето на новата инфраструктура голем број од старите сервери се 
заменија со нови унифицирани сервери со многу поголеми перформанси и централизиран 
дисковен простор со високо ниво на достапност. Бидејќи во новиот систем, дисковниот 
простор може да се користи и да се пренаменува од еден на друг сервер, зависно од 
потребите, се обезбеди поголема флексибилност за управување со слободниот простор. 

Новата инфраструктура со високо ниво на достапност значително го зголеми 
капацитетот на системот. Така на пример, корисниот дисковен простор (наменет за 
информациите во системот) од околу 200 GB во 2004 година, на почетокот на 2008 година 
порасна на над 4 TB реплицирани на две локации, а во 2011 година тој изнесува 6 TB 
реплицирани на две локации. Поголемиот капацитет на системот обезбеди можност за 
создавање нови апликации со поголем обем, како и функционирање на постоечките со 
поголема расположливост. Бројот на сервери на почетокот на 2011 година достигна 60 
(од кои 11 виртуелни сервери), при што покрај новите се задржаа и некои од старите 
сервери.

Воедно, се обезбеди осовременување на системот бидејќи новата инфраструктура 
беше со најновите верзии на оперативниот систем, на системот за управување со базите 
на податоци, на системот за електронска пошта итн.

Со воведувањето на новата инфраструктура со нов системски софтвер се јави 
потребата од прилагодување на постојните апликации. Во текот на 2008 и почетокот 
на 2009 година се изврши миграција на сите активни апликации во Народната банка кон 
новата инфраструктура. За да не дојде до прекин на работењето, процесот на миграција 
се одвиваше постепено, според однапред дефиниран план. Постапката на прилагодување 
на секоја апликација се состоеше од проверка на сите нејзини функционалности, проверка 
на тоа дали секој составен модул е функционален во новата околина, а доколку не беше, 
се вршеше негово прилагодување.
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Освен со овој поголем проект, функционалноста, капацитетот и/или сигурноста 
на информатичките системи на Народната банка, во периодот 2004-2011 година, беа 
унапредувани и со повеќе други проекти.

Во 2005 година, поради замената на линиите од страна на снабдувачот, се изврши 
миграција на мрежата за поврзување на Народната банка со банките и останатите 
финансиски институции, Министерството за финансии и дисперзираните трезори на 
Народната банка, со што се зголеми сигурноста на линиите. Старите линии од типот „фрејм 
рилеј“ („Frame Relay“) се заменија со нови линии ИП МПЛС ВПН.

Во јуни 2005 година беше донесен Правилникот за дигитални 
сертификати366 со кој се овозможи примена на дигиталните сертификати издадени 
од системот којшто беше инсталиран во претходниот период. Овој систем имаше 420 
сертификати, а за секој следен сертификат требаше да се изврши набавка и да се 
потрошат дополнителни средства. Од друга страна, бројот на корисници на сертификати 
во затворениот систем на Народната банка се зголемуваше (корисници се вработените 
во Народната банка, банките, штедилниците, итн.). Воедно, стариот систем немаше 
поддршка од производителот. Затоа, во 2008 година се пристапи кон воведување 
систем за електронски сертификати од „Мајкрософт“ којшто е бесплатен и за кој има 
поддршка. Со тоа се овозможи поширока примена на електронски потпишаните документи 
во Народната банка. Со воведувањето на новиот систем е надополнет стариот систем за 
управување со дигитални сертификати, во систем со неограничен број активни корисници 
вработени во Народната банка. Во април 2010 година е донесен нов Правилник 
за дигитални сертификати367 којшто го регулира работењето на новиот систем за 
дигитални сертификати.

Во 2006 година, за да се подобрат условите за сместување на информатичко-
комуникациската опремата и да се зголеми нивото на нејзина сигурност, беше извршено 
реновирање на системската сала. Притоа, покрај подобрената заштитата од 
надворешни влијанија (дотогашните прозорски стакла коишто беа дел од фасадата на 
објектот беа затворени со бариера составена од неколку слоеви на гипс-картон и челичен 
лим), беа подобрени сигурносните и другите услови во кои функционира ИКТ-опремата. 
Влезните врати беа заменети со врата отпорна на пожар којашто се отвора со двојна 
автентикација (картичка и отпечаток од прст) со што беше воведена физичка контрола 
на пристапот како важен фактор за сигурноста на ИКТ-системот. Воедно беше инсталиран 
поефикасен систем за ладење на воздухот, којшто подоцна во текот на 2008 година се 
замени со понов систем којшто е дуплиран и има можност за контролирање на влажноста 
на воздухот. За дополнителна контрола на атмосферските параметри, беше инсталиран 
систем за бележење на температурата и влагата на воздухот, чијашто функција е да 
алармира во случај на отстапување од зададените параметри. Во и пред систем-салата беа 
инсталирани камери за видеонадзор поврзани со обезбедувањето на Народната банка, 
а за заштита од пожар беше инсталиран активен систем за откривање и за автоматско 
гасење пожар.

Во 2006 година, за да се овозможи откривање и проактивно спречување на 
нападите кон системот на Народната банка и да се зголеми сигурноста на системот, 
беше воведен систем за откривање и спречување напади (IPS/IDS368). Во 2010 
година беше донесен и Правилник369 за примена на системот за откривање и 
спречување напади (IPS/IDS). Воедно беше обновено одржувањето на системот преку 

366  Број 2430 од 22.06.2005 година.
367  Број 2766 од 21.04.2010 година.
368  Intrusion Prevention System/Intrusion Detection System.
369  Број 6254 од 20.09.2010 година.
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кое дефинициите на новите потенцијални напади се преземаат од интернет и автоматски 
се вградуваат во системот.

Во 2007 година се воведе нова безжична врска до резервната локација 
наместо дотогашната безжична врска преку јавно, нелиценцирано подрачје, којашто беше 
бавна (теоретски 11 Mbps, практично околу 3,5 Мbps), а понекогаш и откажуваше нејзината 
функција што создаваше ризици (непренесување на податоците на двете локации, 
загубено инженерско време во поправка на линијата и сл.). Новата врска е со капацитет 
од 155 Mbps на лиценцирано фреквентно подрачје. На тој начин се зголеми капацитетот за 
пренос на податоците помеѓу централната и резервната локација и се обезбеди повисоко 
ниво на достапност. Иако теоретската можност е голема, практичната брзина на оваа 
врска е околу 20 Mbps поради бавноста на уредите на кои се врши шифрирање, но кои не 
се надградуваат бидејќи во овој момент брзината е доволна. Со закупот на фреквенцијата 
се гарантира дека никој друг освен Народната банка нема да емитира на тоа подрачје, што 
обезбедува поголема сигурност на врската.

На крајот на 2007 година се воведе и систем за собирање на дневниците 
на настани за да се овозможат ревизорски траги и следење на постапките на 
администраторите. На тој начин, од една страна, се создава можност за подетаљна 
контрола на администраторите за да спречат неавторизирани активности, а од друга 
страна, се обезбедуваат форензички податоци во случај на потреба да се испита кој 
извршил некаков пристап кон податоците. Овој систем е изведен со опремата којашто 
беше на располагање (без набавка) и служи како преодно решение додека не заврши 
набавката на посложен и поефикасен систем, за кој во 2009 година е изработена техничка 
спецификација и во 2010 година е започната набавка. Со новата опрема се очекува дека 
ќе се спроведе многу посовремен систем каде што прегледот низ дневниците на настани 
ќе биде многу поедноставен и побрз.

Во 2008 година беше воведен систем за филтрирање на интернет-
сообраќајот, со што се намали ризикот за пристап на вработените во банката до 
несоодветни локации на интернет, а воедно да се следи дали користењето интернет 
е за целите и функциите на Народната банка. Претходно не постоеја вакви филтри, а 
за нивното системско воведување беше донесен и Правилник370 за филтрирање на 
интернет-сообраќајот.

Во 2008 година се изврши поврзување на резервната локација на 
Народната банка со интернет со што се овозможи воведување стабилна и сигурна 
интернет-врска на резервната локација. Со тоа, во случај на подолготрајно откажување на 
интернет-врската на главната локација, Народната банка би можела да ја користи врската 
на резервната локација (за помали активности, со оглед на нејзиниот помал капацитет).

Во 2008 година се изврши замена на системот за централна мрежна 
бариера (анг. Firewall) со цел да се воведе автоматска редунданција и високо ниво на 
достапност, зголемување на функционалноста и перформансите на мрежната бариера. 
Стариот систем беше застарен и не беше под поддршка на производителот. Со набавката на 
новиот систем, конфигурацијата од стариот систем беше мигрирана кон новиот. Воедно, за 
да се регулира работата на овој систем, беше донесен Правилник371 за имплементација 
на мрежна бариера (firewall).

Во 2008 година се започна со воведување инфраструктура за систем за 
управување со документи. Пред воведувањето на оваа инфраструктура, документите 

370  Број 2653 од 30.03.2009 година.
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се чуваа само на одредена серверска локација како датотеки, без можност за следење на 
процесот на користење и управување со нив. Со воведувањето на системот се отвораат 
нови можности за колаборација на документите како што се следење верзии, заклучување 
на документите за на нив да работи само еден корисник, одобрување, следење на 
пристапот итн. Во текот на 2009 и 2010 година се направи обука на вработените 
во Дирекцијата за ИТ, како и на дел од вработените во речиси сите други дирекции, по што 
одредени дирекции започнаа да ја користат оваа инфраструктура, а се планира нејзиното 
користење да се зголемува натаму, зависно од потребите и слободните ресурси.

Во 2008 година се воведе систем за автоматско инсталирање софтверски 
надградби (patch management) за да се отстранат можностите за загрозување на 
сигурноста преку искористување на дупките во софтверот на системите (работни станици, 
сервери, итн.), со што се зголемува нивната сигурност. Покрај тоа, со новите надградби 
се добиваат и нови функционалости, коишто ја зголемуваат ефикасноста на алатките 
коишто се надградуваат. Со воведувањето на овој систем е овозможено сите сервери 
и персонални компјутери во системот на Народната банка да ги содржат последните 
софтверски надградби, што е големо унапредување на сигурноста во однос на претходната 
состојба, кога најчесто надградбите не се инсталираа или нивното инсталирање беше 
инцидентно (само на некои компјутери, само одредени надградби).

Во јануари 2009 година беше воведен Системот за надгледување 
и алармирање на серверите и мрежната опрема (SCOM) за да се олесни 
администрирањето на голем број сервери, мрежна и друга опрема. На тој начин, систем-
инженерот има едноставен достап до состојбата на уредите коишто се следат, па може 
полесно да ја открие евентуалната причина за нефункционирање или неквалитетно 
функционирање. Воедно, преку овој систем се следат и перформансите на системите и 
нивната оптовареност, што се користи за димензионирање на системот.

Во април 2009 година, се воведе Центарот за ИТ-услуги („IT Service Desk“) 
како основа за подобрување на ИТ-услугите. Преку овој систем се евидентираат сите 
инциденти (багови на апликации, расипување на компјутер, итн.), барања за услуги и 
барања за изработки или доработки на апликации. Просечено годишно се обработуваат 
3.600 пријави. За секоја пријава има евиденција кој и кога го доставил барањето и кој, како 
и кога го решил барањето, со што се овозможува ажурна евиденција на сите барања за 
ИТ-услуги, како и поголема транспарентност на Дирекцијата за ИТ кон крајните корисници 
– вработените во банката. Во текот на 2010 година, употребата на Центарот за ИТ-услуги 
е дополнета со поврзување на евиденцијата на потрошеното време на вработените во 
Дирекцијата за ИТ, преку која се создаваат можности за полесно планирање и уште 
потранспарентно работење на Дирекцијата за ИТ. Работата на Центарот за ИТ-услуги 
е регулирана во Правилникот372 за користење и постапување со информациската 
технологија. 

Во август 2009 година се изврши безбедно вклучување на новата 
дополнителна локација на Народната банка во информатичкиот систем. 
Поврзувањето на новата локација со централниот систем во Комплексот банки е преку 
закупена оптичка врска и шифрирање на комуникацијата. Со тоа се овозможи над триесет 
вработени во Народната банка да бидат постојано и сигурно поврзани со системот на 
Народната банка, извршувајќи ги истите работни задачи и од дополнителната локација, 
без притоа да се забележи големо намалување на перформансите.

Во 2009 година се воведоа во употреба алатки за автоматизација при 
одржувањето на базите на податоци. Со воспоставувањето нова инфраструктура 

372  Број 6252 од 20.09.2010 година.
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со три околини (развој, тест, продукција) во циклусот на воведување и промени во 
софтверските решенија се зголеми потребата од пренесување и синхронизирање на 
структурата на објекти во базите на податоци (табели, процедури, функции и друго) од 
една во друга околина и/или од една во друга база на податоци. Рачното извршување на 
овие активности бараше многу време и носеше висок оперативен ризик од грешка при 
преносот. За подобрување и забрзување на постапката, воведена е алатка (софтвер) со која 
се врши остварување на овие барања. Со користење на алатката, постапката на споредба 
и усогласување на структурата на објекти во различни бази на податоци (во различни 
околини) е многукратно забрзана, работата е олеснета и значително е намалена можноста 
од оперативни грешки. Воедно, во 2010 година се донесе Правилник373 за сигурност на 
системите за управување со базите на податоци со кој се пропиша сигурноста на овие 
системи, согласно со претходно направените подготовки, и со тоа се регулира работењето 
на системите за управување со базите на податоци.

Во 2010 година се изврши модернизирање на инфраструктурата преку 
која се прикажува интернет-страницата на Народната банка. За да се зголеми 
сигурноста, достапноста и перформансите на инфраструктурата со која се обезбедува 
интернет-страницата на Народната банка се воведоа два сервера поврзани во кластер со 
најнови технологии. По воведувањето, интернет-страницата достигнува достапност на 
годишно ниво од над 99,99%.

Во 2010 година беше извршена проверка на сигурноста од пробивање 
на информатичкиот систем на Народната банка преку интернет (пенетрациско 
тестирање). Притоа, преку тестирање на сите сервиси што Народната банка ги нуди преку 
интернет е воочено дека ризикот за пробивање на системот е мал. Проверката опфаќаше 
тестирање дали се добро конфигурирани и одржувани заштитните механизми коишто го 
обезбедуваат системот на Народната банка од интернет и апликациите коишто работат 
преку интернет, како и системот за електронска пошта и јавната интернет-страница на 
Народната банка.

Во втората половина на 2010 година се воведени сервери за виртуелизација, 
со цел да се зголеми флексибилноста и ефикасноста на информатичкиот систем и 
намалување на трошоците во работењето во иднина. Поставени се два сервери (т.н. 
„хостови“) на кои работат единаесет виртуелни сервери, а се планира бројот на виртуелни 
сервери во иднина да се зголемува.

2.11.2. Подигнување на нивото и сигурноста на информатичките (ИТ) 
услуги

Во периодот од 2004 до 2010 година се вршеше постојано зголемување на 
гарантираниот капацитет на интернет-линијата на системот на Народната банка 
од 256 Kbps (симетрични) во 2004 на 10 Mbps (симетрични) во 2010 година со цел да 
се овозможи брз, стабилен и постојан интернет-пристап којшто е очигледна потреба 
во денешното информатичко време. Покрај тоа што интернет-линијата се користи за 
јавната интернет-страница на Народната банка преку која се објавуваат податоците 
и информациите на Народната банка, преку неа поминуваат и електронските пораки, 
пребарувањето на интернет од страна на вработените, а од 2007 година започнаа да се 
собираат и податоци за статистички и супервизорски потреби. Во 2007 година е донесен 
Правилник374 за употреба на интернет со кој се регулира примената на интернет во 
Народната банка за електронска пошта и пребарување.

373  Број 6253 од 20.09.2010 година.
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Во тек е добивање сопствени ИП-адреси со што Народната банка ќе може паралелно 
да се поврзе на повеќе од еден обезбедувач на интернет-врски и да ги менува согласно 
со ситуацијата и потребите.

Во 2007 година беа воведени филтри за електронска пошта за справување со 
несаканата електронска пошта (spam), а во 2008 година и црни листи на испраќачи, 
со што се зголеми сигурноста и се олесни работењето на корисниците со електронската 
пошта. Подоцна, во 2009 година, со оглед на тоа дека црните листи на испраќачи даваат 
соодветни резултати и бројот на несакана пошта е незначителен, филтрите за електронска 
пошта беа отстранети заради заштеда.

Во 2007 година започнаа активности за обезбедување сигурен пристап 
до системот на Народната банка од надворешна локација за вработените на 
Народната банка. Со тоа се обезбеди поголема флексибилност во работата и можност за 
пристап до индивидуалната електронска пошта и други податоци за вработените и кога не 
се во просториите на Народната банка, доколку имаат пристап до интернет. На почетокот 
беше овозможено приклучување на системот на Народната банка само за електронската 
пошта. Овој пристап се овозможи со создавање виртуелна приватна мрежа преку интернет, 
со што значително се намалуваат можностите за неовластено преземање податоци преку 
врската, со што вработените може да се поврзат од кое било место во светот што има 
интернет. Дополнително, во текот на 2009 година овој пристап се прошири и на 
неколку други апликации коишто работат со користење интернет-пребарувач, со што се 
создава уште поголема флексибилност за вработените и можност да ја завршат задачата 
и кога се надвор од просториите на Народната банка.

Во 2008 година се воведе централизирано администрирање на системот 
за заштита од вируси и злонамерен код со цел заштитата од компјутерски вируси 
кај корисниците да биде лесна за контролирање, а со тоа и да се зголеми сигурноста 
на корисниците. Пред изведувањето на овој проект немаше точна евиденција дали 
персоналните компјутери користат антивирус и колку тој е надополнет со најновите 
дефиниции за вируси, но по завршувањето на проектот над 99% од вкупниот број компјутери 
се ажурирани со последните дефиниции за заштита од вируси и злонамерен код. Покрај 
тоа, во 2010 година е донесен и Правилник375 за антивирусна заштита.

Во 2009 година започна одредувањето сопственици на ресурси во системот 
на Народната банка и изготвувањето извештаи за пристап. Во 2010 година се 
вклучија сите дирекции во банката и процесот на одредување сопственици на ресурси 
е во тек. Притоа, Дирекцијата за ИТ одреди сопственост над податоците, врз основа 
на дотогашните информации и искуства и потоа, на раководителите на дирекциите – 
сопственици на ресурси започна на дневна основа да им се дава увид во правата на пристап 
на ресурсите за кои се евидентирани како сопственици. Како ресурси се следат датотеки, 
папки, апликации, објекти на ниво на сервер за базите на податоци, објекти во ДМС итн. 
До овие ресурси пристап имаат корисниците во банката и надвор од неа. На овој начин, 
се очекува дека нема да има непотребни пристапи, со што ќе се зголеми ефикасноста и 
сигурноста во работењето.

Во 2010 година беше спроведен проектот за воведување централно 
управувана безжична мрежа со ограничен пристап во зградата на Народната банка. 
Со тоа се овозможи вработените и нивни гости, доколку се јави потреба, да имаат пристап 
преку безжична мрежа во рамки на просториите на Народната банка. На тој начин се 
обезбедува поголема флексибилност и ефикасност во извршувањето на работните обврски 
и при одржување состаноци, бидејќи вработените имаат пристап до својата електронска 
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пошта, може да вршат интернет-пребарување и да користат определен број апликации, 
од кое било место во Народната банка.

Во 2010 година беше обезбеден пристап до системот за електронска 
пошта на Народната банка од рачен компјутер (smartphone). Со тоа се овозможи 
дополнителна функционалност за работа од преносни уреди од најразлична локација 
преку интернет. Во рамки на истиот проект беше овозможено и воведување пристап 
од компјутери коишто не се администрирани од Народната банка до системите на 
Народната банка. Така се надополни можноста за далечинско работење преку интернет во 
2010 година. Во периодот од 2007 до 2010 година работењето беше возможно единствено 
од компјутери во сопственост и администрација на Народната банка (коишто се ограничени 
по број). Со овој проект можноста за работа е зголемена на кој било компјутер со што 
бројот на можни компјутери за работа се промени во неограничен.

Во 2010 година се изврши замена на официјалниот фонт на Народната 
банка. Се воведе стандардниот фонт „Тахома“ наместо нестандардниот „Мак Ц 
тајмс“ (Mac C Times) и со тоа се обезбеди користење на проверка на правописот на 
македонски јазик (т.н. „spelling checker“). Пред воведувањето на проектот, проверката на 
правописот на македонски јазик воопшто не беше возможна со што беше оставена можноста 
за правописни грешки во документите. Со овој проект, преку новата функционалност, 
можностите за печатни грешки се намалени. Покрај тоа, за разлика од стариот фонт, 
новиот фонт може да се користи на сите уреди во светот коишто се стандардни (пр. 
паметни телефони, компјутери во странство итн.).

Во 2010 година се воведе интранет-портал во Народната банка којшто 
овозможи дополнителни информации за Народната банка на едно централно место на 
кое имаат пристап сите вработени во Народната банка.

Постојано се врши замена на стари и воведување нови персонални 
компјутери, при што се заменети околу 500 персонални компјутери. Најголем број нови 
персонални компјутери (околу 280) се воведени во 2008 година. Замената на старите со 
нови персонални компјутери е со цел тие да бидат постојано соодветни за најновите верзии 
на оперативниот систем и апликациите коишто се користат. Покрај тоа, обезбедени се 
персонални компјутери и за новите вработени, така што бројот на активни персонални 
компјутери во употреба изнесува околу 400. Зголемувањето на капацитетот на 
компјутерите може да се види преку тоа што најзастапениот компјутер во 2004 година 
имал РАМ-меморија од 256 МБ, хард диск од 6 ГБ, процесор „пентиум III“ на 500 MHz и 
ЦРТ-монитор, а во 2010 година најзастапениот персонален компјутер има РАМ-меморија 
од 2 ГБ, хард диск од 80 ГБ, процесор „кор 2 дуо“ (Core 2 Duo) и ЛЦД-монитор.

2.11.3. Подигнување на ефикасноста и сигурноста на процесот на 
развој на апликации

На крајот на 2006 година се започна со забрана за пристап на програмерите 
на продукциска околина. Притоа, таму каде што беше можно, се воведе посебна работна 
околина во која се вршеше развој и тестирање, независно од продукциската околина. Со 
воведувањето на новата опрема, во 2008 година се создадоа три околини за развој на 
апликации: околина за развој, околина за тестирање и продукциска околина. Со тоа се изврши 
потполна поделба на изработката на ново апликативно решение, од реалното 
користење во продукција. Претходната состојба создаваше ризик програмерите да 
изменат некој податок во продукциска околина без знаење на крајните корисници, или 
да настане преклопување помеѓу работата на програмерот од една страна и вработените 
коишто го вршат тестирањето од друга страна. Со новата организација, развојната околина 
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во која пристап имаат само програмерите се користи за нивни потреби, по што промените 
се пренесуваат во околина за тестирање каде што пристап имаат само вработени во 
дирекциите, коишто се задолжени за проверка на исправноста на барањето, но не и 
програмерите. Дури по добивањето позитивни резултати од тестирањето, апликацијата 
се поставува да работи во продукција. Со ова се намалија и ризиците од неавторизирани 
пристапи и промени на системот којшто се развива и на системот во продукција.

Во 2009 година се започна со подготвителни активности за стандардизирано 
раководење со проекти заради зголемување на ефикасноста на раководењето 
со проекти. За таа цел, Дирекцијата за ИТ во 2008 година побара техничка помош од 
Централната банка на Холандија во делот на раководење со ИТ-проекти. Оваа техничка 
помош се оствари во 2009 година со посета на три одговорни лица од Дирекцијата за ИТ 
на ДНБ. Како резултат од оваа обука, произлезе идеја за воведување стандардизиран 
начин на раководење со проекти којшто ќе ја опфати не само Дирекцијата за ИТ, туку 
и останатите составни делови на Народната банка. Од тие причини, во 2010 година во 
просториите на Народната банка се одржа обука на раководните лица од Народната банка 
од страна на тројца експерти од ДНБ и таа ги имаше опфатено областите на планирање 
и стандардите за раководење со проекти „Принс2“. Искуството на Централната банка 
на Холандија во овие делови е големо и позитивно, и од тие причини Народната банка 
започна со подготвителни активности за прифаќање на овие искуства преку дефинирање 
стандардизирана методологија, стандарди „Принс2“ и сите потребни шаблони за нивно 
почетно користење:

шаблон за дефинирање деловен случај (Business case)− 

ИТ-понуда за деловен случај (IT Offer)− 

иницијален првичен проектен документ (PID)− 

шаблон за периодично известување за статусот и состојбата од остварувањето на − 
проектот (Highlight Report)

шаблон на извештај за исклучоци (Exception Report)− 

документ за кориснички случај (use case)− 

шаблон за дефинирање спецификација на деловен објект (Business Object Speci-− 
fication)

Потенцијалната корист од ваквиот начин на раководење и остварување проекти 
е многу голема за Народната банка како институција. Со поголема ефикасност во 
организирањето и контролата при раководењето со проекти, Народната банка ќе биде 
поефикасна како институција во целост. Овој структуриран приод обезбедува јасна, добро 
дефинирана рамка за проектирање, документирање, надзор, контрола, остварување на 
проектот. Користењето на стандардите „Принс 2“ овозможува разложување на процесите 
во рамките на еден проект, помагајќи да се олесни контролата на временските, човечките 
и економските ресурси. Се очекува дека во текот на 2011 година на овој начин ќе се водат 
неколку поголеми проекти.

Во 2010 година беа дефинирани интерни стандарди за програмирање 
во Дирекцијата за информациона технологија. Тие се применуваат при развој и 
одржување на софтверските решенија (апликации), посебно при користење развојни 
алатки и кодирање во базите на податоци (SQL Server). Целта на овие стандарди е да го 
олеснат одржувањето на апликациите, па оттаму и потребата од нивно дефинирање е 
заради:

подобра читливост;− 

повисока сигурност и флексибилност;− 

оптимални перформанси;− 
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побрзо решавање проблеми;− 

полесно раководење;− 

полесна поддршка;− 

полесно преминување кон повисоки верзии на бази податоци и други − 
платформи;

стандардизирање форми и извештаи.− 

Користењето на Стандардите за програмирање, во голем дел, го олеснува и 
тековното следење на работата на програмерите, како и преземање или пренесување на 
одговорноста на проекти од една на друга група програмери.

Во 2005 година започна воведување електронски потписи во апликациите 
којашто активност се изведува непрекинато во сите апликации што разменуваат податоци со 
надворешните субјекти, како што се банките, штедилниците, менувачниците, брокерските 
куќи итн. На тој начин се преработија речиси сите апликации, така што сега податоците 
се електронски потпишани од страна на доставувачот.

Прилагодување на апликациите поради замена на персоналните 
компјутери во Народната банка со нови, како и поради употреба на нови, повисоки 
верзии на развојни алатки за апликации е постојана активност. Надградбата на 
апликациите кон повисоки верзии е неопходен процес, бидејќи за пониските верзии на 
развојни алатки, според светските стандарди, не постои поддршка од страна на овластените 
произведувачи. Доколку при прилагодувањето на поновите верзии се појави разлика или 
одредена нефункционалност во апликациите, тогаш следи постапка за откривање на 
грешката и прилагодување на апликациите на новата верзија.

2.11.4. Изработка и одржување на апликациите за поддршка на 
работните процеси

Паралелно со активностите за системски промени во ИКТ-системот на Народната 
банка, Дирекцијата за ИТ вршеше развој на апликации за другите дирекции во Народната 
банка. Од овој развој произлегоа преку 200 апликации коишто се развија или се 
модифицираа, со цел да се задоволат барањата на дирекциите. Поголемите активности 
се наведени подолу, групирани по дирекции и хронолошки редослед.

Апликации за Дирекцијата за истражување•	

Во 2008 година беше пуштена во употреба веб-апликација за анкетирање на 
банките со која се автоматизира постапката и се замени тековното прибирање податоци 
по електронска пошта. На овој начин банките директно се поврзуваат со системот на 
Народната банка и преку пополнување анкета во интернет-пребарувач ги доставуваат 
своите податоци. Оваа апликација има и администраторски интерфејс преку кој овластените 
корисници од Дирекцијата за истражување ги создаваат анкетите, ги активираат, а од 
прибраните податоци се изготвуваат најразлични видови извештаи.

Во периодот 2009/2010 година, за потребите на оваа дирекција беа набавени 
и инсталирани повеќе економетриски софтвери, како што се „ивјуз“ (EViews), 
„винсолв“ (WinSolve), СТАТА, „матлаб“ (MathLab) и сл.

Апликации за Дирекцијата за централнобанкарски операции и девизни •	
резерви 

Во периодот од 2004 до 2010 година, во апликацијата ЕСПО (Електронски 
систем за пазарни операции) во повеќе наврати се извршија надградби на системот 
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со нови модули во деловите за:
Аукции на благајнички записи;− 
Tрансакциско РЕПО;− 
Аукциско РЕПО;− 
Аукции на државни записи;− 
Аукции на државни обврзници;− 
Воведување аукции на државни хартии од вредност со девизна клаузула.− 

Користејќи ја оваа електронска платформа овозможено е целосно автоматизирано 
водење на пазарните операции со што е зголемено нивото на доверливост, интегритет и 
достапност на податоците.

Во 2005 година, во апликацијата за девизен пазар, се воведе сервис којшто 
ги презема податоците за тргување на девизниот пазар од „Тенфор“, за да можат тие да 
бидат достапни при изготвувањето најразлични видови извештаи коишто се користат во 
процесот на утврдување на курсот на денарот. Со овој сервис се замени претходниот начин 
на прибирање на овие податоци од банките, со што се скрати времето на објавувањето 
на курсот на денарот.

Во периодот од 2005 година до 2008 година, заради потреба од објавување 
податоци и информации на јавната интернет-страница на Народната банка за котации 
и склучени трансакции на секундарниот пазар, СКИБОР, МКДОНИА (меѓубанкарски 
каматни стапки на пазар на депозити), се воведоа сервиси коишто ги преземаат овие 
податоци од „Тенфор“ (Спајдер бонс) и ги пренесуваат на соодветна локација, а потоа се 
објавуваат. Покрај тоа, во 2007 и 2008 година се направени посебни апликации со кои се 
обработуваат податоците и се пресметуваат каматните стапки СКИБОР и МКДОНИА.

Во 2007 година се воведе нова апликација за контрола на ризиците од 
операциите со девизните резерви којашто ги презема податоците од сметководствената 
апликација, врши повеќе видови анализи и изработува различни извештаи за контрола 
на ризиците од операциите со девизните резерви. Оваа апликација понатаму постојано 
се надградуваше , зависно од новите потреби.

Во 2008 година се изработи апликација за задолжителната резерва на 
банките и штедилниците којашто го замени дотогашниот систем на примање податоци 
преку факс и внесување во Ексел. Преку новата апликација, банките и штедилниците 
ги доставуваат своите податоци за дневните состојби на контата за кои се пресметува 
задолжителната резерва електронски потпишани. На тој начин се намалува ризикот од 
грешка во пресметката и се создава база за анализа на задолжителната резерва. Воедно, 
се намалува можноста за грешка поради неисправно внесени податоци и се намалува 
потребното време за обработка.

Во 2008 година се изработи апликација за следење на инвестициите на 
нерезиденти во хартии од вредност коишто се тргуваат на домашниот пазар. 
Апликацијата преку електронска врска на дневна основа обезбедува податоци од 
Централниот депозитар за состојбите и промените во сопственоста на хартиите од страна 
на нерезидентите и од Македонската берза за пазарните цени на хартиите, врз основа на 
кои се изработуваат дневни и месечни извештаи за прометот и состојбата на хартиите од 
вредност во сопственост на нерезиденти, по пазарни цени.

Во 2009 година беше изработена и пуштена во продукција апликацијата за 
аукција на девизни депозити. Со оваа апликација се овозможи уште еден инструмент 
на централната банка. Апликацијата користи електронски потпишани понуди за девизни 
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депозити и кориснички интерфејс на кој банките се приклучуваат со користење интернет-
пребарувач.

Во 2010 година се изработи апликација за планирање на ликвидноста, преку 
која на дневна основа се добиваат извештаите за автономните фактори, инструментите 
за монетарно регулирање, движењата на финансиските пазари и нивното влијание врз 
ликвидноста во банкарскиот систем.

Во 2011 година се пушти во продукција апликацијата за извештаи за аукциите 
на хартии од вредност. Изработени се околу 20 извештаи со кои се добива комплетна 
слика за хартиите од вредност коишто се продадени преку електронските системи за 
аукција во Народната банка, како и понатамошно движење на нивната сопственичката 
структура.

Апликации за Дирекцијата за платни системи •	

Во август 2004 година беше изработена апликацијата за извештаи за 
внатрешен и надворешен клиринг во домашниот платен промет, која до 2010 година 
беше надградувана повеќе пати. Оваа апликација овозможува електронско прибирање 
податоци од банките, на дневна и месечна основа за бројот на сметки, бројот и вредноста 
на платните инструменти, бројот на картички, АТМ и ПОС-уреди итн. Апликацијата 
овозможува создавање најразлични видови извештаи (дневни и месечни) според 
однапред дефинирани критериуми, а некои од тие извештаи потоа се објавуваат на 
јавната интернет-страница на Народната банка. Апликацијата овозможува овластените 
корисници од Дирекцијата за платни системи да интервенираат и поставуваат услови за 
известување (дозволено време, денови итн.). Кон крајот на 2010 година беше изработен 
модул со можност за изготвување извештаи (во Excel) од податоци од различни видови 
бази на податоци коишто се во сопственост на Дирекцијата за платни системи.

Во 2006 година беше изработена апликацијата за регистар на благајнички 
записи. Оваа апликација овозможува заклучените трансакции при аукции на благајнички 
записи на примарен пазар, нивната сопственост, тргувањето на секундарен пазар на 
благајнички записи, како и нивното достасување, да се следи во реално време. Со 
воведувањето на ова апликативно решение се намали времето за добивање информации 
за сопственоста на благајничките записи по учесници, со што се овозможи автоматско 
порамнување на трансакциите на секундарниот пазар на благајнички записи.

Во 2006 година се воспостави систем за порамнување трансакции од 
секундарниот пазар на државни хартии од вредност којшто како потреба се појави 
со цел да заживее тргувањето на државните хартии од вредност и да се создадат можности 
за репо-операции. Изработката на овој систем овозможи тргување на секундарен пазар 
на хартии од вредност, како и склучување зделка за промена на сопственост на хартијата 
од вредност во реално време. Со воведувањето на овој систем започна работењето 
на секундарниот пазар на државни хартии од вредност. Системот како комуникациска 
платформа го користи МИПС и е автоматски поврзан со Регистарот за благајнички 
записи.

Апликации за Дирекцијата за статистика •	

Во периодот од 2004 до 2011 година, за потребите на Дирекцијата за статистика 
(ДС) и воопшто статистиката во Народната банка, беа направени, доградени и одржувани 
бројни апликативни решенија.
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Во 2005 година беше направена апликација за електронско прибирање на 
активните и пасивните каматни стапки објавени од страна на банките коишто електронски 
потпишани се доставуваат во Народната банка. За потребите на ДС во оваа апликација се 
направени најразлични видови информациски прегледи, посебно во периодот 2009/2010 
година кога апликацијата се надгради со поголем број извештаи, како и модул за динамичко 
пребарување на податоците.

Во 2005 година, паралелно се работеше и на апликацијата за електронско 
прибирање на податоците од книговодствената состојба на банките (КНБИФО), со 
која за првпат податоците од банките се доставуваа електронски потпишани. Поради 
промената на сметковниот план на банките и штедилниците во 2009 година, 
апликацијата КНБИФО значително се измени и се надгради со модул за електронско 
потпишување на податоците коишто ги доставуваат и штедилниците. Во периодот од 2004 
до 2011 година, во рамките на ова решение се изработија најразлични видови монетарни 
прегледи, билансни и други видови извештаи коишто се користат не само од ДС, туку и од 
сите останати дирекции во Народната банка, зависно од нивните потреби. За потребите 
на монетарната статистика, во 2010 година беше изработена апликација којашто како 
база на податоци ги користи податоците од книговодствената состојба на банките и 
штедилниците (КНБИФО). Оваа апликација беше изработена за да се обезбеди едноставен 
интерфејс и поголеми можности во дефинирањето на различни видови извештаи во делот 
на известувањето кон ММФ и ЕЦБ.

Во 2005 година, за потребите на статистиката беше изработена извештајна 
апликација којашто како база на податоци ги користи податоците добиени од Централниот 
депозитар за хартии од вредност. Овие извештаи се однесуваат на тргувањата на хартии 
од вредност од страна на нерезиденти и како контролни информации се користат за 
споредба со податоците прибирани од извештаите на брокерите за тргување со хартии 
од вредност на нерезиденти.

Во 2006 година, во тест-околина беше ставена повисока верзија на апликацијата 
за платен биланс. Оваа верзија како извори, покрај податоците од платниот промет со 
странство и царински декларации, ги вклучи и базите на податоци од КНБИФО, кредитни 
задолжувања/одобрувања кон/од странство, странските директни инвестиции, месечните 
известувања и други. Исто така, беше направен модул којшто на одреден сигнал ги 
замрзнува податоците од сите дефинирани извори по години.

Во 2007 година се изработи апликација преку која се внесуваат податоци 
доставени од домашни фирми коишто имаат обврска да ја известуваат Народната банка 
за краткорочни побарувања и обврски од нивното комерцијално работење со 
нерезидентите. Претходно, доставувањето на извештаите беше во хартиена форма, а 
податоците беа внесувани апликативно, од страна на оператори. Во рамките на апликацијата 
беше изработен контролен дел со можност за споредба на овие податоци со податоците 
од царинските декларации и платниот промет со странство како и извештаен дел. Во 2008 
година, се отиде чекор понапред и се изработи апликација којашто овозможи електронско 
доставување податоци, преку пристапување до порталот на Народната банка. 

На крајот на 2007 година, тековниот внос на податоците од платниот промет со 
странство се замени со нова апликација за електронско доставување на податоците 
за платниот промет со странство, којашто како идеја датира уште од 90-тите години 
на минатиот век. За да се оствари ова, Народната банка изработи апликација преку која 
банките започнаа да доставуваат електронски потпишани податоци за платниот промет 
со странство. На тој начин, во голем дел се намали рачниот внос на овие податоци коишто 
до крајот на 2007 година беа доставувани во хартиена форма, со што се постигна голема 
заштеда на време и ресурси.
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Во 2010 година, старата апликација за кредитните задолжувања/одобрувања 
(НДНП), комплетно се замени со нова, којашто овозможи работење согласно со новата 
законска регулатива. Новото апликативно решение содржи поедноставен кориснички 
интерфејс, намалување на обемот на внос на податоци со што во голем дел се оптимизира 
тековното работење. Воедно, се замени старата апликација којашто беше последна 
апликација којашто имаше база на податоци во „МС аксес“ (MS Access) со што постоеше 
ризик од губење на податоците и нефлексибилност при работа во поголема група.

Во 2010 година беше изработена апликација преку која брокерските друштва 
може да доставуваат електронски потпишани податоци за работа со хартии од вредност. 
Брокерските друштва ги доставуваа своите известувања за работата со хартии од вредност 
преку интернет-пребарувач, со рачно внесување на податоците, без електронско 
потпишување. Поради зголемен обем на работа, од нивна страна беше побарано да се 
направи нов систем преку кој сите податоци, во единствен пакет, ќе се доставуваат 
во Народната банка. Во голема мера пооптимизиран од претходниот, новиот начин на 
доставување го скратува времето на пренос на податоците од страна на брокерите и ја 
намалува можноста од грешки при внесувањето на податоците.

Во 2010 година се изработи ново апликативно решение за електронско 
доставување податоци од издадените гаранции во корист на нерезиденти од страна 
на банките, електронски потпишани. До 2010 година, овие податоци беа доставувани во 
хартиена форма по што операторите апликативно ги внесуваа во системот на Народната 
банка. Со воведувањето на новиот начин на пренос на податоци, видно се намалија 
потребното време и ресурси во однос на рачниот внос, како и можноста за грешки.

Во периодот 2004-2011 година, ДИТ постојано работеше и на:

изготвување најразлични видови извештаи, прегледи или „ад-хок“ барања од сите − 
бази на податоци коишто се во сопственост на ДС;

промена на сметковниот план којшто предизвика промена во поголемиот дел од − 
апликациите коишто што мораше да бидат прилагодени на новите сметки;

прилагодување на софтверските решенија коишто постојат во оваа дирекција, кон − 
барањата и стандардите на ЕУ.

Апликации за Дирекцијата за трезорско работење •	

Во 2004 година за Отсекот за нумизматика беше изработена апликацијата 
за нумизматичка документација. Со оваа апликација се овозможи електронско 
евидентирање на податоците за збирката на музејски предмети, а со тоа и достапноста до 
сите информации за музејските предмети. Апликацијата беше значително надградена во 
2010 година. Оваа апликација, на нивно барање, им беше бесплатно доставена на неколку 
други нумизматички музеи во Македонија.

Во периодот 2007 - 2010 година се изработија неколку апликации за потребите 
на трезорското работење, и тоа за: депонирани остави, експертиза на фалсификувани 
ефективни странски средства и евиденција на изработени ковани пари. Со овие апликации 
е овозможена електронска евиденција на соодветните податоци, со што се олеснува 
достапноста.

Во 2010 година целосно се надгради и се осовремени апликацијата за трезорско 
работење. Во оваа апликација се опфатени најразлични процеси од Трезорското работење 
како што се: готовина во централниот и другите реферати за промет со готовина, работа 
со вредносници, работа со бандероли за алкохол и цигари, работа со девизи и девизни 
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чекови, продажба на јубилејни монети. Работењето е во реално време, при што сите 
потребни информации за состојбите во централниот и другите реферати за промет со 
готовина се моментално достапни. Покрај функционалните подобрувања за крајните 
корисници, воведувањето на оваа апликација е битно и од технички аспект, бидејќи се 
отстранети неколку стари сервери на кои функционираше старата апликација.

Апликации за Секторот за супервизија, банкарска регулатива и финансиска •	
стабилност

Во 2004 година се воведе електронска размена на податоците за 
кредитниот регистар преку веб-апликација. Во 2008 година се пушти во функција 
нов кредитен регистар. Тој го зеде предвид повеќегодишното користење на стариот 
кредитен регистар, но значително ги зголеми бројот и количината на информациите коишто 
се доставуваат од банките и штедилниците за да имаме посеопфатна анализа на кредитниот 
ризик како најзначаен во банкарскиот систем. Ова решение ги задржа функционалностите 
од претходниот, но во согласност со зголемените податоци за секоја кредитна партија, 
нагло се зголеми и бројот на извештаите коишто се изготвени од системот, а коишто 
овозможуваат целосна анализа на кредитното портфолио во насока на остварувањето на 
супервизорската функција. Покрај ова, со новото решение е овозможено физичките лица 
да добијат информација за податоците коишто се обработуваат во базите на податоци во 
системот на Народната банка, врз основа на доставено барање, а согласно со законот за 
заштита на личните податоци. Во 2010 година, за полесно прегледување на податоците 
во Кредитниот регистар и изготвување извештаи за супервизорски потреби, изработен е 
дополнителен модул ориентиран кон корисниците којшто овозможува создавање различни 
видови извештаи според потребите и барањата на вработените од Секторот за банкарска 
супервизија. Се планира во иднина со овој модул да се опфатат и други видови бази на 
податоци што му се достапни на Секторот.

Почнувајќи од 2009 година се воведе системот за прибирање електронски 
регулаторни извештаи од банките и штедилниците. Со тоа се замени дотогашниот 
начин на прибирање податоци од банките за супервизорски потреби во хартиена форма. 
Изработената апликација, покрај доставувањето на податоците, овозможи и формирање 
на повеќе интерни извештаи коишто се применуваат во остварувањето на супервизорската 
активност. Со овој проект се опфатени извештаите од сите видови ризици коишто се 
јавуваат во банкарското работење, а според кои се определува бонитетот на самата 
институција.

Во 2009 година се изработи нова апликација за брз трансфер на пари. Со 
донесување на Законот за вршење на услуги за брз трансфер на пари при крајот на 2003 
година и подзаконска регулатива во 2004 година, Народната банка започна со прибирање 
на податоците од давателите на овој вид услуги. За оваа потреба беше изработена и 
беше пуштена во продукција почетната верзија на оваа апликација. Во услови кога во 
Република Македонија постоеше само еден давател на ваков вид услуга, овие податоци 
беа доставувани преку електронска пошта, при што беше овозможено пратената датотека 
да биде електронски потпишана. Поради промена во подзаконската регулатива, како и 
поради вклучување на поголем број даватели на услуги, беше пуштена во продукција 
нова апликација за електронско доставување на ваков вид податоци. Новото решение 
овозможи поврзување на секој давател на услуги со системот во Народната банка и 
доставување податоци во пакет, логички исправни и електронски потпишани.

Во 2009 година беше изработена апликација за електронско прибирање 
податоци од менувачко работење чијашто цел беше постојниот начин на доставување 
податоци од менувачите на хартија да се замени со електронски начин на прибирање. 
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Со тоа, на фирмите коишто имаат одобрение за работа (околу 260) им се даде можност 
да ги достават податоците преку интернет, електронски потпишани. Со воведување на 
новиот начин на прифаќање податоци, се намали потребното време и ресурси во однос 
на постоечкиот внос на податоци од хартија, а воедно и можноста за грешки при вносот 
е сведена на минимален ризик.

Во текот на 2009 година, започнати се активности околу воведувањето на 
ЦЕДБС за потребите на Секторот за супервизија, со кој се обработуваат 185 типови на 
документи и се автоматизираат процесите во сите три дирекции (ТС, ВСЛ, ФБМ). Во 2010 
година ЦЕДБС е поставен во продукциска околина.

Апликации за Дирекцијата за финансиско-сметководствени работи •	

Во периодот од 2004 до 2011 година, за потребите на Дирекцијата за финансиско-
сметководствени работи беа развиени, доградени и одржувани бројни апликативни 
решенија.

Во овој период, во континуитет се направени значителни измени и дополнувања 
на апликацијата Главна книга, со цел да се подобрат функционалностите коишто се 
извршуваат: евидентирање на трошоците по организациски единици, евидентирање 
на обврските по договори, подготовка на биланси и заклучни листови за аналитички 
податоци, моментален пристап до податоци од Главната книга, модул за финансиски 
извештаи коишто се користат при изработка на билансите на Народната банка. Направен 
е модул за евиденција на излезните фактури за потребите на други дирекции во Народната 
банка, преку кој се создаваат налози во Главната книга.

Во 2006 и 2007 година, старите апликативни решенија за основни средства, 
ситен инвентар и магацинско книговодство беа заменети со ново апликативно 
решение за интегрирано материјално работење. Овој софтвер постојано се надградува 
и во овој момент овозможува евидентирање набавка на стоки, услуги и работи, следење 
на распределбата и амортизацијата, автоматско создавање налози за евидентирање во 
Главната книга, влезните фактури за стоки и услуги, планирање материјали и поврзување 
со системот за набавки.

Во 2007 година, старото апликативно решение за финансиски извештаи беше 
заменето со ново, односно беше изработена апликацијата за финансиски извештаи 
во Народната банка. Во период од 2007 до 2011 година се изработени голем број 
извештаи за потребите на Дирекцијата, како на пример: биланси на успех на Народната 
банка, биланси на состојба, финансиски план итн. Заради можноста за брза и едноставна 
надградба на апликацијата со нови извештаи, таа постојано се развива. Корисниците имаат 
администраторски модул, преку кој самостојно го дефинираат изгледот на извештајот и 
сметките коишто ќе бидат вклучени во него.

Во период од 2007 до 2009 година е изработена апликација за финансиско 
планирање и планирање на инвестициите, преку која електронски се евидентираат 
овие планирања и се следи нивното остварување.

Во 2008 и 2009 година беше изработено ново апликативно решение за 
пресметка на плата со примена на бруто-принципот на пресметка. Исплатата на платата 
се врши автоматски, преку РТГС, на трансакциска сметка за секој вработен, со електронски 
потпишани налози за исплата. Изработен е и модул за исплатен персонален данок за 
вработени и надворешни лица од плата и други исплати. 



M
Y

K
C

297

Во 2010 година, апликацијата за денарска благајна е оптимизирана и дополнета 
со модул за девизна благајна. Двата модули овозможуваат евиденција по апоенска 
структура на девизите и денарите и автоматско евидентирање на промените во Главната 
книга.

Во текот на 2010 година, за потребите на ДФС, е изработена и апликација за 
сервисирање обврски од БНТ за преземен долг на Народната банка од стечајна делба 
и се преработува и се оптимизира старата апликација за службени патувања.

Апликации за Дирекцијата за правни и организационо-кадровски работи •	

За потребите на Дирекцијата за правни и организационо-кадровски работи беа 
изработени следниве апликации:

2007 - − евиденција на судски предмети; 

2007 - − интерни акти и договори - евиденција на сите постоечки интерни акти и 
договори во Народната банка;

2008 - − евиденција на збирки лични податоци - апликацијата ги евидентира 
збирките лични податоци дефинирани во Народната банка, нивните одговорни 
лица кои ги одржуваат, администратори, пристапи и видови пристапи до збирките 
на останати лица од и вон Народната банка. Апликацијата е изработена во првична 
верзија и таа, зависно од потребите и од промената во законската регулатива, 
постојано се надградува.

Во периодот од 2009 до 2011 година беа пуштени во работа повеќе модули на новата 
апликација за управување со човечки ресурси, којашто беше набавена од надворешен 
снабдувач, а каде што Дирекцијата за ИТ обезбеди инфраструктура и учествуваше во 
тестирањето. Новата апликација овозможува комплетна евиденција на податоците за 
вработените во Народната банка, работа со нив од аспект на управување со човечките 
ресурси (систематизација, отсуства и годишни одмори, стручно усовршување, нови 
вработувања/конкурси, оценување и извештаи), како и комплетно досие на вработениот 
во електронска форма. Апликацијата има моќна алатка за изготвување извештаи каде што 
корисникот е во улога на создавач на извештајот по кој било критериум и филтер.

Апликации за Дирекцијата за административно-технички работи •	

За потребите на Дирекцијата за административно-технички работи (АТ) се ставени 
во употреба следниве апликативни решенија:

2004 - трошоци на телефонската централа− . Вo Народната банка се употребува 
дигитална телефонска централа, модел „сименс хиком 300“, којашто има можност за 
евидентирање на сите излезни повици. Со цел да се овозможи увид во остварениот 
телефонски сообраќај, изработена е апликација за следење на трошоците на 
телефонската централа. Податоците се сместуваат во база, а апликативното 
решение овозможува создавање извештаи и графички прикази за остварените 
телефонски разговори за секоја организациска единица посебно, во одреден 
временски интервал, по лица и по телефонски броеви.

2005 - евиденција на набавки. − Оваа апликација е изработена со цел да се 
евидентираат сите одлуки, договори и фактури коишто се дел од процесот на 
набавки за потребите на Народната банка, да се следи остварувањето на договорите 
што Народната банка ги има склучено со снабдувачите, како и да се изготвуваат 
извештаи поврзани со процесот на набавки.

2005 - „влезни фактури“.−  Просториите на Народната банка физички се наоѓаат 
во деловен објект со повеќе правни субјекти и Народната банка се јавува како 
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администратор на материјалните трошоци и трошоците околу одржувањето 
на објектот. Со цел да се пресмета учеството на сите субјекти, изработено е 
апликативно решение „влезни фактури“ за евидентирање на фактурите за 
материјалните трошоци и трошоците околу одржувањето, изготвувањето 
рекапитулари и создавањето налози за книжење во Главната книга.

Во 2010 и 2011 година, во рамки на процесот на спроведување електронски 
систем за управување со документи во Народната банка, за потребите на Дирекцијата за 
административно-технички работи се работи на две нови решенија:

Електронска архива−  - систем за скенирање, евидентирање, архивирање, 
дистрибуирање и распределба на влезно-излезни и интерни документи во 
Народната банка како и нивен електронски пристап. Со примена на овој систем, 
доставувањето на податоците ќе биде значително побрзо, а пребарувањето на 
претходно примените и пратените документи ќе биде многу поедноставно.

Јавни набавки−  - систем за управување со документи за процесот на набавки. Овој 
систем овозможува увид во секоја фаза од процесот на набавка, при што значително 
е намалено времетраењето на набавките и можноста за грешки. Достапноста до 
која било фаза и информација околу набавките е моментална.

2.12. Подигнување на сигурноста во работењето 

2.12.1. Унапредување на системот за управување со ризиците 

Воспоставување систем за управување со ризиците•	

Првите зачетоци на еден сеопфатен систем за управување со ризиците во Народната 
банка на Република Македонија формално беше воспоставен во 2004 година, со 
донесувањето на Упатството за регулирање на интерниот контролен систем во Народната 
банка на Република Македонија376. 

Ова упатство беше подготвено од страна на Дирекцијата за внатрешна ревизија, 
којашто имаше претходно искуство и стекнати сознанија за оценување на ризиците и 
давање препораки за подобрување на ефективноста на процесите на управување со 
ризиците, што е во делокругот на нејзиното работење. Со ова упатство и формално беше 
воведен еден систематски пристап кон проблематиката на идентификување и оценување 
на ризиците во целокупното работење на Народната банка, што требаше да ги насочи 
одговорните лица на организациските единици, врз основа на оцената на ризиците и 
утврдување на степенот на ризик и неговата прифатливост / неприфатливост, да применат 
соодветни контроли. Основни сегменти врз кои се потпираше овој систем беа: наративен 
опис на сите процеси во работењето на Народната банка, врз начелата на тоа: кој, што, како 
и кога ги извршува работните задачи, потоа графички приказ на процесите (flowcharts), 
табеларен преглед (матрица на ризици) за секоја активност во процесите, воспоставени 
контролни цели и применети контроли и оцена на нивото на резидуалниот, односно 
контролниот ризик. Беше воспоставена и определена категоризација и именување на 
ризиците, односно т.н. речник на ризици.

Значајно е да се истакне дека со ова упатство, за првпат, на еден унифициран начин 
беше регулиран процесот на управување со ризиците на сите организациски единици, 
вклучувајќи го оперативниот, како и сите други ризици во нивното работење. Дотогаш, 
на ниво на Народната банка, најголемо внимание во работењето традиционално се 

376  Упатство бр. 520 од 28.10.2004 година.
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посветуваше само на финансиските ризици (пазарен, кредитен и каматен ризик), коишто 
беа концентрирани во функцијата на управување и ракување со девизните резерви. Исто 
така, за првпат јасно беше определена одговорноста за управувањето со ризици, којашто 
е во надлежност на одговорните лица на организациските единици.

Во наредните четири години, одговорните лица на организациските единици 
вложуваа напори за целосно спроведување на Упатството, при што паралелно беше 
развивана свесноста за управување со ризиците, кај вработените и пред сè кај раководството 
на Народната банка, а во крајна линија беше даден придонес за поефикасно и посигурно 
остварување на целите на работењето на Народната банка.

Внатрешната ревизија, преку извршувањето на редовните ревизии, оценуваше 
како се спроведува системот за управување со ризиците и даваше соодветни препораки 
на директорите за негово подобрување.

Унапредување на системот за управување со ризиците•	

Воспоставениот систем за управување со ризиците од 2004 година беше поставен 
на децентрализирана основа, па поради тоа се остваруваше на ниво на организациските 
единици. Искуството од примената покажа повеќе недостатоци на овој систем. Немаше 
воспоставен начин на известување и комуницирање за ризиците и системот на интерни 
контроли по вертикална линија, како ни агрегирање и анализа на информациите во овој 
домен, на ниво на Народната банка. 

Во текот на првото полугодие на 2009 година, внатрешната ревизија 
изврши оцена на системот на управување со ризиците во Народната банка, од аспект 
на најдобрите практики коишто се спроведуваат во централните банки. Притоа, даде 
определени препораки за подобрување на неговата ефикасност и ефективност во 
согласност со меѓународно применуваните модели. Во меѓународни рамки, особено во 
централните банки, сѐ повеќе во практика се спроведуваше новиот модел на интегрирана 
рамка за управување со ризиците, меѓународно прифатен модел познат под називот 
КОСО II ЕРМ (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadways Commission, Enter-
prise Risk Management - Intergrated Framework). Целите на оваа рамка се во насока на 
поддршка на процесот на донесување одлуки, преку усвојување стратегии коишто се 
трошочно ефективни во однос на ризиците, подобрување на ефикасноста на работењето, 
односно на работните процеси, работење во согласност со законската регулатива, како 
и зголемување на одговорноста на Народната банка преку јасни линии на внатрешно и 
надворешно известување. 

Во март 2010 година, врз основа на дадените препораки, соодветните искуства 
и соработката со Централната банка на Холандија, беше изработена и донесена Политика 
за управување со ризиците во Народната банка (ПУР).377 Со оваа политика, меѓународниот 
стандард, КОСО II - Управување со ризиците во организацијата - интегрирана рамка (COSO 
II ERM, Enterprise Risk Management - Intergrated Framework), беше прифатен како стандард 
врз чија основа се воспоставува рамка за управувањето со ризиците во Народната банка 
и се воведе формален, стандардизиран и структуриран пристап кон управувањето со 
ризиците. Во основа се задржува постојниот децентрализиран систем на управување со 
ризиците, но тој добива организациска структура и координација на највисоко ниво на 
управување со што се подобрува неговата ефикасност и ефективност. Имено:

ПУР ја поддржува Народната банка во остварувањето на нејзината мисија, − 
стратегија и цели;

377  ПУР бр. 02-15/IV-1/2010 од 25.03.2010 година.



C
M

Y
K

300

ПУР се однесува на сите организациски делови (сектори, дирекции, отсеци, − 
реферати), деловни процеси, проекти, информациски системи, водејќи сметка за 
разновидноста на активностите на Народната банка;

ПУР не овозможува избегнување на сите ризици, туку придонесува за ефективно − 
и ефикасно управување со ризиците и свесно прифаќање на резидуалните 
ризици;

Управувањето со ризиците е вклучено во секојдневното извршување на деловните − 
операции и се вклопува во процесот на планирање и контрола.

Со примената на овој модел, се дефинираат основните цели и компоненти на 
процесот на управување со ризиците, вклучувајќи го и начинот на кој ризиците треба да 
бидат идентификувани, оценети, управувани и контролирани, за да се намали нивното 
негативно влијание врз остварувањето на стратегијата и целите на Народната банка.

Прифатено е дека под управување со ризици се подразбира:

Постојан процес којшто се одвива низ целата организација и во кој се вклучени − 
вработените од секое ниво на организацијата;

Структурирано, навремено и воедначено идентификување на ризиците коишто − 
преставуваат закана за остварување на целите на организацијата;

Подобрување на процесот на планирање, одлучување, управување и − 
разграничување на одговорностите;

Зголемување на способноста на организацијата да се заштити од несакани и − 
неочекувани настани и веднаш да преземе акција за закрепнување;

Постојано подобрување на процесот на свесна и воедначена процена за прифаќање − 
или неприфаќање на ризиците, како и посакуваното ниво на контроли, споредено 
со толеранцијата на ризик на организацијата;

Давање разумно уверување на органите на управување на организацијата за − 
процесот на управување со ризиците;

Зголемување на свесноста за ризиците во рамки на организацијата.− 

Со формалното организирање на активностите за управување со ризиците, како 
проактивен процес на постојано идентификување на потенцијалните ризици, треба да се 
постигне подобро справување со сите поврзани ризици во Народната банка и навремено 
избегнување или намалување на несаканите ризични настани и/или загуби. 

Во текот на 2011 година започна процесот на операционализација на оваа 
политика со подготовка и донесување на Правилникот за управување со ризиците, како 
и методологии за операционализација на моделот, што ќе претставува подолгорочен 
процес. Во Правилникот за управување со ризиците детаљно ќе се прикаже начинот на 
кој целите, компонентите и соодветните одговорности за управувањето со ризиците на 
Народната банка ќе се вградат во нејзиното работење.

Внатрешната ревизија на Народната банка придонесува за процесот на управување 
со ризиците на Народната банка, преку извршување процена за соодветноста и ефективноста 
на процесот на управување со ризиците и дава препораки за негово подобрување.

2.12.2. Унапредување на сигурноста на информацискиот систем

Со поимот информација се означува резултатот од обработката, собирањето, 
манипулирањето и организирањето на податоците на начин што го зголемува знаењето 
на примателот. Таа може да биде:
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испечатена или напишана на хартија;− 
чувана во електронска верзија (компјутер, дискета, компактен диск и сл.);− 
испратена преку пошта или други електронски врски;− 
кажана во разговор (директно или преку телефон).− 

Информацијата претставува имот (средство) кое има вредност, заради што е 
потребно да биде соодветно заштитена. 

Безбедноста на информациите претпоставува примена на заштитни мерки и 
контроли со цел да се обезбеди доверливост, интегритет и достапност на напишаните, 
изречените и компјутерските информации. 

Мерките кои се преземаат за обезбедување сигурност на информациите треба 
да обезбедат континуитет на работењето, да ги минимизираат потенцијалните деловни 
штети, да ги максимизираат деловните резултати и да ги оправдаат инвестициите во 
безбедноста на информациите.

За значењето на безбедноста на информациите и потребата од мерки за 
обезбедување нивна сигурност, говорат и активностите кои се превземаат на меѓународно 
ниво чиј резултат се пропишаните меѓународни стандарди за информациска сигурност од 
групата ISO/IEC 2700х.

Во 2005 година Народната банка започна активности за подигнување 
на сигурноста на информацискиот систем согласно меѓународните стандарди. 
Така, во ноември истата година гувернерот формираше Проектна група378 за изработка 
на предлог политика за сигурност на информациите. За реализација на поставената 
задача беше обезбедена и стручно-техничка помош во рамки на Програмата за техничка 
соработка со Централната банка на Холандија.

Во јули 2006 година, како резултат на овие активности, Советот на Народната 
банка донесе Политика за сигурност на информацискиот систем на Народната 
банка на Република Македонија379 (ПСИС). Со ПСИС се утврди начинот за обезбедување 
сигурност на информациите и информациските средства преку воспоставување на 
превентивни контроли за намалување на негативните ефекти коишто можат да бидат 
предизвикани од настани што ја загрозуваат сигурноста на информацискиот систем. 
Воедно, со ПСИС се постави стратешката цел на Народната банка за усогласување на 
информацискиот систем на Народната банка со меѓународните стандарди за управување 
со сигурноста на информациските системи.

Целта на ПСИС е да обезбеди:

Доверливост - информациите и информациските средства да бидат достапни само − 
за оние корисници коишто се овластени да имаат пристап до нив;

Интегритет - точност и комплетност на информациите и на методите за нивна − 
обработка;

Достапност - овластените корисници да имаат пристап до информациите кога за − 
тоа ќе имаат потреба.

Во декември 2006 година, за набљудување на активностите за имплементација 
на ПСИС, беше формиран Надзорен одбор за информацискиот систем на Народната 

378  Решение бр. 04-14/956-2005 од 03.11.2005 година.
379  ПСИС бр.02-15/VII-1/2006 година.
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банка (НОИС)380. Покрај основната задача, Надзорниот одбор е надлежен и за:
поставување на стратешките насоки и приоритети во областа на информационата − 
технологија, 

надгледување на развојот и одржувањето на стратешките ИТ планови и − 
перформансите на ИТ системите, 

координација на приоритетите помеѓу Дирекцијата за ИТ и останатите − 
организациони единици во банката, 

оценување на адекватноста и алокацијата на ИТ ресурсите во однос на персонал, − 
опрема и ниво на услуги, како и за 

следење на останатите технолошки промени и надградби што ќе се вршат на − 
информацискиот систем на Народната банка. 

Надзорниот одбор го сочинуваат девет члена од вработените во Народната банка, 
а со него раководи вицегувернерот надлежен за информационата технологија. Начинот 
на работа на Надзорниот одбор е уреден со деловник за работа, кој е донесен на првата 
седница одржана на 30.01.2007 година. За своето работење, Надзорниот одбор на редовна 
основа го известува гувернерот.

Во декември 2006 година гувернерот овласти Одговорно лице за сигурност 
на информацискиот систем381 (ОСИС), кое е одговорно за следење на имплементацијата 
на ПСИС, на сите интерни акти кои ќе произлезат од ПСИС и врши надзор на почитувањето 
на одредбите на ПСИС. 

Во февруари 2008 година беше донесено Упатството за спроведување на 
Политиката за сигурност на информацискиот систем на Народната банка на 
Република Македонија382 . Со Упатството се пропишаа минималните општи насоки 
за заштита на информациите од намерни и ненамерни неовластени промени, нивно 
откривање и/или уништување. Минималните општи насоки дадени во Упатството беа 
задолжителни за сите корисници на информацискиот систем на Народната банка, како 
преодно решение до донесување на интерни акти (правилници, интерни процедури и 
упатства) за подетаљно уредување на соодветните проблематики од областа на сигурноста 
на информацискиот систем.

Во март 2008 година, Надзорниот одбор на својата 12 седница усвои акционен 
план за спроведување на Упатството во кој беа опфатени мерките, активностите, 
носителите на активностите и временските рокови за нивно спроведување. Акциониот 
план подразбираше реализација на 107 активности во период од две години, а нивната 
реализација беше следена на редовна основа од страна на одговорното лице и Надзорниот 
одбор.

По прифаќањето на меѓународните стандарди за сигурност на информациските 
системи како национални, во јуни 2010 година се постави и правна рамка383 за управување 
со сигурноста на информациските системи на ниво на Република Македонија. Народната 
банка уште со претходно превземените активности во значителна мерка обезбеди 
имплементација на стандардите. Со оглед на динамичкиот карактер на оваа проблематика, 
Народната банка останува на определбата за континуирано следење на стандардите и 
подобрување на системот за управување со безбедноста на информацискиот систем. 

380 Решение Бр. 04-14/1213-2006 од 27.12.2006 година.
381  Овластување бр. 04-14/273-2006 од 29.12.2006 година.
382  Бр. 769 од 01.02.2008 година.
383  Правилник за стандардите и правилата за безбедност на информациските системи коишто се користат во 

органите за комуникација по Електронски пат, Службен весник на РМ бр.83/2010.
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2.12.3. Унапредување на системот за континуитет во работењето во 
ситуација на криза

До 2005 година, Народната банка имаше обезбедено опремен канцелариски 
простор и информатичка инфраструктура на резервна локација заради обезбедување 
континуитет само на информацискиот систем во услови на кризна ситуација. 
На информатичкиот систем на резервната локација секојдневно се пренесуваа виталните 
информации од примарниот информатички систем, со што, можноста за загуба на 
информации беше сведена на максимум еден ден. 

Во 2005 година, Народната банка започна активности за обезбедување 
континуитет во извршувањето и на деловните процеси на банката. Целта беше, 
воведување на структуриран и редовен процес на планирање, ажурирање и тестирање 
на активностите и мерките неопходни за обезбедување континуитет во работењето на 
секој поединечен деловен процес. Во ноември 2005 година, гувернерот формираше 
Проектна група384, која доби задача да изработи предлог политика за континуитет во 
работењето и оправување од катастрофа. За реализација на поставената задача беше 
обезбедена и стручно-техничка помош во рамки на Програмата за техничка соработка со 
Централната банка на Холандија.

Во јули 2006 година, Советот на Народната банка донесе Политика за 
континуитет во работењето на Народната банка на Република Македонија385 
(ПКР), со која се воспостави рамка за ефикасни и координирани активности со коишто 
треба да се зачуваат репутацијата и виталните функции на Народната банка и да се 
утврди начинот на обезбедување континуитет во работењето на банката во ситуација 
на криза. Ситуација на криза, во смисла на донесената Политика, претставува ситуација 
при која се нарушени нормалното работење и работните процеси во Народната банка, 
или претставува настан што ја загрозува сигурноста и кој може да предизвика загуба на 
човечки животи или материјална и репутациска штета на Народната банка. 

ПKР има за цел да се минимизираат ризиците од нејасно и несоодветно дефинирање 
на улогите и одговорностите на учесниците коишто се одговорни за обезбедување 
континуитет во работењето, како и од загуба на драгоцено време и од слаба внатрешна и 
надворешна комуникација. 

Во декември 2006 година, за остварување на целта на ПКР, како и заради 
организирана и благовремена заштита на луѓето и материјалните добра од последиците 
во ситуација на криза, Советот на Народната банка формираше Кризен штаб386 како 
највисок орган на управување со Народната банка во вонредна ситуација. Веднаш потоа, 
гувернерот формира шест Кризни групи387 одговорни за организирање на работењето 
во Народната банка во услови на криза и назначи Одговорно лице за обезбедување 
континуитет во работењето388 надлежно за координирање на процесот на спроведување 
на ПKР. 

Во јануари 2007 година, беше изработена единствена стандардизирана форма 
за содржината на поединечниите планови за обезбедување континуитет на деловените 
процеси и поставен акционен план за изработка на плановите на деловните процеси, 
нивно усогласување и донесување на планот за непрекинатост во работењето на ниво на 
Народната банка. 

384  Решение бр. 04-14/956-2005, од 03.11.2005 година.
385  ПКР бр. 02-15/VII-2/2006, од 17.07.2006 година.
386  Одлука, О. бр. 02-15/VIII-8/2006, од 25.12.2006 година.
387  Решение бр. 04-14/1212-2006, од 27.12.2006 година.
388  Овластување бр. 04-14/273-2006, од 29.12.2006 година.
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Во текот на 2007 и 2008 година, експерти од Централната банка на Холандија 
за вработените во Народната банка одржаа низа работилници и семинари од областа 
на обезбедување непрекинатост во работењето. Воедно, сите организациски единици 
во банката работеа на изготвување Планови за обезбедување непрекинатост на 
деловните процеси во нивна надлежност. 

Плановите за обезбедување непрекинатост на поединечните деловни процеси 
содржат:

анализа на ризичноста на деловниот процес и определување на максимално − 
прифатлив прекин во работењето, 

анализа на импликациите од ризиците, − 

план за закрепнување во услови на 4 кризни сценарија, − 

начини и мерки за спроведување на планот,− 

потребен број вработени кои ќе бидат ангажирани во услови на криза и− 

анекси кон планот во кои се обезбедуваат податоци за неопходните основни средства, − 
ситен инвентар, материјали, информатичка опрема, услуги од добавувачи, контакт 
листи и сл., кои ќе бидат неопходни за успешно продолжување на работењето во 
услови на криза. 

Во септември 2009 година, по меѓусебното усогласување на плановите за 
обезбедување непрекинатост на поединечните деловни процеси, беше донесен генерален 
План за обезбедување непрекинатост во работењето на Народната банка389.

Во март и ноември 2009 година Народната банка, во соработка со експерти 
од Централната банка на Холандија, организираше работилници на тема: Подготовка и 
реализација на процесот на тестирање на плановите за обезбедување непрекинатост во 
работењето. Целта на овие работилници беше да се обезбеди обука на вработените за 
тестирање на спроведливоста на плановите за континуитет на деловните процеси 
и усвојување на единствена форма и содржина на документација и извештаи 
коишто треба да се изработат пред и по тестирањето на плановите. 

Во 2010 година Народната банка започна со редовно ажурирање и тестирање на 
плановите за обезбедување континуитет во работењето. Во текот на оваа година, беше 
направена подготовка на неопходната документација и се изврши тестирање на плановите 
на 4 деловни процеси. Ваквиот циклус на обука на вработените за спроведување на 
плановите, нивно тестирање и ажурирање Народната банка продолжува да го спроведува 
во континуитет.

2.13. Внатрешната ревизија

Унапредувањето на работењето на внатрешната ревизија се оценува преку 
унапредувањето на регулативната рамка, со која се регулира начинот и природата на 
нејзиното работење, како и преку ефектот од извршените ревизорски активности врз 
унапредување на процесот на управување со ризиците, системот на интерни контроли и 
процесот на управување во Народната банка.

389  План за обезбедување непрекинатост во работењето на Народната банка Бр. 6170, од 15.09.2009 година
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2.13.1. Унапредување на регулативната рамка на внатрешната 
ревизија

Работењето на внатрешната ревизија е организирано во согласност со член 63, 
од Законот за Народната банка на Република Македонија390, додека начинот на работа 
подетаљно е регулиран со соодветни интерни акти и интерни процедури за работа на 
Дирекцијата за внатрешната ревизија во Народната банка на Република Македонија. 

Со Правилникот за начинот на вршење на работите на внатрешната ревизија, 
Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија и 
Кодексот за професионална етика на внатрешните ревизори391, издадени од Институтот 
за внатрешни ревизори во Флорида, САД, беа прифатени како национални стандарди за 
работење на внатрешните ревизори во Република Македонија.

Стандардите за професионално извршување на внатрешната ревизија донесоа 
големи новини во начинот на извршувањето на внатрешната ревизија, од аспект на 
воведување систематизиран, постојан и дисциплиниран пристап во работењето. Со нивното 
донесување, примарна цел на внатрешната ревизија, од аспект на регулативната рамка, 
беше постигнување целосна усогласеност на работењето со меѓународните стандарди за 
професионално извршување внатрешна ревизија и спроведување на најдобрите практики 
на земјите-членки на ЕУ. 

Во 2004 година, начинот на работење на Народната банка беше регулиран со 
првиот Правилник за работа на внатрешната ревизија во Народната банка, донесен од 
Советот на Народната банка на 11.04.2002 година и со три интерни процедури за работа 
(1. Планирање на поединечните ревизии на процесите; 2. Извршување на ревизија; 
и 3. Следење на извршувањето на препораките). Поради потребата од усогласување 
на работењето на внатрешната ревизија со Стандардите за внатрешна ревизија, беше 
пристапено кон запознавање на стандардите и толкување на нивната суштината и 
значење.

Во текот на 2005 година, беа започнати подготвителни активности за примена 
на Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија 
насочени, пред сѐ, кон унапредување на работењето на внатрешната ревизија. Во врска 
со подготвителните активности за примена на Стандардите, беа започнати и активности 
за остварување техничка помош од страна на Централната банка на Холандија (во 
натамошниот текст - ЦБХ), којашто требаше да се остварува преку работни посети, учество 
на семинари, консултации и размена на информации. 

Во август 2005 година, беше извршено ревидирање и дополнување на постојните 
интерни процедури за работа на внатрешната ревизија и беше изработена нова интерна 
процедура за работа - Подготовка за вршење на ревизија, како многу значајна фаза при 
извршувањето на процесот на ревизија. 

Воедно, во 2005 година беа започнати и подготвителни активности за развивање 
нов методолошки пристап за изработка на Годишна програма392 за работа на внатрешната 
ревизија ориентирана кон ризици. Во дотогашната практика не се користела методологија 
за мерење на соодветните ризиците врзани за работните процеси, со чија примена се 
добива преглед на најризичните процеси, коишто треба да бидат предмет на ревизија 
во Годишната програма за работа на внатрешната ревизија. За остварување на овие 

390  „Службен весник на РМ“ бр. 158/2010.
391  „Службен весник на РМ“ бр. 72/2003.
392  Програмата за работа на внатрешната ревизија не е во рамки на Програмата за работа на Народната банка.
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активности, како и поради настанатите измени во организациската и кадровската 
поставеност во Народната банка, беше побарано од сите организациски делови да извршат 
ревидирање на веќе воспоставените процедури за работа393 и да изработат процедури за 
новите работни процеси, оценувајќи ги притоа потенцијалните ризици. 

На почетокот на 2006 година, беа започнати активностите за спроведување 
на меѓународните стандарди за професионално извршување внатрешна ревизија. 
Внатрешната ревизија на Народната банка изврши самостојна процена на нивото на 
усогласеност на своето работење со меѓународните стандарди за професионално 
работење на внатрешната ревизија, со цел да се идентификуваат стандардите коишто се 
применуваат, стандардите коишто не се применуваат или сѐ уште не се применливи во 
работењето на внатрешната ревизија во наши услови. Притоа, се изработи Преглед во кој 
беа наведени сите стандарди, нивен краток опис, статусот на применливост и забелешките 
во однос на идните активности коишто можеа да се преземат за поголема усогласеност на 
работењето на внатрешната ревизија со меѓународните стандарди. 

Како резултат на овие активности беше согледано дека работењето на внатрешната 
ревизија и воспоставените практики на работење требаше во многу аспекти да се надградат, 
поради што беа изработени следниве интерни акти:

На 27.10.2006 година, Советот на Народната банка усвои политика на внатрешната − 
ревизија на Народната банка. Со Политиката беше утврдена основната цел, 
независноста и објективноста, делокругот на работа, како и одговорностите, 
овластувањата, односите со екстерниот ревизор и стандардите за работа на 
внатрешната ревизија во Народната банка;

на 27.10.2006 година, Советот на Народната банка донесе ревидиран правилник − 
за работа на внатрешната ревизија во Народната банка;

пет нови интерни процедури за работа на внатрешната ревизија (1. Планирање на − 
ревизиите и изготвување годишна ревизорска програма; 2. Подготовка за ревизија; 
3. Извршување на ревизија и изготвување ревизорски извештај; 4. Следење на 
препораките дадени во ревизорските извештаи; и 5. Евидентирање на работните 
материјали по изготвен ревизорски извештај).

   
На почетокот на 2007 година, сите внатрешни ревизори станаа членки на 

Институтот за интерни ревизори во Флорида, САД. Преку овие членства се обезбедува 
пристап и запознавање со сите публикации, материјали и информации во доменот 
на внатрешната ревизија, следење на тековните трендови, како и идните планирани 
активности на ова поле на меѓународно ниво.

Во 2007 година беа започнати активностите за изработка на Методологија за 
начинот и критериумите за оцена на нивото на ризиците во работните процеси во Народната 
банка. За таа цел се изврши ажурирање и ревидирање на списокот на сите работни 
процеси во организациските единици во Народната банка. По фазата на тестирање на 
Методологијата, беше извршено оценување на нивото на ризиците на организациските 
единици, како и на поризичните работни процеси, што беше подолготраен процес, земајќи 
предвид дека од организациските единици во Банката беа евидентирани 417 работни 
процеси.

Целта на спроведувањето ваква методологија за пософистицирана анализа на 
ризиците во работењето беше да се добие пообјективна основа за изработка на Годишната 
ревизорска програма за работа ориентирана кон ризици, како и на Среднорочната програма 
за работа ориентирана кон ризици. 

393  Во 2002 година, по препорака на екстерната ревизија, се започна со посеопфатно изготвување на процедурите 
за работа. 
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Во 2007 година, исто така, беше извршено ревидирање и дополнување на 
интерните процедури за работа на внатрешната ревизија, од аспект на усогласување со 
новодонесената Политика на внатрешната ревизија на Народната банка и Правилникот за 
работа на внатрешната ревизија на Народната банка, коишто беа изработени врз основа 
на меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија и 
воспоставените практики на работење. Од аспект на спроведување на Политиката за 
континуитет во работењето на Народната банка во ситуација на криза, се изработија две 
нови интерни процедури за работа:

Подготовка за ревизија во ситуација на криза;− 

Извршување на ревизија во ситуација на криза.− 

Во ноември 2007 година, од страна на сертифицирани експерти од Холандската 
централна банка, беше извршена екстерна процена на квалитетот (external quality as-
sessement) на работењето на внатрешната ревизија во Народната банка, што согласно со 
меѓународните стандарди треба да се врши најмалку еднаш на пет години. 

  
Целите на екстерната процена беа следниве: 

Да се процени ефикасноста и ефективноста на работењето на внатрешната − 
ревизија на Народната банка; 

Да се обезбеди мислење до кој степен работењето е усогласено со Меѓународните − 
стандарди за професионална практика на внатрешна ревизија;

Да се идентификуваат можностите и да се дадат препораки и совети за подобрување − 
на остварувањата на внатрешната ревизија. 

Во март 2008 година, беше доставен Извештајот за извршената екстерна процена 
на квалитетот на работењето на внатрешната ревизија во Народната банка.

Во Извештајот беше дадено генерално мислење дека внатрешната ревизија 
делумно е усогласена394 со стандардите на Меѓународниот институт на внатрешни ревизори 
- од вкупно единаесет стандарди, внатрешната ревизија генерално е усогласена со шест 
стандарди и делумно е усогласена со пет стандарди и дека се прават позитивни напори 
за усогласување со барањата од Стандардите, но недостасуваат уште некои елементи 
за усогласување со дел од главните цели. Со тоа беше укажано на тоа дека има простор 
за подобрување и засилување на одредени ревизорски активности, а дека некои од 
недостатоците се надвор од контролата на активностите на внатрешната ревизија и треба 
да се надминат во рамките на вкупната структура на управување на Народната банка.

Дадените препораки главно потенцираа: работењето на внатрешната ревизија 
треба да се засили во доменот на ИТ-ревизијата; да се подобри прикажувањето на 
наодите во ревизорскиот извештај преку нивно рангирање од аспект на ризикот, како 
и евиденцијата на ревизорските активности, да се воведат т.н. превентивни ревизии за 
заштита од проневери и измами на работни процеси коишто даваат можност за такви 
активности; како и да се развие Програма за контрола на квалитетот и унапредување 
на работењето на внатрешната ревизија (извршување екстерна и интерна процена на 
работењето на внатрешната ревизија). 

Во април 2008 година, беше изготвен Акционен план за остварување на дадените 
препораки за подобрување на работењето на внатрешната ревизија, со соодветни 
рокови за спроведување. Во текот на 2008 година, беа започнати активности во врска 
со ревидирањето и унапредувањето на постојната регулатива со која се организира 

394  Нивоа на усогласеност: „генерална усогласеност“, „делумна усогласеност“ и „неусогласеност“. 



C
M

Y
K

308

работењето на внатрешната ревизија, пред сè од аспект на остварување на препораките 
во споменатиот акционен план.

Во март 2009 година, Советот на Народната банка донесе нов правилник за 
работа на внатрешната ревизија во Народната банка и кодекс за професионална етика 
на внатрешните ревизори, со кои се воведоа суштински промени во пристапот и начинот 
на работа на внатрешната ревизија, пред сè од квалитативен аспект. Донесувањето на 
сосема нов правилник за работа на внатрешната ревизија во Народната банка произлезе 
од потребата за:

Постапување според препораките од Извештајот за извршената екстерна процена − 
на квалитетот на работењето на внатрешната ревизија во Народната банка, 
изработен од експерти од Централната банка на Холандија, во рамки на техничка 
соработка;

Натамошно усогласување со Меѓународните стандарди за професионална практика − 
на внатрешна ревизија;

Ревидирање и унапредување на постојната регулатива со која се организира − 
работењето на внатрешната ревизија. 

Позначајните елементи на Правилникот, што воедно беа новина во однос на 
постоечката регулатива, се однесуваа на следново:

Наведување атрибутивни и изведбени стандарди за професионална практика 1. 
на внатрешната ревизија 

Во Правилникот беа наведени атрибутивните и изведбените стандарди за 
професионална практика на внатрешна ревизија, коишто треба да се применуваат при 
спроведување на ревизорските активности:

Атрибутивните стандарди ги опишуваат карактеристиките коишто треба да ги − 
поседува организацијата и лицата кои ги извршуваат активностите на внатрешната 
ревизија и даваат рамка за квалитетот на програмите за работа на внатрешната 
ревизија;

Изведбените стандарди ја опишуваат природата на активностите на внатрешната − 
ревизија и обезбедуваат квалитативни критериуми според кои ќе се оценува 
извршувањето на тие активности.

Методологија за оцена на ризиците2. 

Со Методологијата за оцена на ризиците предвидена во Правилникот се создаде 
основа за поквалитетно и потранспарентно оценување на ризиците во работните процеси. 
Воедно, се формализира процесот на проценување на ризиците, добивајќи објективна 
појдовна основа за изработка на Планот за извршување на редовни ревизии, во рамки на 
годишната програма за работа на внатрешната ревизија.

Методологијата за оцена на ризиците се состои од идентификување, анализирање, 
процена и рангирање на категориите на ризик / факторите на ризик коишто можат да 
влијаат на работењето на институцијата, од аспект на инхерентниот деловен ризик и 
интерно контролниот ризик. 

Оцена на ризикот се спроведува за секој ревизорски објект (функција / процес / 
активност) од листата на можни ревизорски објекти. Согласно со извршените процени на 
ризикот (од највисока кон најниска), се изработува приоритетна листа на ревизорските 
објекти што претставува основа при одлучување / дефинирање на ревизиите во рамките 
на Годишниот план за извршување редовни ревизии. 



M
Y

K
C

309

Матрица за процена на ризикот за ревизорски цели3. 

Матрицата за процена на ризикот за ревизорски цели се користи во подготвителниот 
период на ревизијата во кој ревизорскиот тим го оценува инхерентниот ризик и очекуваните 
контроли коишто треба да бидат применети за негово намалување. Тука се наведуваат 
контролните цели коишто ќе бидат предмет на ревизија, фокусирајќи се на позначајните 
ризици во работниот процес. Во Матрицата, исто така, се евидентираат ревизорските наоди 
во однос на применетите контроли, се опишуваат откриените недостатоци и соодветните 
причини, оценувајќи го нивото на резидуалниот ризик и идентификувајќи ги активностите 
коишто треба да се преземат од соодветната дирекција за нивно надминување. 

Матрицата треба да претставува значајна ревизорска трага за поткрепа на 
ревизорските наоди во однос на применетите контроли, односно за оцената за соодветност 
на системот на интерни контроли. 

Рангирање на наодите според нивото на идентификуваните ризици4. 

Со воведувањето постапка за рангирање на дадените наоди од аспект на нивната 
ризичност, раководството на Народната банка веднаш ќе може да ги воочи поризичните 
наоди. Поаѓајќи од можноста за настанување и големина на штетата којашто може да 
настане во случај на остварување на потенцијалните ризици, ќе се категоризираат 
дадените наоди од аспект на нивното можно влијание врз работењето на институцијата. 

Во ревизорскиот извештај, предвидено е наодите да бидат прикажани во различна 
боја: црвена, жолта или зелена, согласно со нивото на резидуалниот ризик којшто е оценет 
од страна на ревизорскиот тим, односно високо, средно или ниско ниво на ризик, соодветно 
за наведените бои. Имено, наодите прикажани со зелена боја значат дека нивото на 
резидуалниот ризик е на ниско ниво и не претставува никаква закана за работењето на 
Народната банка.

Наодите коишто укажуваат на средно ниво на ризици во работењето коишто не 
претставуваат голема закана, но што можат да ескалираат во сериозна закана ако не се 
преземат соодветни контролни мерки, се прикажуваат со жолта боја. 

Наодите коишто укажуваат на високи ризици во работењето на Народната банка, 
коишто не се сведени на прифатливо ниво и тие претставуваат закана за остварување на 
целите, репутацијата или финансиите на Банката, се прикажуваат со црвена боја.

Критериуми за давање ревизорско мислење за соодветноста на системот на 5. 
интерни контроли (СИК)

Примената на овие критериуми треба на ревизорите да им даде насока и поткрепа 
за утврдување на генералното мислење за нивото на соодветност на системот на интерни 
контроли поврзан со ревидираниот процес / активност / функција. Ревизорското мислење 
за соодветноста на системот на интерни контроли може да биде задоволително, делумно 
задоволително или незадоволително. Секое рангирање се поткрепува со образложение 
за сериозноста на наодите, специфицирајќи ги ризиците коишто не се соодветно 
контролирани и можните последици ако ризиците не се сведат на прифатливо ниво. Во 
прилог на поддршка на ревизорското мислење се наведуваат и констатациите коишто се 
однесуваат на останатите критериуми, што се однесуваат на управувањето со ризиците, 
функционирањето на системот на интерни контроли, преземањето контролни активности 
од страна на соодветната организациска структура, како и надгледувањето на системот 
на интерни контроли.

На почетокот на 2011 година беше започнато спроведувањето на Програмата 
за интерна и екстерна процена на работењето на ДВР преку извршување две интерни 
ревизии за самопроцена на квалитетот на работењето и анкетирање на директорите на 
дирекциите за квалитетот на работењето на внатрешната ревизија. 
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Контрола на квалитетот на работењето на внатрешната ревизија6. 

Со Правилникот за работа на внатрешната ревизија на Народната банка, за првпат 
беше воведена контрола на квалитетот и унапредување на работењето на внатрешната 
ревизија, преку извршување екстерна и интерна процена на нејзиното работење. Со 
развивање на Програмата за интерна и екстерна процена на работењето треба да се 
постигне поквалитетно и стандардизирано работење преку редовно вршење самостојна 
процена на работењето од аспект на усогласеноста со меѓународните стандарди за 
внатрешна ревизија и интерните акти. Исто така, најмалку еднаш во период од пет години 
треба да се изврши екстерна процена на работењето на внатрешна ревизија на Народната 
банка.

Во првото полугодие на 2010 година, како резултат на сите новини во 
работењето воведени со новиот правилник, беа ревидирани сите интерни процедури за 
работа на внатрешната ревизија.

Во текот на 2010 година, од аспект на натамошно усогласување со Меѓународните 
стандарди за внатрешна ревизија и подобрување на квалитетот и ефикасноста на 
работењето, во работењето на внатрешната ревизија беа спроведени и дополните на 
основните стандарди за вршење внатрешна ревизија: Стандардот 2010 - Планирање 
(поточно 2010-2, Користење на процесот на управување со ризици при планирање на 
активностите на внатрешната ревизија), Стандардот 2050 - Координација (поточно 
2050-2, Мапи на давателите на екстерни и интерни уверувања и советодавни услуги) и 
Стандардот 2120 - Управување со ризиците (поточно 2120-2, Управување со ризиците на 
внатрешната ревизија). 

Во продолжение се наведени активности на внатрешната ревизија во 2010 година 
преку кои било унапредено нејзиното работење или бил даден придонес за унапредување 
на работењето на Народната банка:

зачленување на Народната банка во Институтот за стандардизација на РМ преку − 
назначување свој претставник во рамки на технички комитети преку кои активно 
се учествува во воведување и прифаќање на меѓународните стандарди од интерес 
на Народната банка;

евалуација на работењето на внатрешната ревизија од страна на другите − 
организациски единици во Народната банка.

Во 2010 година продолжија активностите во врска со спроведувањето на 
Програмата за интерна и екстерна процена на работењето на внатрешната ревизија преку 
спроведување интерна квалитативна процена на работењето на внатрешната ревизија од 
аспект на усогласеноста на работењето со Меѓународните стандарди за професионална 
практика на внатрешната ревизија.

Во 2011 година, започнаа активности за суштинско зајакнување на ревизорските 
активности на ИТ, а Народната банка, претставена преку ИТ-ревизорот, стана член на 
ИСАКА (Асоцијација за ревизија и контрола на информациските системи). Овие активности 
се во насока на дополнување на Правилникот за работа за унапредување на работењето на 
внатрешната ревизија и во врска со: управување со ИТ-ревизија, развивање на ревизорски 
план за работа на ИТ, препознавање и ревизија на слабости на ИТ, генерални ИТ-контроли, 
надворешни ИТ-услуги и ревизија на ИТ-проекти.

На овие активности се надоврзува изработката на апликацијата АРС (Audit Risk 
System - Систем за внатрешна ревизија заснована врз ризици) за поефикасно работење 
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на ДВР. Имено, засновајќи се врз методологијата на работа на внатрешната ревизија, со 
оваа апликација се овозможува работење со голем обем на податоци коишто прецизно 
и автоматизирано ќе бидат обработени. Од создадената релациска база на податоци ќе 
може да се добиваат потребните прегледи по најразлични влезни параметри, при што 
ќе биде запазен интегритетот на податоците, а со тоа и точноста на прегледите. Воедно, 
многу побрзо ќе се изработуваат покомплексните прегледи како:

Преглед на предмети за вршење ревизија (Audit Universe) и− 

Преглед на ревизорски извештај и дадени препораки.− 

 
Резимирано, во периодот 2004 - 2011 година, од аспект на унапредување на 

регулативната рамка на внатрешната ревизија, беа постигнати суштински подобрувања 
во работењето на внатрешната ревизија. Во 2004 година работењето на внатрешната 
ревизија беше регулирано со Правилник за работа и три интерни процедури, додека во 
2011 година, работењето на внатрешната ревизија е регулирано со соодветна политика, 
правилник, осум интерни процедури, методологија за процена на ризиците, програма 
за интерна и екстерна квалитативна процена на работењето на внатрешната ревизија, 
годишна и среднорочна програма за работа ориентирана кон ризици (за првпат изготвена 
во 2009 година, за период 2010-2012 година), како резултат на извршени соодветни 
активности во предметниот период. Голем дел од остварените активности беа извршени 
со помош на остварената техничка соработка со Централната банка на Холандија, којашто 
во периодот 2004 - 2011 година се остварува во континуитет секоја година, освен во 2005 
година.

2.13.2. Резултати од извршените ревизорски активности

Унапредувањето на регулативната рамка доведе до поквалитетно и поефикасно 
извршување на ревизорските активности, што индиректно требаше да придонесе за 
поуспешно остварување на основните цели на внатрешната ревизија, а тоа се проценување 
и подобрување на:

ефективноста на процесот на управување со ризиците;− 

соодветноста и ефективноста на интерни контроли; и− 

ефективноста на процесот на управување.− 

Во натамошниот текст, ги резимираме ефектите од извршувањето на основните 
ревизорски активности, односно извршувањето на редовните ревизии и процесот на 
следење на остварувањата на дадените препораки, во наведениот период395 (табела 
40). 

Извршување на редовните ревизии •	

Во овој период, ревизиите беа извршувани со два ревизорски тима, секој тим 
составен најмалку од двајца ревизори, во различен состав за различни видови ревизии. 
Од аспект на видот на ревизијата, беа извршувани пред сè оперативни ревизии, ревизии 
на усогласеноста, финансиски ревизии и ИТ-ревизии, коишто добија на квалитет со 
доаѓањето на ИТ-ревизорот во внатрешната ревизија, во 2010 година. По потреба беа 
извршувани и вонредни ревизии. Во рамки на времето предвидено за извршување на 
ревизиите беа планирани денови за подготовка за ревизијата, вршење на ревизијата и 
изготвување извештај од ревизијата. За извршување на секоја поединечна ревизија беше 
изработена Ревизорска програма, во која се планираат сите ревизорски активности во 

395  Податоците за 2011 година се некомплетни и затоа не се прикажани.
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рамки на утврдениот временски период за извршување на предметната ревизија. Овие 
ревизорски програми редовно беа доставувани до раководството заради запознавање со 
предметот на ревизија и ревизорските активности. 

Предмет на оперативните ревизии беа позначајните работни процеси коишто 
се одвиваат во рамките на поединечни отсеци, како посебни организациски делови на 
дирекциите во Народната банка. Притоа, оценувањето на соодветноста и ефективноста 
на системот на интерни контроли во процесите беше спроведувано преку проверка на 
воспоставените контролни мерки и активности за остварување на следниве контролни 
цели: коректност, комплетност, навременост, усогласеност, авторизација, доверливост, 
континуитет и можноста за контрола на активностите.

Допoлнително, во релација со тригодишниот „стенд-бај“ аранжман со ММФ, 
одобрен на 31.08.2005 година, согласно со препораката од Safegards Assessment Report 
(САР), од 06.03.2006 година, ДВР имаше обврска, заклучно со 31.08.2008 година, на 
квартална основа да врши ревизија на процесите на изработка на монетарните податоци 
на Народната банка: нето домашната актива (НДА) и нето меѓународните резерви (НИР), 
како и на нивната усогласеност со сметководствената евиденција. 

Врз оваа основа беа извршени вкупно осум ревизии, коишто беа поврзани со 
работењето на Дирекцијата за статистика, Дирекцијата за централно-банкарски операции 
и девизни резерви и Дирекцијата за финансиско-сметководствени работи. Основната цел 
на овие ревизии беше утврдувањето и проверката на:

Точноста и конзистентноста на монетарните податоци: нето домашната актива на − 
Народната банка и нето меѓународните резерви, со сметководствената евиденција, 
и

Усогласеност на работењето со интерните процедури за работа и методологии за − 
изработка на монетарните податоци и методологијата за изработка на НИР.

Битно е да се напомене дека од 2006 година, за разлика од минатите години, 
кога со ревизијата се опфаќал само еден работен процес, се пристапи кон значително 
проширување на предметот и опфатот на ревизиите, како и на начинот на извршување 
на ревизорските активности. Наместо ревизија на еден работен процес, од 2006 година, 
предмет на ревизија беа повеќе или сите работни процеси, во рамките на поединечни 
отсеци, како посебни организациски делови на дирекциите во Народната банка, што може 
да се види и од табелата. 
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Табела 40
Вкупно дадени препораки во ревизорските извештаи по години и процент на нивно 
остварување

  
Во периодот 2004 - 2011 година беа извршени вкупно 123 ревизии, на вкупно 

214 работни процеси, при што за утврдените наоди беа дадени вкупно 466 препораки 
за подобрување на системот на интерни контроли, со цел да се обезбеди поефикасно и 
поефективно работење, како и заштита на средствата на Народната банка. 

Од 2009 година, согласно со новиот правилник, воведена е новина во начинот 
на прикажување на утврдените наоди, коишто согласно со нивото на резидуалниот 
ризик којшто е оценет од страна на ревизорскиот тим се прикажуваат во различна боја: 
црвена, жолта или зелена, односно прикажуваат високо, средно или ниско ниво на ризик, 
соодветно. Со воведувањето на оваа постапка за рангирање на дадените наоди, од аспект 
на нивната ризичност, раководството на Народната банка веднаш ќе може да ги воочи 
поризичните наоди.

Во анализираниот период, забележителен е трендот на намалување на бројот 
на дадените препораки во просек по еден работен процес. Од прикажаните податоци 
во табелата бр. 1, се забележува дека од 3 дадени препораки на еден работен процес, 
во 2004 година и 3,5 дадени препораки на еден работен процес во 2005 година, тој 
број во 2010 година е намален на 1,5 препораки на еден работен процес. Ова значајно 

Дадени препораки

по години
Период

Ревизорски

извештаи
2004-2010

РИ бр.  1 3 3 5 8 5 - 6

РИ бр.  2 7 4 14 1 6 10 5

РИ бр.  3 2 4 10 5 4 - -

РИ бр.  4 - 4 3 22 2 5 2

РИ бр.  5 11 1 2 2 5 12 8

РИ бр.  6 3 6 4 5 3 2 6

РИ бр.  7 3 4 9 9 3 - 3

РИ бр.  8 3 3 4 8 3 4 -

РИ бр.  9 1 2 8 6 4 - 4

РИ бр. 10 1 5 4 3 4 4 4

РИ бр. 11 5 3 2 6 6 2 2

РИ бр. 12 2 4 5 5 1 - -

РИ бр. 13 - 4 4 4 2 3 -

РИ бр. 14 1 - 6 5 1 4 7

РИ бр. 15 1 - 3 - - 4 4

РИ бр. 16 1 - 12 - - - -

Вонреден РИ бр. 1 - - 15 - 4 7 -

Вонреден РИ бр. 2 - 6 - - 1 - -

Вонреден РИ бр. 3 - - - 4 - - -

Safequard Assessment

Report/1,2,3,4 - - 2 - - - -

Вкупно извршени

ревизии 16 15 21 21 19 16 15 123

Ревидирани работни

процеси 16 15 48 34 35 31 35 214

47 (3,0) 53 (3,5) 112 (2,3) 93 (2,7) 54 (1,6) 57 (1,8) 50 (1,5) 466

40 48 86 79 50 50 38

27 43 83 73 49 50 37

13 5 3 6 1 0 1

% на остварување 67,50% 89,5 % 96,5% 92,4% 98,0% 100,0 % 83,0%

20102004 2005 2006 2007 2008 2009

Вкупно дадени препо-

раки и број препораки по

работен процес во ()

Вкупно препораки за

тековната година

Остварени

препораки

Неостварени

препораки
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подобрување, пред сè, се должи на високото ниво на остварување на дадените препораки 
во ревизорските извештаи. 

Во просек, ова значи дека во предметниот период, дадените препораки по еден 
работен процес се намалени за 57%, што укажува на тоа дека, генерално, процесот на 
управување со ризиците од страна на одговорните лица на организациските единици се 
подобрува, а следствено на тоа и соодветноста и ефективноста на системот на интерни 
контроли на ревидираните процеси. 

Процес на следење на остварувањето на дадените препораки•	

Во 2004 година, процесот на следење на остварувањето на дадените препораки 
од претходно извршените ревизии беше однапред планиран преку извршување соодветни 
ревизии за остварување на препораките. Ваквиот начин на следење не ги опфаќаше сите 
дадени препораки и се извршуваше доста задоцнето во однос на роковите за остварување 
на препораките. 

Во втората половина од 2005 година, за да се зголеми ефективноста 
на процесот на следење, имајќи предвид дека крајниот ефект се добива само преку 
остварувањето на дадените препораки, овој процес почна да се извршува на квартална 
основа, веднаш по истекот на рокот за исполнување на препораките. Оваа активност 
се вршеше преку писмените известувања за постапување по препораките од страна на 
предметната организациска единица и преку проверка на ревизорскиот тим на самото 
место во самата дирекција. 

Од табелата 41 се забележува дека во периодот 2004 - 2010 година има 
позитивни движења од аспект на процентот на остварување на дадените препораки. Во 
просек во периодот 2004 - 2010 година, процентот на остварување на дадените препораки 
изнесува 89%, а во последните три години, од 2008 до 2010 година, овој процент е 
зголемен и во просек изнесува 94%. Со овој податок, исто така, се потврдува сериозното 
залагање на одговорните лица во организациските единици за успешно спроведување на 
дадените препораки.

Во врска со неостварените препораки, треба да се наведе дека тие биле во постапка 
на остварување којашто доцнела од оправдани причини, односно биле остварени со 
задоцнување. 

Табела 41
Структура на идентификуваните ризици во периодот 2004 - 2010 година
Идентификуван

и ризици

2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % Период

2004-

2011

Оперативен 25 34,72 31 43,66 86 53,09 67 60,91 45 58,44 44 73,33 21 46,67 320

Информациски 17 23,61 14 19,72 26 16,05 18 16,36 14 18,18 8 13,33 8 17,78 105

Репутациски 14 19,44 10 14,08 22 13,58 12 10,91 12 15,58 4 6,66 9 20 80

Персонален 10 13,89 10 14,08 13 8,02 8 7,27 1 1,3 2 3,34 4 8,89 45

Правен 2 2,78 4 5,63 5 3,09 3 2,73 3 3,9 2 3,34 3 6,66 21

Ризик на
системи 1 1,39 1 1,41 8 4,94 2 1,82 1 1,3 - - - - 13

Сметководствен 2 2,78 1 1,41 1 0,62 - - 1 1,3 - - - - 5

Ризик на

катастрофа 1 1,39 - - - - - - - - - - - 1

Кредитен - - - - 1 0,62 - - - - - - - - 1

Вкупно

ризици 72 100 71 100 162 100 110 100 77 100 60 100 45 100 597

Ревидирани

процеси 16 15 48 34 35 31 35 214

Идентифику-

вани ризици

на еден

работен

процес
4,5 4,7 3,4 3,2 2,2 1,9 1,2
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Во табелата е прикажана структурата и процентуалната застапеност на поодделните 
видови ризици идентификувани во ревидираните работни процеси, врз основа на 
наодите со кои се утврдуваат слабости во системот на интерни контроли. Споредбено 
гледано, се забележува дека структурата на идентификуваните ризици утврдени во 
наодите од ревидираните работни процеси е речиси идентична, но со поместувања во 
процентуалното учество. Оперативниот ризик, како потенцијален ризик убедливо е 
најприсутен при извршувањето на работните процеси коишто биле предмет на ревизија, 
а по него следуваат информацискиот и репутацискиот ризик, како најчести потенцијални 
ризици во работењето на централните банки. 

Во предметниот период, при ревизијата на 214 работни процеси биле утврдени 
вкупно 597 ризици врзани за наодите со кои се утврдуваат слабости во системот на интерни 
контроли. За надминување на овие слабости биле дадени соодветни препораки, со чие 
остварување овие ризици беа сведени на прифатливо ниво, земајќи предвид дека во текот 
на предметниот период, беа остварени главно сите дадени препораки.

Битно е да се напомене дека во последниве седум години се забележува тренд 
на намалување на ризиците идентификувани при извршувањето на ревизиите. Тоа 
најдобро се воочува преку анализа на показателот на идентификуваните ризици на еден 
работен процес, којшто во целиот период, од 2004 година, па до 2010 година, постојано 
се намалува. Поаѓајќи од 2004 и 2005 година, кога во просек имало 4,6 идентификувани 
ризици на еден работен процес, во 2010 година овој показател е сведен на 1,2 ризици 
на еден работен процес (намалување за 74%). Овој тренд укажува на подобрување на 
процесот на идентификување, оценување и управувањето со ризиците од страна на 
организациските делови во Народната банка. Тоа е исто така резултат и на високото ниво 
на остварување и постапувањето по препораките, дадени во ревизорските извештаи. 

2.14. Соработка со меѓународни институции и вклученост во 
евроинтеграциските процеси 
 
2.14.1. Соработка со Меѓународниот монетарен фонд (ММФ)
 

Во периодот од 2004 до 2011 година, ММФ спроведе вкупно осумнаесет 
мисии во Република Македонија, а во тие рамки исто толку и во Народната банка, од 
кои шест беа редовни мисии за консултации согласно со членот 4 од Статутот на ММФ. 
Изминатите седум години беа одбележани со активна соработка помеѓу Република 
Македонија и ММФ, при што посебно треба да се истакнат следниве проекти: преговори 
и одобрување тригодишен „стенд-бај“ аранжман на Република Македонија со ММФ во 
текот на 2005 година; одобрување и извршување на предвремената отплата на целосниот 
долг на Република Македонија кон ММФ во мај 2007 година; одобрување на кредитната 
линија за претпазливост (Precautionary Credit Line - PCL) во јануари 2011 година, при што 
Република Македонија стана првата земја на која ѝ е одобрен овој нов инструмент на 
ММФ. Во анализираниот седумгодишен период, Народната банка редовно учествуваше 
на пролетните средби и Годишното собрание на ММФ и на Светската банка, како и на 
состаноците на холандската конституенца (каде што спаѓа и Република Македонија), 
коишто се одржуваат на редовна годишна основа. 

Во текот на 2005 година, Народната банка беше вклучена во преговорите со 
Меѓународниот монетарен фонд за одобрување тригодишна програма со Фондот поддржана 
со „стенд-бај“ аранжман. По неколку остварени посети од ММФ, официјалното барање 
за нов аранжман беше финализирано и испратено до ММФ на 16 август 2005 година, по 
што на 1 септември следуваше и Одлуката на Извршниот одбор на ММФ за одобрување 
на тригодишниот аранжман со Република Македонија, за периодот од 31 август 2005 до 
30 август 2008 година. 
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Со новиот аранжман, на Република Македонија ѝ беа ставени на користење 
средства во износ од 51,7 милиони специјални права на влечење - СВП (или приближно 75,8 
милиони американски долари согласно со тогашниот курс). Аранжманот беше третиран 
како аранжман за претпазливост и средствата не беа наменети за трошење, при што 
беше остварено само едно повлекување во износ од 10,5 милиони СВП или 15,3 милиони 
американски долари (на 31.08.2005 година).

Договорот со ММФ имаше поставено одредени квантитативни критериуми, коишто 
беше неопходно да се исполнат за времетраењето на проектот, како и одредени индикативни 
таргети, со кои се одредуваше временската рамка за спроведување на договорените 
структурни реформи. Квантитативните критериуми поставени со Меморандумот за 
економски и финансиски политики коишто се однесуваа на Народната банка или се следеа од 
извештаите на Народната банка, беа следниве: пораст на девизните резерви, определување 
на нето домашната актива на Народната банка и на нето домашните кредити на државата 
од Народната банка. Дополнително, беа поставени и посебни, квантитативни таргети 
коишто се однесуваа на трошењето на државата. Исполнувањето на квантитативните 
критериуми беше следено на тримесечна основа, додека исполнувањето на комплетната 
програма со Фондот беше предвидено да се ревидира на полугодишна основа.

 Освен квантитативните критериуми со Меморандумот за економски и финансиски 
политики беа дефинирани и голем број структурни реформи поставени како услов 
за одобрување на аранжманот. Народната банка имаше директна одговорност за 
остварувањето на дел од овие реформи и тоа:

подготовка на измени во Законот за банките заедно со Министерството за финансии, − 
заради зајакнување на регулативата во делот на: критериумите за подобност, 
одземањето на дозволата за работа (лиценцата) и воведувањето привремена 
управа; 

зајакнување на платниот систем преку изготвување измени во Законот за платен − 
промет и Законот за Народната банка;

зајакнување на банкарската супервизија и подготовка на План за развој на − 
супервизијата; 

надградување на кредитниот регистар во соработка со Централниот регистар на − 
Република Македонија;

подобрување на правилата за управување и раководење со девизните резерви;− 

воспоставување рамка за секундарно тргување со државни записи;− 

стартување репо-трансакции за учесниците на пазарот;− 

воспоставување монетарни интервенции преку репо-трансакции;− 

и развој на систем за користење на државните записи за монетарни цели.− 

Сите наведени реформи, беа остварени, со исклучок на оние за кои не беа создадени 
потребните предуслови (главно поврзани со операциите на отворен пазар, каде што заради 
постојниот вишок на ликвидност на банкарскиот систем, не беше возможно монетарните 
операции да се вршат преку репо-трансакции.) 

Соработката со тимот на ММФ при склучен аранжман се состоше од редовни ревизии 
на макроекономските проекции, како основа за утврдување на таргетите во аранжманот 
при посетите на тимот; следење на извршувањето на другите обврски од аранжманот; 
како и редовно информирање на ММФ за движењата во домашната економија. 

Во текот на 2006 година, претставниците на Народната банка покрај на редовните 
средби на ММФ, учествуваа и на вонредната средба на холандската конституенца во 
Амстердам, одржана во ноември. Средбата им беше посветена на промените во квотите 
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на земјите-членки на ММФ и новата распределба на правата за гласање. Исто така, во 
текот на 2006 година гувернерот учествуваше и во изборот на новиот извршен директор 
на ММФ. 

Во текот на 2010 година се одвиваа преговорите за кредитната линија за 
претпазливост (Precautionary Credit Line - PCL) со Меѓународниот монетарен фонд. 
Кредитната линија за претпазливост се одобрува на земји со солидни макроекономски 
остварувања, но со потенцијална ранливост и изложеност и на ризици. Оваа кредитна 
линија претставува еден вид обезбедување на планираната буџетска потрошувачка, во 
случај на остварување на потенцијални ризици. 

На 19 јануари 2011 година, Извршниот одбор на ММФ го одобри двегодишниот 
аранжман со Република Македонија, преку користење на инструментот кредитна линија 
за претпазливост во износ од 413.4 милиони СДР, или околу 475,6 милиони американски 
долари, под поволни услови. Република Македонија е првата земја-корисник на овој нов 
инструмент на ММФ. 

Во јануари 2011 година, тим на ММФ ја спроведе мисијата за оцена на 
механизмот за заштита на средствата во Народната банка (Safeguard assessment). Оваа 
мисија е дел од условите на ММФ за одобрување на Кредитната линија за претпазливост 
на Република Македонија. Оцената на мисијата се заснова врз дијагностички преглед на 
рамката за раководење со централната банка, при што се анализираат пет клучни области 
од работењето на централните банки: системот на надворешна ревизија, законската 
структура и независноста на банката, финансиското известување, системот на внатрешна 
ревизија и системот на внатрешна контрола. Мисијата утврди напредок во сите области 
коишто беа цел на оцена, како и намалување на вкупниот ризик во системот за заштита 
на средствата во Народната банка.

2.14.2. Соработка со Светската банка

Во периодот 2004-2011 година, Народната банка имаше активна соработка и 
со Светската банка. 

Во јуни и септември 2004 година, Народната банка беше вклучена во 
подготвителни мисии за проектот БЕРИС (Business Environment Reform and Institution 
Strengthening Project), којшто беше насочен кон реформа на деловното опкружување и 
зајакнување на јавните институции коишто имаат директен контакт со деловната заедница 
или влијаат врз нејзиното функционирање. Првично беше планирано Народната банка да 
користи дел од средствата на проектот во износ од 269 илјади евра за унапредување на 
Кредитниот регистар, но по отпочнувањето на проектот беше утврдено дека со интерно 
развивање на оваа област, новиот кредитен регистар ќе биде функционален една година 
порано. На 31.10.2007 година, Народната банка официјално се откажа од користење 
на средствата од проектот БЕРИС наменети за набавка на софтвер и хардвер за новиот 
кредитен регистар и продолжи со активности за самостојно унапредување на Кредитниот 
регистар. 

Во јануари 2005 година, беше остварена мисија на Светската банка за подготовка 
на Проектот за реформа на сметководството и подигање на институционалните капацитети 
во оваа сфера (Project on the Road to Europe - Program for Accounting and Institutional 
Strengthening - REPARIS). Оваа подготвителна мисија беше насочена кон подигање на 
капацитетите за корпоративно сметководство и ревизија, односно за подобрување на 
корпоративното финансиско известување. Во рамките на овој проект, Народната банка 
имаше значителен придонес во изготвувањето на новите билансни шеми, новите обрасци 
за известување и новиот сметковен план за банкарскиот сектор.
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 Во 2006 година, Народната банка учествуваше во мисиите за подготовка и 
преговарање на вториот ПДП (PDPL 2 - Second Programmatic Development Policy Loan), како 
една од клучните институциите за осмислување на економските политики. Во меморандумот 
од последната мисија за ПДПЛ2, беше поздравено усвојувањето на Планот за развој на 
супервизијата во Народната банка, изготвен со помош на експерти од Светската банка и 
ММФ.

Во текот на март 2008 година, експерти на ММФ и Светската банка спроведоа 
процена на финансискиот сектор во Република Македонија. Наодите и препораките беа 
објавени во финалниот извештај. Општата оцена беше дека финансискиот сектор има 
остварено голем напредок во споредба со 2003 година, со ставање посебен акцент врз 
напредокот на банкарскиот сектор во Република Македонија. Финансиската стабилност на 
банките е оценета како задоволителна. Сепак, беше истакната потребата од внимателно 
следење на состојбата на големите банки, поради нивната поголема кредитна изложеност 
и ефектите од меѓународната финансиска криза. Препораката упатена до Народната банка 
беше продолжување со активностите за следење на кредитниот раст и засилување на стрес-
тест анализите на кредитниот ризик. Во Извештајот се потенцира и одличниот напредок 
во банкарската супервизија, зголемувањето на нејзината независност и подобрувањето 
на квалитетот. Беше истакнато дека банкарската регулатива и супервизија, со одредени 
мали исклучоци, се усогласени со Основните базелски принципи. Исто така, беше 
нагласен напредокот во сферата на платните системи, со особен осврт кон активностите 
за унапредување на РТГС на Народната банка. Како клучни предизвици за Народната 
банка беа наведени следниве:

понатамошно зајакнување на ефективната банкарска супервизија и следење на − 
примената на новата банкарска регулатива од страна на банките;

воведување дополнителен надзор врз инфраструктурата и зголемување на − 
сигурноста на инфраструктурата за извршување на електронски плаќања;

дополнително беше посочена потребата од зајакнување на финансиската − 
сигурносна мрежа, преку спроведување симулации на финансиски кризи и 
тестирања на институциите вклучени во сигурносната мрежа. 

Во Извештајот се потенцира и напредокот и усовршувањето на кредитниот регистар 
во Народната банка и беше препорачано, согласно со одличните резултати, супервизијата 
на банкарскиот систем да остане во рамките на Народната банка.

Во јануари 2010 година, беше остварена посета на тим од финансискиот отсек на 
Светската банка. Тимот имаше за цел да изврши анализа на финансискиот систем, како и да 
ги започне подготвителните активности за планираното воспоставување Координативен 
комитет на супервизорските органи на финансискиот сектор - проект за којшто беше 
планирано да биде поддржан со ДПЛ 2 од Светската банка. 

Во септември 2010 година, беше остварена дводневна посета на тимот експерти 
од Секторот за финансиски и деловен систем на Светската банка. Оваа мисија се фокусира 
врз подготовката на компонентата за финансиски систем на ДПЛ 2 и преговорите за 
поставеноста на Координативниот комитет на супервизорски органи на финансискиот 
сектор. Надвор од средствата предвидени со ДПЛ 2, на Народната банка ѝ беше понудена 
можноста за користење техничка помош во рамките на посебниот инструмент на Светската 
банка за поддршка на балканските земји (Balkans Facility) наменета за унапредување на 
капацитетот на Народната банка за спроведување макрострес-тест на банкарскиот систем 
во Република Македонија и за помош при дефинирањето на поимот „системски банки“. 

Воедно, во септември истата година, беше остварена и мисија за идентификација 
на потребата и утврдување на состојбите пред преговорите за вториот ДПЛ (Development 
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Policy Loan). Мисијата за идентификација, како трет столб на ДПЛ 2, ја утврди потребата од 
поддршка и понатамошно зајакнување на стабилноста и флексибилноста на финансискиот 
сектор. Во рамките на овој приоритет беше предложено (а) да се воспостави Комитет за 
финансиска стабилност, како тело одговорно за донесување одлуки во случај на кризи; (б) 
воспоставување Координативен комитет на супервизорските органи, каде ќе соработуваат 
претставници на прудентната супервизија на банките, на секторот „осигурување“, 
супервизијата на пензиските фондови, капиталните пазари, како и овластени претставници 
на Министерството за финансии; (в) усвојување на новиот Закон за Народната банка.

Во рамките на оваа мисија треба да се спомене спроведениот макрострес-тест 
за утврдување на нивото на кредитен ризик кај македонскиот банкарски систем. Тестот 
беше спроведен во текот на септември 2010 година, а финалниот извештај е објавен од 
Светската банка во декември 2010 година. Во него се изнесени клучните наоди на стрес-
тестот и одредени препораки како Народната банка да го унапреди стрес-тестирањето.   

На 16 декември 2010 година, Народната банка и Светската банка го отворија 
Заедничкиот јавен информативен центар, сместен во Библиотеката на Народната 
банка. 

2.14.3. Соработка со Банката за меѓународни порамнувања (БИС)

Во периодот 2004-2011 година, гувернерот на Народната банка на 
Република Македонија ја претставуваше институцијата на редовните состаноци во 
Банката за меѓународни порамнувања во Базел, коишто се одржуваат на секои два 
месеци. Нивната основна цел е да им се овозможи на претставниците на банките што 
се членки на системот активно да дискутираат на теми поврзани со движењето на 
светската економија и на финансиските пазари, да ги разменат своите ставови на теми 
поврзани со централнобанкарските активности и тековните проблеми. Во анализираниот 
седумгодишен период, Народната банка оствари исклучително корисна соработка со БИС, 
преку остварени посети на експерти, размена на искуства и информации, како и учество 
на претставници од Народната банка во редовни работни тела и работни средби во БИС. 

  
2.14.4. Вклученост во евроинтеграциските процеси

Во изминатите седум години, Народната банка на Република Македонија беше 
вклучена во големиот број активности за пристапување на Република Македонија кон 
Европската унија. 

Во периодот од 1 октомври 2004 година до 14 февруари 2005 година, 
Народната банка беше вклучена во подготовката на одговорите на Прашалникот на 
Европската унија, коишто се однесуваа на Економските критериуми, како и во поглавјата 
Слободно движење на услуги, Слободно движење на капитал, Економска и монетарна 
унија и во поглавјето Статистика.

Од 2005 година, во рамки на дијалогот со ЕУ, претставници на Народната банка 
на Република Македонија, редовно на годишна основа, учествуваат на состаноците 
на Поткомитетот за економско-финансиски прашања и статистика и Поткомитетот за 
внатрешен пазар и конкуренција со Европската комисија. На овие состаноци се дискутира 
за актуелните движења во мaкедонската еконoмија, како и за идните предизвиците во 
соодветните области. Воедно, повремено, претставници на Народната банка учествуваа 
и на состанокот на Комитетот за стабилизација и асоцијација. 

Од 2005 година, по стекнувањето на кандидатскиот статус на Република 
Македонија, Народната банка (како и Министерството за финансии), преку свој претставник, 
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редовно учествува на експертските состаноци за проекциите на Европската комисија за 
земјите-кандидати, коишто се одржуваат двапати годишно - пролетна и есенска проекција. 
Преку овие состаноци е овозможено согледување на проекциите на Европската комисија за 
ЕУ и глобалните движења. Очекувањата и проекциите на Европската комисија за земјите-
кандидати се предмет на дискусија во рамки на состаноците, при што во контекст на 
финализирање на проекциите на Европската комисија значајни се и влезните информации 
од претставниците на соодветните земји.     

Од 2006 година, Народната банка редовно учествува во подготвувањето на 
Претпристапните економски програми (ПЕП) на Република Македонија, коишто се 
изготвуваат секоја година, за идниот тригодишен период. Во оваа програма се прикажуваат 
последните движења во различни сфери на економијата и воедно, се образложуваат 
проекциите и очекувањата за следниот тригодишен период, со акцент на активностите 
коишто се во насока на постепено приближување на домашната економија кон економијата 
на ЕУ. Во контекст на Претпристапната економска програма, вообичаено, Европската 
централна банка остварува посета на Народната банка, при што во детали се дискутира за 
политиките и очекувањата за наредниот период. Народната банка, преку свој претставник 
(заедно со претставник на Министерството за финансии), е вклучена и во процесот на 
разгледување на оваа програма на двете редовни средби на Економско-финансискиот 
совет на Европската комисија, а гувернерот на Народната банка учествува со свое излагање 
на финалниот состанок на министерскиот дијалог на министрите за финансии и економија 
на ЕУ и земјите-кандидати.

  
Од 2006 година, по добивањето на кандидатскиот статус на Република Македонија, 

Народната банка се вклучи во системот за исполнување на обврските од претпристапното 
партнерство. Овластени претставници на Банката учествуваа првенствено во пет од 
работните групи формирани за подготовка на Националната програма за усвојување на 
законодавството на Европската унија (НПАА) и за подготовка на преговарачките позиции 
за преговорите за членство во Унијата, и тоа во:

Работната група за економски критериуми;− 

Работната група за поглавјето 3.4 − Слободно движење на капитал;

Работната група за поглавјето 3.9 − Финансиски услуги;

Работната група за поглавјето 3.17 − Економска и монетарна унија;

Работната група за поглавјето 3.18 − Статистика.

Од 2008 година, учесници од Народната банка беа вклучени и во работните групи 
за исполнување на обврските од поглавјето 3.24 Правда, слобода и безбедност, во делот за 
спречување фалсификување на еврото, како и од поглавјето 3.31 Надворешна безбедносна 
и одбранбена политика. Назначените лица, во координација со надлежните дирекции и 
Отсекот за меѓународни односи, вршат годишна ревизија на НПАА. Исто така, Народната 
банка изготвува и редовни месечни извештаи за исполнувањето на обврските од НПАА.

Во периодот од 2006 до 2010 година, согласно со НПАА се усвоени, променети 
или надополнети 97 подзаконски акти заради пренесување (транспонирање) на 
европското законодавство во регулативата на Народната банка. Од нив 27 се во областа 
на платните системи, со 34 се регулира банкарското работење и финансиските услуги, а 
36 го регулираат спроведувањето на монетарната политика. 

Народната банка редовно учествуваше и на состаноците на Работниот комитет 
за евроинтеграции, национално тело за следење на исполнувањето на обврските од 
претпристапното партнерство и на обврските од Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација. Исто така, Народната банка даваше свој придонес кон националното учество 
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во извештаите на Европската комисија за напредокот на Република Македонија во 2008, 
2009 и 2010 година.

Во април 2008 година, поради зголемените обврски на Народната банка во 
процесот на пристапување кон Европската унија, во рамките на Кабинетот на гувернерот 
беше формиран Отсекот за меѓународни односи. Неговото формирање имаше за 
цел да го подигне нивото на капацитетите на Банката за исполнување на обврските 
коишто произлегуваат од евроинтеграциските процеси и да ја подобри соработката со 
релевантните меѓународни институции и останатите централни банки. Отсекот е составен 
од два реферати - Реферат за односи со Европската унија и Реферат за меѓународна 
соработка, коишто се надлежни за координирање на активностите во Народната банка 
поврзани со исполнувањето на обврските во процесот на евроинтеграција, комуникацијата 
и координацијата со Европската комисија и Европската централна банка, но и со 
националните институции вклучени во овој процес. 

Меѓу надлежностите на отсекот е и координирањето на техничката помош на 
Европската унија преку инструментот ТАИЕКС. Во анализираниот седумгодишен период, 
Народната банка подготви триесет и две апликации за користење помош преку овој 
инструмент, од кои во финална фаза се одобрени десет проекти. Првиот проект беше 
подготвен од Дирекцијата за истражување во 2007 година, а во текот на 2009 и 2010 се 
остварени уште три проекти во областа на статистиката, еден проект на тема спречување 
на фалсификувањето на еврото и една експертска мисија за намалување на готовината во 
оптек. Во 2011 година ќе бидат остварени уште четири проекти коишто се веќе одобрени, а 
се наменети за подигање на капацитетите во сметководствените активности, финансиската 
регулатива, супервизијата и платните системи. Исто така, се очекува и одобрување на 
дополнителни, седум проекти во областа на статистиката.

Заклучно со 2009 година, меѓу најзначајните активности на Народната 
банка поврзани со процесот на пристапување кон ЕУ, секако беше исполнувањето на 
обврските од првата фаза на Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА). Во првата 
фаза од Спогодбата, Народната банка беше вклучена во исполнувањето на обврските 
коишто произлегуваа од главата 5 - Движење на работниците, основање претпријатие, 
обезбедување услуги, капитал и главата 8 - Политики на соработка, од ССА. Преку 
навремено исполнување на своите обврски во делот на платните системи, супервизијата, 
монетарната политика и финансиска стабилност Народната банка даде значаен придонес 
кон приближување на следниве области кон европската регулативата и европските 
практики:

процесот на отворање банка, нови филијали и подружници;− 
слободното движење на капиталот, − 
процесот на размена на податоци со Европската унија;− 
процесот на приближување на Народната банка кон Европскиот монетарен − 
систем;
унапредување на статистиката во Република Македонија;− 
зајакнување на банкарската супервизија и регулатива и приближување на − 
националната законодавна рамка кон законодавството на ЕУ;
унапредување на финансискиот и особено, на банкарскиот систем во Република − 
Македонија.

Воедно, Народната банка е подготвена за обврските коишто ѝ претстојат по 
преминувањето во следната, втора, фаза од Спогодбата. 

Во 2009 година, Народната банка на Република Македонија за првпат се вклучи 
во користењето средства од инструментот за претпристапна помош - ИПА. Во рамките 
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на првата компонента од оваа помош одобрен е проектот за Ревизија и усогласување на 
правните, организациските и потребите од ресурси на Народната банка на Република 
Македонија во процесот на пристапување кон Европската централна банка и Европскиот 
систем на централни банки. Проектот има за цел да ги подигне капацитетите на Народната 
банка, како и да ја оспособи Банката за идното членство во Европскиот систем на централни 
банки и Европската централна банка. Спроведувањето на овој проект ќе овозможи:

воведување стратегија на монетарната политика ориентирана кон стабилизација, − 
како дел од подготовките за влез во Европскиот монетарен систем,

 изградба на инструментите за интервенција на пазарот на пари и девизниот − 
пазар, 

 зголемување на ефикасноста и безбедноста на платните системи,− 

 зајакнување на капацитетите за анализа на економските и финансиските − 
случувања, 

 зголемување на примената на техниките за проектирање,− 

 прибирање пошироки статистички серии и зголемување на прецизноста на дел од − 
постојните статистички серии,

зголемување на квалитетот и безбедноста на банкнотите, − 

и подобрување на квалитетот во управувањето на централната банка.− 

Средствата за финансирање се обезбедени од страна на Европската комисија 
и со национално кофинансирање на Народната банка, а остварувањето на проектот 
ќе биде со помош на Европската централна банка и националните централни банки во 
Евросистемот.

Народната банка на Република Македонија беше активно вклучена и во проектот 
ИПА на Европската комисија за справување со ефектите на финансиската криза, а директно 
насочен кон подигнување на супервизорските капацитети на земјите од Западен Балкан 
и Турција. Проектот ИПА (IPA Multi-Beneficiary Crisis Response Package) започна да се 
спроведува во 2010 година и се очекува дека ќе трае до завршувањето на програмата 
во 2011 година. Народната банка учествува во овој комплексен проект, во делот што се 
спроведува во соработка со Европската централна банка, а се спроведува во форма на 
стручно усовршување на супервизорите во Народната банка, преку програма насочена 
кон јакнење на банкарската супервизија и анализата на финансиската стабилност, 
подигнувањето на институционалните капацитети на супервизорските органи на 
земјите-учеснички за прекугранична соработка, вклучувајќи ги тука и земјите-членки на 
Европската унија. 

2.14.5. Оценки за работењето на Народната банка 

Оцени за работењето на Народната банка во Извештаите на Европската •	
комисија за напредокот на Република Македонија во пристапувањето кон 
Европската унија

По добивањето на кандидатскиот статус, еднаш годишно, Европската комисија 
(ЕК) го објавува Извештајот за напредокот на Република Македонија во пристапувањето 
кон Европската унија (ЕУ). Во него, меѓу другото, се дадени и коментари за напредокот 
на Народната банка во однос на приближувањето кон Европските директиви и стандарди 
на работење, за сегментите коишто спаѓаат во делокругот на работење на Народната 
банка. 

Во врска со економските критериуми, односно капацитетот за справување 
со конкурентскиот притисок и пазарните сили во Унијата, во Извештајот за напредокот 
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на ЕК во периодот од 2006 до 2008 година е наведено дека е забележан значителен 
напредок во финансискиот сектор, посебно во доменот на продлабочувањето на 
финансиското посредување, зголемувањето на конкурентноста на финансискиот пазар 
и во зацврстувањето на законската рамка со која се регулира секторот. Посебно се 
нагласува зајакнувањето на финансиската супервизија, како и зголемената независност на 
супервизорските и регулаторните агенции, меѓу кои и на Народната банка. Во извештаите 
од 2009 до 2010 година, ЕК истакнува дека режимот на де факто фиксен девизен курс на 
денарот во однос на еврото остана непроменет, што значително помогна во одржувањето 
на довербата во финансискиот систем во периодот на светската криза. Дополнително е 
нагласено дека финансискиот сектор остана стабилен и ги преброди турбуленциите на 
меѓународните финансиски пазари, што во голем дел се должи на построгите регулаторни 
стандарди и силните супервизорски капацитети. 

Во областа на движењето на капиталот и меѓународните плаќања во 2006 
година е утврдено дека се исполнети условите предвидени со првата фаза од Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација, со потреба од некои дополнителни усогласувања. Со оглед на 
дадената препорака за подготовка на стратегиски документ за развој на платните системи, 
во 2007 година е донесена Стратегија за развој на платниот систем на Република Македонија 
до 2011 година. Со донесувањето на новиот Закон за платниот промет (во 2007 година), 
донесувањето на подзаконските акти и усвоената Стратегија за развој на платните системи, 
ЕК забележа напредок во законодавството за платните системи. Оценето е дека Народната 
банка ја зајакна функцијата за следење на платниот систем во согласност со Законот за 
платен промет и најдобрите практики на централните банки во евросистемот. Во врска 
со слободното движење на капиталот, позитивно е оценетo укинувањето на обврската на 
нерезидентите да отвораат старателски сметки кај деловните банки при купување хартии 
од вредност и права за располагање со хартии од вредност. ЕК позитивно се изјасни и во 
врска со оперативното законодавство за регулирање на операциите на девизниот пазар, 
при што истакнува дека тоа е делумно усогласено со европското законодавство. Во врска 
со спречувањето перење пари, ЕК наведува дека Народната банка во 2009 година објави 
прирачник за поставување и спроведување на програмата за спречување перење пари, со 
кој секоја банка се обврзува да изработи сопствена програма за спречување на перењето 
на пари, вклучувајќи и формирање на централна база на податоци и одржување постојани 
обуки на вработените. Сепак, во делот за платните системи, ЕК во 2009 и 2010 година 
упатува и критики коишто се однесуваат на: неусогласеност на новиот Закон за платниот 
промет со Директивата 2007/64/ЕЗ; одлагањето на целосното спроведување на Законот, 
бидејќи Министерството за финансии ги измени регулативите за платните инструменти и 
го продолжи рокот за нивно спроведување во земјата од 1 август 2009 година на 1 јануари 
2010 година; според ЕК, провизиите за прекугранични електронски плаќања сè уште 
се диспропорционални со оние на домашните електронски плаќања. Од овие причини,  
Народната банка во 2011 година започна со анализа на искуствата на другите земји 
кандидати во доменот на прекуграничните плаќања, како и со анализа на новините 
сврзани за наведената директива.

Во врска со финансиските услуги, во 2006 година е утврдено дека е 
остварен напредок во банкарската супервизија, особено со донесувањето на 
Развојниот план за супервизија од Народната банка. Сепак, нагласено е дека е 
потребно и понатамошно зајакнување на супервизорската дејност, вклучително 
и на примената на Базел 2 стандардите и усогласување сo Директивата за потребно 
ниво на капитал. Значителен напредок е утврден со усвојувањето на новиот Закон за 
банките (во 2007 година) и големиот број подзаконски акти донесени од Народната 
банка, за усогласување на банкарската регулатива со соодветните директиви на ЕУ. 
Воедно, беше истакнато дека во 2007 година Народната банка започна со 
спроведувањето на Развојниот план за супервизија и направи значителен 
напредок во примената на методологијата за супервизија ориентирана кон ризици. 
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И во 2008 година е забележан напредок во областа на банкарството и финансиските 
конгломерати. Се истакнува дека Народната банка дополнително се приближи до 
примената на супервизија којашто се темели врз ризици, дека дополнително беа зајакнати 
супервизорските практики, капацитети и експертизи, особено преку зајакнувањето 
на Секторот за супервизија, банкарска регулатива и финансиска стабилност. 
Во областа на инфраструктурата на финансиските пазари, ЕК согледа напредок 
со донесувањето на Законот за финансиски колатерал, иако е оценето дека Законот 
не е усогласен со европската регулатива во врска со конечноста на порамнувањата. 
Беше истакнато и усвојувањето на заеднички акциски план од страна на Народната 
банка, Министерството за финансии, КХВ и супервизорите на осигурителниот сектор 
за приближување до супервизорските стандарди на ЕУ и до најдобрите меѓународни 
практики за супервизија на банкарскиот сектор, секторот осигурување и за хартии од 
вредност.

Во доменот на финансиските услуги, во согласност со дадените препораки, во 2009 
година беше утврдено дека Народната банка прифаќа дополнителни делови од рамката 
Базел 2, што претставува и спроведување на Директивата за потребното ниво на капитал. 
Беше одбележано и дека од 1 јануари 2009 година, банките беа обврзани да ги применуваат 
меѓународните стандарди за финансиско известување, донесени во 2004 година. Според 
ЕК, административните капацитети на одделот за супервизија на Народната банка се 
задоволувачки во однос на бројот на вработени и нивните квалификации. Во Извештајот 
за напредокот од 2010 година беше одбележано дека беа донесени повеќе подзаконски 
акти, дека беа применети поголем дел од Основните базелски принципи за банкарска 
супервизија, како и дополнителни делови од Базел 2. Беше истакнато дека Народната банка 
ја унапредува супервизијата на банкарскиот сектор со примената на супервизија којашто 
се темели врз ризици и дека одржува добра соработка со супервизорските органи од 
земјите, чии банки ги поседуваат најголемите банки во Република Македонија. Позитивно 
беше оценето потпишувањето меморандум за разбирање за одржување на финансиската 
стабилност и управување со финансиски кризи помеѓу Народната банка и Министерството 
за финансии. Истакнато е и воспоставувањето Комитетот за финансиска стабилност, 
којшто го сочинуваат членови од Народната банка и Министерството за финансии, како и 
на Комитетот за координација на четирите финансиски супервизорски органи.

Во делот за Економска и монетарна унија, уште од Извештајот за напредокот 
во 2006 година, подготвеноста на монетарната политика за евроинтеграциските процеси 
е оценета на високо ниво. Дадените препораки се однесуваа на создавање предуслови за 
интеграција на Народната банка во Европскиот систем на централни банки и усвојување 
законска регулатива со која ќе се гарантира институционалната и финансиската независност 
на Народната банка и персоналната независност на раководството на Народната банка. 
Во 2007 година е означено дека е постигнат напредок во зголемувањето на независноста 
на централната банка со донесувањето на измените во Законот за Народната банка, 
со кои се зајакна функцијата гувернер. Сепак, нагласена е потребата од дополнителни 
законски одредби со кои експлицитно ќе се забрани монетарното финансирање на 
јавниот сектор, како и привилегираниот пристап до средства на јавните институции и 
привилегираната положба на властите во пристапот до финансиските институции. Во 2008 
година, поздравено е воспоставувањето посебна организациска единица за финансиска 
стабилност во Народната банка, како и зајакнатата соработка со супервизорските 
органи од другите земји. И во следните извештаи, ЕК бележи натамошно унапредување 
на институционалните и административните капацитети на Народната банка. Посебно 
одбележан е напредокот во доменот на развојот на финансиските пазари, особено на 
меѓубанкарскиот пазар на депозити и девизниот пазар, како и напредокот во доменот на 
монетарната и платнобилансната статистика и нивното усогласување со меѓународните 
стандарди. Препораките на ЕК во доменот на правната рамка, беа спроведени со 
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донесувањето на новиот Закон за Народната банка во декември 2010 година (којшто ќе 
биде опфатен во следниот извештај на ЕК). 

 Во делот за статистиката е одбележан напредок во статистиката на националните 
сметки, а воедно во 2009 година е истакнато дека е подобрена соработката помеѓу 
Народната банка, Министерството за финансии и ДЗС, преку потпишаниот меморандум 
за соработка помеѓу овие три институции на полето на макроекономската и финансиската 
статистика. Во доменот на финансиската контрола во 2009 година е наведено дека е 
направен ограничен напредок во борбата за спречување на фалсификување на еврото и во 
надградбата на националниот механизам за соработка при известувањето за сомнителни 
банкноти. Истакнато е дека Народната банка издаде упатства за сите банки со кои се 
укажува на начинот за известување при појава на сомнителни банкноти.

Оцена на експертската мисија од Европската комисија за финансискиот •	
сектор на Република Македонија

Во средината на јуни 2007 година, во Република Македонија беше спроведена 
експертска мисија од страна на Европската комисија, за оцена на напредокот на Република 
Македонија во примената на европските и меѓународните стандарди во регулативата и 
супервизијата на одделните сегменти од финансискиот систем. Во рамки на оваа мисија беа 
опфатени и активностите на Народната банка како овластен супервизорски и регулативен 
орган за банките. 

Мисијата беше спроведена непосредно пред усвојувањето на Законот за банките 
од 2007 година. Од страна на мисијата беше оценето дека донесувањето на овој закон 
ќе претставува значаен чекор кон приближување на регулативна рамка за банките во 
Република Македонија кон европските директиви и значително унапредување во доменот 
на корпоративното управување, консолидираната супервизија, давањето дозволи и 
согласности, преземањето корективна акција и управувањето со ризиците. 

 
Со дел од Базелските принципи за ефикасна банкарска супервизија коишто се 

однесуваат на управувањето со поодделни ризици396 мисијата утврди неусогласеност, но 
сепак тоа беше целосно надминато со донесувањето на Законот за банките и подзаконската 
регулатива којашто произлегува од овој закон, што беше потврдено и со последователната 
мисија ФСАП на ММФ и Светската банка во 2008 година.

Основната препорака на мисијата во врска со регулативата се однесуваше на 
потребата за натамошно усогласување со банкарските директиви397. Токму во оваа насока 
беа подоцнежните напори на Народната банка за постепено воведување на елементите 
од Базел 2 во домашната регулативна рамка, а во согласност со обемот и сложеноста на 
активностите коишто ги вршат банките.

Институционалниот капацитет на супервизијата на Народната банка и нејзиниот 
кредибилитет помеѓу пазарните учесници беше оценет исклучително позитивно. Сепак, 
беше дадено укажување дека супервизијата треба да биде подготвена да ги следи промените 
во банкарската регулатива и банкарското работење (појава на нови банкарски групи, 
зголемување на активностите на банките на меѓународните пазари, либерализацијата на 
пазарот, промени во регулативата). Притоа, беше посочено на значењето на преминот 
кон супервизија на ризиците, но мисијата не даде оцена на новиот супервизорски 

396  Ризикот на земја, пазарниот ризик, ликвидносниот ризик, оперативниот ризик и ризикот на каматни стапки 
во портфолиото на банкарски активности. 

397  Директивите 2006/48/EC (Directive relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions 
(recast)) и 2006/49/EC (Directive on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (recast)).
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пристап со оглед на тоа дека преминот сѐ уште не беше завршен во периодот во кој таа 
се спроведуваше.

Следејќи ги препораките на мисијата, Народната банка веднаш по нејзиното 
завршување покрена иницијатива за потпишување меморандум за соработка со францускиот 
супервизорски орган (заради подружница на странска банка којашто е основана и работи 
во Република Македонија), а во текот на 2010 година вакви иницијативи беа поднесени и 
до органите во Австрија и Холандија. Меморандуми сѐ уште не се потпишани. Народната 
банка активно учествува во соработката со странските супервизорски органи којашто 
се одвива во рамките на формираните супервизорски колеџи за банкарските групи 
чиишто матични субјекти се од Грција и Словенија и во кои членуваат банки од Република 
Македонија. 

Усогласеност на банкарската супервизија на Народната банка со Базелските •	
принципи за ефикасна банкарска супервизија

Основните принципи за ефикасна банкарска супервизија, познати и како Базелски 
принципи, ги опфаќаат најзначајните супервизорски стандарди чиешто исполнување 
овозможува воспоставување и одржување ефикасна банкарска супервизија. Основните 
принципи се изработени и објавени од страна на Базелскиот комитет за банкарска супервизија 
во 1997 година, додека во 2006 година е извршено нивно ревидирање и унапредување398. 
Покрај самите принципи, Базелскиот комитет има изработено и соодветна методологија за 
оцена на усогласеноста на националните супервизорски режими со секој одделен принцип. 
За секој принцип, методологијата дефинира основни и дополнителни критериуми коишто 
треба да бидат исполнети од страна на националната банкарска супервизија. Во зависност 
од нивото на усогласеност со утврдените критериуми, методологијата предвидува пет 
оцени: целосна усогласеност (ЦУ), значајна усогласеност (ЗУ), материјална 
неусогласеност (МНУ), неусогласеност (НУ) и неприменливост (НП). Колку е поголем 
бројот на принципи оценети како целосно или значајно усогласени, толку е поголема 
ефикасноста на банкарската супервизија во земјата и усогласеноста со меѓународните 
стандарди и практики.

Поради нивната широка примена, Базелските принципи се сметаат како основа 
за оцена на квалитетот и ефикасноста на супервизорските системи на одделните земји и 
како рамка кон која треба да се стремат банкарските супервизорски органи. Како такви, 
овие принципи се прифатени и од страна на ММФ и Светската банка, при вршењето на 
заедничките мисии за оцена на финансиските системи на одделните земји (во рамките на 
т.н. Програма за оцена на финансискиот сектор - Financial Sector Assessment Program). Во 
досегашниот период, банкарската супервизија на Народната банка била предмет на три 
оцени спроведени од страна на овие институции: во 1999, 2003 и 2008 година. Првите две 
оцени се извршени врз основа на Методологијата за оцена на усогласеноста со основните 
принципи од 1997 година, додека оцената од 2008 година поаѓаше од Методологијата 
усвоена во 2006 година. 

Во периодот март - април 2008 година тимот на Светската банка и ММФ изврши 
оцена на банкарската супервизија во Република Македонија, при што ги имаше предвид: 
(1) сопствената оцена којашто за потребите на мисијата ФСАП ја изработи Народната 
банка, (2) анализата на мисијата на законската и подзаконската рамка со која се регулира 

398  Со измените во 2006 година главно се дава поголем акцент на управувањето со одделните ризици (пр. 
принципите од 2006 година предвидуваат посебни принципи за управувањето со ликвидносниот и оперативниот 
ризик и ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности; во принципите 
од 1997 година, овие ризици беа опфатени во еден принцип којшто се однесуваше на материјалните ризици, 
со исклучок на кредитниот и пазарниот ризик) и зајакнување на критериумите за оцена на одделните 
принципи.
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основањето и работењето на банките и спроведувањето на банкарската супервизија и 
(3) состаноците на мисијата со раководството на дел од банките во земјата. Врз овие 
основи, извршена е оцена на секој одделен принцип. Притоа, за секој од Базелските 
принципи е доделена една од највисоките оцени: целосна усогласеност или значителна 
усогласеност. Во следната табела е даден преглед на резултатите од оцените извршени во 
1999, 2003 и 2008 година399. Податоците од табелата укажуваат на подобрување на нивото 
на усогласеност со Базелските принципи, што е показател за постојано унапредување на 
капацитетот на банкарската супервизија на Народната банка.

Табела 42

Од оцената спроведена од ММФ и Светската банка во 2008 година, можат да 
се издвојат два генерални заклучока за усогласеноста на банкарската супервизија на 
Народната банка со Основните базелски принципи за ефикасна банкарска супервизија: 
значително подобрување на законската регулатива и зајакнување на 
супервизорските политики, процедури и практики. 

Во поглед на законската регулатива, донесувањето на Законот за банките од 2007 
година овозможи значително приближување на законската регулатива кон меѓународните 
стандарди за банкарска супервизија. Во овој домен, од особено значење е зајакнувањето 
на супервизорските права и надлежности на Народната банка. Врз основа на Законот 
за банките, во периодот од јуни 2007 до февруари 2008 година, Советот на Народната 
банка донесе 23 подзаконски акти коишто овозможуваат соодветна примена на одредбите 
пропишани со Законот. Имајќи ја предвид сложеноста и обемот на новата супервизорска 
регулатива, дел од овие подзаконски акти имаа одложена примена, овозможувајќи им на 
банките да ги преземат сите потребни системски, организациски и технички активности 
за нивна соодветна примена. 

Кај супервизорските политики и практики, исто така, е утврден значаен напредок. 
Во последните години, банкарската супервизија на Народната банка презеде значајни 
активности за премин од супервизија насочена кон оцена на усогласеноста со прописите 
(compliance-based supervision), кон супервизија заснована на оцена на ризиците на кои се 
изложени банките во своето работење (risk-based supervision) во 2008 година. 

Оцена на статистиката на Народната банка од страна на мисија на ММФ•	

За оцена на усогласеноста на националниот статистички систем со меѓународно 
прифатените стандарди и практики, во периодот февруари - март 2004 година, во Република 
Македонија престојуваше мисија од статистичкиот оддел на Меѓународниот монетарен 
фонд (ММФ). Препораките на мисијата, содржани во Извештајот за придржувањето кон 
статистичките стандарди и кодекси од страна на носителите на статистичката активност 
во Република Македонија400, се однесуваа на основните димензии на квалитетот на 
статистичките истражувања:

399  Заради промените во принципите и методологијата за нивна оцена, не може да се даде споредба на оцените 
по одделни принципи.

400  Report on Observance of Standards and Codes - ROSC, јавно објавен и достапен на интернет-страницата на 
ММФ.

Оцени Број на принципи
1999 2003 2008

Целосна усогласеност (ЦУ) 3 6 10

Значителна усогласеност (ЗУ) 16 17 20

Материјална неусогласеност (МНУ) 5 3 -

Неусогласеност (НУ) 3 1 -

Неприменливост (НП) 3 3 -
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- Предуслови за квалитет: постојните практики во начело ги задоволуваат 
меѓународно прифатените практики, без сериозни недостатоци - во оваа димензија 
се третираат правната рамка и институционалната поставеност (јасно дефинирање на 
надлежноста на Народната банка за монетарната и платнобилансната статистика), 
институционален капацитет (квалитет на кадарот, опременоста и начинот на финансирање 
на операциите), релевантност на статистиката (постоење на непосредни контакти со 
известувачите) и други процеси за обезбедување квалитет.

- Обезбедување интегритет: постојните практики во начело ги задоволуваат 
меѓународно прифатените практики, без сериозни недостатоци - во оваа димензија 
се третираат: професионалноста (преку одредбите во Законот за Народната банка, Кодексот 
на однесување на вработените во Народната банка и сл.), транспарентност (достапност на 
релевантните подзаконски акти во областа на статистичкото известување до пошироката 
јавност, истовремена достапност на објавените податоци до сите корисници) и етички 
стандарди (преку одредбите во Кодексот на однесување на вработените во Народната 
банка во врска со конфликт на интереси, чување деловна тајна и сл.).

- Методолошка стабилност: постојните практики во начело ги задоволуваат 
меѓународно прифатените практики, со некои отстапувања коишто не се сметаат 
за значајни за да се доведе во прашање квалитетот на практиките - во оваа 
димензија се третираат: концептот и дефинициите (генерално усогласени со меѓународните 
препораки), опфат, класификација/секторизација (генерално усогласени во делот на 
платнобилансната статистика), принципи на вреднување (генерално усогласени во делот 
на монетарната статистика). Во однос на опфатот, беше дадена препорака за вклучување 
на штедилниците во билансот на останатите депозитни корпорации (остварено во 
декември 2005 година) и вклучување на реинвестираната добивка во билансот на плаќања 
(остварено во октомври 2007 година). Во однос на класификација/секторизација во делот 
на монетарната статистика, целосно усогласување е извршено во јануари 2009 година. 
За подобрување на принципите на вреднување во делот на платнобилансната статистика 
се вршеше постојано вклучување на принципот на пресметана вредност кај различни 
финансиски инструменти, којшто ќе биде целосно заокружен со примена на принципот на 
пресметана камата на кредити до крајот на 2011 година.

- Точност и веродостојност: постојните практики во начело ги задоволуваат 
меѓународно прифатените практики, со некои отстапувања коишто не се 
сметаат за значајни за да се доведе во прашање квалитетот на практиките. 
Во оваа димензија се третираат опфатот и динамиката на изворните податоци, при што 
се оцени генерална усогласеност во делот на монетарната статистика, додека во делот 
на платнобилансната статистика беше препорачано вклучување на реинвестираната 
добивка (остварено во октомври 2007 година). Во однос на вреднувањето кај услугите 
беше препорачана примена на бруто-принцип (остварено во октомври 2007 година). Исто 
така, мисијата препорача и воспоставување метод на оцена на приватните трансфери 
наместо користење на податоците за нето менувачкото работење (препораката ќе се 
оствари врз основа на спроведување анкета за приватните трансфери, планирана за во 
2011 година). Дополнително, беше извршена и оцена на изворите на податоци, при што беа 
утврдени начелно добри практики на вкрстени контроли, со нагласување за воведување 
дополнителни контроли кај монетарната статистика. Во врска со статистичките техники, 
мисијата утврди начелно добри практики со препорака за користење метод на процени 
доколку се јави потреба, додека од аспект на студии за извршени ревизии е утврдено дека 
не постојат јавно достапни студии за извршените ревизии на податоците).

- Навременост: постојните практики во начело ги задоволуваат 
меѓународно прифатените практики, со некои отстапувања коишто не се 
сметаат за значајни за да се доведе во прашање квалитетот на практиките - 
во оваа димензија се третираат: навременост и точност (генерално усогласени со 
меѓународните препораки), конзистентност (генерално усогласени со меѓународните 
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препораки во делот на платнобилансната статистика, додека во делот на монетарната 
статистика се препорачува воспоставување вкрстени контроли со владината статистика), 
политики на ревизија (не постојат јавно достапни политики на ревизии). Сепак, иако не 
постојат политики на ревизии, воспоставените практики подразбираат редовни ревизии 
на податоците со соодветни објаснувања за извршената ревизија за корисниците.

- Достапност: постојните практики во начело ги задоволуваат меѓународно 
прифатените практики, без сериозни недостатоци - во оваа димензија се третираат: 
достапноста на податоците и методолошките објаснувања (генерално усогласени со 
меѓународните препораки), помош на корисниците на податоците (генерално усогласени 
со меѓународните препораки).

Извештајот од оваа мисија за придржувањето кон статистичките стандарди и кодекси 
беше особено значаен за подобрување на квалитетот на монетарната и платнобилансната 
статистика, за развојот на статистиката и воведувањето нови статистички истражувања 
во периодот 2004 - 2011 година. Врз основа на наодите на извештајот, се продолжи 
со усогласување на статистичките процеси со меѓународните стандарди за квалитет, 
пропишани со Рамката за оцена на квалитетот на податоците на ММФ (Data Quality Assess-
ment Framework - DQAF) во сите статистички области на Народната банка. Наведените 
шест основни стандарди за квалитет на статистичките истражувања се основата врз 
која се темелеше изградбата на современиот статистички систем во Народната банка во 
изминатиот седумгодишен период.

услови предвиде
Oцени за функционирањето на платните системи •	

ни со Согласно со наодите на мисијата на Светската банка и ММФ за оцена на 
финансискиот систем (ФСАП) во 2008 година, инфраструктурата на финансискиот 
сектор е значително зајакната. Платната инфраструктура којашто имаше високи оцени при 
мисијата ФСАП во 2003 година забележа натамошно подобрување, односно усогласеност 
со базичните принципи за системски важните платни системи. Мисијата од 2008 година 
оценува дека на сите препораки од претходната мисија во 2003 година им е даден 
соодветен третман, со исклучок на оддалечената локација којашто требаше да се заврши 
до крајот на 2008 година. Во Извештајот е наведено дека Народната банка е во процес на 
воспоставување оддалечена локација, вклучувајќи ја и врската преку оптички кабел со 
МИПС на примарната локација, но таа во 2008 година сѐ уште не беше оперативна.

Во однос на управувањето со ризиците, утврдено е дека согласно со 
препораката од 2003 година, обврската на Народната банка за извршување на платните 
гаранции е укината со Законот за изменување и дополнување на Законот за платниот 
промет во 2006 година. Мисијата утврди дека со Законот за извршување од 2005 година, 
постигнат е напредок од аспект на стандардизација на обрасците на извршување, со што 
се намалува ризикот на Народната банка. 

Во доменот на управувањето со платните системи, мисијата ги истакнува 
спроведените анкети за работењето на МИПС во 2004 година и 2006 година. Извештаи со 
резултатите од спроведените анкети се објавија на официјалната интернет-страница на 
Народната банка. Со тоа, Народната банка ја оствари препораката од 2003 година за јавно 
известување за развојот и работењето на МИПС.

Во врска со воведувањето на базичните принципи за системски важните 
платни системи, препораката за стабилност, ефикасност, непречено работење и развој 
на платниот систем во Република Македонија беше остварена согласно со новиот Закон 
за платниот промет и донесената подзаконска регулатива од страна на Народната банка. 
Од 2006 година, во рамките на ревизијата на финансиските извештаи на Народната банка, 
надворешни ревизори на редовна годишна основа вршат анализа на сигурносните и 
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безбедносните механизми на МИПС, што исто така претставуваше остварување препорака 
од претходната мисија.

Мисијата од 2008 година даде препорака за комплетирање на оддалечената 
локација за РТГС. За оваа цел, во 2010 година беше набавена опрема за резервниот систем 
на оддалечената локација, а во тек е нејзиното просторно уредување. Со спроведувањето 
подзаконска регулатива на Народната банка во врска со новиот Закон за платен промет, 
во 2008 година беа остварени и препораките за одвоеност на надзорната од оперативната 
функција, воведување стандарди за работење и унапредување на управувањето со 
кредитниот и ликвидносниот ризик. Воедно, беше дадена и препорака за намалување на 
трошоците при плаќања со платежни картички во домашна валута, односно во земјата да 
се воведе услуга за нивно нето-порамнување. Исто така, беше препорачано да се постават 
стандарди за национална инфраструктура за електронски плаќања. Во врска со оваа 
препорака, во тек е иницијатива за поедноставување и поевтино работење со платежните 
картички, со цел да се овозможи национално затворање на трансакциите со платежни 
картички коишто се издадени од домашните банки. Во овој контекст, Народната банка го 
проучува искуството на централните банки и е подготвена да го даде својот придонес за 
остварување на оваа иницијатива, во соработка со другите надлежни институции. 

 
Наоди и препораки од мисијата на ММФ за оцена на механизмот за заштита •	
на средствата во Народната банка на Република Македонија

Во февруари 2011 година, Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) 
оствари мисија за оцена на механизмот за заштита на средствата во Народната банка 
(Safeguard assessment). Целта на оваа мисија беше проверка дали системот за контрола, 
сметководството, системот за финансиско известување и системот за ревизија на 
Народната банка се соодветни за обезбедување интегритет во операциите на Народната 
банка. Остварувањето на мисијата за оцена на механизмот за заштита на средствата беше 
дел од условите на ММФ за одобрување на кредитната линија за претпазливост (PCL) на 
Република Македонија. 

Општиот заклучок на мисијата401 е дека Народната банка дополнително ја има 
зајакнато рамката за заштита на средствата. Главните препораки од мисијата укажуваат 
на унапредување на структурата на управување со Народната банка и подобрување на 
системот за управување со ризик, зајакнување на надзорот преку формирање независен 
Комитет за ревизија и обезбедување постојан развој на вработените во оваа област. 
Комитетот за ревизија, согласно со мисијата на ММФ, би го зголемил квалитетот на надзорот 
врз внатрешната и надворешната ревизија. Имено, мисијата оценува дека тековната 
ревизорска рамка треба да се надополни со независно надзорно тело, коешто ќе биде 
целосно независно од раководството на Народната банка во своето функционирање и 
во својата институционална поставеност. Тимот на ММФ предлага Комитетот за ревизија 
да биде формиран од неизвршните членови во Советот на Народната банка. Комитетот 
за ревизија не е извршен комитет, туку комитет на дел од членовите на Советот на 
Народната банка, со кој ќе се обезбеди поврзаност помеѓу внатрешните и надворешните 
ревизори и членовите на Советот. Комитетот би имал за цел да помага во извршувањето на 
активностите поврзани со внатрешна контрола, финансиско известување и ревизорскиот 
процес.

Споредено со наодите од претходната мисија на ММФ за оцена на механизмот за 
заштита на средствата остварена во 2003 година, мисијата во 2011 година утврди дека 

401   Наодите и препораките се изнесени согласно со првичната верзија на Извештајот за мисијата за оцена на 
механизмот за заштита (Safeguard assessment) во Народната банка. 
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Народната банка покажала напредок во сите сфери и дека тековниот ризик на комплетниот 
систем за заштита на средствата е на ниско ниво. Во врска со управувањето, утврдено 
е дека веќе се применуваат голем број добри практики, вклучително и воспоставениот 
слободен тек на информации при донесувањето на одлуките. Исто така, утврден е напредок 
во управувањето со ризик на ниво на Народната банка, со спроведувањето на рамката 
за управување со ризици на ниво на институцијата (enterprise-wide risk management 
framework - ЕRM), преку донесувањето на Политиката за управување со ризици во 2010 
година. Согласно со препораките од претходната мисија, временската рамка за ревизија 
и објавување на финансиските извештаи на Народната банка е намалена од шест на три 
месеци по завршувањето на годината. Подготвувањето на финансиските извештаи е во 
согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување. 

Во продолжение се дадени оцените по одделни сегменти од работењето: 

а. Оцена на системот за надворешна ревизија. Оцената на мисијата е дека 
надворешната ревизија на Народната банка е независна и во согласност со меѓународните 
стандарди за ревизија. Нејзиното спроведување се темели врз процедури за обезбедување 
квалитет и е надополнета со меѓународното искуство на ревизорската куќа за ревизија 
на централни банки. Единствена препорака на овој сегмент од процената на системот е 
потребата од воспоставување независен Комитет за ревизија, меѓу чии надлежности ќе 
биде и надзорот на работата на надворешниот ревизор. 

б. Оцена на законската структура и независноста на Народната банка. 
Законската рамка со која се регулира работењето и независноста на Народната банка 
првенствено се заснова на новиот Закон за Народната банка на Република Македонија 
(декември 2010 година). Според мисијата, Законот, којшто е изготвен во координација со 
ММФ, Светската банка, Европската комисија и Европската централна банка, е транспарентен 
и ја осигурува независноста на Народната банка. Со законот се регулирани областите коишто 
се особено значајни од аспект на механизмот за заштита на средствата: надворешната 
ревизија, внатрешната ревизија, финансиското известување и управувањето со девизни 
резерви. Мисијата го поддржа новиот Закон за Народната банка на Република Македонија, 
меѓу другото, истакнувајќи дека:

обезбедува статутарна и финансиска автономија на централната банка;− 

ја дефинира Народната банка како единствена институција надлежна за чување − 
на девизните резерви на Република Македонија;

забранува кредитирање на државата;− 

ѝ придава големо значење на внатрешната ревизија.− 

Единствена препорака од мисијата во овој сегмент е потребата од прецизирање 
на одредени членови во законот коишто се однесуваат на внатрешната и надворешната 
ревизија. 

в. Оцена на системот за финансиско известување. Според мисијата, системот 
за финансиско известување е доста напреднат и временската рамка за објавување 
на годишните извештаи е скратена за три месеци. Исто така, на месечна основа се 
изготвува извештај за раководството за финансиската состојба на Народната банка и за 
остварувањето на Финансискиот план и Планот за инвестиции, додека известувањето до 
Советот на Народната банка е на тримесечна основа.

г. Оцена на системот за внатрешна ревизија. Мисијата на ММФ утврди 
дека внатрешната ревизија има остварено значително унапредување. Фокусот на 
внатрешната ревизија во последните години е ставен на областите со висок ризик, како 
што се: ракувањето со готовите пари; управувањето со девизните резерви и операциите 
на Народната банка како агент на државата. Соодветно на ризичниот профил на овие 
области од работењето на централната банка, тие се предмет на ревизија најмалку еднаш 
во годината, а почнувајќи од 2010 година во ревизорскиот план се вклучени и специфични 
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ИТ-ревизии. Основна препорака во овој сегмент е да се зајакне независниот надзор на 
работењето на внатрешната ревизија, преку формирање на Комитетот за ревизија.

д. Оцена на системот за внатрешна контрола. Во врска со управувањето 
е истакнат е напредокот и постоењето на воспоставени практики за транспарентно 
внатрешно известување. Напредок е утврден и во управувањето со девизните резерви, 
трезорските операциите, банкарските операции и системот на прибирање податоци.
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3.  Активности  зА  унАпредувАње  нА 
функционирАњето и човечките ресурси

3.1. Унапредување на административниот капацитет преку 
подобрување на постојните и донесување нови интерни и други 
акти

Во периодот 2004-2011 година, за подигнување на административниот капацитет, 
дел од активностите на Народната банка беа насочени кон подобрување на постојните и 
донесување нови интерни и други акти за работата и организацијата на Народната банка, 
како и за правата и обврските на вработените и другите субјекти коишто се непосредно 
поврзани со нејзиното работење. 

Подобрување и усогласување на основниот подзаконски акт - Статутот на •	
Народната банка 

Статутот на Народната банка е најважниот подзаконски акт402 на Народната банка 
којшто ги утврдува основните начела за работата и организацијата на институцијата и врз 
основа на кој се носат сите останати интерни акти. 

Во периодот од 2004 до 2011 година, Статутот на Народната банка беше менуван 
повеќе пати соодветно на потребите во работата и организацијата на Народната банка.

За поголема ефикасност и рационалност во работењето и организацијата 
на Народната банка, беа извршени измени на Статутот403 во врска со статусот на 
вработените со посебни овластувања и одговорности и внатрешната организација 
на Народната банка. За првпат беше воведено склучување менаџерски договори 
на определено време404.  

Во февруари 2007 година беше извршено усогласување на Статутот405 со измените 
на Законот за Народната банка, интерните акти и организацијата. Притоа се изврши 
прецизирање на надлежностите на гувернерот во доменот на работните односи во врска 
со правата, обврските и одговорностите на вработените. 

Активности од областа на работните односи •	

За зголемување на ефикасноста во работата на вработените преку воведување нови 
форми и механизми за усогласување на интересите помеѓу вработените и работодавачот, 
беа извршени подобрувања во постоечките и беа донесени нови интерни акти од областа 
на работните односи.

402 Статутот согласно со Законот за Народната банка го носи Советот на Народната банка, како највисок орган на 
управување.

403 Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Народната банка О бр. 02-15/VIII-2/2004 од 21.10.2004 
година и Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Народната банка О бр. 02-15/IX-6/2004 од 
25.11.2004 година.

404 За ова повеќе во делот „Подобрување на регулативата за избор, права, обврски и одговорности на вработените 
со посебни овластувања во Народната банка“.

405 Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Народната банка О бр. 02-15/I-2/2007 од 02.02.2007 
година.



M
Y

K
C

335

Донесување нов колективен договор

Колективниот договор е еден од основните акти со кој, преку преговарање, се 
врши балансирање помеѓу интересите на вработените и работодавачот како договорни 
страни.

Во декември 2006 година Народната банка како работодавач, почитувајќи ја 
одредбата од Законот за работните односи за склучување колективен договор, склучи 
нов колективен договор. Основна цел беше усогласување со новиот Закон за работните 
односи од јули 2005 година406. Со овој договор беа дефинирани правата и обврските на 
вработените, кои не беа целосно уредени во Законот за работните односи. 

Најзначајна промена во новиот колективен договор од 2006 година во споредба 
со претходниот, е дефинирањето на работниот однос како договорен однос, којшто 
започнува со склучувањето на договорот за вработување. 

Подоцнежните измени и дополнувања на Колективниот договор, беа во насока 
на подобрување, хармонизација и прецизирање на односите помеѓу вработените и 
работодавачот. Притоа беше пропишана постапка за откажување на договорот за 
вработување од страна и на вработениот и на работодавачот. Исто така, согласно со 
промените во националната законска регулатива, за првпат беше воведен моделот на 
бруто-плата. Со тоа се зголеми сигурноста на вработените во однос на платените социјални 
придонеси и ефикасноста на државата во наплатата на даноците и сите други давачки од 
работниот однос.

Подобрување на регулативата за избор, права, обврски и одговорности на 
работниците со посебни овластувања 

Во декември 2004 година, Народната банка воведе постапка за избор на 
работници со посебни овластувања на определено време, наместо дотогашниот начин на 
назначување на неопределено време. За транспарентно изведување на постапката за избор 
и дефинирање на правата и обврските, во декември 2004 година беше донесен Правилник за 
избор, права, обврски и одговорности на работници со посебни овластувања во Народната 
банка на Република Македонија407. Со Правилникот, како работници со посебни овластувања 
во Народната банка беа определени директорите на дирекциите и секретарот на Банката. 
Изборот се вршеше преку објавување интерни огласи во Народната банка. 

За поголема ефикасност во работењето, поуспешна интерна контрола и намалување 
на ризиците при работа, беше воведен механизам на реизбор на работниците со посебни 
овластувања, коишто склучуваа менаџерски договор со гувернерот на Народната банка 
со мандат од две години. Со менаџерскиот договор беа определени и условите под 
кои работниците со посебни овластувања може да бидат разрешени и пред истекот на 
утврдениот мандат, доколку се појават слабости во раководењето со организациската 
единица, со што беше зголемен степенот на одговорност кај раководителите. 

Со измената на Правилникот од декември 2007 година, беше предвиден избор на 
генерален директор како работник со посебни овластувања, а со измената од октомври 
2010 година мандатот на работниците со посебни овластувања беше зголемен од две на 
четири години.

406 Закон за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 62/2005).
407 Правилник за избор, права, обврски и одговорности на работници со посебни овластувања во Народната 

банка на Република Македонија бр. 3681 од 24.12.2004 година, бр. 7776 од 06.12.2007 година и бр. 6690 од 
12.10.2010 година.
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Усвојување нов кодекс на однесување

Во 2008 година Народната банка408 донесе нов Кодекс на однесување на 
вработените409. Новиот кодекс беше донесен заради хармонизација со етичките 
кодекси на европските централни банки, како и странски финансиски институции со 
јавни овластувања. Со Кодексот се изврши и усогласување со постоечката регулатива 
во Република Македонија за заштитата на личните податоци, конфликт на интереси во 
работната средина и слично.

Со Кодексот се изврши проширување на содржината на постојните принципи и 
начела на однесување, а беа воведени и нови етички начела. Со овој кодекс за првпат се 
предвидоа и механизми за негова поефикасна примена. Ефективното спроведување на 
Кодексот го обезбедува работникот што е одговорен за спроведување на Кодексот.

Кодексот на однесување е еден од најзначајните интерни акти на Народната 
банка и претставува водич којшто помага за воочување и надминување на етичките 
дилеми и ризичните ситуации коишто може да се јават во текот на работата. Со него се 
утврдуваат основните принципи на однесување на вработените, стратешките и тактичките 
раководители, неопходни за да се одржи интегритетот, непристрасноста и добриот углед 
на Народната банка.

Усвојување Кодекс за деловниот изглед на вработените 

Во 2009 година, Народната банка за првпат донесе Кодекс за деловниот изглед 
на работниците410. Целта на Кодексот е да го поддржи професионалниот пристап кон 
работата, којшто освен со уредно, навремено и прецизно извршување на работните 
обврски, се изразува и преку изгледот на вработените, којшто треба да биде соодветен за 
институцијата во којашто работат.

Правилник за зголемување на дисциплината на почитувањето на работното 
време

Во Народната банка постоеше систем за евидентирање на работното време, 
воспоставен во февруари 1998 година411. Во јуни 2007 година, за појасно дефинирање 
на правата и обврските по ова прашање, беше донесен нов Правилник за определување на 
работното време412, којшто во текот на април 2008 година беше изменет и дополнет413.

Со јасното дефинирање на правата и обврските на вработените по ова прашање, 
се воведе подобра и поефикасна евиденција за присутноста на вработените на работа, а 
воедно се намали доцнењето, како резултат на ефикасноста на овој систем. Несомнена 
придобивка е намалувањето на можноста за злоупотреба и подигнувањето на свеста кај 
вработените за почитувањето на работното време и дисциплината.

408 Народната банка за првпат на 04.02.2003 година го донесе Кодексот на однесување на вработените бр. 364, 
изменет и дополнет со бр. 364/2 и бр.364/3. 

409 Кодекс на однесување бр. 4789 од 24.07.2008 година.
410 Кодекс за деловниот изглед на работниците бр. 2675 од 31.03.2009 година.
411 Правилник за определување на работното време бр. 1415/2 од 25.02.1998.
412 Правилник за определување на работното време бр. 3907 од 18.06.2007 година.
413 Правилникот за изменување на правилникот за определување на работно време бр. 2235 од 01.04.2008 

година.
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Активности за подобрување на организацијата на работата•	

Подобрување на организациската структура и систематизацијата на работите 
и работните задачи 

Поголемото организациско преструктурирање на работењето на Народната банка 
за унапредување на ефикасноста во работењето и усогласување со подобрите практики 
на централните банки од развиените земји, беше извршено во април 2004 година414. 

За остварување поголема функционална поврзаност на активностите, обезбедена 
со што помал број нивоа на раководење, беа поставени пет нивоа на координација и надзор 
во работата. Тоа беа: раководството на Народната банка, Секторот за истражување и 
статистика, Секторот за операции на финансиските пазари и платните системи, Секторот 
за банкарски и финансиски системи и Секторот за централни услуги, во чии рамки 
функционираа осумнаесет дирекции. 

Во 2005 година беше извршено прегрупирање на организациските единици 
и постојните осумнаесет дирекции беа сведени на тринаесет. Со тоа беше остварена 
поголема рационалност и економичност во работењето.

Во 2006 година, за зголемување на ефикасноста во раководењето, координацијата 
и надзорот врз работата во Народната банка, беа направени измени во организациските 
единици на највисоко ниво - секторите. Беше укинат Секторот за банкарски и финансиски 
системи, а истовремено беше формиран Секторот за трезорско работење и информациона 
технологија.

Во 2007 година, во согласност со Планот за развој на супервизијата, беше 
извршено организациско преструктурирање на супервизорските активности. Притоа, 
беше формиран нов Сектор за супервизија, банкарска регулатива и финансиска сигурност 
во чии рамки беа поставени три дирекции. Со тоа се подобри користењето на човечките 
ресурси во оваа област: интензитетот, стручните знаења и работната способност.

Натамошните измени во организациската структура во Народната банка повторно 
беа во насока на постигнување поголема економичност во работењето и приближување 
до современите централни банки.

Паралелно со измените во организациската структура на Народната банка, беа 
извршени измени и во Правилникот за систематизација на работите и работните задачи. 
Измените се однесуваа на подетаљно организирање на работниот процес, утврдување на 
сложеноста на работните места, планирање на бројот на работниците и нивниот стручен 
развој. Тоа, исто така, помогна за зголемување на успешноста на работењето на Народната 
банка како институција.

Донесување нов Правилник за начинот на потпишување правни акти и 
документи и употреба на печати и штембили во Народната банка

Во септември 2009 година, за зголемување на ефикасноста и намалување на 
ризиците при работата, како и заради усогласување со постоечката внатрешна структура 
на Народната банка, беше донесен нов Правилник за начинот на потпишување правни 

414 Правилник за организација на работата на Народната банка на Република Македонија бр. 1078 од 09.04.2004 
година.
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акти и документи и употреба на печати и штембили во Народната банка415. Со него се 
дефинираа единствени правила за начинот на потпишување на документите, се извршија 
значајни подобрувања при ракувањето со штембилите и печатите и се воведе можност за 
електронско потпишување, со што се зголеми сигурноста и ефикасноста во работењето. 

Подобрување на канцелариското и архивското работење во Народната банка

Во јуни 2005 година беше донесен Правилник за канцелариско и архивско 
работење416. Основна цел беше усогласување со внатрешната организациска поставеност 
на Народната банка востановена во 2004 година. Притоа, преку подобро дефинирање 
на одредбите во Правилникот коишто се однесуваа на примањето и прегледувањето 
на поштата, начинот на распоредување на поштата, изготвувањето и испраќањето на 
поштата надвор од Народната банка и начинот на архивирање и чување на документите, 
се оствари намалување на ризиците и поголема точност и ефикасност во канцелариското 
и архивското работење на Народната банка. 

Со измената од јуни 2006 година, се укинаа книгите за заведување упатства и 
се утврди заведување на примената пошта само во еден вид интерни доставни книги. 

Поефикасно организирање на седниците на Советот на Народната банка

Во јули 2007 година, за зголемување на ефикасноста и намалување на ризиците 
при организирање на седниците на Советот на Народната банка, беше донесен Правилник 
за организирање на седниците на Советот на Народната банка417. Врз основа на искуството 
од спроведувањето во практиката, Правилникот беше ревидиран во јуни 2008 година, 
март 2009 година и јули 2010 година. Со Правилникот се поставија правила за планирање, 
подготовка и правна проверка на материјалите за седниците заради нивно навремено 
доставување до членовите на Советот, а се премина и кон електронско доставување на 
материјалите. 

Подобро регулирање на начинот на продажба на ствари и права во 
сопственост на Народната банка 

Во декември 2008 година беше донесен Правилникот за начинот на продажба 
на ствари и права во сопственост на Народната банка на Република Македонија418. 
До донесувањето на овој правилник, средствата во сопственост на Народната банка 
единствено се продаваа по пат на лицитација, а продажбата на правата во сопственост 
на Народната банка не беше регулирана со акт.

Со овој правилник се зголемија можните начини на продажба на стварите во 
сопственост на Народната банка, во зависност од видот на стварите коишто се продаваат 
и се предвидоа процедури за начинот на спроведување на продажбата и за избор на 
најповолен понудувач. 

415 Правилник за начинот на потпишување правни акти и документи и употреба на печати и штембили во Народната 
банка бр. 5993 од 03.09.2009 година.

416 Правилникот за канцелариско и архивско работење бр. 2166 од 06.06.2005 година, изменет со бр. 04-14/369-
2006 од 21.06.2006 година.

417 Правилник за организирање на седниците на Советот на Народната банка бр. 4391 од 10.07.2007 година, бр. 
4058 од 20.06.2008 година, бр. 2220 од 12.03.2009 година и бр. 4587 од 06.07.2010 година.

418 Правилникот за начинот на продажба на ствари и права во сопственост на Народната банка на Република 
Македонија бр. 8378 од 29.12.2008 година и бр. 7752 од 24.11.2009 година. 
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Унапредување на заштитата на класифицираните информации во Народната 
банка 

Во ноември 2008 година, за класификација на информациите што се создаваат 
во Народната банка, беше донесен Правилникот за класификација на информациите во 
Народната банка на Република Македонија419. Со овој правилник за првпат се уреди начинот 
и постапката за класификација на информациите и се изготви Преглед на класифицирани 
информации со степен на класификација во Народната банка.

Со активностите по ова прашање беа воведени повеќе мерки неопходни за заштита 
на класифицираните информации, за отстранување на негативните последици во случај на 
нивно откривање и се определи овластено лице за обезбедување ефикасно и координирано 
извршување на правата и обврските коишто произлегуваат од Законот за класифицирани 
информации420. Исто така, се изготви листа на функционери и вработени во Народната 
банка на кои треба да им се издадат национални безбедносни сертификати со соодветен 
безбедносен степен на класифицирани информации. Со овие новини се зголеми заштитата 
на класифицираните информации создадени и добиени во Народната банка. 

Активности коишто произлегуваат од други законски обврски на Народната •	
банка 

Законито работење на Народната банка 

Во периодот од мај 2004 година заклучно со март 2011 година, Народната 
банка водеше судски постапки во кои се јавува како тужител или тужена страна. Од 
судските постапки коишто се започнати и завршени во овој временски период, речиси 
сите се со апсолутен позитивен исход за Народната банка. Позитивниот исход на судските 
постапки се должи на законитото и непристрасно работење на Народната банка согласно 
со законските овластувања и начелата за добро управување. Тоа потврдува дека одлуките 
на Народната банка се засноваат врз објективни претпоставки и разумна основа и се 
извршуваат на праведен, недискриминаторски и одмерен начин. 

Табела 43
Вид на предмет

Табела 44
Стечајни и ликвидациски постапки

 

419 Правилник за класификација на информациите во Народната банка на Република Македонија бр. 
7395 од 17.11.2008 година. 

420 Закон за класифицираните информации („Службен весник на РМ“ бр. 2/24, бр. 113/2007 и бр. 
145/2010). 

Вид на
предмет

Вкупен
број

Во тек Правосилно завршени Делумно
уважени

Застарени
Во корист на
Народната банка

Во корист на
спротивната страна

Парнични предмети 39 12 26 / 1 /

Управни предмети 79 45 34 / / /
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Табела 45
Прекршочни и кривични постапки

Вид на предмет Вкупен 
број

Во 
тек

Изречена 
санкција

Жалбена 
постапка

Вратени на 
повторно 
одлучување

Застарени

Прекршочни предмети 
(со состојба во 
мај 2008421 година 
кога барањата 
за поведување 
прекршочна постапка 
се поднесуваа во 
судовите)

198 107 65 14 3 9 (поради 
долготрајните 
судски 
постапки и 
неажурно 
водење од 
страна на 
судовите) 

Кривични предмети 12 10 2 (Осудувачки 
пресуди)

/ / /

Унапредување и зголемување на ефикасноста на прекршочната постапка 

Во Република Македонија, до донесувањето нов Закон за прекршоците422 во мај 2006 
година, само надлежните судови ги водеа прекршочните постапки и изрекуваа прекршочни 
казни. Постапките пред судовите се водеа бавно, што многу често доведуваше до нивно 
застарување заради долгото време од сторувањето на прекршокот до одлучувањето по 
барањето за сторен прекршок, како и губење на смислата на изречените санкции. Тоа 
ја наметна потребата од преземање активности за изменување на надлежностите за 
постапување, водење на постапката и одлучување за сторените прекршоци, на национално 
ниво. 

Во текот на 2005 година, при активностите за изработка нов Закон за прекршоците, 
Народната банка активно учествуваше со свои мислења и сугестии, засновани врз 
дотогашното искуство во прекршочните постапки од доменот на нејзиното работење. 

Со новиот Закон за прекршоци се создаде правна основа и рамка за водење 
прекршочна постапка и изрекување прекршочна санкција и од органите што вршат 
јавни овластувања и надзор над спроведувањето на законите со кои се пропишани 
прекршоците. 

За поголема ефикасност и скратување на постапката по сторениот прекршок, со 
Законот се даде можност помеѓу сторителот на прекршокот и надлежниот орган да се 
спроведе постапка за порамнување и посредување преку кои ќе се отстранат штетните 
последици на сторениот прекршок и спречување повторно правење прекршоци.  

Со истиот закон беше определена обврска за државните органи, во рок од 12 
месеца од денот на влегувањето во сила на Законот, да ги усогласат законите во кои се 
пропишани прекршочни санкции со новите прекршочни санкции предвидени со Законот 
за прекршоците.

За спроведување на Законот за прекршоците беше потребно да се изврши 
усогласување на законите поврзани со работењето на Народната банка и донесување 
акти за работа на надлежните дирекции.

421 Од мај 2008 година прекршочните предмети ги води Комисијата за одлучување по прекршок.
422 Закон за прекршоците („Службен весник на РМ“ бр. 62/06).
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По донесувањето на измената на Законот за девизно работење423, Народната банка 
за првпат беше определена како прекршочен орган и се дефинираа прекршоците по кои 
ќе постапува. Потоа беше донесен Законот за банките424 со кој, исто така, на Народната 
банка ѝ се дадоа ингеренции да постапува по прекршоците утврдени со овој закон.

Со поставувањето на законската рамка, во Народната банка беше формирана 
Комисијата за одлучување по прекршок425 и Комисијата за посредување426, а се изготвија 
и деловници за нивната работа427, како и Упатството за начинот на спроведување на 
постапка за порамнување, посредување и утврдување на висината на глобата428. 

Резултатите од примената на ваквите законски решенија се позитивни. 
Прекршочната комисија во Народната банка ги разгледува навреме сите барања 
за поведување прекршочна постапка и изрекува санкции. На тој начин, се избегна 
застарувањето на прекршоците и бесцелното изрекување санкции, а бројот на постапките 
коишто завршуваат со порамнување достигна задоволувачко ниво. 

Во периодот од 01.01.2008 година до 31.12.2010 година, до Комисијата за 
одлучување по прекршок на Народната банка беа поднесени вкупно 147 барања за 
поведување прекршочна постапка. Комисијата за одлучување по прекршок донесла 107 
одлуки за кои изрекла прекршочна санкција, 13 решенија за запирање на постапката 
поради застареност (се работи за предмети коишто судот ѝ ги отстапил на Комисијата за 
одлучување по прекршок при Народната банка поради ненадлежност, а бидејќи тие веќе 
биле застарени, Комисијата за одлучување по прекршок донесе само формално решение 
за запирање на постапката), 17 предмети се вратени за да се спроведе постапка за 
порамнување, а 8 предмети се вратени на суд од формални причини (поради ненадлежност 
на Комисијата за одлучување по прекршок на Народната банка, немање правосилност и 
друго) и 2 предмети се во тек. 

 
Подобрување на транспарентноста на информациите од јавен карактер•	

Имајќи ја предвид светската практика, за остварување на правото граѓаните да 
се запознаат со работата на власта и институциите во државата, како и за подигнување 
на транспарентноста на јавната администрација, во септември 2006 година во 
Република Македонија беше донесен Закон за слободен пристап до информации од јавен 
карактер429.

Согласно со Законот, секој имател на информации за посредување со јавноста, 
при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите, определува едно 
или повеќе службени лица. За таа цел Народната банка, како имател на информации 
од јавен карактер, определи службено лице за посредување со информации и за тоа 
ја извести Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од 

423 Законот за изменување и дополнување на Законот за девизното работење („Службен весник на РМ“ бр. 
81/08).

424 Закон за банките („Службен весник на РМ“ бр. 67/07 и бр. 90/09).
425 Решение за формирање на Комисија за одлучување по прекршок бр. 4788 од 27.07.2007 година; Правилник за 

определување на составот на Комисијата за одлучување по прекршок и Комисијата за посредување бр. 4597 
од 18.07.2007 година и бр. 6803 од 24.10.2008 година.  

426 Решение за формирање на Комисија за посредување бр. 2868 од 29.04.2008 година, бр. 4149 од 01.06.2009 
година, бр. 4149/2 од 07.12.2009 година и бр. 7879 од 25.11.2010 година.

427 Деловник за работа на Комисијата за одлучување по прекршок бр. 1736 од 07.03.2008 година и бр. 6804 од 
24.10.2008 година; Деловник за работа на Комисијата за посредување бр. 4598 од 18.07.2007 година. 

428 Упатство за начинот на спроведување на постапка за порамнување, посредување и утврдување на висината 
на глобата бр. 4600 од 18.07.2007 година, бр. 3272 од 15.05.2008 година и бр. 5609 од 04.09.2008 година.

429 Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“ бр. 13/06).
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јавен карактер. Службеното лице контактира и им ги дава потребните информации на 
физичките и правните лица, за што води посебна евиденција.

Народната банка, за исполнување на законската обврска за редовно водење и 
ажурирање на списокот на информации и нејзино јавно објавување на начин достапен 
за јавноста, на својата интернет-страница ги објавува следниве информации: службено 
лице за посредување со информации од јавен карактер (контакт-телефон и негова 
е-адреса), списокот на информации од јавен карактер, образец на барање за пристап до 
информации од јавен карактер, образец на жалба и Одлуката за утврдување на надоместок 
за материјалните трошоци за дадената информација. 

Службеното лице секоја година подготвува извештај за спроведување на овој закон 
и го доставува до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите 
од јавен карактер.

Преземени мерки и активности за заштита на лични податоци

Со донесувањето на Законот за заштита на лични податоци430, Народната банка 
презеде активности за примена на законските одредби во секојдневното работење. 

Во декември 2007 година, Народната банка за првпат донесе Правилник за 
заштита на личните податоци431, со кој сите организациски единици се задолжија да 
изготват преглед на личните податоци коишто ги прибираат и ги обработуваат, да дадат 
опис на мерките за заштита коишто ги спроведуваат при обработката, да го определат 
називот на збирката на лични податоци и да назначат администратори за управување со 
збирката и обезбедување нејзина тајност и заштита.

Во текот на 2008 година беше изработена електронска апликација за евиденција 
на збирките на лични податоци. Во апликацијата беа внесени сите збирки на лични 
податоци коишто организациските единици во Народната банка ги водат при своето 
редовно работење.

Исто така, во 2008 година, по регистрирањето на Народната банка како контролор 
на збирката на лични податоци, во Дирекцијата за заштита на лични податоци се внесени 
збирките на лични податоци коишто се обработуваат во Народната банка со што е исполнета 
обврската од Законот за заштита на личните податоци.

Во јуни 2009 година, заради усогласување со измените и дополнувањата на 
Законот за заштита на личните податоци432, Народната банка донесе нов Правилник 
за заштита на личните податоци433. Со новиот правилник, секоја организациска 
единица во Народната банка којашто е сопственик на збирка на лични податоци, 
беше задолжена да назначи едно или повеќе одговорни лица по одделните збирки 
на лични податоци овластено да ја води збирката, вклучувајќи го и регистарот 
на одобрени пристапи, за планирање и примена на технички и организациски 
мерки, како и за контрола на обезбедувањето тајност и заштита при обработката 
на личните податоци.

430 Законот за заштита на лични податоци („Службен весник на РМ“ бр. 7/05). 
431 Правилник за заштита на личните податоци бр. 9126 од 20.12.2007 година.
432 Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“ 

бр.103/08).
433 Правилник за заштита на личните податоци бр. 4535 од 19.06.2009 година.
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Со овие преземени активности се обезбеди постигнување на основната цел 
на Законот, заштита на личните податоци како едно од основните слободи и права на 
граѓаните, а особено правото на приватност при обработка на личните податоци. 

3.2. Унапредување на капацитетот на Народната банка преку 
подобрување на процесот на управување со човечките ресурси, 
обука и развој на вработените

3.2.1. Подобрување на процесот на управување со човечките ресурси

Во периодот 2004-2011 година, дел од активностите на Народната банка беа 
насочени и кон поставување интегриран систем за управување со човечките ресурси, 
преку унапредување и модернизација на постојниот процес и поставување политики и 
правила за управување со човечките ресурси. 

Активностите коишто во овој период беа преземени се:

Изготвување унифицирани карактеристики на работните места;− 

Организирање и развој на работните процеси за управување со човечките − 
ресурси; 

Обезбедување современа електронска поддршка за управување со човечките − 
ресурси;

Унапредување на процесот на стручното усовршување на вработените;− 

Воведување процес за оценување на успешноста во работењето на вработените;− 

Воспоставување практика за редовно известување на раководството на банката.− 

Унифицирани карактеристики на работните места•	

Во текот на 2004 и 2005 година, согласно со новата систематизација на работите 
и работните задачи по функционалната реорганизација на Народната банка во април 
2004 година, за првпат беа изготвени работни листи за секој вработен и карактеристики 
за секое одделно работно место. Во подоцнежниот период, се вршеше унифицирање на 
карактеристиките на работните места од аспект на потребните квалификации и работно 
искуство за нивото на работното место и се дефинираа работните задачи за секое работно 
место. Исто така, зависно од потребите и промените во систематизацијата на Народната 
банка, постојано се вршеше(и) ревидирање и ажурирање на карактеристиките на 
работните места. 

Придобивките од ваквите активности се значајни за повеќе сегменти од 
управувањето со човечките ресурси. Така, од аспект на кадровската политика, се унапреди 
процесот на планирање на кадровските потреби, се подобри ефикасноста на процесот за 
прием на нови кадри преку објавување оглас согласно со карактеристиките за работното 
место, а се унапреди и процесот на стручно усовршување преку обезбедување обуки за 
вработените соодветно на потребите за работното место на кое работат. 

Организирање и развој на работните процеси за управување со човечките •	
ресурси

Во декември 2006 година, за натамошен развој и унапредување на процесот на 
управување со човечките ресурси, во рамки на Дирекцијата за правни и организационо-
кадровски работи беше формирана посебна организациска единица - Отсек за управување 
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со човечките ресурси. Организациската поставеност и функциите на Отсекот се дефинираа 
според потребите и можностите на Народната банка, при што беа користени сознанијата 
од извршената анализа на различни решенија за ваков организациски дел во централните 
банки на земјите од Европската унија и на некои поразвиени земји од регионот.

Во Отсекот продолжија активностите за унапредување и модернизација на 
постојниот процес за управување со човечките ресурси, а се започна и со активности за 
развој на нови процеси, за што беше потребно да се обезбедат соодветни административно-
технички услови и човекови капацитети.

Современа електронска поддршка за управување со човечките ресурси•	

Во 2007 година, за зголемување на ефикасноста при управувањето со податоците 
за вработените, се изработи детален опис на потребните функционалности за интегриран 
електронски софтвер за управување со човечките ресурси. 

Во декември 2008 година беше набавен електронски софтвер со последни 
ИТ-технологии којшто ги опфаќа сите процеси на управување со човечките ресурси. 
Во софтверот се оформија електронски персонални досиеја со постојните податоци за 
вработените, со што се обезбеди нивно ефикасно користење и изготвување детаљни 
извештаи за кадровската и друга структура на вработените, како и нивното стручно 
усовршување и оспособување. Со поставувањето интегриран информациски систем за 
човечките ресурси, се изврши и консолидирање на документацијата за вработените, со што 
се зголеми сигурноста и се обезбеди заштита на личните податоци на секој вработен. 

Во тек се активности за примена на процесот на оценување на успешноста во 
работењето на вработените преку софтверот. Софтверот овозможува интранет-поврзување 
на сите вработени, заради што во тек се и активности со кои ќе се обезбеди увид на секој 
вработен во неговото персонално досие и увид на раководителите во податоците за 
вработените од организациските единици со кои раководат.

Унапредување на процесот за стручното усовршување на вработените•	

До 2005 година, во Народната банка се водеше рачна евиденција за остварените 
стручни усовршувања на вработените. Во 2005 година беше поставен првиот систем 
за електронска евиденција и обработка на стручното усовршување на вработените 
по сите параметри како што се: теми, организатори, места на одржување, период на 
одржување, учесници и организациски единици на учесниците и сл. Со тоа се обезбедија 
неопходните податоци за подобро следење и планирање на стручното усовршување на 
вработените. 

Во декември 2008 година, сите податоци од претходната интерна електронска 
апликација беа префрлени во новиот софтвер за управување со човечките ресурси, со 
што овие податоци се поврзаа со другите податоци за вработените и се обезбеди нивна 
примена во процесот на управување со човечките ресурси. Со консолидирањето на 
податоците во овој систем се воспостави и база на статистички податоци за оствареното 
стручно усовршување во Народната банка од 2004 година наваму. 

Во април 2009 година, беше донесен и Правилник за стручно усовршување на 
вработените434, со што се пропиша начинот за навремено планирање на потребите за 

434 Правилник за стручно усовршување на вработените бр. 2951 од 09.04.2009 и измени на Правилникот 
бр. 7541 од 12.11.2009, бр. 8009 од 04.12.2009 и бр. 8793 од 30.12.2010 година.
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стручното усовршување, постапките и активностите за нивно обезбедување и се дефинираа 
надлежностите за правење процени и одлучување. Со Правилникот, за првпат, се воведе 
и процес на евалуација на посетените семинари, обуки и други стручни оспособувања од 
страна на вработените. 

Со донесувањето на Правилникот и консолидирањето на евиденцијата за стручните 
усовршувања со другите податоци за вработените во единствената база, значително се 
унапреди процесот за стручно усовршување и дооформување на стручното образование 
на вработените согласно со индивидуалните и организациските потреби преку:

Навремено планирање на обуките; − 

Редовно следење на остварувањата;− 

Анализа на потребите од обука;− 

Планирање на средствата; − 

Оцена на посетените стручни усовршувања;− 

Правење проекции за потребите од обуки во наредниот период.− 

Воведување процес за оценување на успешноста во работењето на •	
вработените

Во 2010 година, во Народната банка, за првпат, се воведе процес за оценување 
на успешноста во работењето на вработените преку поставување објективни показатели 
за следење на квалитетот и обемот на извршената работа од вработените. Целта на 
овој процес е, пред сѐ, да делува на свесноста на вработените за следењето на нивото 
и квалитетот на сопственото извршување на работните задачи, но и на свесноста на 
раководителите за потребата од непосредна комуникација и договарање на задачите со 
вработените во текот на планската година.

Во мај 2010 година, за поставување унифицирани правила и критериуми при 
оценувањето, беше донесен Правилник за оценување на успешноста во работењето435. Со 
Правилникот се дефинирани критериумите и постапките за оценување на вработените, 
но и дополнителни критериуми за оценување на раководителите. 

Во јуни 2010 година, започна процесот за оценување на успешноста во 
работењето на вработените согласно со Правилникот, со поставување на целите и 
задачите на вработените за надгледуваниот период. Резултатите од оценувањето на 
вработените по утврдените критериуми, се основа за избор на мотивирачките фактори и 
мерките коишто ќе може да се преземаат. Со ова се очекува да се делува на мотивацијата 
и стимулацијата на вработените во насока на поефикасно извршување на работните 
задачи. 

Во декември 2010 година и јануари 2011 година беше извршено оценувањето 
на вработените, раководителите на реферати, отсеци и помошниците и замениците на 
директорите. Во периодот на оценување беше забележано зголемување на одговорноста 
на вработените во извршувањето на секојдневните работни задачи, како и поголема 
ангажираност на раководните лица во воспоставувањето комуникација и организација на 
работите и работните задачи во организациските единици со кои раководат.

435 Правилник за оценување на успешноста во работењето бр. 3659 од 28.05.2010 година.
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Воспоставување практика за редовно известување на раководството на •	
Народната банка

Од 2010 година, започна изготвувањето и доставувањето стандардни годишни 
и полугодишни извештаи за квалификациската структура на вработените и годишни 
извештаи за остварувањето на стручното усовршување до раководството. Извештаите 
се придружени со анализа на трендовите во стручното усовршување, како и со детаљна 
анализа на кадровската структура во банката по сите параметри коишто ја дефинираат. 

Овие извештаи се добра основа за процесот на планирање на кадровските потреби 
за наредната година, како и можност за следење на досегашните случувања и претходни 
инвестирања во стручното усовршување на вработените. Обезбедувањето услови за 
подобри планови и проекции за идните активности во областа на управувањето со 
човечките ресурси е, исто така, директно условено од следењето и информирањето за 
досегашните случувања во оваа област. 

3.2.2. Обука и развој на вработените

Народната банка, за усовршување и развивање на вештините и стекнување 
нови стручни знаења на вработените за поуспешно и поквалитетно извршување на 
работните задачи, постојано овозможува обуки со посета на семинари, курсеви, учество 
на работилници и слично.

Во периодот 2004-2010 година, обемот, интензитетот и областите на обука, 
пред сѐ, беа определени од потребата за подигнување на капацитетот и проширување на 
стручните знаења за извршување на програмските цели на Народната банка. Вкупниот 
број на остварени стручни оспособувања (семинари и курсеви) во овој период изнесува 
731, со годишна динамика на постојано зголемување, со исклучок на 2009 година што е 
резултат на потребата од намалување на трошоците во оваа година. Високиот пораст на 
остварените стручни оспособувања во 2010 година се должи на започнатата техничка 
соработка со Европската централна банка, каде што се остварени 24% од вкупните стручни 
оспособувања во оваа година. 

Графикон 45
Посетени стручни оспособувања во периодот 2004-2010 година

Извор: НБРМ
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така и вкупно за целиот период (87% од вкупните обуки во периодот 2004 - 2010 година). 
Имено, стручните оспособувања беа планирани и остварени врз основа на годишните 
програми на центрите за обука на меѓународните организации и на централните банки 
од европските и другите земји, коишто се најголеми организатори на семинари и курсеви 
од областите коишто се од интерес на централните банки. Исто така, врз основа на 
членството на државата во меѓународните институции, процесите на интеграција кон ЕУ 
и/или воспоставената билатерална соработка, обуката кај голем дел од нив е бесплатна, 
а понекогаш се покриени и патните и други трошоци. 

Од странските организатори, најмногу беа посетени обуките организирани од: 
Меѓународниот монетарен фонд (124), Германската централна банка (67), Централната 
банка на Холандија (51), Банката на Англија (40), Централната банка на Австрија (38), 
Европската централна банка (50), потоа следуваат семинарите организирани од страна 
на Институтот за финансиска стабилност при Банката за меѓународни порамнувања (34), 
Централната банка на Чешка (25) и др. 

Во земјава, најголемиот број посетени стручни оспособувања беа во организација 
на: Државниот завод за статистика (17), Стопанската комора на Македонија (11), повеќе 
настани во организација на Здружението на правници и др. 

Области на стручно усовршување

Показателите за учеството на одделните обуки по области ги посочуваат 
приоритетните области за стручното оспособување на вработените во Народната банка, 
како во одделните години, така и во периодот во целина.

Графикон 46
Структура на стручните оспособувања по области

Извор: НБРМ
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Во овој седумгодишен период, особено внимание е посветено и на обуката на 
вработените во областа на финансиската стабилност и финансиските пазари, 
чиешто просечно годишно учество е околу 10%, што е резултат на политиката за 
поставување и развој на систем на показатели за следење на стабилноста на финансискиот 
систем.

Обуките во областа на статистиката, коишто се со просечно годишно учество во 
периодот од околу 8% и со тенденција на пораст, се должат на сѐ поголемиот број обуки 
за подигнување на знаењето и квалификациите на статистичарите и методологичарите за 
барањата на ЕУ во областа на статистиката и известувањето до европските институции.

Со помал, но не помалку значаен, удел во вкупното стручно усовршување се обуките 
од областа на платните системи, управување со централната банка, евроинтеграциите, 
внатрешната ревизија, управувањето со човечки ресурси, финансиското известување и 
друго.

3.2.3. Конференции, семинари и работилници во организација на 
Народната банка на Република Македонија

Народната банка, во текот на изминатите години, беше иницијатор и домаќин 
на неколку конференции и работилници, коишто покриваа актуелни теми од интерес за 
широката јавност. Целта на овие настани е да се овозможи поврзување на експертските 
мислења на аналитичарите, деловните луѓе и академската заедница. Воедно, тие 
овозможуваат запознавање на јавноста со прашањата и проблемите коишто се од витално 
значење за македонската економија. Овие јавни дебати претставуваат прв чекор во 
дефинирањето решенија за идентификуваните проблеми. Преку прикажување емпириски 
и теоретски економски истражувања и конфронтирање на различните гледишта и 
пренесување на експертското искуство на учесниците на работилниците, се стимулира 
истражувачката активност. Воедно се овозможува и проширување на знаењата не само на 
експертската, туку и на пошироката јавност. Ова е од особена важност бидејќи подигањето 
на свеста на јавноста и унапредувањето на знаењето за економските и финансиските 
текови, во голема мера, помага во разбирањето на монетарните одлуки коишто ги носи 
Народната банка. 

Делувајќи како отворен и транспарентен форум за размена на експертизи, мислења 
и идеи за актуелни теми во областа на макроекономијата и централното банкарство, 
Народната банка иницираше квалитетни дискусии од кои, не ретко, произлегуваа и 
конкретни предлози за справување со специфичните проблеми од заеднички интерес 
за македонската економија. На тој начин, Народната банка учествуваше во градењето 
на институционалниот капацитет на земјата и користење на тој капацитет за развој и 
спроведување соодветни, корисни политики од општ интерес. Препознавајќи ја потребата 
од постојано вложување во човечкиот капитал, како еден од главните предуслови за здрави 
и развиени институции коишто ќе овозможат одржлив развој на земјата, организирањето 
работилници, како и семинари и конференции, и понатаму останува една од определбите 
на Народната банка.

3.2.3.1. Конференции, семинари и работилници на макроекономски 
теми

Работилница на тема: „Високото ниво на готовите пари во оптек во Република •	
Македонија“

На 14.04.2006 година, Народната банка организира работилница на тема „Високото 
ниво на готовите пари во оптек во Република Македонија“. Високото ниво на сива 
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економија, даночната евазија, високите трошоци за емисија и дистрибуција на готовите 
пари, намалената ефикасност во плаќањата на трансакциите, бавното заживување на 
инструментите за безготовинско плаќање и проблемите со статистичката евиденција, 
како база за создавање на макроекономската политика, се само дел од проблемите коишто 
се поврзуваат со високото ниво на готовите пари во оптек. Затоа, преку организирање 
работилница на која учествуваа претставници од соодветни државни институции, 
професори и претставници од финансискиот сектор, Народната банка имаше за цел да ја 
подигне свеста кај јавноста за неповолниот ефект којшто го предизвикува високото ниво 
на готови пари во оптек, да ја нагласи улогата и значењето на економските, правните, 
социјалните и образовните фактори коишто влијаат на склоноста за држење готовите 
пари и да го сврти вниманието на деловната заедница, владата и јавноста во насока 
на преземање конкретни мерки и активности за намалување на нивниот обем. Преку 
презентации и дискусии, учесниците на Конференцијата отворија низа прашања и дадоа 
одредени предлози и препораки во насока на подобрување на правната регулатива од 
доменот на работењето со готовина, стимулирање на безготовинското плаќање, постепено 
интегрирање на сивата економија во официјалната економија преку стимулирање, санкции 
и вклучување повеќе институции, како и подобрување на координацијата, соработката 
и заедничкото дејствување на регулативните и контролните институции и носителите на 
платниот промет.   

Работилница на тема: „Енергетската потрошувачка во Република Македонија •	
и нејзиниот ефект врз билансот на плаќања“ 

На 23.11.2006 година, Народната банка организира работилница на тема 
„Енергетската потрошувачка во Република Македонија и нејзиниот ефект врз билансот на 
плаќања“, на којашто учествуваа експерти од областа на енергетиката. Оваа работилница 
имаше за цел да ја подигне свеста на пошироката јавност, но и да иницира размена на 
мислења и идеи на високо компетентни луѓе во областа на енергетиката за фундаменталното 
значење на енергетскиот сектор и енергетската потрошувачка за функционирањето на 
сите сектори во македонската економија. Поради ограниченоста на енергетските ресурси 
во Република Македонија, енергетската потрошувачка во Македонија во голем дел е 
зависна од увоз и, следствено, какви било флуктуации на цените на светските берзи можат 
да имаат големи последици врз целокупната економија, а секако и врз трговскиот биланс, 
билансот на плаќања и девизните резерви. Во вакви услови, посилниот раст на цените 
на енергентите на светските берзи во текот на 2005 и 2006 година, како и прогнозите 
дека ваквиот тренд ќе се задржи и на подолг рок упатуваа на ризик од можно значително 
влошување на состојбата во билансот на плаќања на земјата. Ова беше главниот мотив 
за организирање на работилницата, на која беше потврдена потребата од активна улога 
и постојан ангажман од страна на носителите на економската политика во оваа сфера. На 
работилницата беа опфатени голем број прашања и беа дадени конструктивни предлози 
поврзани со можноста за зголемување на енергетската ефикасност на постојните 
капацитети, можноста за поголемо инвестирање во нови енергетски капацитети и 
технологии, можноста и начинот како да се стимулира вложувањето во алтернативни 
извори на енергија, како да се зголеми свесноста на граѓаните за ефикасно користење на 
енергијата.   

Работилница на тема: „Проблеми во мерењето на инфлацијата“ •	

На 22.05.2007 година, водени од потребата да се објасни значењето на инфлацијата 
и проблемите при нејзиното мерење и усогласување со европските стандарди, Народната 
банка заедно со Државниот завод за статистика одржа работилница на тема „Проблеми 
во мерењето на инфлацијата“. Инфлацијата и инфлациските очекувања имаат централно 
место при носењето на инвестициските и потрошувачките одлуки во сите сегменти на 
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економијата. Како основна цел на монетарната политика, инфлацијата е главен фокус 
на монетарните власти, но и во фокусот на интеракцијата на монетарната политика 
со останатите политики. Разбирањето на инфлацијата и на факторите коишто влијаат 
на инфлациските очекувања се од клучно значење за остварувањето на монетарната 
цел, како основен предуслов за зголемување на економската активност, но и за носење 
соодветни микроекономски и макроекономски одлуки. Во овој контекст, мерењето 
на инфлацијата и проблемите коишто притоа се јавуваат се од огромно значење за 
носителите на политиките. На работилницата, покрај домашни експерти, учествуваа и 
експерти од релевантни меѓународни институции, како што се ЕУРОСТАТ и Банката за 
меѓународни порамнувања (БИС). Преку презентациите и дискусиите, учесниците дадоа 
детален осврт на основните методолошки и статистички концепти, како и ризиците при 
мерењето на инфлацијата, а воедно укажаа и на практични решенија за надминување 
на проблемите и поголема соработка во размената на информации помеѓу носителите 
на макроекономските политики, како основа за успешно проектирање и делување врз 
движењето на инфлацијата.  

Работилница на тема: „Цените на храната и инфлацијата“ •	

На 24.04.2008 година, беше одржана работилницата на тема „Цените на храната и 
инфлацијата“. Оваа работилница се организираше во период кога една од најактуелните 
теми во македонската и светската економија беше растот на инфлацијата, пред сѐ на цените 
на храната, коишто во македонската економија имаат најголемо влијание врз вкупниот 
индекс на трошоците на живот. Притоа, како мала и отворена економија, со висок степен на 
увозна зависност, пред сѐ во енергетскиот, но и секторот на исхрана, Македонија е директно 
изложена на светските случувања. Високата зависност од увоз при задоволувањето на 
домашната побарувачка за прехранбени производи и одделни земјоделски производи 
(вклучително и кај влезните компоненти за земјоделско производство), како и намалената 
домашна понуда поради неповолните климатски услови и зголемената надворешна 
побарувачка, придонесоа за брз пренос на зголемените цени на храната на светските 
пазари во домашната економија. Во вакви услови, работилницата имаше за цел да 
поттикне дискусија и изнаоѓање одговор на тоа од каква природа се факторите коишто 
влијаеја на зголемувањето на инфлацијата - дали се фактори со еднократен ефект или 
пак станува збор за структурни поместувања со долгорочни последици за економијата, 
кои мерки треба да се преземат за зголемување на отпорноста на економијата од вакви 
надворешни шокови, како треба да бидат осмислени економските политики и како да се 
одржи макроекономската стабилност со цел да се минимизираат негативните последици 
врз граѓаните и претпријатијата. Препораките коишто произлегоа од оваа работилница 
ја потенцираа неопходноста од забрзан развој и инвестирање во земјоделството, коешто 
има потенцијал да биде еден од носечките сектори за економски раст на земјата. Се смета 
дека преземањето мерки за поголемо искористување на потенцијалните можности на 
земјоделскиот сектор и стимулирањето на домашното производство на земјоделски и 
индустриски прехранбени производи може да придонесе за намалување на негативниот 
ефект од вакви надворешни шокови врз цените и платниот биланс на земјата. 

Меѓународна конференција на тема: „Конкурентноста на земјите на •	
Југоисточна Европа и предизвиците на патот кон ЕУ“ 

На 30.05.2008 година, беше одржана конференцијата „Конкурентноста на земјите 
на Југоисточна Европа и предизвиците на патот кон ЕУ“, којашто имаше цел да поттикне 
дискусија за тема којашто е од големо значење за земјите во транзиција, што се стремат 
кон нивото на доход на земјите-членки на Европската унија. Реалната конвергенција на 
новите земји-членки на ЕУ и на земјите-кандидати и потенцијални кандидати се одвива со 
доста различна брзина, водена од разликите во степенот на продуктивност на факторите 
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на производство, од преземените структурни и институционални реформи. Самиот 
процес на реална конвергенција го поттикнува и процесот на номинална конвергенција и 
заедно поставуваат големи предизвици за носителите на економските политики. Имено, 
процесот на реална конвергенција може да создаде инфлациски притисоци преку повеќе 
канали, што го отежнува исполнувањето на еден од мастришките критериуми за влез во 
монетарната унија, а воедно, повисоката инфлација може да предизвика и негативни 
ефекти врз конкурентноста на домашната економија. Соочени со предизвикот да се 
оствари истовремено одржување и на конкурентноста и на номиналната конвергенција, 
Народната банка покани претставници од институциите на Европската унија, централните 
банки од новите поразвиени земји-членки на Унијата, како и од земјите од Југоисточна 
Европа, со цел да се споделат и да се анализираат достигнувањата, искуствата, успесите и 
неуспесите на одделните економии на патот кон членство во ЕУ и ЕМУ. Од работилницата 
произлегоа квалитетни заклучоци за тоа што треба да се направи, а што треба да се 
избегне на патот кон ЕУ и како треба да се справиме со предизвиците коишто доаѓаат.

Семинари од областа на економетријата•	

Развојот на економетриските техники во 80-тите години, надополнет со 
усовршувањето на компјутерската технологија и економетриските софтвери во текот 
на 90-тите години, направи вистинска револуција во емпириската работа во доменот на 
макроекономијата и финансиите. Економетријата нуди можност за оценување и проверка на 
макроекономската теорија, за анализа на врските во економијата и формулирање заклучоци 
за идните текови на варијаблите. Солидното познавање на современите макроекономски 
концепти, дополнето со квантитативни алатки за емпириска анализа претставува еден 
од клучните предуслови за успешно спроведување на монетарната политика. Оттука, 
располагањето со добро обучен кадар од областа на модерната макроекономска теорија, 
дополнет со способности за аналитичко расудување е барање коешто се поставува пред 
секоја современа централна банка. Во овој контекст, Дирекцијата за истражување при 
Народната банка во периодот мај 2004 - мај 2011 година беше организатор на седум 
семинари од областа на економетријата. Од нив два беа интерни, наменети за обука на 
вработените во Народната банка, додека останатите пет беа регионални со учество на 
претставници од централните банки во регионот. На семинарите покрај вработените од 
Дирекцијата за истражување учествуваа и вработените од други дирекции во банката.

Интерни обуки

Во текот на 2006 и 2007 година беа одржани две интерни обуки со цел да се подобри 
аналитичкиот капацитет на вработените во Народната банка за примена на статистички 
и економетриски техники во извршувањето на работните задачи. На семинарите беа 
прикажани основите на економетриската наука, како и основните економетриски техники 
за анализа на економските законитости:

Првиот семинар беше одржан во декември 2006 година, од страна на едно вработено − 
лице во Народната банка со искуство во оваа област и еден надворешен експерт. 
На семинарот учествуваа 24 лица.

Вториот семинар се одржа во февруари 2007 година и беше посветен на примена − 
на понапредни економетриски техники за анализа на конкретни проблеми. 
Предавањата ги одржа професор од странство. На семинарот учествуваа 27 
лица.

 
Регионални семинари

Народната банка, врз основа на добрата соработка со центрите за обука на 
централните банки од другите земји и меѓународните институции, сѐ почесто организира 
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домашни обуки со што обезбедува подигнување на знаењето на поголем број вработени, 
како и намалување на трошоците.

Во периодот октомври 2005 - март 2009 година Народната банка, во соработка 
со Меѓународниот монетарен фонд, Народната банка беше домаќин на три еднонеделни 
регионални семинари од областа на економетријата.436 Зајакнувањето на економетриското 
знаење и употребата на економетриските техники во секојдневната работа беше примарна 
цел на оваа група семинари. Подетаљно, семинарите беа насочени кон воведување на 
учесниците во работењето со „ивјуз“ (EViews) - економетриски софтвер што активно 
се користи во поголем број централни банки, прикажување на модерните техники 
за економетриски анализи и користење на овие техники за оценување на конкретни 
макроекономски законитости и за проектирање макроекономски и финансиски варијабли. 
Првиот семинар беше воведен семинар, додека на останатите два се дискутираа 
покомплексни методи и техники и се решаваа конкретни проблеми. Организирани се 
следниве семинари:  

„Macroeconometric Modeling and Forecasting using EViews Software“−  во 
октомври 2005 година на кој присуствуваа вкупно осумнаесет учесници, девет од 
Македонија (од кои шест од Народната банка) и девет од земјите во регионот.

„EViews1 Refresher and Follow-Up“−  во јули 2007 година со вкупно дваесет и 
шест учесници од кои дваесет од Народната банка и шест од земјите во регионот. 
Наспроти претходниот семинар којшто главно ги разработуваше економетриските 
техники погодни за анализа на индивидуални економски законитости, семинарот 
„EViews1 Refresher and Follow-Up“ беше посветен на изградба и решавање на 
динамички симултани модели и на модели со рационални очекувања. 

„Macroeconomic Modeling and Forecasting II“−  во март 2009 година со вкупно 
дваесет и четири учесници од кои осумнаесет од Народната банка и шест од земјите 
во регионот. Во континуитет со претходните два семинара, овој семинар имаше 
за цел натамошно усовршување на аналитичките и економетриските способности 
на истражувачите од регионот преку изучување софистицирани техники за 
симулирање на макроекономски модели и за филтрирање на податоци.

Народната банка во изминатите неколку години беше домаќин и на два 
семинара организирани во соработка со Банката на Англија: 

Во октомври 2008 година е одржан регионален еднонеделен семинар на тема − 
„Inflation Targeting and Monetary Policy“ во соработка со Банката на Англија 
и Холандската централна банка. Фокусот на семинарот беше прикажување на 
основите на режимот на таргетирање на инфлацијата и начинот на кој се спроведува 
во практиката. Имајќи го предвид значењето на проекциите за успешноста на оваа 
монетарна стратегија, посебно внимание беше посветено на економетриските 
методи за проектирање на инфлацијата. На семинарот учествуваа вкупно дваесет и 
две лица од кои четиринаесет од Народната банка и осум од земјите во регионот. 

Во септември 2010 година експерти од Банката на Англија одржаа тридневен − 
регионален семинар на тема „Economic modelling for central bankers“. Фокусот 
на овој семинар беше улогата на моделите како значајна алатка во рамки на 
процесот на донесување монетарни одлуки. Моделите претставуваат кохерентна 
и стабилна рамка за економски анализи и проекции и овозможуваат конзистентна 
слика за трансмисискиот механизам на монетарната политика и за шоковите коишто 
влијаат врз економијата. На семинарот беа прикажани динамичките стохастички 
модели на општа рамнотежа - најнова генерација модели коишто активно се 

436 Предавањата ги одржа Џон Кадингтон, професор на факултетот Colorado School of Mines и претседател на 
JTC Economics+Finance (којашто се занимава со обуки и семинари за работење со економетрискиот софтвер 
EViews).
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користат во централните банки. Семинарот го следеа вкупно дваесет и три лица 
од кои четиринаесет од Народната банка и девет од земјите во регионот. 

3.2.3.2. Унапредување на капацитетите на Секторот за супервизија, 
банкарска регулатива и финансиска стабилност 

Изминатите седум години Народната банка напорно работеше на зајакнување на 
сопствениот кадровски капацитет во областа на супервизијата, банкарската регулатива 
и финансиската стабилност. Процесот на постојано образование и организациско 
унапредување беше мошне силен, што овозможи значително унапредување на работата 
на супервизијата и постојано намалување на оперативните и останатите ризици во 
работењето на Народната банка. 

Во изминатите седум години, стручното усовршување на вработените во 
Народната банка се одвиваше преку остварување обуки, семинари, курсеви, работилници 
и работни посети во земјата и во странство коишто се однесуваа на значајните аспекти на 
супервизорската функција и анализата на финансиската стабилност. 

Во изминатите седум години, во организација на Народната банка 
беа остварени и повеќе обуки од областа на банкарската супервизија и финансиската 
стабилност. 

Обуки во рамки на холандската донација •	

Во текот на 2008 и 2009 година, како дел од холандската донација - поддршка 
на аранжманот ПДПЛ3 на Светската банка, а во насока на градење на супервизорскиот 
капацитет на Народната банка, се одржаа повеќе обуки со кои беа покриени следниве 
теми:

Унапредување на комуникацијата и вештините на вработените 1. - беа 
опфатени различни аспекти на наведената проблематика, на кои присуствуваа од 
8 до 40 вработени во Секторот;

Управување со кредитниот ризик 2. - присуствуваа вкупно 17 вработени од 
Секторот; 

Управување со правниот ризик 3. - обуката вклучуваше и процес и организација 
на управувањето со ризикот од перење пари, при што присуствуваа 22 вработени 
од Секторот;

Работење на органите, корпоративно управување, процес на управување 4. 
со ризиците, ревизија и управување со стратегискиот ризик - на различни 
сегменти од обуката присуствуваа по околу 30 вработени од Секторот;

Управување со оперативниот ризик и ризикот од информативната 5. 
технологија - на различни сегменти на обуката присуствуваа по околу 25 
вработени од Секторот;  

Управување со ликвидносниот ризик, 6. на која присуствуваа вкупно 16 
вработени од Секторот;

Управување со пазарниот ризик 7. - обуката го опфати управувањето со валутниот 
ризик и ризикот од промена на каматните стапки и од промена на цените на стоките, 
при што учествуваа во просек по околу 20 вработени од секторот; 

Економетриски и статистички методи и техники за мерење на финансискиот 8. 
ризик, на која присуствуваа вкупно 23 вработени од Секторот;

Централизирана електронска база на податоци, 9. на која присуствуваа двајца 
вработени од Секторот.
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Супервизија заснована врз ризици и стеснување на глобалниот 10. 
финансиски пазар, на која присуствуваа 17 вработени од Секторот.

Регионален семинар на тема: Макрострес-тестирање•	

Во октомври 2009 година, во соработка со Холандската централна банка, 
во просториите на Народната банка беше организиран меѓународен семинар на тема: 
Макрострес-тестирање. На овој семинар учествуваа 14 претставници од земјите од 
регионот и други земји, како и 16 вработени од Секторот за супервизија при Народната 
банка, со што се овозможи размена на искуствата во поглед на начинот на структурирање 
и спроведување на стрес-тестирањето и можностите за негови идни подобрувања. 

Регионален семинар за ИТ-супервизија•	

Од 01.09-05.09.2008 година, во организација на Народната банка се одржа 
регионален семинар за ИТ-супервизија. Семинарот беше организиран во соработка со 
претставници од Централната банка на Холандија. Темите опфатени со семинарот се 
однесуваа на актуелните предизвици со кои се соочуваат ИТ-супервизорите од централните 
банки во регионот, односно методологиите за ИТ-супервизија заснована врз ризик, 
плановите за непрекинатост во работењето, ризиците поврзани со интернет-банкарство и 
регулатива поврзана со друштвата за помошни услуги во делот на информативниот систем. 
Учество на семинарот зедоа претставници од дванаесет земји, како и претставници од 
Народната банка. Семинарот придонесе за унапредување и размена на постојните знаења 
за супервизорските ИТ-методологии коишто се во примена во земјите што беа учеснички 
на семинарот.

Народната банка како претседавач и домаќин на Дваесет и третата годишна •	
конференција на Групацијата на банкарските супервизори од Централна и 
Источна Европа (БСЦЕЕ)

Во периодот од 15 до 17 јуни 2010 година, Народната банка беше домаќин на 
Дваесет и третата годишна конференција на Групацијата на банкарските супервизори од 
Централна и Источна Европа (БСЦЕЕ). На претходната годишна конференција, којашто се 
одржа во Минск, Белорусија, Народната банка беше избрана за претседавач на Групацијата 
за 2010 година. Претседателствувањето е во траење од една година. 

Оваа групација на банкарските супервизори од Централна и Источна Европа 
(БСЦЕЕ) е формирана во Будимпешта, во 1991 година од страна на супервизорските 
органи на шест земји: Бугарија, Чешка, Унгарија, Полска, Романија, Словачка и Русија. Во 
1996 година, по препорака на Базелскиот комитет за банкарска супервизија (БЦБС), на 
Меѓународната конференција на банкарски супервизори (ИЦБС) одржана во Стокхолм, 
тогашните шеснаесет земји-членки на оваа групација склучија спогодба за меѓусебна 
соработка во доменот на банкарската супервизија. Во овој момент, во оваа групација 
членуваат супервизорските органи од дваесет и една земја. Република Македонија е 
членка на Групацијата од 1996 година.

Основната цел на оваа групација е поддршка на соработката помеѓу нејзините 
членки, како и нивна обука и унапредување, а воедно, таа претставува и форум за размена 
на знаења и искуства помеѓу членките. Една од целите на оваа групација е да го олесни 
процесот на интеграција на супервизорските органи на нејзините членки во европскиот 
систем на банкарска супервизија. 

На Конференцијата одржана во Охрид присуствуваа првите луѓе на банкарските 
супервизорски органи од Австрија, Албанија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Бугарија, 



M
Y

K
C

355

Естонија, Литванија, Полска, Русија, Словенија, Словачка, Србија, Украина, Унгарија, 
Хрватска, Црна Гора, Чешка. Во улога на гости и презентери, на Конференцијата 
присуствуваа и претставници од Банката за меѓународни порамнувања (БИС) од Базел, 
Швајцарија, од Европската централна банка и од една интернационална банкарска 
групација.

На Конференцијата учесниците ги разменија своите искуства за две, исклучително 
актуелни теми во тој момент: (1) Лекциите научени од глобалната економска криза и 
преземените мерки за зајакнување на отпорноста на банкарскиот систем и (2) Стандарди 
и мерење на ликвидносниот ризик, со осврт на националните мерки преземени во текот 
и по кризата. 

3.2.3.3. Работилници и обуки од другите области на работењето

Годишни конференции од областа на платните системи и системите за •	
порамнување хартии од вредност

Од 2008 до 2010 година, Народната банка во рамки на техничката соработка со 
Централната банка на Холандија, организира три годишни конференции од областа 
на платните системи и системите за порамнување хартии од вредност. На конференциите, 
покрај претставници од Народната банка, учествуваа и претставници од Министерството 
за финансии, банките, клириншките куќи и другите страни вклучени во националниот 
платен систем. Презентациите главно беа од експерти на Централната банка на Холандија, 
а за состојбите во националниот платен систем одделни презентации имаа и домашните 
учесници. Целта на конференциите е обука на домашните учесници во платниот систем 
со евроинтеграциските барања, преку нивно запознавање со холандското искуство и 
практика. За јуни 2011 година е планирано одржување на четвртата конференција којашто, 
за првпат, ќе биде од меѓународен карактер со учество на претставници од централните 
банки на земјите од регионот на Југоисточна Европа.

Работилници и обуки од областа на управувањето•	

„Работилница за раководството на повисоко ниво на тема: Управувањето во 
централните банки и финансискиот сектор“, 29 септември - 1 октомври 2008 година, 
организирана од Народната банка во соработка со Холандската централна банка и Банката 
на Англија.

„Супервизија на интегритетот во теорија и практика“ на 2 октомври 2008 година, 
организирана од Народната банка во соработка со Холандската централна банка. 

Во 2010 година, за спроведувањето на новите процеси во управувањето со 
човечките ресурси, како и останатите сегменти од раководството, Народната банка 
започна со посебна програма на интерни обуки за раководителите во насока на градење 
на капацитетите на раководството, како еден од главните фактори и двигатели на 
промените во институцијата. На 16 и 24 ноември 2010 година, во соработка со надворешен 
организатор, беше спроведена обука за развој на вештините на раководителите за тимска 
работа и комуникација. Во план е продолжување со оваа програма за обука и вклучување 
поширок број вработени коишто имаат раководни места.

Обуки од областа на ИТ•	

Во периодот од 01.06 до 03.06.2010 година, во организација на Народната 
банка се одржа регионален форум за употребата на информациската технологија во 
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централна банка. На форумот присуствуваа дваесет и седум учесници од централните 
банки на девет земји. Се разгледаа повеќе теми од областа на организацијата и улогата 
на ИТ во една централна банка, зголемувањето на продуктивноста преку воведување 
Центар за ИТ-услуги („IT Service Desk“), контролата на правата за пристап, системите 
за следење настани и информации во ИТ-системот, проектирањето системска сала и 
преместувањето на инфраструктурата, виртуелизацијата на серверите и работењето од 
надворешна локација.

Покрај форумот, се одржаа и повеќе внатрешни обуки, како што се обуките за: MS 
Word, MS Excel, Управување со компјутерски мрежи за администратори, работилница за 
ИТИЛ итн.

3.2.4. Техничка помош

Народната банка на Република Македонија, во изминатите седум години, градеше 
пријателски и професионални врски со централните банки на соседните држави и 
централните банки на останатите европски држави. Соработката со голем број институции 
овозможи користење и размена на искуство со централните банки што се членки во 
евросистемот во форма на техничка помош. Најактивна соработка беше остварена со 
Централната банка на Холандија (De Nederlandsche Bank), чијашто помош овозможи 
значително подигнување на административните капацитетите на Народната банка и 
зголемување на нејзината ефикасност во сите сфери на делување. Во рамките на оваа 
техничка помош, остварени се голем број проекти коишто го опфаќаат комплетното 
функционирање на Народната банка, преку класични форми на техничка помош, студиски 
посети и организирање работилници. Во 2004 година беа остварени шест проекти 
поддржани од Банката на Холандија, во 2005 година - десет, во текот на 2007 година - 
петнаесет активности меѓу кои и два регионални семинари, во 2008 година Народната 
банка оствари петнаесет проекти преку оваа техничка помош и организира два регионални 
семинари за подигнување на квалитетот на управувањето во централните банки и за ИТ-
супервизија. Во текот на 2009 година соработката беше продолжена преку поддршка на 
осумнаесет проекти во тековната година и исто толку во текот на 2010 година. Во 2011 
година се очекува продолжување на соработката со деветнаесет нови проекти.

Освен техничката помош од Централната банка на Холандија, Народната банка 
добиваше и помош од германската „Бундесбанка“ (Die Deutsche Bundesbank), од Народната 
банка на Австрија (Oesterreichische Nationalbank) и од Банката на Словенија. 

3.3. Унапредување на административно-техничкото работење

Во периодот мај 2004 - мај 2011 година, Народната банка во рамки на вкупните 
активности посебно се фокусираше и на унапредувањето на административно-
техничкото работење, особено јакнењето на административните капацитети на 
надлежните служби и на процесите и постапките за законито спроведување на јавните 
набавки, создавањето подобри условите за работа и за административно-техничка 
поддршка на вработените, јакнење на сигурноста и обезбедувањето на материјалните 
добра и на вработените, унапредувањето на канцелариското и архивското работење.

Значително унапредување на организацијата и спроведувањето на јавните •	
набавки

Во врска со јавните набавки, во анализираниот период активностите посебно беa 
фокусирани: на јакнењето на административниот капацитет со донесување на потребните 
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интерни акти и работни процедури; унапредување на организацијата на надлежните 
организациски единици; на одлучувањето на комисиите за јавни набавки; екипирањето на 
надлежната организациска единица со млади и квалификувани кадри; успешно работење 
и законито спроведување на јавните набавки. 

Во извештајниот период, Народната банка постојано ги следеше законите и другата 
регулатива од доменот на јавните набавки и вршеше усогласување и унапредување на 
сопствените интерни акти и работни процедури со прописите со кои беа регулирани 
јавните набавки. Периодот којшто е предмет на анализирање во извештајот, од аспект на 
важечката регулативата за јавните набавки, е поделен на два потпериода и тоа првиот од 
2004 - 2007 година и вториот од 2008 година наваму437. 

Народната банка, согласно со одредбите и обврските од важечките закони коишто 
се применуваа во одделните потпериоди, изработи сопствен систем на организација на 
набавките, при што и за двата потпериоди донесе одделни правилници за начинот на 
вршењето на јавните набавки, процедури за спроведување на постапките за вршење 
на јавни набавки и други оперативни интерни акти неопходни за обезбедување целосна 
законитост во вршењето на јавните набавки.

 Во текот на остварувањето на набавките, Народната банка по потреба вршеше 
соодветни измени и дополнувања на интерните акти со што постојано го усогласуваше и 
го унапредуваше интерниот систем на организација во спроведувањето на набавките со 
важечките прописи во Република Македонија. Заради поуспешно и законито спроведување 
на јавните набавки, Народната банка во септември 2004 година формира нова комисија 
за јавни набавки, која согласно тогаш важечките прописи и интерната регулатива 
единствено одлучуваше за одделните набавки во периодот од формирањето до крајот на 
2007 година. 

Поаѓајќи од потребите за законито работење во доменот на јавните набавки, како и 
од искуствата за подобрување на ажурноста, ефикасноста и економичноста во вршењето 
на набавките, Народната банка за периодот од 2008 година наваму формира 5 (пет) 
посебни комисии за спроведување на постапките за доделување договори за јавни набавки 
на стоки, услуги и работи и секоја одделна комисија одлучува по одделни тендери во 
зависност од висината на вредноста на јавните набавки. Пред оперативното започнување со 
одделна набавка, Народната банка донесува поединечна одлука за набавка, во согласност 
со годишниот финансиски план и годишниот план за инвестиции, во која меѓу другото 
ги утврдува предметот и количината на набавката, износот и изворите на потребните 
средства, начинот и постапката по која се спроведува доделувањето на договорот за јавна 
набавка, назначувањето претседател и членови на секоја одделна комисија за јавната 
набавка и нивни заменици, како и евентуалното ангажирање надворешни стручни лица, 
доколку тоа е потребно. 

Со утврдениот интерен систем на организација на набавките, усогласен со законската 
и друга регулатива за јавните набавки, Народната банка во периодот мај 2004 - мај 2011 
година постојано го подобруваше квалитетот и конзистентноста на рамката на интерната 
регулатива, вршеше соодветно подобрување на организацијата, техничката опременост 
и кадровската екипираност на надлежните организациски единици, децентрализирање 
на одлучувањето со назначување повеќе комисии, разграничување на активностите 
за подготвување на тендерската документација и администрирањето со набавките од 

437 Во извештајниот период, вршењето на јавните набавки во првиот потпериод беше регулирано со Законот за 
јавните набавки донесен на 30.03.2004 година, којшто беше во важност до крајот на 2007 година, а во вториот 
потпериод со Законот за јавните набавки којшто е донесен на 06.11.2007 година, а започна со примена на 
01.01.2008 година и сѐ уште е во примена.
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процесот на одлучувањето, со почитување на принципите на законитост, ефикасност и 
економичност во вршењето на јавните набавки. 

Заради доследно спроведување на законската регулатива и интерните акти 
за јавните набавки, Народната банка за периодот од мај 2004 до мај 2011 година има 
донесено годишни планови за јавните набавки усогласени, по обемот и според изворите 
на средствата, со годишните финансиски планови и со плановите за инвестиции за секоја 
одделна година, а од 2009 година и со тригодишните финансиски планови.

Како резултат на создадениот интерен систем за јавните набавки и целосното 
почитување на законската регулатива сврзана со јавните набавки, Народната банка 
значително ги подобри постапките во текот на остварувањето на набавките и целосно 
ги отстрани одделните недостатоци утврдени во Извештајот за извршената контрола од 
Државниот завод за ревизија во текот на 2003 година438. 

Во текот на 2006 година, за создавање услови за унапредување на процесите 
и постапките за спроведување на јавните набавки заради обезбедување квантитативен, 
квалитативен и професионален интегритет на процесите за управувањето со набавките, 
Народната банка, во соработка со надворешен советник, започна со изработка на проектно 
решение за информатичка поддршка на постапките и процедурите за јавни набавки и тоа 
е завршено во средината на 2009 година. По подолго проучување и разгледување на ова 
проектно решение и со неговото проширување со документите применливи во системот 
за управување со документи (ДМС), се одлучи тоа да се вгради во Проектот за интегриран 
систем за сметководствена евиденција на Народната банка. Изработката на софтверската 
апликација од овој проект за јавните набавки се врши со сопствени ресурси на Народната 
банка и таа е во завршна фаза.

Унапредувањето на процесите и постапките за спроведување на јавните набавки 
во Народната банка во периодот 2004-2011 година се остваруваше непрекинато, при што 
во 2010 година се воведе електронскиот систем на набавки со помали вредности, којшто 
овозможува користење и објавување на огласите на интернет и обезбедува безбеден начин 
на електронска комуникација. Електронскиот начин на спроведување на јавните набавки 
Народната банка го поддржа кадровски и административно, а до крајот на 2011 година 
ќе се прошири со вклучување во електронското тргување и на набавките со поголеми 
вредности. 

Со воспоставениот сопствен систем на организација на набавките се создаде 
основа и за зголемување на бројот и постапките за вршење јавни набавки, вредноста на 
планираните набавки и бројот на склучените договори за остварување на планираните 
набавки. Имено, во Народната банка во 2004 година беа планирани 30 постапки за јавни 
набавки, во 2005, 2006 и 2007 година по деведесетина постапки за јавни набавки, а во 
периодот од 2008 до 2011 година бројот на постапките и натаму се зголемуваше и достигна 
бројка од околу 160 - 174 постапки за јавни набавки по одделни години. Постојаното 
зголемување на бројот и вредноста на набавките во анализираниот период ја наметна 
потребата од унапредување на процесите при планирањето и спроведувањето на јавните 
набавки, како и јакнење на капацитетот на човечките ресурси, вклучувајќи ја потребата и 

438 Во извештајот на Државниот завод за ревизија за извршената контрола на јавните набавки во Народната 
банка во 2003 година на примерок со опфат од 85,4% од вкупните набавки, било утврдено дека 35,6% од 
јавните набавки во тој период биле извршени без почитување на одредбите од тогаш важечкиот Закон 
за јавните набавки. Во цитираниот извештај на Државниот завод за ревизија за 2003 година се утврдени 
неправилности и во материјалното работење и во извршениот попис бидејќи имало нецелосни и непополнети 
пописни листи и споредбени податоци (канцелариски материјали, готовина, инвентар, автогуми, таксени и 
даночни вредносници, залиха на ковани пари и др.), како и неевидентирани градежни објекти, остварување 
комерцијални приходи од услуги од бифето и друго. 
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обврската за електронска аукција при спроведување на јавните набавки и подобрување 
на образовната структура на вработените во организациските единици за спроведување 
на набавките.

Постигнатиот напредок при спроведувањето на јавните набавки со целосно 
почитување на законитоста при вршењето на јавните набавки во Народната банка е 
утврден и во Извештајот за извршената ревизија од Државниот завод за ревизија за 
набавките спроведени во 2009 година439.

Во периодот мај 2004 - мај 2011 година и покрај утврдениот постојан 
и значителен напредок во законитото спроведување на јавните набавки во однос на 
претходниот период, односно во однос на секоја одделна претходна година, Народната 
банка при спроведувањето на јавните набавки се среќаваше и со доста проблеми условени 
во основа од поднесувањето неосновани жалби од одделни економски оператори за 
начинот на одлучувањето при доделувањето на договорите за јавните набавки, забавеното 
спроведување на склучените договори за одделни набавки, особено на договори за 
извршување градежни работи коишто се изведуваа со значително подолг период на 
градба од роковите утврдени во договорите, а во одделни случаи дури и откажување на 
договорите од одделни економски оператори, што доведуваше до одложување или до 
подолг застој во спроведувањето на набавките, нивно повторување или огласување и 
подготвување на тендерската документација и по третпат заради законито спроведување 
на постапката за довршување на порано започнатата набавка. Во спроведувањето 
на јавните набавки коишто се однесуваат на градежните работи, Народната банка се 
соочуваше и со проблеми условени од непостоењето на детаљни урбанистички планови 
за локациите каде што Народната банка имаше намера да инвестира во реконструкции и 
адаптации на постојните објекти. 

Дел од присутните проблеми беа и од институционален карактер бидејќи во 
постапките за жалби Народната банка беше третирана како органите на државната власт, 
коишто се финансираат од буџетите, без притоа да се почитува нејзината административна, 
финансиска и управувачка самостојност. 

Подобрувањето на условите за работа и обезбедување нормално •	
функционирање

Народната банка во периодот мај 2004 - мај 2011 година во рамки на административно-
техничката поддршка, фокусот на активностите го стави и на подобрувањето на 
условите за работа и обезбедување нормално функционирање на нејзините 
организациски единици и делови. 

Потребата за давање приоритет на овие активности во рамки на административно-
техничкото работење беше условена главно од застареноста на објектите и просториите 
коишто беа градени по стандарди од далечните седумдесетти години на минатиот век, а 
коишто во целиот изминат период не беа реконструирани и прилагодени на стандардите 
за современо работење, како што е тоа во централните банки на земјите од регионот, 

439  Државниот завод за ревизија во текот на 2010 година изврши ревизија на инвестициите и на Финансискиот план 
за 2009 година, во делот на оперативните трошоци и нивно остварување, заедно со ревизија на усогласеноста 
на Народната банка на Република Македонија. Притоа, утврдено е дека Народната банка при евалуацијата 
и изборот на економските оператори постапила согласно со Законот за јавните набавки, а сите финансиски 
трансакции и информации одразени во Планот за инвестиции и Финансискиот план на Народната банка на 
Република Македонија за 2009 година, од сите материјални аспекти се во согласност со релевантната законска 
регулатива, упатства и воспоставени политики. Во извештајот на Државниот завод за ревизија не се утврдени 
неправилности и не се дадени забелешки за материјалната евиденција и извршениот попис на материјалните 
добра за 2009 година. 
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уште помалку во споредба со стандардите што ги имаат централните банки во развиените 
земји. Во Народната банка, условите за работа беа на ниско ниво и поради значително 
застарениот работен инвентар и опремата коишто се користеа во секојдневното работење, 
а без чија замена со нов современ инвентар и опрема, особено информатичка, Народната 
банка значително ќе заостануваше во однос на стандардите што ги користат другите 
централни банки, но и комерцијалните банки во земјата. 

Во текот на 2004 година, за подобрување на условите за работа, Народната 
банка утврди политики, а во наредните години започна со постепено остварување на 
повеќе инвестициски проекти. 

Во периодот од 2005 до 2010 година, со постепено остварување на проектите 
за тековно и инвестициско одржување и за реконструкција на одделните катови, беа 
опфатени целосно работните простории на три ката и неколку поединечни канцеларии со 
вкупна површина од 1.000 м2. Со остварување на овие проекти, со повисок стандард се 
подобрија условите за работа на околу 70 вработени лица. Воедно, со извршените делумни 
реконструкции на одделни катови, се подобри и стандардот на поголем дел од останатите 
работни простории, како и на помошните простории.

Во 2009 година се изврши реконструкција, доградба и надградба на просторот 
во објектот/кула 2 на шестиот кат, со што се зголеми работниот простор за околу 400 
м2, во десет работни канцеларии, при што во современ работен простор се сместија 
дваесет вработени. Во 2010 година по претходно завршените работи на проектот за 
реконструкција на мезанинот на зградата на поранешната ГП „Техника“ Скопје, сопственост 
на Народната банка, работниот простор се зголеми со уште 260 м2 со повисоки стандарди 
и подобри услови за работа на уште триесет и пет вработени сместени во осум посебни 
простории, со чајна кујна и санитарни простории. Воедно, со прераспоредувањето на дел 
од вработените во реконструираните простории на Народната банка се ослободи работен 
простор на катовите во постојните објекти, со што се обезбедија подобри услови за работа 
на вработените и во постојните простории. 

Во периодот од 2005 до 2011 година, Народната банка изврши постепена 
замена на работниот инвентар и на опремата, особено на информатичката и другата 
опрема за административно работење, во најголем дел од канцелариите и другите работни 
простории. Со остварувањето на овој проект, околу 300 вработени во Народната банка се 
обезбедија со нов современ работен инвентар, а со информатичка опрема се обезбедија 
сите вработени коишто користат таква опрема. Воедно се набавени повеќе од педесет 
нови печатачи, десетина апарати за копирање различни по капацитет и разна друга 
канцелариска опрема. Исто така, во овој период се остварија и проектите за замена на 
старата информатичка опрема со нова, посовремена во двете систем-сали, а се обезбеди 
и соодветна опрема за ладење на систем-салите. И покрај остварените инвестициски 
проекти за систем-салите, тие сѐ уште се со ниско ниво на потребни стандарди за да 
можат да се класифицираат во рангот на современите систем-сали за информатичко 
работење. 

Во периодот 2005 - 2010 година, Народната банка оствари и неколку значајни 
проекти за реконструкција и проширување на конференциските сали и на салите за 
работни состаноци. Со остварувањето на овие проекти, Народната банка обезбеди една 
голема, современа конференциска сала со капацитет од околу 120 седишта, целосно 
опремена со најсовремена аудио-видеоопрема со висок степен на технички стандарди 
и карактеристики при нејзиното користење, како и една помала конференциска сала со 
капацитет од 35 седишта којашто целосно ќе се опреми со современ инвентар и опрема 
во текот на 2011 година. Во овој период е остварен и проектот за целосна реконструкција 
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на една помала сала за работни состаноци, којашто е опремена со современ инвентар 
и видео-аудиоопрема со високи стандарди и карактеристики. Народната банка во 2009 
година го оствари и проектот за опремување со современ работен инвентар и на уште две 
други помали сали за работни состаноци. Исто така, во овој период со современ работен 
инвентар се обезбедени и салите за состаноци коишто интерно ги користат три одделни 
организациски единици. Со остварувањето на овие проекти, Народната банка обезбеди 
работни сали коишто се опремени со современ работен инвентар и друга опрема и во кои 
можат да се одржуваат разни настани како што се конференции, симпозиуми, семинари, 
работилници, седници, работни состаноци и други настани, со кои битно се подобрија 
условите за работа.

Во првиот квартал на 2011 година се остварува и проектот за реконструкција 
и прилагодување на влезните холови и просторот на ресторанот, којшто првично започна 
со остварување пред околу три години, но поради раскинувањето на договорот на 
економскиот оператор којшто ги изведуваше работите и измените извршени во меѓувреме 
во системската регулативата од доменот на урбанизмот и градежништвото, со што за 
вакви реконструкции и прилагодувања се бараше одобрение или локациски услови, во 
случај кога за просторот не постои детален урбанистички план, проектот не можеше да 
продолжи со остварување сѐ до крајот на 2010 година. Со остварувањето на овој проект 
Народната банка обезбеди современ простор во холовите од двете влезни страни и во 
просторот на ресторанот на околу 500 м2 со давање можност да се користат поединечно и 
во целина за организирање на разни настани. Остварувањето на овој проект обезбедува 
и поголема сигурност и безбедност во објектите и другите простории што ги користи 
Народната банка. 

Во Народната банка условите за работа на вработените се подобрија и со 
остварувањето на проектот на системот за ладење и греење којшто започна во 2007 година, 
а се оствари во 2009 година. При остварувањето на овој проект со дел од средствата, 
преку донација, учествуваше и УНИДО (United Nations Industrial Development Organiza-
tion). Со овој проект, Народната банка обезбеди ладење и греење на работните простории 
на површина од околу 7.545 м2, со турбокомпресор со еколошки фреон и со можност 
за поголема заштеда на енергија, а се создадоа и услови за демонтажа на големиот 
број поединечни клима-уреди - големи потрошувачи на енергија, коишто во изминатиот 
период се поставуваа за да се обезбеди ладење на работните простории во периодите во 
кои имаше потреба и коишто го нарушуваат изгледот на целиот објект „Комплекс банки“ 
Скопје. Проектот не е целосно заокружен во објектите и просториите на Народната банка 
и затоа неговото остварување ќе продолжи и во текот на оваа и наредната година.

Условите за работа на вработените во Народната банка се подобрија и со 
остварувањето на проектот за замена на четирите лифта (по два во двете кули) којшто е 
изведен во 2009 година. Со замената на постојните лифтови, коишто се користеа повеќе 
од триесетина години, со нови современи лифтови значително е подобрена сигурноста, 
безбедноста, функционалноста и брзината при нивното користење. 

Народната банка во овој период, заради обезбедување услови за нормално 
и постојано извршување на основните функции и задачи, како и за подобрување на 
условите за работа на одделни надлежни организациски единици, подготви и започна со 
остварување на проектот за осовременување на т.н. резервна локација. Остварувањето 
на овој проект е во завршна фаза, со што ќе се намалат ризиците во работењето на 
Народната банка и ќе се обезбеди непрекинатост во работењето, како во мирновременски 
услови, така и во кризни и вонредни состојби.

Со преземените активности и остварените проекти во периодот мај 2004 - мај 2011 
година, се подобрија условите за работа на вработените и се обезбедија подобри услови 
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за нормално извршување на основните функции и задачи во Народната банка. Меѓутоа, 
натрупаните проблеми од минатиот период бараат подолг временски период за нивно 
надминување. Во Народната банка се направија согледувања коишто укажуваат на тоа 
дека решавањето на присутните проблеми за подобрување на условите за работа и за 
постигнување повисоки стандарди од денешните може да се постигне со остварување на 
неколку покрупни проекти, со повисоки вредности на инвестирање. Дел од подолгорочните 
решенија може да се изведат само со заедничка политика и заеднички инвестициски 
проекти меѓу Народната банка и другите субјекти што се корисници на просторот во 
објектот „Комплекс банки“ Скопје. 

Натамошното подобрување на условите за работа може да се оствари со изработка 
и остварување на неколку покрупни инвестициски проекти, и тоа за:

реконструкција, доградба и надградба на нов простор, во рамки на просторот − 
што го поседува Народната банка, со што би се зголемил работниот простор на 
Народната банка за нови 2070 м2. Со овој проект се обезбедува нов работен 
простор за канцеларии, нова современа систем-сала и други помошни простории, 
дополнително потребни мали сали за состаноци, кабинети за раководството 
на Народната банка, сали за конференции и други простории. За овој проект, 
Народната банка има изготвено идеен проект, има обезбедено урбанистичка 
документација, а во текот на оваа година се очекува дека ќе биде завршена 
изработката на главниот/изведбен проект со што ќе се обезбедат потребните 
услови за подготвување на документацијата за поведување постапка за јавна 
набавка и започнување со изградба на инвестицискиот проект;

изработка и опремување нова систем-сала со што ќе се заменат постојните две − 
систем-сали коишто се со ниско ниво на стандарди потребни за современо работење 
во информациската технологија. Овој проект ќе се изведува во рамки на проектот 
за реконструкција, доградба и надградба на анексот 1 во објектот „Комплекс 
банки“ Скопје. Започнати се активности за остварување на проектот за изградба 
и опремување на новата систем-сала со високи стандарди за техничка сигурност, 
регулирање на температурата, соодветно напојување со електрична енергија;

изработка и остварување проект за замена на постојната фасада, за да се обезбеди − 
добра изолација од надворешни влијанија на објектите и просториите во Народната 
банка, а и на целиот објект „Комплекс банки“ Скопје. Остварувањето на овој 
проект на долгорочна основа ќе ги подобри условите за работа на вработените во 
Народната банка и ќе обезбеди значителна заштеда на енергија. 

Зајакнато обезбедување и заштита на материјалните добра и вработените•	

Во периодот мај 2004 - мај 2011 година, во рамки на административно-
техничкото работење активностите беа фокусирани и на обезбедување и заштита на 
материјалните добра и вработените, особено на унапредувањето на организациската 
поставеност, јакнењето на постапките и процесите за работа, техничката опременост и 
кадровската екипираност на службите.

Безбедноста и заштитата во Народната банка организациски е поставена и 
функционира како заедничка служба одговорна за обезбедувањето и заштитата на сите 
субјекти што се корисници на објектот „Комплекс банки“ Скопје. 

Во рамки на безбедноста и заштитата, приоритет е даден на физичкото обезбедување 
на материјалните добра, културното наследство (музејските поставки) и на вработените, 
како и на заштитата од природни непогоди и други несреќи, особено од пожари. 
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Во физичкото обезбедување, покрај обезбедувањето со сопствени човечки и 
материјални ресурси, Народната банка при транспорт на паричните средства и другите 
вредносници користи и зајакнато обезбедување од специјализирани лица од овластени 
служби и со материјални средства на надлежното министерство за внатрешни работи. 
Заради обезбедување максимална можна безбедност при транспортот на паричните 
средства и другите вредносници, Народната банка од почетокот на 2008 година воведе 
и постојано врши нивно осигурување и реосигурување кај реномирани осигурителни 
компании. 

Во рамки на заштитата на материјалните добра и вработените, особено од пожари, 
во Народната банка функционира посебна професионална противпожарна единица со 
шеснаесет лица професионални пожарникари и со обезбедени соодветни сертификати. 

Со ваква организациска поставеност на безбедноста и заштитата во периодот мај 
2004 - мај 2011 година Народната банка со успех и без инциденти ја спроведуваше оваа 
важна задача. 

На добрите резултати во спроведувањето на безбедноста и заштитата, покрај 
воспоставениот систем на организација, посебно влијание имаше и усогласеноста 
и постојаното унапредување на интерната регулатива и на работните процедури 
за обезбедување и заштита со важечките прописи440 од оваа област во Република 
Македонија. 

Во периодот мај 2004 - мај 2011 година, Народната банка продолжи со започнатите 
процеси за постојано стручно усовршување, обука и вежбовни активности на вработените, 
заврши процесот на лиценцирање на вработените за вршење работи од дејноста на 
безбедноста и заштитата за сопствени потреби, како и за поседување и носење соодветно 
оружје.

Во периодот 2008-2009 година со инвестирање во нова современа опрема 
(монитори, посилна софтверска поддршка, поставување професионални камери и 
слично) е проширен, подобрен и зајакнат капацитетот на постојниот систем за надзор 
при спроведувањето на безбедноста и заштитата.

Меѓутоа, стручните истражувања направени во текот на 2009 и 2010 година 
укажуваат на тоа дека во развиените земји во Европа и пошироко сѐ повеќе се практикува 
централното управување, контрола и одржување на безбедносните и инфраструктурните 
системи, поради што и во Народната банка започнаа активности за изработка на соодветен 
проект за интегрирање и проширување на сегашниот систем за надзор за физичка и 
техничка заштита со одделните системи за управување со инфраструктурните инсталации 
(електрика, водоснабдување, климатизација, алармен систем и друго) и создавање 
единствен систем за управување со деловни објекти (building management system). 
Се очекува дека изработката на проектот ќе заврши во текот на 2011 година, кога би 
започнало и физичкото остварување на инвестицијата по чие завршување значително 
ќе се подобри контролата, техничката заштита, одржувањето на инфраструктурните 
системи и на другите инсталации, како и глобалната безбедност и заштита во Народната 
банка. Остварувањето на проектот за управување со деловните објекти ќе придонесе и 

440 Во периодот 2006-2011 година, Народната банка донесе и усогласи повеќе правилници, упатства и процедури 
од доменот на безбедноста и заштитата меѓу кои и: Правилник за физичко обезбедување, Правилник за 
заштита на личните податоци, Упатство за прием на делегации и странки и поголем број работни процедури. 
Во Народната банка, покрај донесените интерни акти, во завршна фаза (пред донесување) се и планските 
документи од доменот на заштитата и спасувањето како што се Процената на загрозеност од природни 
непогоди и други несреќи, Планот за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи и Одлуката 
за формирање на единици за заштита и спасување.
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за поголема заштеда на енергија, како и воопшто за подобрување на условите за работа 
на вработените во Народната банка.

Во 2011 година започна процес на поквалитетно кадровско екипирање на 
службата за безбедност и заштита со образовани и млади кадри, бидејќи во структурата 
на постојните кадри за безбедност и заштита преовладуваат лица што се повозрасни 
отколку што бараат стандардите за ваков вид работа. Процесот за кадровско екипирање 
на службите ќе продолжи особено во наредните неколку години, за кога се очекува дека 
позначителен број лица ќе заминат во пензија.

Унапредување на канцелариското и архивското работење•	

Во периодот мај 2004 - мај 2011 година, Народната банка ги фокусира активностите 
од доменот на административно-техничкото работење и на унапредувањето на 
канцелариското и архивското работење, заради воведување нови функционалности 
и намалување на ризиците во целокупното работење. 

 Во рамки на канцелариското и архивското работење, уште во 2006 година се 
донесоа интерни акти и работни процедури за усогласување на работењето од овој домен 
со прописите и другата регулатива од доменот на архивското работење. Во 2009 година, 
службата за канцелариско и архивско работење кадровски е зајакната со неколку нови 
работници.

Во овој период, активностите беа насочени и кон создавање на услови за започнување 
со изработка на проект за електронска архива со кој во практичната примена ќе се 
обезбеди скенирање на хартиените документи, електронско евидентирање, архивирање и 
дистрибуција на влезно-излезните и на интерните документи, како и електронски пристап 
од вработените при нивното користење.

Со завршување на проектот електронска архива ќе се овозможи доставувањето на 
документите и пребарувањето на архивските материјали да се врши значително побрзо 
и поедноставно, како и значително да се намалат оперативните ризици од евентуални 
грешки во архивското работење.
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4.  промени во упрАвувАњето и 
оргАнизАцијАтА

4.1. Правна рамка

Организацијата и работата на Народната банка се регулирани со посебен закон. 
Во периодот од мај 2004 до декември 2010 година, овие активности се извршуваа согласно 
со Законот за Народната банка441 којшто беше донесен во јануари 2002 година и којшто 
во периодот на неговата примена неколку пати беше менуван и дополнуван. Во декември 
2010 година беше донесен нов Закон за Народната банка442, што се должеше на потребата 
од подобрување на регулативата по честите измени во законот, но и на преземените 
обврски за усогласување на националната со европската регулатива во асоцијативниот 
процес на Република Македонија кон ЕУ.

Со Законот за Народната банка од јануари 2002 година, беше определена 
една единствена основна цел - одржување на ценовната стабилност, на која беше 
подредена и поддршката на економската политика и финансиската стабилност во земјата. 
Согласно со законските одредби, Народната банка беше поставена како самостојно правно 
лице во целосна државна сопственост, со финансиска и административна самостојност. 
Исто така, беше пропишана независност на Народната банка од органите на државната 
власт и државната управа во остварувањето на нејзините функции. 

Народната банка, согласно со основниот закон од 2002 година и измените и 
дополнувањата од јули и декември 2003 година, беше надлежна да ја утврдува 
и да ја спроведува монетарната политика и политиката на девизниот курс на денарот со 
право самостојно да ги определува потребните инструменти и мерки за обезбедување 
ниска и стабилна инфлација. Други функции на Народната банка беа да ја регулира 
општата ликвидност во банкарскиот систем и ликвидноста во плаќањата кон странство и 
да го уредува платниот систем во согласност со другата регулатива за платните системи, 
како и да издава книжни и ковани пари и да врши нивна дистрибуција. Исто така, Народната 
банка беше определена како лиценцен, регулаторски и супервизорски орган на банките и 
штедилниците. Воедно, Законот ѝ овозможуваше да воспоставува информативен систем 
за сопствените потреби и за потребите на националниот статистички систем во согласност 
со регулативата за државната статистика. За управувањето и ракувањето со девизните 
резерви на Република Македонија, иако во одговорност на Народната банка, законското 
решение бараше договор помеѓу гувернерот и министерот за финансии. Со Законот, 
Народната банка беше определена како фискален и финансиски агент за државната 
власт и органите на државната управа, со експлицитна забрана да им одобрува какви 
било заеми, кредити или гаранции, освен со рок на достасување до еден ден, без можност 
за нивно обновување или продолжување, освен за финансирање на обврските на РМ кон 
ММФ. Со измените на Законот во јуни 2004 година, во поддршка на првата поголема 
пензиска реформа во државата, беше воведена нова функција на Народната банка - 
чувар на имот на првите приватни задолжителни пензиски фондови, а за подигнување 
на сигурноста и намалување на ризиците во банкарскиот сектор, беше овозможено да 
воспоставува и да води Регистар на податоци за кредитната изложеност на правните и 
физичките лица кон банките и штедилниците, како и да одобрува краткорочен кредит за 
ликвидност на солвентна банка. Во декември 2006 година беа извршени дополнувања 
со кои стабилноста на банкарскиот систем и мерките коишто ги презема Народната банка 

441 Закон за Народната банка „Службен весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003,40/2004, 61/2005 и 
129/2006. 

442 Закон за Народната банка „Службен весник на РМ“ бр. 158/2010. 
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за постигнување и одржување на неговата стабилност, се издигнаа на ниво од јавен 
интерес.

Со основниот закон од 2002 година и измените и дополнувањата од јули 
2003 година, основниот капитал на Народната банка беше определен во фиксен 
износ од 1.289.789.232,00 денари, без можност за негово пренесување или какво било 
оптоварување, а со можност за негово зголемување со претходна согласност од Владата 
на РМ. За покривање на општите ризици во работењето на Народната банка, законот 
овозможуваше формирање општи резерви до нивото на основниот капитал со издвојување 
20% од нето-добивката, при што остатокот од нето-добивката се распределуваше во Буџетот 
на РМ. Законот, исто така, пропишуваше можност за формирање ревалоризациони 
резерви од пресметаните приходи од курсни и ценовни промени, наменети за покривање 
на пресметаните расходи од курсни и ценовни промени. Евентуалната загуба на Народната 
банка беше определено да се покрива од општите резерви, а доколку тие не се доволни, 
од средства на Буџетот на РМ или со издавање државни хартии од вредност. Во јули 2005 
година, по целосното искористување на општите резерви за покривање на искажаната 
загуба во 2004 година, беа извршени законски измени со кои се пропиша можност за 
дополнување на општите резерви до ниво од 40% од основниот капитал на Народната 
банка со средства од Буџетот на Република Македонија. Со измените во декември 2006 
година, беше укината измената од јули 2005 година за дополнување на општите резерви 
со средства од Буџетот на Република Македонија, но беше зголемен процентот од нето-
добивката (од 20% на 70%) којшто Народната банка го задржува во општите резерви 
до постигнувањето на нивото на основниот капитал, а воедно беше определен дел од 
нето-добивката (од 15%) којшто го задржува во општите резерви и по постигнувањето на 
нивото на основниот капитал. 

Со Законот за Народната банка од декември 2010 година, освен одредби 
за националните цели и задачи на Народната банка, се вградија и одредби за задачите и 
овластувањата на Народната банка по денот на пристапувањето на Република Македонија 
во Европската унија и за задачите и овластувањата по воведувањето на еврото како 
парична единица во Република Македонија.

Со овој закон беа воведени повеќе новини во врска со поставеноста на националните 
цели и задачи. 

Најзначајна новина е воведувањето втора цел на Народната банка - да придонесува 
за одржување стабилен и конкурентен финансиски систем ориентиран кон пазарот. 

Од аспект на независноста, со новиот закон во основа се потврди административната 
и финансиската независност, а функционалната независност се зајакна со дополнителни 
законски барања за почитување и неменување на одлуките од Советот на Народната 
банка од страна на државната власт и органите на управување на кое било ниво на власт, 
со експлицитна обврска за почитување на функционалната независност на Народната 
банка. 

Со новиот закон, речиси сите функции од претходниот закон се потврдени 
и подетаљно и појасно разработени како задачи на Народната банка. Кај некои 
од нив е воведена поделена надлежност. Најголема новина кај задачите е одредбата за 
утврдување на режимот на девизниот курс на денарот со заеднички договор на Народната 
банка и Владата, за разлика од претходниот закон со кој беше во исклучива надлежност 
на Народната банка. Иако со законот експлицитно е нагласено дека договарањето на 
режимот на девизниот курс не треба да го загрози остварувањето на основната цел на 
централната банка, ваквата промена значи намалување на институционалната независност 
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на Народната банка. Друга поголема новина е сеопфатното и јасно дефинирање на правата 
и одговорностите на Народната банка за сигурност, стабилност и ефикасност на системите 
за плаќање, порамнување и клиринг, вклучително и нивен надзор, со што конечно се 
воспостави современа правна рамка во оваа област. Исто така, со законот е укината 
обврската за договор меѓу гувернерот и министерот за финансии за управувањето со 
девизните резерви, при што, експлицитно се наведени видовите средства во кои може да 
се пласираат и да се чуваат девизните резерви, почитувајќи ги принципите на сигурност, 
ликвидност и профитабилност. За постигнување на целите и извршување на задачите, со 
законот е потврдена независноста на Народната банка во изборот на монетарните и други 
операции и инструменти, а подетаљно се пропишани и условите под кои и временскиот 
рок за кој може да одобри кредит за ликвидност во крајна инстанца. Издавањето на 
националните книжни и ковани пари и со овој закон е ексклузивно право на Народната 
банка, при што новини во овој дел се: правото Народната банка самостојно да го утврдува 
најнискиот апоен во прометот со кој се заокружува крајната пресметка во готовинскиот и 
безготовинскиот промет и во деловните книги, за кое со претходниот закон беше потребна 
согласност од Владата на РМ, како и дополнувањето Народната банка да дава стручно 
мислење за автентичноста освен на домашните и на странските пари.

Одредбите за капиталот, резервите и начинот на нивното формирање и 
употреба, начинот на распределба на евентуалната добивка и покривањето 
на загубата, во новиот закон се задржани како и во претходниот. Единствената 
новина е укинувањето на обврската за претходна согласност од Владата за зголемување 
на капиталот, којшто сега може да се зголемува само со одлука на Собранието на РМ на 
предлог на Народната банка. Со овие одредби, особено со одредбите за распределба на 
добивката, не се оствари претходната намера за зголемување на основата за финансиската 
независност на Народната банка.

Позначајни новини со овој закон се внесени кај односите на Народната банка 
со Собранието на РМ, со кои освен обврските се дефинирани и се определени правата на 
Народната банка. Така, за првпат ѝ е дадена можноста на Народната банка да доставува 
мислење до Собранието на РМ во врска со предлог-законите коишто се поврзани со целите 
и задачите за кои е одговорна, што не беше случај во претходното системско решение. 
Исто така, дадена му е можност на гувернерот, освен по барање на Собранието на РМ, и по 
сопствена иницијатива периодично да да се обрати пред Собранието и неговите комисии 
во врска со прашањата од монетарната политика, финансискиот систем и состојбата 
во економијата, за разлика од претходното законско решение со кое гувернерот имаше 
обврска само на повик од надлежните собраниски комисии да ги информира за работењето 
на Народната банка, најмалку еднаш во шест месеци. 

Во овој закон се подобрени и одредбите за односите на Народната банка со 
Владата на РМ. Дефинирани се одредби со кои јасно се поставени правата и обврските 
на Народната банка како банкар, финансиски советник и фискален агент на Владата на 
РМ. Вградени се одредби за редовни состаноци на гувернерот и министерот за финансии за 
прашањата од монетарната и фискалната политика, како и за меѓусебно информирање и за 
други прашања од заеднички интерес. Соработката со Владата е пропишана со законското 
право Народната банка да даде мислење за прашањата коишто се однесуваат на нејзината 
основна цел и задачи, но и со законската обврска на Владата за консултации со Народната 
банка при подготовка на прописите поврзани со нејзините цели и задачи. Во законот е 
задржана забраната за директно или индиректно кредитирање на Владата или кој било 
друг орган на државната и друга власт, како и претпријатија и установи со доминантна 
државна сопственост, при што можноста за кредитирање до еден ден е зајакната со 
обврската за негово враќање во текот на истиот ден. Воедно, е воведена и законска 
забрана за привилегиран пристап на овие субјекти до финансиските институции. 
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4.2. Управување со Народна банка на Република Македонија

Највисок орган на управување е Советот на Народната банка со којшто претседава 
гувернерот, кој има и главна извршна функција во Народната банка. 

Советот на Народната банка е задолжен за дефинирање на политиките и контрола 
на нивното спроведување, како и за надзор на работењето на Народната банка.

Гувернерот е задолжен за секојдневното работење на Народната банка и има 
овластувања и одговорности за спроведувањето на монетарната и другите политики на 
Народната банка.

До декември 2010 година, согласно со Законот за Народната банка којшто 
беше во сила од јануари 2002 година до декември 2010 година, Советот го сочинуваа 
гувернерот, двајца вицегувернери и шест неизвршни членови, или вкупно девет члена, 
сите именувани од Собранието на РМ. Ваквото законско решение значеше двојно поголем 
број неизвршни (шест) од извршни (три) членови во Советот, бидејќи согласно со Законот 
Собранието во Народната банка именуваше тројца вицегувернери, од кои само двајца 
назначуваше за членови на Советот. Гувернерот и неизвршните членови се именуваа на 
предлог на Претседателот на РМ, додека вицегувернерите на предлог на гувернерот, сите 
со мандат од седум години и со право на уште еден последователен избор за гувернерот 
и вицегувернерите.

Со новиот закон за Народната банка од декември 2010 година, се задржа 
вкупниот број од девет члена во Советот, но се зголеми бројот на извршните за сметка на 
неизвршните членови. Имено, согласно со овој закон, Советот го сочинуваат гувернерот, 
сите тројца вицегувернери и пет неизвршни членови. Зголемениот број членови 
на Советот коишто се постојано и професионално ангажирани во Народната банка 
претставува можност за унапредување на институционалниот капацитет на Народната 
банка и можност за намалување на евентуалните политички влијанија. И со овој закон 
Собранието ги именува членовите на Советот, а новина е тоа што сега Владата на РМ ги 
предлага неизвршните членови, а не претседателот на РМ како што беше во претходниот 
закон, додека кај извршните членови е задржано старото решение, т.е. претседателот 
на РМ го предлага гувернерот, а гувернерот ги предлага вицегувернерите. Мандатот 
на членовите на Советот е седум години, исто како и во претходниот закон, со право на 
повторен избор коешто е подеднакво за извршните и за неизвршните членови. Решението 
со кое, за првпат од институционализирањето на Народната банка како централна банка 
на независна Република Македонија, Владата на РМ да предлага членови за Советот, во 
определени случаи може да значи зголемување на можностите за влијание на извршната 
власт во работењето на Народната банка. 

Со законот од декември 2010 година се внесени и други новини во управувањето 
и организацијата на седниците на Народната банка. Позначајна е промената во начинот 
на носење на одлуките од страна на Советот. Согласно со новиот закон, одлуките на 
Советот се носат со просто мнозинство од присутните членови на седницата, за разлика 
од претходниот закон кога се носеа со просто мнозинство од вкупниот број членови, 
при што, и по двата закони, за одржување седница на Советот беше/е задолжително 
присуство на најмалку две третини (шест) од членовите на Советот, вклучувајќи го и 
гувернерот или вицегувернерот кој претседава со Советот во негово отсуство. Исто 
така, со новиот закон е воведен механизам на одлучувачки глас на претседавачот со 
Советот, доколку при носењето на некоја одлука бројот на гласови за и против е еднаков. 
Друга новина е определувањето на минималниот број од десет седници на Советот во 
текот на една календарска година како законска обврска, а е дадена и можноста со 
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Деловникот за работа на Советот да се определат случаите за организирање седници и 
гласање преку телеконференција, или преку други тестирани електронски средства за 
телекомуникација. Ваквите законски решенија овозможуваат поголема ефикасност во 
работењето на Советот на Народната банка, особено при носењето одлуки неопходни за 
остварувањето на основната и другите цели на Народната банка.

Составот и промените во составот на Советот на Народната банка во периодот од 
мај 2004 година до мај 2011 година, како и другите именувани функционери во Народната 
банка во овој период, се дадени во прилогот 6.

Согласно со Деловникот за работа на Советот на Народната банка, седниците на 
Советот се одржуваат најмалку еднаш месечно, по правило секој последен четврток во 
месецот, а по потреба и почесто. Во периодот од мај 2004 година до март 2011 година, 
Советот на Народната банка одржа вкупно 83 седници, на кои беа разгледани вкупно 832 
прашања, односно просечно по 10 на седница и притоа се донесени вкупно 307 одлуки.

Подобрување на процесот на одлучување во Народната банка преку 
воведување нови работни тела

Во разгледуваниот период, заради поголема ефикасност и сигурност во 
оперативното работење на Народната банка, беа воведени нови работни тела на Советот 
и на гувернерот. 

Како редовно работно тело на Советот на Народната банка, во февруари 
2005 година беше формиран Комитет за оперативна монетарна политика, со којшто 
претседава гувернерот, а заменик е вицегувернерот кој е надлежен за спроведувањето 
на монетарната политика.

Исто така, беа формирани и повеќе работни тела на гувернерот со коишто 
претседаваат вицегувернерите соодветно на нивните надлежности: Комитет за 
инвестирање на девизните резерви, Комитет за управување со активата и пасивата и 
Надзорен одбор за информацискиот систем, а беше формиран и Супервизорски комитет со 
којшто претседава секторскиот раководител надлежен за супервизорските активности.

4.3. Организациска структура

Со функционалната реорганизација на работењето на Народната банка од април 
2004 година443, работните процеси за остварување на законските задачи на Народната 
банка се извршуваат во три сектори групирани според нивната функционална поврзаност 
и со нив директно раководат вицегувернерите, а работните процеси за поддршка на 
работењето на централната банка се извршуваат во Секторот за централни услуги со кој 
раководи секретарот на Банката. Внатрешната ревизија, којашто согласно со Законот 
за Народната банка за своето работење одговара пред Советот на Народната банка, се 
извршува во засебна организациска единица со која раководи директор и е под директна 
надлежност на гувернерот. Согласно со Законот за банките, гувернерот е директно овластен 
за лиценцирање и супервизија на банките и штедилниците во Република Македонија, 

443 Со Правилникот за организација на работата на Народната банка на Република Македонија бр. 1078 од 
09.04.2004 година, имајќи ги предвид најдобрите практики за организациската поставеност на централните 
банки во светот, се изврши организациско преструктурирање на работите и работните процеси по дирекции и 
сектори, согласно со нивната меѓусебна поврзаност во зависност од функциите и задачите коишто ги извршува 
Народната банка. 
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заради што супервизијата, банкарската регулатива и финансиската стабилност се, исто 
така, под негова директна надлежност. Организациски, до декември 2007 година, овие 
работни процеси се извршуваа во рамки на одделни дирекции, а од декември 2007 година, 
за подигнување на нивото на нивна координација и меѓусебна размена на информации, 
дирекциите се организирани во посебен сектор, со кој раководи генерален директор. 

До 2004 година, од помалите организациски единици, во Народната банка 
функционираа седумнаесет дирекции и Кабинетот на гувернерот, соодветно групирани 
во секторите. Во март 2005 година, заради рационализација на работењето и подобра 
координација на работните процеси, бројот на дирекции е намален на дванаесет. Ваквата 
организација на работните процеси е задржана и во наредниот период, со исклучок 
на супервизорските активности коишто во декември 2007 година беа групирани во две 
одделни дирекции, за теренски и вонтеренски супервизорски активности. 

Организациската структура на Народната банка во разгледуваниот период и 
последната организациска структура, графички се прикажани во прилогот 7.

Организациската структура на Народната банка обезбедува функционална 
поврзаност на работните процеси и нивно рационално, сигурно и економично извршување. 
Воедно, вертикално поставената одговорност за стратешко, тактичко и оперативно 
ниво на одлучување, обезбедува ефикасно раководење со работните процеси. Со тоа е 
овозможено одговорно, навремено и квалитетно извршување на задачите на Народната 
банка. 

4.4. Вработени и квалификациска структура

На 20 мај 2011 година, вкупниот број на вработени во Народната банка изнесува 446, 
додека бројот на вработени на 20 мај 2004 година изнесувал 420. Кадровската политика на 
Народната банка во овој период беше насочена кон обезбедување рамнотежа на бројот на 
новите вработувања со вработените кои заминуваа од Народната банка по разни основи 
(остварување старосна пензија и сл.), како и промена на квалификациската структура на 
вработените кон повисоко ниво. 

Во периодот од мај 2004 година до 20 мај 
2011 година, како резултат на кадровската политика 
на Народната банка, значително е подобрена 
квалификациската структура на вработените. 
Така, вкупниот број на високообразовани кадри 
(вклучително магистри и доктори на науки) на 20 
мај 2011 година изнесува 264 (59% од вкупниот број 
вработени), за разлика од 20 мај 2004 година кога 
изнесувал 183 (44% од вкупниот број вработени). 
Притоа, за 31% е зголемен бројот на вработените со 
високо образование, за 2,2 пати бројот на магистри, 
а тековно шест вработени се со докторат. 

20.05.2011 446
31.12.2010 445
31.12.2009 434
31.12.2008 434
31.12.2007 420
31.12.2006 419
31.12.2005 411
20.05.2004 420

Табела 46
Движење на бројот на  
вработени
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Табела 47
Квалификациска структура на вработените, на крајот од периодот

Бројот на вработени по организациски единици се утврдува со кадровскиот 
план изготвен врз основа на годишниот план за работа на секоја организациска единица. 
Народната банка, во изминатиот седумгодишен период, распределбата на кадри 
во одделните организациски единици ја вршеше согласно со обемот и карактерот на 
редовните работни процеси и задачи, како и потребите за извршување на програмските 
определби и задачи дефинирани во годишните програми. 

Табела 48
Број на извршители по организациски единици
Организациска единица 20.05.2004 Организациска единица 20.05.2011
 Раководство на Народна 
банка 9  Раководство на Народна банка 13

1. Кабинет на гувернерот 8 1. Кабинет на гувернерот 16
2. Дирекција за внатрешна 
ревизија 5 2. Дирекција за внатрешна 

ревизија 6

3. Дирекција за банкарска 
регулатива
4. Дирекција за банкарска 
супервизија 

6

36

3. Дирекција за финансиска 
стабилност, банкарска 
регулатива и методологии
4. Дирекција за вонтеренска 
супервизија и лиценцирање
5. Дирекција за теренска 
супервизија

14

25

36
5. Дирекција за општи девизни 
работи и контрола 21 / /
6. Дирекција за истражување
7. Дирекција за издавачки 
работи

9

7
6. Дирекција за истражување 23

8. Дирекција за статистика 47 7. Дирекција за статистика 42
9. Дирекција за централно-
банкарски операции 
10. Дирекција за девизни 
резерви

14

8

8. Дирекција за централно-
банкарски операции и девизни 
резерви

23

11. Дирекција за платни 
системи 14 9. Дирекција за платни системи 26
12. Дирекција за финансиско-
сметководствени работи 20 10. Дирекција за финансиско-

сметководствени работи 22
13. Дирекција за трезорско 
работење 84 11. Дирекција за трезорско 

работење 70
14. Дирекција за 
информациона технологија 22 12. Дирекција за информациона 

технологија 31
15. Дирекција за правни 
работи
16. Дирекција за 
организационо-кадровски 
работи

6

6

13. Дирекција за правни и 
организационо-кадровски 
работи

19

17. Дирекција за 
административно-технички 
работи
18. Дирекција за 
обезбедување и одржување

32

66

14. Дирекција за 
административно- технички 
работи

80

ВКУПНО 420 446

Година 20.05.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20.05.2011

Докторат 1 1 2 3 5 5 6 6
Магистратура 20 22 29 31 38 43 47 46

Високо образование 162 177 179 183 193 195 206 212

Вишо образование 29 26 28 24 23 20 15 14

Средно образование со
5-ти степен

4 5 5 3 3 3 3 3

Средно образование 175 166 163 163 160 157 157 154

Основно образование 29 14 13 13 12 11 11 11
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Просечната старост на вработените во Народната банка со состојба на 20 мај 
2011 година изнесува 45,33 години и многу малку се разликува од просекот на 20 мај 2004 
година којшто изнесува 44,19 години. 

Табела 49
Просечна старост на вработените, состојба на крајот на периодот

Ваквото благо поместување на просечната старост на вработените 
во изминатиот седумгодишен период се должи на старосната структура на 
вработените во 2004 година, кога околу 63% од вработените биле со возраст над 40 
години, како и на тоа што поголемиот број од нив до крајот на работниот век остануваат 
во Народната банка. Сепак, како резултат на политиката на вработување претежно млади 
кадри, во изминатиот период бројот на вработени со возраст до 30 години е зголемен од 
42 на 69. 

Табела 50
Број на вработени по старосни групи* 

* без привремено ангажирани работници

4.5. Подготвување годишни програми за работа

Во 2004 година, за првпат беше подготвена годишна Програма за работа на 
Народната банка. Подготвувањето годишни програми за работа стана редовна годишна 
практика. Во програмите за работа прецизно се наведуваат активностите, роковите и 
извршителите на програмираните задачи, за секоја организациска единица на Народната 
банка. Со воведувањето на годишните програми за работа значително се подобри 
функционирањето на Народната банка, како според опфатот на извршените задачи, така 
и според квалитетот и навременоста. 

Остварувањето на активностите предвидени во годишните програми за работа 
овозможува непречено функционирање на Народната банка, исполнување на законски 
дефинираните цели и надлежности, како и натамошен развој на институционалниот 
капацитет. 

Во изминативе седум години, процесот на годишно планирање на работните 
активности  овозможи зголемување на транспарентноста и одговорноста во работењето 
на Народната банка. Во оваа насока подеднакво придонесуваат и редовните годишни 
извештаи за остварувањето на годишните програми коишто, исто така, се подготвуваат на 
крајот од секоја година. Програмата за работа и Извештајот извршувањето на Програмата 
за работа се објавуваат на интернет-страницата на Народната банка. 

20.05.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20.05.2011
44,19 43,76 43,85 44,37 44,33 44,59 44,55 45,33

Година до 30 години до 40 години до 50 години до 60 години над 60 години

20.05.2004 42 103 126 121 3
2005 50 108 117 132 4
2006 55 110 112 132 10
2007 53 106 111 132 18

2008 58 113 102 132 29
2009 63 109 99 130 33
2010 70 111 100 128 36
20.05.2011 69 105 99 132 41



C
M

Y
K

374

4.6. Одбележување на 60-годишниот јубилеј - 1946-2006 година

2006 година беше особено значајна година за Народната банка на Република 
Македонија, но и за историјата на финансискиот систем на земјата во целост. 
Имено, во октомври 2006 година се одбележаа шеесет години од започнувањето на 
централнобанкарските активности на територијата на Република Македонија. Со цел на 
јубилејот да му се придаде вистинското значење, во периодот од 20 до 21 октомври 2006 
година, Народната банка организираше низа настани во знак на јубилејот.

Прославата на јубилејот беше отворена со свечена академија на 20 октомври 2006 
година. Почесно обраќање пред големиот број гости имаше гувернерот на Народната банка, 
по што следеше обраќањето на тогашниот генерален директор на Банката за меѓународни 
порамнувања (БИС) и на тогашниот претседател на Република Македонија. На прославата, 
освен еминентни гости од Македонија, учествуваа и голем број меѓународни гости. Особено 
значајно за Народната банка беше присуството на гувернерите на централните банки на 
Република Албанија, Црна Гора, Србија, на Јужноафриканската Република, Унгарија, 
Босна и Херцеговина и Бугарија, како и вицегувернерите и највисокото раководство на 
централните банки од државите-членки на Европската унија, Аргентина, Израел, Турција, 
Хрватска, Молдавија и на централната банка на централноафриканските држави. Воедно, 
на овој настан присуствуваа и педесетина претставници на други централни банки, 
меѓународни финансиски институции и други странски институции.

На 21 октомври, како дел од прославата на 60-годишниот јубилеј беше одржана 
меѓународна конференција на тема „Предизвиците на монетарната политика во 
услови на дефицит на тековната сметка“. Воведното излагање на конференцијата го 
имаше гувернерот на Народната банка. Тогашниот генерален директор на Банката за 
меѓународни порамнувања (БИС) имаше и официјално излагање на конференцијата, 
осврнувајќи се врз елементите на доброто управување од страна на централните банки. 
На конференцијата свое обраќање имаше и висок претставник на Европската централна 
банка, поранешниот гувернер на Банката на Израел, тогашниот гувернер на Централната 
банка на Унгарија, тогашниот вицегувернер на Банката на Словенија, висок претставник 
на германската „Бундесбанка“, тогашниот вицегувернер на Чешката народна банка и 
истакнати претставници на меѓународната академска јавност од Словенија. 

 
По повод значајниот јубилеј, Народната банка на Република Македонија ја издаде 

монографијата „60 години централно банкарство во Република Македонија“, којашто 
претставува редок и особено вреден историски опис на развојот на финансиските, 
банкарските и особено централнобанкарските активности на територијата на Република 
Македонија. Монографијата е издадена на македонски и на англиски јазик и таа беше 
претставена во рамките на прославата за јубилејот, пред големиот број домашни и 
меѓународни гости. За Народната банка оваа монографија е значаен осврт врз развојот 
на централното банкарство во нашата држава, доказ за традицијата со која се гордее 
нашата институција, но и потсетник за помладите генерации економисти за еден поинаков 
период од минатото. Содржините и начинот на кој тие се прикажани можат да бидат 
интересни не само за економистите, но и за голем број љубители на историјата, бидејќи 
ова е еден посебен и уникатен водич низ економската историја на Република Македонија 
во изминатите шеесет години.

4.7. Годишна награда на Народната банка на Република 
Македонија

За стимулирање на развојот на научната мисла и изработка на трудови од областа 
на макроекономијата, како и афирмација на млади и стручни кадри, Народната банка 
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на Република Македонија, пoчнувајќи од 2007 година, доделува Годишна награда за 
млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата. Доделувањето 
на наградата е на 26 април по повод годишнината од монетарното осамостојување на 
Република Македонија. Народната банка на Република Македонија на својата интернет-
страницата и во повеќе медиуми јавно го објавува конкурсот за доделување на Годишната 
награда, како и наградениот труд.

Список на наградени автори и трудови

Во 2007 година е доделена Годишна награда за најдобар труд од областа 
на макроекономијата на Бранимир Јовановиќ за трудот на тема: „Пресметка на 
фундаменталниот рамнотежен девизен курс на денарот“. За втор најдобар труд е избран 
трудот под наслов: „Модел на одржлива стапка на невработеност за земјите во транзиција, 
со осврт на Република Македонија“ од м-р Димитар Николоски.

Во 2008 година е доделена само втора награда за трудот на тема: „Инвестициона 
политика – случајот со Република Македонија“ од Сашо Нефовски.

Во 2009 година, Годишната награда за најдобар труд од областа на 
макроекономијата е доделена на м-р Душко Јошески за трудот на тема: „Вложување во 
инфраструктурата и раст на БДП: Метарегресивна анализа“.

Во 2010 година, Годишната награда за најдобар труд од областа на 
макроекономијата е доделена на м-р Благица Николоска за трудот на тема: „Анализа на 
улогата на банкарскиот систем во економскиот раст: случајот на Македонија“.

Во 2011 година, Годишната награда за најдобар труд од областа на 
макроекономијата е доделена на д-р Никица Мојсоска-Блажевски за трудот на тема: 
„Детаксикација: Ефектот од трошокот на трудот врз вработеноста во Македонија“.
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5.  унАпредувАње нА сметководствениот 
систем и финАнсиското известувАње

Обезбедувањето финансиска независност и адекватно ниво на капитал и резерви 
на централната банка е предуслов за ефикасно извршување на задачите и остварување 
на основната цел - ценовната стабилност и другите цели на централната банка. Од овие 
причини, финансиската независност на централната банка е и едно од основните барања 
за меѓународна и ЕУ-интеграција на земјите. Меѓународните барања за финансиска 
независност, едновремено, се проследени со барања за јасна и транспарентна финансиска 
одговорност на централната банка, заради што од клучно значење е обезбедувањето 
соодветни сметководствени политики и финансиско известување. Нивната основна цел 
е да обезбедат навремени и точни информации за раководството на централната банка 
и јавноста во врска со приходите, расходите и финансиската позиција на централната 
банка. 

Народната банка обезбеди основи за финансиската независност уште со првиот 
Закон за Народната банка444, донесен при монетарното осамостојување на Република 
Македонија на 26 април 1992 година. Со промените во законската рамка за нејзиното 
работење, честопати беше менуван начинот на распределба на добивката на Народната 
банка, т.е. соодносот на делот од добивката наменет за формирање на резервите на 
Народната банка за нејзино финансирање и делот од добивката којшто се распоредува 
во Буџетот на Република Македонија. За евентуалната загуба на Народната банка, 
законското решение во целиот изминат период беше дека се покрива од Буџетот на 
Република Македонија.

5.1. Промени во законската рамка

Капитал и распределба на финансискиот резултат 

Во периодот од 2004 година до декември 2010 година, Народната банка своето 
финансиско работење го вршеше согласно со Законот за Народната банка којшто беше 
во сила од јануари 2002 година, при што во неколку наврати беа менувани законските 
одредби за начинот на распределба на добивката. 

Основниот капитал на Народната банка беше определен со Законот во износ од 
1.254.717.815,50 денари, а со измените на Законот во 2003 година износот на основниот 
капитал беше утврден на износ од 1.289.789.232,00 денари колку што изнесува и денес. 
Основниот капитал согласно со законските одредби не може да се пренесува и да биде 
предмет на какво било оптоварување. 

До 2005 година, од нето-добивката по издвојувањето на пресметаните 
нереализирани приходи во ревалоризационите резерви445, 20% се распределуваа во 
општите резерви на Народната банка (до постигнувањето на основниот капитал), а 
остатокот во Буџетот на Република Македонија. Со Законот, исто така, постоеше можност 
за зголемување на основниот капитал на Народната банка со остварената нето-добивка, 
но по претходна согласност од Владата на Република Македонија. 

444 Закон за Народната банка на Република Македонија, „Службен весник на РМ“ бр. 26/92. 
445 Согласно со Законот, ревалоризационите резерви се формираа од пресметаните нето позитивни курсни 

разлики и од ревалоризираната позитивна вредност на златото и беа наменети исклучиво за покривање на 
пресметаните нето негативни курсни разлики и ревалоризираната негативна вредност на златото.
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Во 2005 година, поради искажаната загуба во финансиската 2004 година (за 
причините за искажаната загуба во 2004 година повеќе во делот 5.4.2. Финансиски 
извештаи), беше извршено дополнување на Законот со кое се воведе можноста за 
надополнување на општите резерви. Измената предвиде: во случај кога Народната банка 
во целост ќе ги употреби општите резерви за покривање загуба, Република Македонија 
да обезбеди средства од Буџетот за нивно дополнување во висина до 40% од основниот 
капитал. 

Со измените во декември 2006 година беше укината одредбата за 
надополнување на општите резерви од Буџетот на Република Македонија извршена во 
2005 година и беше променет начинот на распределба на нето-добивката којашто останува 
по издвојувањето во ревалоризационите резерви. Од нето-добивката, до постигнувањето 
на нивото на основниот капитал беше овозможено 70% да се распределат во општите 
резерви на Народната банка, а остатокот во Буџетот на Република Македонија, додека 
пак по достигнувањето на нивото на основниот капитал, процентот којшто се издвојува во 
општите резерви се намалува на 15%, а се зголемува остатокот за Буџетот на Република 
Македонија. 

Со новиот Закон за Народната банка446 од 2010 година, се изврши 
прецизирање на начинот на утврдување на финансискиот резултат на Народната банка 
(нето-добивка или загуба), согласно со МСФИ и финансискиот резултат за распределба на 
општите резерви за Народната банка и Буџетот на Република Македонија. Финансискиот 
резултат за распределба се утврдува кога од нето-добивката/загубата според МСФИ се 
одзема вкупниот износ на нереализирани  пресметани приходи коишто се пренесуваат 
во ревалоризационите резерви и се додава делот од остварените приходи коишто биле 
издвоени во ревалоризационите резерви во минатите години. Неостварените  пресметани 
расходи се покриваат од соодветните сметки за ревалоризациони резерви сѐ додека 
салдото на овие сметки не се сведе на нула, а потоа од добивката/загубата остварена 
во тековната година, па од општите резерви и на крај од капиталот. Од вака утврдениот 
финансиски резултат за распределба, до постигнувањето на нивото на основниот капитал, 
70% од нето-добивката се распределуваат во општите резерви на Народната банка, а 
остатокот во Буџетот на Република Македонија, додека пак по достигнувањето на нивото 
на основниот капитал, процентот којшто се издвојува во општите резерви се намалува на 
15%, а се зголемува процентот за Буџетот на Република Македонија. Доколку Народната 
банка оствари негативен резултат за распределба, тој се покрива прво од општите резерви. 
Ако вредноста на активата на Народната банка е пониска од збирот на нејзините обврски и 
капиталот, кусокот на капитал ќе се покрие од Владата на Република Македонија во пари 
или во преносливи должнички хартии од вредност. 

Честите законски измени во начинот на распределба на добивката на 
Народната банка говорат за сѐ уште непронајденото вистинско решение за 
обезбедување адекватно ниво на капитал и резерви на централната банка, 
како исклучително важно прашање од корпусот услови за обезбедување на 
нејзината независност.

Финансиско известување на Народната банка

Со Законот од 2002 година, за првпат е поставена обврска за изготвување на 
годишните финансиски извештаи на Народната банка согласно со Меѓународните 
стандарди за финансиско известување (МСФИ), коишто ги вклучуваат Меѓународните 
сметководствени стандарди (МСС). За финансиската 2002 година, биле изработени 
почетни финансиски извештаи во согласност со МСФИ, но притоа не било извршено 

446 Закон за Народната банка на Република Македонија, („Службен весник на РМ“ бр. 158/10).
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целосно спроведување на МСФИ во сметководствената евиденција. Во финансиската 
2004 година, во сметководствената евиденција за усогласувања со барањата на МСФИ се 
спроведени прилагодувањата вклучени во финансиските извештаи од 2002 и 2003 година 
со што всушност се постигна целосно финансиско известување според МСФИ. 

5.2. Унапредување на сметководствениот систем

По спроведувањето на прилагодувањата согласно со МСФИ во сметководствената 
евиденција за 2004 година, во периодот 2005 - 2010 година, Народната банка засилено 
работеше на унапредување на сметководствените политики и правила, воведување 
управувачко сметководство, автоматизацијата на сметководствените процеси и 
унапредување на финансиското известување.

Унапредување на сметководствените политики и правила •	

Во периодот од 2005 до 2010 година, Советот на Народната банка донесе повеќе 
сметководствени политики врз основа на кои од гувернерот беа пропишани подетаљни 
правила за евидентирање на одделни видови средства и обврски, а воедно ги донесе и 
Основните политики за сметководствено евидентирање и финансиско известување со 
кои беше извршено значително унапредување на сметководствената рамка и се утврдија 
основните правила за сметководствено известување. 

Во 2005 година се донесоа:
Сметководствени политики− 447 и процедури за побарувањата на Народната 
банка448;
Сметководствени политики− 449 и правила за евидентирање на вложувањата во 
странски хартии од вредност и монетарно злато450; 
Сметководствени политики− 451 и правила за евидентирање репо-трансакции452;
Сметководствени политики− 453 и правила за евидентирање кредитни работи во име 
и за сметка на државата454.

Сметководствени политики и процедури за побарувањата на Народната банка

Со сметководствената политика за побарувањата на Народната банка се утврди 
начинот и постапката за сметководствено постапување со сите, а посебно со достасаните 
ненаплатени побарувања на Народната банка. Се уреди начинот на признавање и 
вреднување на побарувањата, рочноста на достасување на побарувањата и периодот 
на пресметка на казнена камата за ненаплатени побарувања доколку не се регулирани 
со договор или друг акт на Народната банка, начинот на резервирање на побарувањата 
коишто не се наплатени во определен рок, моментот на пренесување на редовните 
побарувања на сомнителни и спорни побарувања, третманот на исплатените аванси 
за судски постапки и конечниот отпис на сомнителните и спорни побарувања. Со оваа 
сметководствена политика се постигна постојано и ажурно вреднување на билансните 
позиции на Народната банка, а со нејзината примена значително се подобри наплатата 
на побарувањата.

447 СП бр.02-15/X-1/2005 од 30.11.2005 година.
448 Бр.02.14/150-2005 од 09.12.2005 година. 
449 СПбр. 02-15/VIII-2/2005 од 29.09.2005 година.
450 Бр.02-14/138-2005 од 11.11.2005 година.
451 СПбр. 02-15/ VIII-1/2005 од 29.09.2005 година. 
452 Бр.02-14/117-2005 од 05.10.2005 година.
453 Бр.02-15/ IX-1/2005 од 27.10.2005 година.
454 Бр.02-14/140-2005 од 21.11.2005 година.
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Сметководствени политики и правила за евидентирање на вложувањата во 
странски хартии од вредност и монетарно злато

За евидентирање и вреднување на монетарното злато и вложувањата во странски 
хартии од вредност, Народната банка пропиша политика и детаљни правила. Со правилата 
се предвиде месечно вреднување на златото по пазарна цена од Лондонската берза за 
злато, изразена во САД-долари и дневно вреднување на хартиите од вредност по пазарна 
цена со примена на принципот хартија по хартија. Со ваквата политика се обезбеди 
објективно мерење и вреднување на монетарното злато и хартиите од вредност и примена 
на МСФИ. Исто така, се овозможи спроведување на законските одредби за издвојување 
или покривање на пресметаните ценовни и курсни промени во/од ревалоризационите 
резерви заради заштита од идни ризици, а не нивна распределба во Буџетот на Република 
Македонија.

Сметководствени политики и правила за евидентирање репо-трансакции

Паралелно со активностите за развој на секундарните пазари за тргување со хартии 
од вредност во Република Македонија и воведувањето репо-операции на Народната банка 
со хартии од вредност, се утврди и сметководствена политика и правила за начинот на 
признавање и евидентирање на репо-трансакциите во билансот на Народната банка.

Сметководствени политики и правила за евидентирање кредитни работи во 
име и за сметка на државата

Во сметководствена евиденција на Народната банка до 2005 година не се 
евидентираа побарувањата и обврските од комисионото работење на Народната банка, 
како фискален агент на државата, по пласманите кај деловните банки на странските 
кредити и кредитни линии во име и за сметка на државата. Со донесувањето на политиките 
и правилата се пропиша сметководствено евидентирање на побарувањата и обврските врз 
основа на странски кредитни линии пласирани кај банките во име и за сметка на државата, 
со што се обезбеди нивно реално прикажување во билансот на Народната банка како 
комисиони  односи. Со тоа се оствари и препораката на Државниот завод за ревизија, 
содржана во Извештајот за извршена ревизија на финансиските извештаи на Народната 
банка за 2003 година.

Во 2006 година се донесоа: 

Сметководствени политики− 455 и правила за евидентирање залихи и ситен инвентар 
во употреба456; 

Сметководствени правила за евидентирање депонирани ефективни средства за − 
плаќање457; 

Сметководствени правила за евидентирање службени патувања и стручно − 
усовршување во странство458; 

Аналитички сметковен план за потребите на Народната банка.− 459 

455 СПбр. 02-15/IV-1/2006 од 26.04.2006 година.
456 Бр.05-2992/2006 од 19.05.2006 година.
457 Бр.7349 од 19.12.2006 година.
458 Бр.05-7650 од 29.12.2006 година.
459 Бр.5694 од 02.10.2006 година. 
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Сметководствени политики и правила за евидентирање залихи и ситен 
инвентар во употреба

Со сметководствената политика и правила за евидентирање залихи и ситен 
инвентар се утврди единствен начин на евидентирање на залихите на канцелариските и 
другите материјали, резервните делови и ситниот инвентар по набавни цени и целосно 
признавање на трошоците со примена на принципот „прв влезен - прв излезен“ (ФИФО). Во 
претходното работење на Народната банка, издавањето на залихите на канцелариските и 
другите материјали и резервните делови се вршеше по пат на просечни пондерирани цени, 
а издавањето на ситниот инвентар по принципот ФИФО. Отписот на ситниот инвентар се 
вршеше во рок од 5 години со годишна стапка од 20%460. До 2006 година постоеја повеќе 
бази на евиденции на залихи и ситен инвентар во употреба во Народната банка коишто 
предизвикуваа разни проблеми во управувањето со овие средства.

Со овие сметководствени правила се изврши значително унапредување на 
евиденцијата преку поставување единствена интегрирана материјална и финансиска 
евиденција за настаните поврзани со зголемување на залихите на материјали, резервни 
делови и ситен инвентар, нивното издавање, евидентирањето на расходите или исправката 
на вредноста за ситниот инвентар во употреба, евидентирањето кусоци и вишоци на 
залихи и ситен инвентар во употреба. Евиденцијата се заснова врз сите податоци од 
влезните фактури и се користи за управување со залихите, следење на нивната состојба 
и користење и за известување. Со воспоставувањето на едно апликативно решение за 
следење на залихите и нивното движење значително се олесни управувањето и следењето 
на залихите и ситениот инвентар во Народната банка.

Сметководствени правила за евидентирање депонирани ефективни средства 
за плаќање

Во Народната банка се депонираат привремено одземените ефективни парични 
средства од страна на разни државни органи и средствата врз основа на емства. До 
2006 година, привремено депонираните ефективни парични средства се евидентираа во 
вонбилансната евиденција на Народната банка само по видови валути. Во 2006 година се 
донесоа сметководствени правила со кои се воспостави редовна билансна евиденција по 
предмети со детаљни записи за предметите и валутите. Со воведувањето на овие правила 
значително се олесни следењето на предметите и постапувањето според документите од 
правосилните органи.

Сметководствени правила за евидентирање службени патувања и стручно 
усовршување во странство

До крајот на 2006 година, авансите за службени патувања во странство 
сметководствено се евидентираа во денари, при што трошоците за патувањето се 
искажуваа со примена на курс на датумот на подигањето на авансот и се искажуваа 
остварените курсни разлики. Со цел да се обезбеди евидентирање на побарувањата 
од вработените во валута во која е подигнат авансот и евидентирање на трошоците во 
моментот на настанувањето со примена на курсот на датумот на раздолжување, се утврди 
соодветен начин на сметководствено евидентирање на трошоците за службени патувања 
и стручни усовршувања во странство.

460 Согласно со Правилникот за начинот на пресметување на амортизација и ревалоризација на средствата и 
отпис на ситниот инвентар во Народната банка, од 1987 година. 
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Аналитички сметковен план за потребите на Народната банка

За сметководствено евидентирање на трансакциите во главната книга на Народната 
банка се употребуваше аналитички сметковен план на шест цифри во рамки на групите 
и сметките утврдени со Правилникот за содржина на контата во контниот план за банки 
и штедилници („Службен весник на РМ“ бр. 51/95 и 79/02). Во посебните апликации 
администрирани од различни организациски единици, сметководствено евидентирање се 
вршеше со употреба на аналитички сметковен план на четири, пет, шест или седум цифри, 
при што постоеја разлики во називите на сметките и не беа целосно усогласени со називите 
на сметките од главната книга. Сметководствените податоци од посебните апликации 
се пренесуваа во главната книга според бројот на сметката. За поставување единствен 
начин на употреба на сметките во апликациите, како и користење единствен број и назив 
на сметките, се изработи и се утврди Аналитички сметковен план на Народната банка 
со единствена примена во различните сметководствени апликации, како предуслов за 
поставување единствен интегриран сметководствен систем. 

Во 2007 година се донесоа:

Основни сметководствени политики за сметководствено евидентирање и − 
известување на Народната банка461; 

Сметководствени правила за вложување во сертификати за депозит− 462; 

Сметководствени правила за евидентирање на вложувањата во недвижности, − 
опрема и нематеријални средства463.

Основни сметководствени политики за сметководствено евидентирање и 
финансиско известување на Народната банка

Во јули 2007 година за унапредување на сметководствената рамка и 
финансиското известување, Советот донесе Основни сметководствени политики за 
сметководствено евидентирање и известување на Народната банка, а дотогаш во важност 
беше сметководствената рамка утврдена од Советот на Народната банка на крајот од 
2003 година. Со овие политики се пропишаа основните принципи за евидентирање на 
трансакциите во главната книга и за првпат се пропишаа формите и роковите за финансиско 
известување на Народната банка. 

Сметководствени правила за вложување во сертификати за депозит

Во 2007 година се пропишаа и детаљни правила за начинот на евидентирање на 
вложувања во сертификати за депозит, при што се утврди вреднување на вложувањата 
во сертификати за депозит по принципот сертификат по сертификат, коешто овозможи 
објективно мерење и вреднување на вложувањата во сертификати за депозити. Со тоа се 
обезбеди и примена на МСФИ, како и на законските одредби за управување со пресметаните 
ценовни и курсни промени.

Сметководствени правила за евидентирање вложувања во недвижности 
опрема и нематеријални средства

До 2007 година постоеја повеќе бази на евиденции на недвижности 
опрема и нематеријални средства во Народната банка коишто предизвикуваа 
разни проблеми во управувањето со овие средства. Во 2007 година се изврши анализа 

461 ОП бр. 02-15/VII-1/2007 од 18.07.2007 година.
462 Бр.3318 од 23.05.2007 година.
463 Бр.4607 од 18,07,2007 година.
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на воспоставените евиденции на недвижности, опрема и нематеријални средства, на 
корисниот век на средствата на Народната банка и се изврши преоцена на корисниот век 
на основните средства. Од извршената анализа на остатокот на вредност на средствата на 
Народната банка и корисниот век, заради навремено издвојување средства за обновување 
на веќе застарената опрема, како и реална амортизација во однос на корисниот век на 
употреба, се изврши:

преоценување и промена на корисниот век на определени средства;−	
пресметување на амортизацијата врз основа на различен корисен век (со −	
различни стапки за амортизација за составните делови или надградби на 
средствата);
воспоставување единствена интегрирана евиденција на недвижностите, −	
опремата и нематеријалните средства на Народната банка (освен 
нумизматичките монети за кои евиденцијата е во одделна апликација, според 
барањата за водење евиденција на нумизматички вредности).

Врз основа на анализата се изработија и се донесоа сметководствени правила за 
евидентирање на вложувањата во недвижности опрема и нематеријални средства, со 
што значително се унапреди евиденцијата на основните средства. Со новите правила 
се воспостави интегрирана материјална и финансиска евиденција којашто ги задоволи 
потребите за управување со недвижностите, опремата и нематеријалните средства, 
потребите за финансиска евиденција и пресметување на амортизацијата. 

Во 2008 година се донесоа Сметководствени правила за евидентирање на 
трансакции со готови пари и други вредносници464. Со овие сметководствени правила 
се утврди евидентирањето на трансакциите за ковање пари, трансакциите со книжни и 
ковани пари и други вредности. Исто така, во 2008 година се работеше и на подготовките 
за примена на новиот сметковен план за банки и штедилници којшто требаше 
да се примени од јануари 2009 година. Се работеше на утврдување на врските од 
постојниот сметковен план со новиот сметковен план, се предвидуваа прекнижувањата 
каде што беше потребно да се примени поделба на побарувањата и обврските по сектори, 
како и преземање на потребните активности за замена на сметковниот план во сите 
сметководствени апликации во Народната банка заради негова единствена примена.

Во 2009 година се донесоа Сметководствените правила за евидентирање 
на девизен депозит на домашните банки465. Сметководствените правила за 
евидентирање на девизни депозити на домашните банки беа донесени заради воведувањето 
нов инструмент на Народната банка и го пропишуваат начинот на сметководствено 
евидентирање и потребната документација за: пласирање девизен депозит од страна на 
банките кај Народната банка, камата на девизниот депозит, достасување на депозитот, 
предвремено користење - повлекување на девизниот депозит и пресметување казнена 
камата за неисполнување на обврските по извршената аукција за девизни депозити. Од 1 
јануари 2009 година, со стапувањето во сила на новата регулатива за сметководствено 
евидентирање и известување на банките, којашто во делот на примената на новиот 
сметковен план се однесуваше и на Народната банка, во сите сметководствени 
апликации се примени новиот сметковен план.

Во 2010 година, се донесоа Сметководствените правила за евидентирање 
на девизни средства и обврски и монетарно злато. Со овие правила се изврши:

потврдување на начинот на евидентирање на веќе постојните трансакции во − 
девизното работење и трансакциите со злато на Народната банка;

464 Бр.614 од 25.09.2008 година.
465 Бр.661 од 03.02.2009 година.
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усогласување на сметките во постојните правила за евидентирање со сметките − 
од Сметковниот план за банките којшто започна да се применува од 01.01.2009 
година;

дефинирање на начинот на евидентирање на новите трансакции коишто Народната − 
банка планира да ги спроведува (девизни репо-трансакции и своп-трансакции);

преминување од месечна на дневна ревалоризација на златните депозити;− 

поедноставување на начинот на евидентирање на приходите и расходите − 
коишто произлегуваат од девизните трансакции преку користењето на сметките 
за приходи и расходи, со што се изврши отстранување на времените активни 
и пасивни билансни сметки преку кои се одвиваа овие трансакции. Со тоа се 
спречи трансферот на парични средства тековно, меѓу трансакциските сметки 
на Народната банка на месечно ниво, а активностите поврзани со остварените 
приходи (наплатени) и остварените расходи (платени) се спроведуваат еднаш 
годишно, меѓу сметката на Народната банка за оперативно работење и сметките 
на Народната банка за девизно работење.

Други правилници, политики и процедури за унапредување на •	
сметководствениот систем

Попис на средствата и обврските

Во периодот од 2004 до 2010 година за усогласување на сметководствената 
со фактичката состојба и ажурирање на сметководствената и материјалната евиденција 
во повеќе наврати беа вршени пописи. За подобро уредување на начинот и роковите за 
вршење попис на средствата и обврските, во ноември 2006 година беше донесен нов, 
подетален Правилник за начинот и роковите за вршење попис на средствата и обврските 
и за усогласување на сметководствената со фактичката состојба на Народната банка на 
Република Македонија, којшто во наредните години неколкупати е менуван и дополнуван, 
така што последниот, којшто е во употреба, е од 2010 година466. 

Со Правилникот се пропиша процесот на вршење попис, при што се формираа 
повеќе пописни комисии со цел да се заврши пописот за претходната година до средината 
на јануари идната година, се дефинира формата на сите пописни листи за различни видови 
средства и обврски, за некои видови средства и обврски се пропишаа и документи за 
полесно контролирање на попишаните состојби и за сите средства и обврски се пропиша 
начинот на вршење на пописот, изготвувањето на извештајот и неговото доставување. 
Со овој правилник се уреди и вршењето на вонредните пописи, а голем дел од пописните 
листи се поставија и електронски. 

Ликвидирање на сметководствените документи за извршените набавки и 
услуги

Во 2005 година се донесе Правилникот за ликвидирање на сметководствените 
документи за извршените набавки и услуги467 со кој се поставија процедурите и постапките 
за правилно ликвидирање на документите. Со Правилникот се пропиша начинот на 
потврдување на веродостојноста на документите, начинот на извршување на набавката 
од аспект на Законот за јавни набавки, одговорноста на вклучените дирекции во 
ликвидирањето на документите, начинот на потврдување на примените услуги или стоки, 
одобрување на исплатата и плаќањето на обврските.

466 Правилник бр. 6505 од 8.11.2006 година, Правилник бр.4783 од 26.07.2007 година, Правилник бр. 5852 
од 15.09.2008 година, Правилник бр. 7145 од 6.11.2008 година, Правилник бр. 4748 од 1.07.2009 година и 
Правилник бр.4764 од 12.07.2010 година.

467 Правилник бр. 03-18 од 30.12.2005 година.
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Одлука за единствената тарифа на надоместоци за услугите што ги врши 
Народната банка на Република Македонија468

Народната банка наплатува надомест за услугите што ги врши во своето работење 
во согласност со Тарифата за надоместоци којашто ја донесува Советот на Народната 
банка. Во периодот од 2005 до 2010 година се направија повеќе измени на Одлуката за 
висината на надоместоците за услугите, како и за воведување надоместоци за нови видови 
работи.

Анализа и средување на вонбилансната евиденција на Народната банка•	

Во 2007 и 2008 година се изврши анализа на вонбилансната евиденција и беа 
преземени повеќе активности за средување на евиденцијата по видови области: примени 
хартии од вредност и други инструменти како обезбедување за квалитетно извршување 
на обврските на снабдувачите од договорите за оперативно работење и други аранжмани, 
побарувања од банки и штедилници во стечај и други спорни побарувања, остави и 
бандероли, златници, сребреници, каталози и специмени, примени други вредности во 
депо – одземени од државни органи, материјали за печатење пари и рондели за ковани 
пари. Се воспостави квартално следење на состојбата на сметките и подготовка на пописни 
листи, при што се унапреди автоматизацијата на процесите.

Извештајот за вонбилансната евиденција се изработува заради усогласување на 
состојбата, посебно во делот на евиденцијата на контролните маркички за цигари и 
алкохол како активности доверени на Народната банка, материјалната евиденција на 
јубилејните монети, како и ронделите за ковање пари, коишто се предмет на попис. 
По потреба овој извештај се доставува на КУАП, заради информирање за состојбата на 
вонбилансната евиденција и донесување заклучоци за одредени активности.

Автоматизација на сметководствените процеси•	

Во периодот 2004 - 2010 година, паралелно со ревизијата на постојните и 
воведувањето нови сметководствени политики и правила, се вршеше и автоматизација 
на сметководствените процеси. За подобрување на функционалноста беа направени 
значителни измени и дополнувања на Главната книга: евидентирање трошоци по 
организациски единици, евидентирање обврски по договори, подготовка на биланси и 
заклучни листови со аналитички податоци, изработка на извештај за сомнителни и спорни 
побарувања и други помошни извештаи. За намалување на оперативните ризици беа 
проширени контролните процеси и беше воведено автоматско прифаќање и пренесување 
податоци од и во посебните апликации, при што се овозможи одделните организациски 
единици за потребите на нивното работење да користат податоци од главната книга.

Во текот на 2004 и 2005 година, со воспоставувањето електронска евиденција 
на нумизматичката збирка, беше извршено усогласување на сметководствената со 
аналитичката евиденција.

Во 2006 година беа автоматизирани сметководствените процеси за евиденција 
и пресметка на трошоците за службени патувања и стручно усовршување. Во 2007 година 
беше донесен нов Правилник за начинот на пресметување и исплата на надоместоци, 
патни трошоци и други примања кај Народната банка на Република Македонија469, со 

468 „Службен весник на РМ “ бр. 2/05, 22/05, 16/06, 128/06, 138/06, 25/07, 54/07, 91/07, 134/07, 157/09, 13/10, 
67/10, 158/10.

469 Правилник бр. 9720 од 26.12.2007 година, измени: бр. 653 од 04.02.2009 година , бр. 2214 од 12.03.2009 и бр. 
4473 од 30.06.2010 година. 
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кој подобро се регулира начинот на одобрување и пресметка на трошоците за службени 
патувања и други надомести. За подобро следење на трошоците за службени патувања 
и стручно усовршување беа изработени автоматизирани извештаи. Во 2010 година се 
изврши оптимизација на ова апликативно решение - замена со ново и во 2011 година 
поврзување со главната книга.

Во 2007 година, по усвојувањето на стандардните форми на финансиско 
известување, беше воведено ново апликативно решение за автоматизирана изработка 
на финансиските извештаи (биланс на состојба, биланс на успех, извештаи за курсен, 
ликвидносен и каматен ризик во ексел со можност за избор на повеќе датуми и обработка 
на серии), со што се скрати времето за нивна изработка и објавување. Ова апликативно 
решение постојано се надградува со нови извештајни форми согласно со потребите за 
унапредување на финансиското известување и измените во МСФИ.

Во периодот од 2007 до 2010 година се работеше на процесот на автоматизација 
на процесот на финансиско планирање и планирање на инвестициите, коешто обезбеди 
повисок степен на ефикасност при подготовката на плановите, нивна измена и следење 
на остварувањето.

Во 2009 година, за примена на новиот сметковен план беа извршени 
прилагодувања и на електронската сметководствена евиденција како во Главната книга, 
така и во посебните апликации.

Почнувајќи од 2006 година се започна со воведување единствена електронска 
евиденција за интегрирано материјално работење, основни средства и други влезни 
фактури. Овој софтвер постојано се надградува и обезбедува автоматизација на 
сметководствените процеси за евидентирање на набавката на стоки, следење на залихите 
и основните средства и пресметка на амортизацијата, овозможува автоматско создавање 
налози за евидентирање во Главната книга, подготовка на пописни листи за попис на 
основните средства, залихите и ситниот инвентар во употреба. Во 2010 година се изврши 
уште една значајна надградба со што, почнувајќи од 2011 година, се овозможи единствено 
евидентирање и обработка на сите влезни фактури. 

Во 2008 година, за спроведување на законските промени во начинот на пресметка 
на платите и примена на бруто-принципот470, беше изработено ново апликативно решение 
при што се промени начинот на пресметка на платите со примена на бруто-принцип. 
Исплата на плата се врши автоматски, преку РТГС, на трансакциска сметка за секој 
вработен, со електронски потпишани налози за исплата. Воедно беше поставена и посебна 
електронска евиденција за исплатен персонален данок и други надоместоци од работен 
однос и исплати за вработените и надворешните соработници, согласно со Законот за 
персонален данок.

Во 2010 година се изврши унапредување на електронската евиденција на 
денарската благајна и се воспостави електронска евиденција за девизната благајна, 
коешто овозможи аналитичка евиденција по апоенска структура на девизите и денарите 
и автоматско евидентирање на промените во Главната книга.

Во 2010 година е воспоставена и електронска евиденција на преземените 
обврски од стечајната делба на поранешната Банка за надворешна трговија (БНТ), со што 
се обезбеди поголема контрола на сервисирањето на обврските и полесна комуникација 
со банката којашто е определена да ги сервисира овие обврски. Претходно преземените 
документи за обврските од стечајната делба на БНТ беа единствено во хартија. 

470  Согласно со новиот Закон за придонеси од задолжително и социјално осигурување, „Службен весник на РМ“ 
бр. 142/08.  
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Воведување систем за планирање, следење и управување со приходите и •	
расходите

За да се олесни процесот на донесување одлуки поврзани со финансиско-
материјалното работење на банката, во 2005 година започнаа активности за воведување 
управувачко сметководство преку поставување систем за планирање, следење и 
управување со приходите и расходите и уште во текот на истата година се постави и 
електронско евидентирање на трошоците по организациски единици. 

Во 2006 година се работеше на унапредување на процедурите на планирањето 
и подготовката на Финансискиот план на Народната банка. Се изработи и се донесе 
Правилник за подготовка и извршување на Финансискиот план, План за инвестиции и План 
за набавки471 и се воведе следење на приходите и расходите по организациски единици. 
На тој начин се создадоа можности за анализа на трошоците по поединечни сегменти од 
работењето на Народната банка. Со Правилникот е предвидено Финансискиот план на 
Народната банка да се подготвува за планската година и две последователни години. 
Годишниот финансиски план го донесува Советот на Народната банка, а гувернерот 
донесува синтетизиран годишен план и аналитички финансиски план за три години. 

 Од 2006 година се подготвуваат редовни месечни информации за извршување на 
Финансискиот план на Народната банка, со детаљна анализа на планираните и остварените 
приходи и расходи на Народната банка и редовни месечни информации за следење на 
остварувањето на Планот за инвестиции. Проекции на очекуван финансиски резултат се 
изработуваат најмалку полугодишно и по потреба.

Во периодот од 2007 - 2010 година се работеше на автоматизација на процесот 
за планирање, преку електронско прибирање на потребните податоци за изработка на 
Финансискиот план и Планот за инвестиции, и следење на остварувањето на Финансискиот 
план збирно и по организациски единици, годишно и на квартална основа. Имено, во 2007 
година електронски се поставија само обрасците за прибирање на податоците за планирање 
коишто содржат и податоци за остварувањата од претходните периоди. Системот на 
планирање е сложен процес и применува околу петнаесет видови на обрасци. Се планираат 
квартални податоци за првата планска година и годишни податоци за следните две плански 
години. Во 2008 година се постави електронски систем за изготвување на Финансискиот 
план врз основа на податоците од обрасците за планирање, којшто овозможи брзо и 
ефикасно следење на плановите по организациски единици. Во 2009 година се изврши 
унапредување на начинот на прикажување на структурата на Финансискиот план, со што 
се овозможи подобро следење на одделните видови приходни и расходни категории од 
аспект на функциите на Народната банка. Ваквите промени беа поткрепени и со промена 
на автоматизираната форма на плановите. Во 2010 година се постави електронски систем 
за изготвување на Планот за инвестиции врз основа на податоците од обрасците за 
планирање и се овозможи електронско следење на остварувањата на Финансискиот 
план според кварталните податоци. Годишниот финансиски план донесен од Советот на 
Народната банка, согласно со Законот за Народната банка од 2002 година, се објавуваше 
во „Службен весник на Република Македонија“, а со донесувањето на новиот Закон за 
Народната банка во декември 2010 година, Финансискиот план само се доставува до 
Собранието на Република Македонија за негово информирање.

Активности за воведување интегриран електронски сметководствен •	
систем 

За подигнување на сигурноста и ефикасноста на сметководствената евиденција, во 
2006 година се започнаа проектни активности за поставување интегриран сметководствен 

471 Правилник бр. 4521 од 04.08.2006 година изменет и дополнет со бр. 8441, од 25.12.2009 година.
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систем. Во 2007 година, заради комплексноста на процесот, беше избран надворешен 
консултант за изработка на Проект за изработка на интегриран сметководствен систем. 

Во текот на 2008 и 2009 година, во соработка со надворешниот консултант, 
засилено се работеше на изработката на детаљната техничка документација за Проектот, 
којшто опфати: специфицирање на функционалните карактеристики, специфицирање на 
технолошките карактеристики на системите, опис на неопходните врски за интеграција и 
спецификација на барањата за спроведување и поддршка на системот. 

Во јануари 2010 година започна постапката на прибирање понуди за изработка на 
софтвер за интегрираниот сметководствен систем, но заради неприфатливи понуди во 
јули 2010 година постапката беше поништена. 

Во јануари 2011 година, повторно е објавен огласот за набавка на софтвер за 
интегриран сметководствен систем. Се очекува дека спроведувањето на интегрираниот 
сметководствен систем, согласно со планот, ќе трае две години.

Унапредување на процесот на управување со активата и пасивата •	

Во април 2005 година, беше формиран Комитет за управување со активата и 
пасивата на Народната банка (КУАП). Комитетот е надлежен за следење на финансиската 
состојба и резултатите од работењето (билансот на состојба и билансот на успех) 
на Народната банка на редовна основа и контрола со цел реално да се прикажат 
вредностите во билансните позиции, при што предлага мерки и/или донесува заклучоци 
за унапредување на финансиското работење. Во Комитетот учествуваат раководителите 
на организациските единици кои, на редовна основа, вршат финансиски трансакции, 
а претседател е вицегувернерот надлежен за финансиското работење на Народната 
банка. Комитетот ги разгледува и ги одобрува Нацрт финансискиот план, Нацрт-планот 
за инвестиции, финансиските извештаи (билансот на состојба и билансот на успех) и 
извештаите од редовниот и вонредните пописи, пред нивното поднесување за усвојување 
од Советот на Народната банка. На КУАП, исто така, се разгледуваат кварталните и 
годишните информации за остварување на Финансискиот план и Планот за инвестиции 
и други информации за информирање на Советот, како и предлози за резервации и/
или отписи на сомнителни и спорни побарувања, ослободување резервации и други 
финансиско-сметководствени прашања.

5.3. Унапредување на финансиското известување и зголемување 
на транспарентноста

Народната банка согласно со Законот за трговски друштва подготвува годишна 
сметка (биланс на состојба, биланс на успех и други извештаи) и секоја година ги доставува 
до Централниот регистар на РМ. Извештаите од годишната сметка до 2009 година не 
беа во согласност со МСФИ и кај билансот на состојба предизвикуваа мултиплицирање 
на повеќе активни и пасивни позиции поради природата на активностите коишто ги 
извршува Народната банка, заради што не беа корисни за тековно, месечно прикажување 
на состојбите. Почнувајќи од 2009 година, со промените во регулативата и формите на 
билансите шеми за банките и другите финансиски институции, се постигна усогласување 
на податоците од извештаите во годишните сметки со финансиските извештаи според 
МСФИ. 

Од финансиската 2002 година, Народната банка покрај извештаите од 
годишната сметка, согласно со Законот за трговски друштва, подготвуваше и Годишен 
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финансиски извештај според МСФИ согласно со Законот за Народната банка од 2002 
година.

Почнувајќи од финансиската 2005 година, за тековно и месечно следење 
на финансиската состојба, за првпат билансот на состојба и билансот на успех 
на Народната банка се изработија со класификација на билансните позиции 
карактеристична за централните банки. За подобро следење и разбирање на состојбите 
и промените на средствата и обврските на Народната банка, со вaквата класификација, 
се изработи и временска серија со годишни податоци од 1993 година. Воедно, 
се започна и со редовно месечно известување на раководството на Банката за 
финансиската состојба на новите форми. Исто така, се започна со редовно квартално 
информирање на Советот на Народната банка, при што финансиските извештаи за 
финансиската состојба и билансот на успех се проследени и со квартални информации за 
позначајните промени.

Од 2005 година, Народната банка во финансиското известување ја следи 
Рамката за изготвување и прикажување на финансиските извештаи на Одборот 
за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС)472, според која финансиските 
извештаи треба да се изготвуваат на пресметковна основа под претпоставка дека 
активностите ќе продолжат во догледна иднина и се прикажуваат на начин што ќе обезбеди 
поголема разбирливост и релевантност на информациите содржани во финансиските 
извештаи, нивната природа, материјалност и веродостојност. 

Годишните финансиски извештаи на Народната банка изготвени во 
согласност со МСФИ, согласно со Законот за Народната банка се ревидираат од 
независен надворешен ревизор и ги усвојува Советот на Народната банка. 
Постигнат е напредок во временското подготвување на финансиските извештаи според 
МСФИ и процесот на ревизија. Имено, финансиските извештаи на Народната банка за 2004 
година, ревидирани од екстерниот ревизор, се усвоија на крајот на јуни наредната година, 
извештаите за финансиските 2005 и 2006 година, како резултат на подобрените процеси, 
беа усвоени до крајот на април наредната година, а од финансиската 2007 година наваму, 
финансиските извештаи за годината ревидирани од екстерниот ревизор беа усвојувани 
до крајот на февруари наредната година.

Сите годишни финансиски извештаи на Народната банка подготвени во 
согласност со МСФИ, заедно со мислењето на независниот ревизор, од 2002 
година наваму се составен дел на Годишниот извештај на Народната банка 
којшто се објавува во печатена верзија и на интернет-страницата на Народната 
банка, а од 2006 година наваму се објавени и како посебни документи на 
интернет-страницата. 

Финансиските извештаи, освен што се објавени во рамките на Годишниот 
извештај на Народната банка, согласно со Законот за Народната банка, од 2002 година 
редовно се доставувани и до Собранието на Република Македонија. 

Согласно со новиот Закон за Народната банка од декември 2010 година, 
усвоените годишни финансиски извештаи со Извештајот од независниот ревизор се 
објавуваат: во „Службен весник на Република Македонија“, на интернет-страницата на 
Народната банка, се доставуваат до министерот за финансии, до претседателот на Владата 
на Република Македонија и до Собранието на Република Македонија. 

Од јануари 2011 година, за зголемување на транспарентноста, Народната банка 
започна да објавува и Месечен извештај за финансиската позиција (биланс на 
состојба) на крајот од секој месец, во рок од десет дена по завршувањето на месецот. 
Во согласност со новиот закон, овој биланс се доставува и до министерот за финансии.

472 ИАСБ (International Accounting Standards Board - IASB) со седиште во Лондон.
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5.4. Финансиски извештаи

5.4.1. Ревизија на финансиските извештаи

Ревизија од независен надворешен ревизор•	

Почнувајќи од финансиската 2002 година, независно друштво за ревизија ги 
проверува и ги оценува финансиските извештаи подготвени според МСФИ, во согласност 
со Меѓународните стандарди за ревизија.

Финансиските извештаи подготвени според МСФИ за 2004 година се ревидирани 
од независните ревизори „Ернст и Јанг“ Скопје. Финансиските извештаи подготвени 
според МСФИ за 2005, 2006 и 2007 година се ревидирани од независните ревизори 
„ПрајсвотерхаусКуперс“ ДООЕЛ Скопје, а за 2008, 2009 и 2010 година се ревидирани од 
независните ревизори „ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА“ ДОО.

Независните ревизори за финансиските извештаи за 2004 година го 
изнесоа следново мислење: „Според нашето мислење, освен за ефектите на таквите 
корекции на финансиските извештаи, доколку постојат, што би биле утврдени доколку 
бевме во можност да се увериме во врска со усогласувањето на салдото наведено во 
претходниот пасус 3, финансиските извештаи ја прикажуваат објективно, од сите 
материјални аспекти, финансиската состојба на Банката на 31 декември 2004 година и 
резултатите од работењето како и паричните текови за годината што тогаш завршува во 
согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување“.473

Независните ревизори за финансиските извештаи за 2005 година 
го изнесоа следново мислење: „Според нашето мислење, освен за ефектот врз 
финансиската состојба наведен во претходниот параграф, финансиските извештаи реално 
и објективно ја прикажуваат, финансиската состојба на Народната банка на Република 
Македонија заклучно со 31 декември 2005 година и резултатите од работењето како и 
паричните текови за годината што измина, изготвени во согласност со Меѓународните 
стандарди за финансиско известување“.474

Независните ревизори за финансиските извештаи за 2006 година го 
изнесоа следново мислење: „Според нашето мислење, финансиските извештаи даваат 
вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Народната банка заклучно со 
31 декември 2006 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични 
текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди 
за финансиско известување.475

Независните ревизори за финансиските извештаи за 2007 година го 
изнесоа следново мислење: „Според нашето мислење, финансиските извештаи даваат 
вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Народната банка на Република 
Македонија заклучно со 31 декември 2007 година, како и на неговата финансиска 

473 Корекциите се однесуваат на салдо во износ од 280.820 илјади денари вклучено во останата пасива, коешто 
произлегува од минати години и не може целосно да се класифицира и усогласи. Извештајот на независните 
ревизори и Финансиските извештаи на Народната банка за 2004 година се објавени на интернет-страницата 
на Народната банка на следнава врска: http://www.nbrm.mk/Публикации/Годишни извештаи/2004/ГОДИШЕН 
ИЗВЕШТАЈ 2004 

474 Ефектот врз финансиската состојба се однесува на неусогласени противставки во износ од 171.452 илјади 
денари коишто потекнуваат од минати години и би требало во целост да бидат признаени во периодите пред 
1 јануари 2004 година. Извештајот на независните ревизори и финансиските извештаи на Народната банка 
за 2005 година се објавени на интернет-страницата на Народната банка на следнава врска: http://www.nbrm.
mk/Публикации/Годишни извештаи/2005/ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2005 

475 Извештајот на независните ревизори и финансиските извештаи на Народната банка за 2006 година се објавени 
на интернет-страницата на Народната банка на следнава врска: http://www.nbrm.mk/Публикации/Годишни 
извештаи/2006/ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2006 
ГОДИНА 
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успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност 
со Меѓународните стандарди за финансиско известување.476

Независните ревизори за финансиските извештаи за 2008 година го 
изнесоа следново мислење: „Според нашето мислење, финансиските извештаи даваат 
вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Народната банка на Република 
Македонија заклучно со 31 декември 2008 година, како и на неговата финансиска 
успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност 
со Меѓународните стандарди за финансиско известување.477

Независните ревизори за финансиските извештаи за 2009 година го 
изнесоа следново мислење: „Според нашето мислење, финансиските извештаи даваат 
вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Народната банка на Република 
Македонија заклучно со 31 декември 2009 година, како и на неговата финансиска 
успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност 
со Меѓународните стандарди за финансиско известување.478

Независните ревизори за финансиските извештаи за 2010 година го 
изнесоа следново мислење: „Според нашето мислење, приложените финансиските 
извештаи, од сите материјални аспекти, даваат вистинска и објективна слика на 
финансиската состојба на Народната банка на Република Македонија заклучно со 31 
декември 2010 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични 
текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди 
за финансиско известување.479

Државна ревизија•	

Во 2004 година, Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските 
извештаи на Народната банка за 2004 година.

Државниот ревизор за финансиската 2004 година го изнесол следново мислење: 
„Според наше мислење, финансиските извештаи ја претставуваат вистинито и објективно, 
од сите значајни аспекти, финансиската состојба на Народната банка на Република 
Македонија, под 31 декември 2004 година и резултатот на финансиските активности за 
годината којашто завршува со тој датум“480.

5.4.2. Биланс на успех и Извештај за финансиската состојба на 
Народната банка на Република Македонија, 2004-2011 година

Годишните финансиски извештаи (Биланс на успех и Извештај за финансиската 
состојба) за периодот 2004 - 2011 година, со соодветно класифицирани ставки заради 
споредливост, се прикажани во подолните табели.

476 Извештајот на независните ревизори и финансиските извештаи на Народната банка за 2007 година се објавени 
на интернет-страницата на Народната банка на следнава врска: http://www.nbrm.mk/Публикации/Годишни 
извештаи/2007/Финансиски извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2007 година 

477 Извештајот на независните ревизори и финансиските извештаи на Народната банка за 2008 година се објавени 
на интернет-страницата на Народната банка на следнава врска: http://www.nbrm.mk/Публикации/Годишни 
извештаи/2008/Финансиски извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2008 година 

478 Извештајот на независните ревизори и финансиските извештаи на Народната банка за 2009 година се објавени 
на интернет-страницата на Народната банка на следнава врска: http://www.nbrm.mk/Публикации/Годишни 
извештаи/2009/Финансиски извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2009 година

479 Извештајот на независните ревизори и финансиските извештаи на Народната банка за 2010 година се објавени 
на интернет-страницата на Народната банка на следнава врска: http://www.nbrm.mk/Публикации/Годишни 
извештаи/2010/Финансиски извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2010 година 

480 Покрај наведената ревизија, во 2010 година Државниот завод за ревизија изврши ревизија на инвестициите 
и на Финансискиот план за 2009 година, во делот на оперативните трошоци и нивна реализација, заедно со 
ревизија на усогласеност на Народната банка на Република Македонија, што е подетаљно објаснето во делот 
3.3. 
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Извештај за финансиската состојба на Народната банка 2004 - 2010 година •	

Вкупните средства, односно вкупните обврски на Народната банка на 31.12.2010 
година изнесуваат 117.043.895 илјади денари, што е зголемување за 63.237.010 илјади 
денари во однос на состојбата на 31.12.2004 година (53.806.885 илјади денари), односно 
пораст за 118%. 

Графикон 47
Структура на средствата на Народната банка 2004 -2010, во илјади денари 

Извор: НБРМ

Графикон 48
Структура на обврските на Народната банка 2004 -2010, во илјади денари 

Извор: НБРМ

Девизни средства

Вкупните девизни средства на Народната банка на 31.12.2010 година изнесуваат 
105.496.362 илјади денари, што е зголемување од 61.139.910 илјади денари или пораст 
за 137% во однос на состојбата на 31.12.2004 година (44.356.452 илјади денари). 
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Графикон 49
Девизни средства на Народната банка 2004 - 2010, во илјади денари 

Извор: НБРМ

Графикон 50
Структура на девизните средства 2004 -2010, во илјади денари 

Извор: НБРМ

Побарувања од државата за односи со Меѓународниот монетарен фонд

Во согласност со Статутот на ММФ, којшто е ратификуван од Собранието на 
Република Македонија, како и во согласност со Законот за правно наследство на Република 
Македонија на членството во ММФ, Народната банка делува како фискален агент на 
Република Македонија и истовремено настапува како депозитар на ММФ во Република 
Македонија. 

На страната на побарувања од државата за односи со ММФ се евидентирани 
побарувањата врз основа на нето кумулативна алокација. Во 2010 година, овие побарувања 
од државата во име и за сметка на ММФ се зголемени како резултат на користењето на 
средствата од новододелената алокација во 2009 година.

Со одлука на Извршниот одбор на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) од 14 
декември 1992 година, Република Македонија наследи 5,4% од обврската во согласност 
со Законот за правно наследство на Република Македонија на членството во ММФ по нето-
алокацијата на СПВ од поранешна Југославија, во износ од 8.378.694 СПВ. 
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Со одлука на Извршниот одбор на ММФ од 7 август 2009 година, Република 
Македонија доби општа нето кумулативна алокација на СПВ во износ од 51.076.245 СПВ. 
Со стапување на сила на четвртиот амандман на Статутот на ММФ од 10 август 2009 
година, а врз основа на одлука донесена од Извршниот одбор на ММФ од 1997 година, 
Република Македонија доби специјална нето кумулативна алокација на СПВ во износ од 
6.161.937 СПВ. Согласно со Законот за регулирање на обврските на Република Македонија 
кон ММФ врз основа на користење средства од општата и специјалната нето кумулативна 
алокација на СПВ, одобрени со Резолуцијата на Одборот на гувернери на ММФ бр. 64-3 и 
бр. 52-4481, овие средства во септември 2010 година се дадени на користење на Република 
Македонија.

Обврски и капитал

Монетарни обврски на Народната банка

Монетарните обврски на Народната банка ги сочинуваат обврските врз основа 
на готови пари во оптек, депозити на банки, задолжителна резерва на банки во девизи, 
задолжителна резерва на штедилници во денари, благајнички записи на Народната банка 
и задолжителниот депозит на банката и штедилниците. 

 
На 31.12.2010 година, обврските на Народната банка врз оваа основа изнесуваат 

75.837.982 илјади денари, што е зголемување од 50.196.527 илјади денари или пораст за 
195% во однос на состојбата на 31.12.2004 година (25.677.455 илјади денари). 

Графикон 51
Монетарни обврски на Народната банка 2004 -2010 година, во илјади денари 

Извор: НБРМ

Обврски кон Меѓународниот монетарен фонд

На позицијата обврски кон ММФ се евидентирани обврските врз основа на 
алокација, користени заеми од ММФ и обврски врз основа на членство.

Во првата половина од февруари 2007 година, Народната банка на Република 
Македонија, како резултат на подобрената позиција на платниот биланс и девизните 
резерви на државата, а врз основа на претходно водени разговори со ММФ, изврши промена 
(скратување) на роковите на отплата на обврските врз основа на неконцесионалните 

481 „Службен весник на РМ“ бр. 118/2010.
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заеми кон ММФ. Во април и мај 2007 година продолжија преговорите со ММФ за целосна 
предвремена отплата на обврските на Република Македонија врз основа на повлечени, а 
неотплатени заеми од ММФ. На 23.05.2007 година, Народна банка на Република Македонија 
изврши целосна предвремена отплата на обврските на Република Македонија по 
концесионални и неконцесионални заеми од ММФ во вкупен износ од 29,19 милиони СПВ482 
(односно 32,8 милиони ЕУР). Според првичните планови на отплата, рокот на достасување 
на заемите беше 2010 година. Од вкупниот износ на предвремено отплатените обврски: 
24,2 милиона, СПВ претставуваат обврски врз основа на главнина по неконцесионални 
заеми и 5 милиони СПВ претставуваат обврски врз основа на главнина по концесионални 
заеми. 

Предвремената отплата на долгот кон ММФ придонесе за посилна надворешна 
позиција на Република Македонија, за зголемување на угледот на Република Македонија 
пред агенциите за оценување на кредитниот рејтинг и придонесе за заштеди врз основа 
на каматни трошоци.

Во 2009 година се зголемија обврските кон ММФ како резултат на новоодобрените 
средства на сметката на Народната банка кај ММФ врз основа на доделена алокација (види 
побарувања од државата за односи со ММФ). 

Според Статутот на ММФ, обврската за алокацијата на СПВ достасува за наплата 
само во случај и во износ на откажаната алокација на СПВ, за што е потребна одлука од 
Советот на гувернери на ММФ, со мнозинство гласови од 85%, или во случај на укинување 
на учеството во Одделот на СПВ во рамките на ММФ.

Капитал

Основниот капиталот на Народната банка од 2004 година изнесува 1.289.789 
илјади денари и до 2010 година не е променет. 

Активностите насочени кон извршување на основните функции на централната 
банка, како што е одржувањето на ценовната стабилност, неизбежно е поврзано со 
трошоци (камати и надоместоци на употребените монетарни инструменти и сл.) коишто го 
намалуваат финансискиот резултат на централните банки, а неретко можат да создадат и 
загуби. Во зависност од обемот на вкупниот капитал, но пред сè од обемот на расположливи 
општи резерви за нивно апсорбирање, овие трошоци и ризици, односно загуби, може да 
доведат до нарушување на финансиската стабилност на централните банки. За заштита 
од општите ризици во работењето, централните банки формираат општи резерви, коишто 
главно се пополнуваат со целосно или делумно задржување на добивката. 

За финансиската 2004 година, Народната банка во билансот на успех оствари 
загуба во износ од 1.570.570 илјади денари. Причина за загубата беа расходи на име 
отписи и издвојувања на посебни резервации за ненаплатливи и спорни побарувања 
настанати пред 2004 година, како и веќе признати расходи во претходните години во 
финансиските извештаи подготвени во согласност со МСФИ. Во износ од 855.986 илјади 
денари загубата беше покриена со општите резерви на Народната банка, со што тие 
во целост се истрошија, а износот на непокриената загуба беше на товар на основниот 
капитал којшто, на нето-основа, беше намален за 714.586 илјади денари. Во декември 
2005 година, за покривање на делот од искажаната загубата во 2004 година којшто падна 
на товар на основниот капитал, Народната банка доби обврзници од државата во износ од 
716.000 илјади денари. Државните обврзници имаа рок на достасување до 2010 година и 
носеа годишна купонска камата од 7,45%. Во декември 2006 година, Министерството за 
финансии на Република Македонија изврши предвремена отплата на државните обврзници 
во износ 716.000 илјади денари. 

482 Специјални права на влечење (СПВ).
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Во септември 2005 година, за подобрување на финансиската позиција на Народната 
банка по целосното искористување на општите резерви за покривање на загубата искажана 
претходната година, а согласно со измените на Законот за Народната банка од јули 2005 
година, се изврши обновување на општите резерви со износ од 500.000 илјади денари со 
средства од Буџетот на Република Македонија.

Во периодот од 2005 до 2009 
година, Народната банка секоја 
година остваруваше нето-добивка, 
од која, согласно со законските 
одредби, вкупно за сите години 
во сопствените општи резерви 
распредели 1.280.039 илјади 
денари, а поголемиот дел или 
3.124.098 илјади денари во Буџетот 
на Република Македонија. 

Во 2010 година, Народната 
банка оствари негативен резултат 
за распределба во износ од 762.373 
илјади денари, којшто во целост 
се покри од општите резерви на 
Народната банка.

На 31.12.2010 година, 
капиталот и резервите на Народната 
банка изнесуваат 16.448.038 
илјади денари (од кои 14.140.558 
илјади денари се ревалозирациони 
резерви), што во однос на нивната 

состојба на 31.12.2004 година (4.222.635 илјади денари) претставува зголемување од 
12.225.378 илјади денари или пораст од 289%, коешто во најголем дел се должи на 
порастот на ревалоризационите резерви од курсни и ценовни промени на златото. 

Графикон 53
Состојба на капиталот и резервите на Народната банка 2004 - 2010 година
(во илјади денари) 

Извор: НБРМ
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Графикон 52
Движење на капиталот и резервите на Народната 
банка 2004 - 2010 година
(во илјади денари)
 

Извор: НБРМ
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Прилог 1

Работни материјали 

1.  „Доларизација и импликации врз финансиската стабилност во РМ“ (2004) 
– преглед на причините за висока доларизација, начинот на мерење, влијанијата 
врз финансиската стабилност, предлог-мерки за усовршување на инструментите 
за монетарно регулирање, како и мерки за зголемување на привлечноста на 
домашната валута, како политики за намалување на степенот на доларизацијата. 
Интерен материјал, необјавен, изработен со цел да се согледаат повеќе аспекти на 
доларизацијата (евроизацијата), како феномен карактеристичен за македонската 
економија. 

2.  Учество во проектот „Систем за рано предупредување за финансиски 
кризи во Република Македонија“ (2005) – избор и анализа на показателите за 
сигнализирање кризи, следење и утврдување на нивното критично ниво со цел да се 
идентификуваат ризиците од појава на валутна, платнобилансна криза и банкарска 
криза. Интерен материјал, необјавен, изработен со цел да се постави платформа 
показатели за рано предупредување. 

3.  „Готови пари во оптек“ (2005) година – анализа на нивото на готовите пари во оптек 
во Република Македонија и факторите коишто го условуваат нивното одржување на 
високо ниво. Работен материјал бр. 11, објавен на интернет-страницата на Народната 
банка и презентиран на работилницата „Високото ниво на готови пари во оптек“, 
организирана од страна на Народната банка во април, 2006 година.

4.  „Анализа на енергетската потрошувачка и нејзиното значење за билансот 
на плаќања и инфлацијата“ (2006) – оцена на ефектите од порастот на цените на 
одделните видови енергенти врз билансот на плаќања и инфлацијата во Република 
Македонија. Работен материјал бр. 12, објавен на интернет-страницата на Народната 
банка и презентиран на работилницата „Енергетската потрошувачка во Република 
Македонија и нејзиниот ефект врз билансот на плаќања“, организирана од страна на 
Народната банка во 2006 година.

5.  „Анализа на кредитната активност“ (2006) – процена на карактерот на брзиот 
кредитен раст во почетната фаза – прегревање или продлабочено финансиско 
посредување. Работен материјал бр. 14, објавен на интернет-страницата на Народната 
банка.

6.  „Анализа на каматните стапки и каматните распони на банкарскиот систем 
во Република Македонија – статистички и методолошки аспекти“ (2006) – 
анализа на каматните стапки според старата и новата методологија на Народната 
банка; анализа на трендови, варијабилност, причинско-последична поврзаност, 
анализа по групи на банки и на каматните маргини. Работен материјал бр. 15, објавен 
на интернет-страницата на Народната банка. 

7.  „Цели и инструменти на монетарната политика: современи искуства“ (2006) 
– работен материјал бр. 16, објавен на интернет-страницата на Народната банка.

8.  „Монетарна трансмисија преку каналот на каматните стапки и финансиските 
пазари во Македонија: што направивме, што остваривме и што научивме?“ 
(2006) – работен материјал, објавен на интернет-страницата на Народната банка.

 9.  „Мерење на инфлацијата од перспектива на монетарната политика“ (2007) 
– анализа на практичните аспекти, проблемите и предизвиците во мерењето на 
инфлацијата и осврт на инфлацијата од перспектива на монетарната политика. Работен 
материјал, објавен на интернет-страницата на Народната банка и презентиран на 
работилницата „Проблеми во мерењето на инфлацијата“, организирана од страна на 
Народната банка во 2007 година.

10.  „Независност на централните банки – споредба помеѓу земјите од 
Југоисточна Европа“ (2007) – анализа и споредба на степенот на независност на 
централните банки помеѓу земјите од Југоисточна Европа заснована врз тековната 
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законска рамка за централните банки во одделните земји. Работен материјал бр. 18, 
објавен на интернет-страницата на Народната банка.

11.  „Ценовна и доходна еластичност на извозот и увозот на Република 
Македонија и економскиот раст“ (2007) – емпириска оцена на равенките на 
извозот и увозот во Република Македонија. Работен материјал, објавен на интернет 
страницата на Народната банка. 

12.  „Теоретски аспекти и мерење на реалниот девизен курс“ (2007) – збирка на 
трудови којашто се однесува на теоретските и емпириските концепти за пресметка 
на рамнотежниот девизен курс и негова применливост во случајот на Република 
Македонија. Збирка на работни материјали, објавени на интернет страницата на 
Народната банка. 

13.  „Анализа на ценовните паритети, ценовната конвергенција и инфлацијата 
во Република Македонија во 2007 година“ (2007) – анализата на апсолутното и 
релативното ниво на ценовните паритети. Интерен материјал, необјавен. 

14.  „Оцена на ефектите од почетокот на втората фаза на либерализација 
на капиталните текови“ (2008) – преглед на искуствата на земјите со целосна 
капитална либерализација и симулација на ефектите од завршувањето на првата 
фаза од либерализација на капиталните текови. Интерен материјал, необјавен, 
изработен со цел да се согледаат потенцијалните ефекти од понатамошната капитална 
либерализација врз билансот на плаќања на македонската економија. 

15.  „Цените на недвижности во Република Македонија“ (2008) – конструкција на 
индекс на цени на недвижности за Република Македонија и економетриска анализа 
на детерминантите на нивното движење. Работен материјал, објавен на интернет-
страницата на Народната банка. 

16.  „Цените на храната и инфлацијата во Република Македонија“ (2008) – анализа 
на преносните ефекти од глобалниот раст на цените на храната и енергијата врз 
цените на храната и врз вкупната инфлација во Република Македонија од средината на 
2007 година и на почетокот на 2008 година. Работен материјал, објавен на интернет-
страницата на Народната банка и презентиран на работилницата „Цените на храната 
и инфлацијата“, организирана од страна на Народната банка во 2008 година.

17. „Стратегија на монетарната политика на Народната банка: искуства и 
опции“ (2007) – материјал презентиран на конференција на Банката на Албанија, 
во Тирана, декември 2007 година. Материјалот е објавен во збирка на трудови од 
конференцијата. 

18.  „Улогата на Берзата во динамизирањето на растот на македонската 
економија“ (2008) – аналитички осврт на поставеноста на Берзата како еден од 
сегментите на финансискиот систем и оцена на тоа дали берзанските показатели 
можат да се сметаат за оперативен, водечки показател за движењето на економскиот 
раст во следниот период. Интерен материјал, необјавен. 

19.  „Анализа на приватните трансфери во билансот на плаќањата на Република 
Македонија“ (2008) – осврт врз макроекономските детерминанти на поткомпонентите 
на приватните трансфери, со издвоена анализа на социо-економските аспекти на 
иселеништвото. Интерен материјал, необјавен.

20. „Расположливиот доход на домаќинствата во Република Македонија, 
фундаменти и макроекономско влијание“ (2008) – анализа на компонентите 
на расположливиот доход на домаќинствата, негова компилација, меѓународна 
споредбена анализа и оцена на релацијата доход - потрошувачка - штедење. Интерен 
материјал, необјавен. 

21.  „Real exchange rate dynamics in Macedonia: old wisdoms and new insights“ 
(2008) – анализа на реалниот девизен курс и детерминантите на бихејвиористичкиот 
концепт за оцена на реалниот девизен курс во Република Македонија. Труд изработен 
со експертска помош на Балаш Егерт, објавен во: Open assessment e-journal - in special 
issue: „Recent developments in international money and finance“. 
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22.  „Детерминанти на инвестициите“ (2008) – емпириска оцена на фундаменталните 
фактори што ги движат инвестициите во Македонија. Работен материјал, презентиран 
на работилница: „2nd South-Eastern European Economic Research Workshop“, 
организирана од страна на Централната банка на Албанија, Тирана. 

23.  „Јазот помеѓу штедењето и инвестициите во Република Македонија и 
неговото финансирање“ (2009) – презентација на макроекономската рамка за 
анализа на јазот помеѓу штедењето и инвестициите; структурна историска анализа 
во случајот на РМ; утврдување на стапката на национално и домашно штедење; 
на детерминантите на штедењето и на финансирањето на јазот во контекст на 
меѓусекторските релации. Интерен материјал, необјавен.

24.  „Оцена на потенцијалниот производ и производниот јаз“ (2010) – примена 
на повеќе методи за оцена на потенцијалниот производ и производниот јаз, како 
показател за притисоците од побарувачката врз инфлацијата. Работен материјал, сѐ 
уште необјавен. 

25.  „Панел-оцена на детерминантите на каматните стапки и каматните распони“ 
(2010) – емпириска оцена на макроекономските и финансиските детерминанти на 
каматните стапки и каматните распони во Македонија. Работен материјал, објавен 
на интернет-страницата на Народната банка. 

26.  „Промени во монетарната и фискалната политика како последица на 
глобалната криза“ (2010) – панел-оцена на промените во класичните монетарни 
и фискални функции на реакција, во периодот на глобалната рецесија. Работен 
материјал, презентиран на работилницата: „4th South-Eastern European Economic 
Research Workshop“, организирана од страна на Централната банка на Албанија, 
Тирана. 

27.  „Инертноста на инфлацијата и ценовна динамика во Македонија: Теорија и 
емпириска анализа“ (2010) – емпириско утврдување на степенот на инертност на 
инфлаторниот процес и приложување стилизирани факти за динамиката на цените 
во Република Македонија. Работен материјал во изработка, необјавен. 

28.  „Репо-трансакции – теоретски аспекти и предуслови за нивно заживување 
во Република Македонија“ (2010) – работен материјал, објавен на интернет-
страницата на Народната банка. 

29.  „Оцена на цикличната позиција на фискалната политика“ (2010) – емпириска 
анализа на цикличноста на фискалната политика во Македонија. Работен материјал 
презентиран на конференцијата: „Fiscal Policy in the Crisis and Beyond: Short-term 
Impacts and Long-term Implications“ одржана во ноември 2010 година од страна на 
Економскиот институт во Загреб. Материјалот помина низ два рецензентски извештаи 
и е прифатен за публикување во меѓународниот зборник на трудови „Croatian Eco-
nomic Survey“ којшто ќе се објави во април 2011 година.

30.  „Прогнозирање на македонскиот БДП: Евалуација на различни модели 
за краткорочно прогнозирање“ (2010) – споредување на остварувањата за 
краткорочно проектирање на македонскиот БДП на портфолио од статистички и 
структурни економетриски модели, со цел да се издвои модел за најдобри проектирачки 
карактеристики. Работен материјал, необјавен. 

31.  „Анализа на степенот на усогласеност на Македонија со критериумите од 
Мастрихт и Копенхаген“ – матрица на исполнување на соодветните критериуми 
со кратка информација, што се ажурира на годишна основа. Интерен материјал. 

32.  „Макроекономски движења во земјите од регионалното опкружување“ 
– редовна анализа на макроекономските движења во земјите од регионалното 
опкружување. Интерен материјал. 

33.  „Панел оцена на ефектите од влезот на странски банки врз домашниот 
банкарски систем“ – панел-оцена на ефектите од влез на странски капитал врз 
работењето на македонските банки. Работен материјал во изработка, необјавен.
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34.  „Оцена на функција на побарувачката на пари“ – емпириска оцена на 
фундаменталните фактори што ја условуваат побарувачката на пари. Работа во тек, 
работен материјал којшто има за цел да го оцени ефектот на одделни фундаментални 
фактори врз побарувачката на пари во македонската економија. 

35.  „Анализа на одржливоста на дефицитот во тековната сметка“ – емпириска 
оцена на одржливото ниво на дефицит во тековната сметка, преку оцена на функција 
на тековната сметка, односно нејзината условеност од одделни фундаментални 
фактори. Работен материјал, сѐ уште необјавен. 

36.  „Процена на странската ефектива во оптек и ефективната парична маса“ – 
квантифицирање на странската готовина во оптек и процена на вкупната парична 
маса во економијата. Работа во тек, проект чијашто цел е да ја оцени висината на 
странската готовина во оптек и со тоа да даде посеопфатна слика за вкупната парична 
маса во економијата.
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Прилог 2

Податоци за платниот промет и платните системи во земјата

Податок Периодичност Достапност

I. Статистика за број на 
трансакциски сметки

1. Вкупен број на трансакциски сметки месечно  Јавно достапни
www.nbrm.mk

2. Број на трансакциски сметки по 
видови на иматели месечно Јавно достапни

www.nbrm.mk
II. Статистика за употреба на 
платежни картички и уреди на кои 
тие се користат
1. Вкупен број платежни картички 
во оптек по функција на платежна 
картичка

месечно Јавно достапни
www.nbrm.mk

2. Вкупен број трговци кои прифаќаат 
платежни картички месечно Јавно достапни

www.nbrm.mk
3. Имиња на мрежи на платежни 
картички во кои банките се вклучени месечно Јавно достапни

www.nbrm.mk
4. Број и вредност на остварени 
трансакции со платежни картички по 
функција на платежна картичка

месечно Јавно достапни
www.nbrm.mk

5. Број на уреди на кои се прифаќаат 
платежни картички по вид на уред месечно Јавно достапни

www.nbrm.mk
6. Број и вредност на остварени 
трансакции со платежни картички по 
вид на уред

месечно Јавно достапни
www.nbrm.mk

III. Статистика за употреба на 
платни инструменти
А. Безготовинско плаќање - кредитни 
трансфери
1. Број и вредност на остварени 
трансакции по вид и форма на платен 
инструмент 

месечно Јавно достапни
www.nbrm.mk

Б. Безотовинско плаќање - дебитни 
трансфери
1. Број и вредност на остварени 
трансакции по вид на платен 
инструмент и начин на негово 
доставување

месечно Јавно достапни
www.nbrm.mk

В. Готовинско плаќање

1. Број и вредност на остварени 
трансакции по вид на платен 
инструмент 

месечно Јавно достапни
www.nbrm.mk

Г. Електронски пари

1. Број и вредност на остварени 
трансакции месечно Јавно достапни

www.nbrm.mk
IV. Статистика за платниот промет 
во денари 
1. Број и вредност на остварени 
трансакции во платниот промет месечно Јавно достапни

www.nbrm.mk

2. Број на отворени сметки месечно Јавно достапни
www.nbrm.mk

3. Број на блокирани сметки месечно Јавно достапни
www.nbrm.mk

4. Функционалност на МИПС 
(достапност и број на работни денови) месечно Јавно достапни

www.nbrm.mk
5. Број и вредност на остварени 
трансакции во МИПС месечно Јавно достапни

www.nbrm.mk



M
Y

K
C

407

Прилог 3

Редовни статистички извештаи и прегледи 
Монетарна статистика Периодичност Достапност
1. Монетарна база на НБРМ Дневно Внатрешна 

употреба
2. Депозити на јавниот сектор кај НБРМ Дневно Внатрешна 

употреба
3. Средни и просечни девизни курсеви на ЕУР и УСД Дневно Внатрешна 

употреба
4. Биланс на НБРМ Декадно Внатрешна 

употреба
Месечно Јавно достапни

5. Биланс на банки и штедилници Декадно Внатрешна 
употреба

Месечно Јавно достапни
6. Преглед на НБРМ Декадно Внатрешна 

употреба
Месечно Јавно достапни

7. Преглед на останати депозитни институции (банки и 
штедилници)

Декадно Внатрешна 
употреба

Месечно Јавно достапни
8. Преглед на депозитни институции (НБРМ, банки и 
штедилници)

Декадно Внатрешна 
употреба

Месечно Јавно достапни
9. Монетарни агрегати (НБРМ, банки и штедилници) Декадно Внатрешна 

употреба
Месечно Јавно достапни

10. Депозити кај банки и штедилници вклучени во 
дефиницијата на паричната маса

Декадно Внатрешна 
употреба

Месечно Јавно достапни
11. Кредити на недржавниот сектор дадени од банки и 
штедилници

Декадно Внатрешна 
употреба

Месечно Јавно достапни
12. Кредити на банки дадени на домаќинствата, по 
намена

Декадно Внатрешна 
употреба

Месечно Јавно достапни
13. Каматни стапки на НБРМ Месечно Јавно достапни

14. Пондерирани денарски каматни стапки на банките Месечно Јавно достапни
15. Пондерирани девизни каматни стапки на банките Месечно Јавно достапни
Екстерни статистики Периодичност Достапност
1. Редовен сет за надворешнотрговска размена (НТР) 
на Република Македонија, вкупно, по земји и тарифни 
броеви

Месечно Внатрешна 
употреба

2. Информација за остварувањето на 
надворешнотрговската размена на Република 
Македонија

Месечно Внатрешна 
употреба

3. Извоз и увоз по видови на НТР и земја/производ Месечно Внатрешна 
употреба

4. Валутна структура на извоз и увоз Месечно Внатрешна 
употреба

5. Извештаи за извоз по одредени производи и 
селектирани критериуми 

Се извршува по 
потреба

Внатрешна 
употреба

6. Извештаи за увоз по одредени производи и 
селектирани критериуми

Се извршува по 
потреба

Внатрешна 
употреба

7. Детаљни податоци за извозот на минерални горива, 
железо и челик и нивни производи

Месечно Внатрешна 
употреба

8. Девизен биланс (прилив - одлив), во евра и долари Месечно Внатрешна 
употреба
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9. Биланс на тековни трансакции со странство - 
прилив и одлив

Месечно Внатрешна 
употреба

10. Учество на банките во платниот промет со 
странство

По потреба се 
извршува

На барање на 
корисниците

11. Стандарден приказ на платниот биланс со сите 
подбиланси (подбиланс на стоки, услуги, доход, 
трансфери, капитално-финансиска сметка, девизни 
резерви), во евра и САД-долари 

Месечно Јавно достапни

12. Информација за движењата во платниот биланс на 
Република Македонија

Месечно Внатрешна 
употреба

13. Трговски кредити, девизни средства и обврски на 
банките

Месечно Внатрешна 
употреба

14. Директни инвестиции во Република Македонија - 
движења (вид на инвестиција, земји и дејности)

Месечно Јавно достапни

15. Изработка на податоци за ФИСИМ за потребите на 
ДЗС

Квартално На барање на 
корисниците

16. Извештај на официјални девизни резерви и 
девизна ликвидност

Месечно Јавно достапни

17. Извештаи за статистички годишници (ММФ) Годишно Јавно достапни
18. Месечни извештаи за состојба на редовни девизни 
сметки на небанкарските институции во странство и 
состојба на евидентни сметки

Месечно Јавно достапни

19. Состојба на јавен и јавногарантиран долг и 
платени обврски по сектори (по номинална вредност)

Месечно На барање на 
корисниците

20. Состојба на јавен долг и платени обврски по 
проекти

Квартално На барање на 
корисниците

21. Користени средства во јавен сектор по кредитори, 
проекти и датуми и приватен сектор по месеци

Месечно На барање на 
корисниците

22. План на отплата за Владата на РМ, јавни 
претпријатија и јавногарантиран долг по кредитни 
пријави должници и кредитори (во оригинална валута 
и евра)

Месечно На барање на 
корисниците

23. Валутна структура на јавниот долг Квартално На барање на 
корисниците

24. Каматна структура на јавниот долг Квартално  На барање на 
корисниците

25. Состојба на долгорочен и краткорочен долг и 
платени обврски по сектори (по пазарна вредност)

Месечно На барање на 
корисниците

26. Одобрени кредити, наплатени средства 
по одобрени кредити, достасани ненаплатени 
побарувања по долгорочни и краткорочни 
побарувања, по видови кредити и сектори

Месечно Внатрешна 
употреба

27. Користени кредити, редовни отплати, достасани 
неплатени и платено за достасани неплатени обврски 
по долгорочен и краткорочен долг (по сектори и вид 
на кредит)

Месечно Внатрешна 
употреба

28. Нето-трансакции врз основа на надворешен долг и 
побарувања на поврзани субјекти по земји и дејности 
во евра и долари

Квартално Внатрешна 
употреба

29. Извештаи за наплатени главници и камати по 
проект - Тајван

Месечно Внатрешна 
употреба

30. Состојба на надворешниот долг и побарувања 
со поврзани субјекти по земји и дејности во евра и 
долари

 Квартално и 
годишно

Јавно достапни

31. Состојба на надворешниот долг и побарувања за 
корпоративен сектор

 Годишно Јавно достапни

32. Бруто надворешен долг, бруто надворешни 
побарувања и нето долг во евра и долари

Квартално Јавно достапни

33. Информација за бруто-долгот, бруто-
побарувањата и нето-долгот.

Квартално и 
годишно

Внатрешна 
употреба
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34. Показатели на степенот на задолженост на 
вкупниот надворешен долг 

Годишно Внатрешна 
употреба

35. Извештаи што се доставуваат до Светската 
банка во рамки на Системот за известување на земји 
должници (ДРС)

Квартален и 
годишен сет на 
податоци

Јавно достапни

36. Извештаи што се доставуваат до Светската банка 
во рамки ГДДС, јавен и јавногарантиран надворешен 
долг

Квартално Јавно достапни

37. Статистички прилог кон Кварталниот извештај на 
НБРМ

Квартално Јавно достапни

38. Состојба на странските вложувања во земјата 
(збирна, земји, дејности)

Годишно Јавно достапни

39. Состојба на вложувањата во странство (збирна, 
земји, дејности)

Годишно Јавно достапни

40. Состојба на побарувањата од краткорочни 
трговски кредити

Квартално Внатрешна 
употреба

41. Состојба на обврските од краткорочни трговски 
кредити

Квартално Внатрешна 
употреба

42. Состојба на должничките хартии од вредност 
издадени од Министерството за финансии во 
сопственост на нерезиденти

Квартално Јавно достапни

43. Меѓународна инвестициска позиција Годишно Јавно достапни

44. Извештај за меѓународната инвестициска позиција Годишно Јавно достапни

45. Квартални матрици за паричните текови (Flow of 
Funds), почнувајќи од првиот квартал на 2008 година

Квартално Внатрешна 
употреба
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Прилог 4

Примени извештаи и обрасци за статистички потреби во НБРМ
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Прилог 5

Корективни мерки кон банки и штедилници, по години

Корективни мерки кон банки и штедилници преземени во 
2004 година 

Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Забрана за кредитирање на правни лица и за пролонгирање на 
веќе одобрените кредити 3 1

Забрана за вршење на финансиските активности наведени во 
дозволата за основање и работење, освен наплата на побарувања 
и исплата на штедни влогови

1 1

Забрана за одобрување нови кредити и други облици на кредитна 
изложеност на внатрешно лице и лицата поврзани со него, како и 
за пролонгирање на роковите на веќе одобрените кредити

2  

Забрана за одобрување на каква било кредитна изложеност на 
заемобаратели класифицирани во ризична категорија „В“, „Г“ и „Д“ 2  

Забрана за капитални вложувања во правни лица, основање 
делови на банка или на кој било друг начин ширење на мрежата на 
банката

1  

Одземање на издадените согласности на членовите на 
работоводниот орган 2  

Мерка за докапитализација 2 1
Намалување на учеството на акционери под 10% од акциите со 
право на глас во банката 1  

Забрана за отуѓување на средствата од активата на банката 1  
Забрана за исплата на дивиденда 1  
Забрана за подобрување на категориите на ризик во кои се 
класифицирани одредени кредитни изложености без претходна 
согласност од Народната банка

1  

Задолжување за поднесување барање за добивање претходна 
согласност за именување членови на работоводен орган 1  

Мерка според која вкупниот износ на непокриени вонбилансни 
изложености не смее да го надмине износот на гарантниот капитал 1  

Забрана за одобрување нови непокриени вонбилансни 
изложености 1  

Забрана за кредитирање физички и правни лица, освен купување 
хартии од вредност издадени од Република Македонија  1

Престанок за извршување одредени финансиски активности по 
определен рок 3  

Верификација на налози од страна на овластени работници на 
Народната банка 2 1

Верификација на налози од страна на членови на Управниот одбор 1  
Одржување стапка на адекватност на капиталот од минимум од 
16% 2  

Задолжување да се наплатат кредитите коишто се користени за 
уплата на капитал во процесот на реорганизација на една банка 1  

Забрана за одобрување нови кредити за затворање стари обврски 1  
Издвојување дополнителна посебна резерва за потенцијални 
загуби за кредитен ризик, во согласност со наодите од извршената 
контрола

3 1

Мерка според која просечната вкупна актива за одреден период 
не може да биде поголема од просечната вкупна актива од 
претходниот период

 1

Донесување план за интензивирање на наплатата на 
побарувањата класифицирани во ризични категории „В“, „Г“ и „Д“ 1  

Усогласување со лимитот за кредитна изложеност кон поединечен 
субјект - 25% од гарантниот капитал на банката 4  
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Корективни мерки кон банки и штедилници преземени во 
2004 година 

Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Усогласување со лимитот од 10% од гарантниот капитал на 
банката, за кредитна изложеност кон поединечен акционер 
сопственик на акции со право на глас над 5% од вкупниот број 
акции со право на глас 

3  

Усогласување со лимитот од 3% од гарантниот капитал на банката, 
за кредитна изложеност кон работоводен орган, членови на 
Управниот одбор и други органи на банката и на лица со посебни 
права и одговорности 

2  

Изготвување план со динамика за сведување на висината на 
имотот и капиталните делови на банката на ниво од 60% од 
гарантниот капитал 

3  

Сведување на износот на приоритетните акции во рамките на 
законските лимити 2  

Организирање Служба за внатрешна ревизија 1  
Развивање системи за идентификување, следење и пријавување 
трансакции согласно со Законот за спречување на перење на пари 1 2

Задолжување за именување нови членови на Одборот за ревизија 1  
Задолжување за назначување ново одговорно лице во Службата за 
внатрешна ревизија 1  

Доставување документација во врска со воспоставување залог и 
негова реализација  1

Задолжување за враќање на средствата од резервниот фонд 
коишто биле искористени за формирање посебна резерва за откуп 
на сопствени акции во резервниот фонд 

1  

Задолжување за вршење месечна пресметка на затезна камата 1  
Задолжување за развивање систем за следење поврзани 
комитенти 1  

Задолжување за воспоставување систем на ажурна 
сметководствена евиденција 1 1

Задолжување за доставување месечни прегледи за достасани 
обврски 1  

Задолжување за доставување записници од состаноците на 
Одборот за ревизија 1  

Задолжување за доставување извештаи 1  

Корективни мерки кон банки и штедилници преземени во 
2005 година 

Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Именување повереник 1  
Забрана за вршење на сите банкарски работи, освен наплата на 
побарувања 1  

Забрана за одобрување кредити и други видови кредитни 
изложености, коишто не се обезбедени со првокласни инструменти 
за обезбедување

2  

Забрана за одобрување кредити и други видови кредитни изложености 
кон групација на внатрешни лица и лица поврзани со нив, до 
усогласување со лимитот за кредитна изложеност кон внатрешните 
лица во банка

1  

Забрана за стекнување капитални делови во финансиски и 
нефинансиски институции, за зголемување на постојните капитални 
делови и ширење на мрежата на работење, сѐ до усогласување со 
лимитот за капитални вложувања

1  

Одземање овластување за издавање девизни картички во земјата 1  
Зголемување на капиталот 2  
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Корективни мерки кон банки и штедилници преземени во 
2005 година 

Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Исклучување од платниот промет и забрана за исплата од сметката на 
банката, со исклучок на наплата на побарувања и плаќање трошоци 
за тековно работење, обврски кон државата и трошоци за постапките 
за спречување на намалување на имотот на банката 

1  

Забрана за одобрување нови непокриени вонбилансни изложености, 
без претходна верификација од страна на овластено лице од 
Народната банка

1  

Задолжување за престанување со извршување финансиски 
активности за кои е потребен капитал од 9 милиони евра во денарска 
противвредност

1  

Задолжување за продажба на акции што ги поседува некоја банка во 
друга банка 1  

Задолжување за сведување на учеството на акционер на банка под 
10% од акциите со право на глас 2  

Задолжување за промена на членови на органи на управување 1  
Задолжување за сведување на износот на приоритетните акции и 
акциите без право на глас во рамки на лимитот од 10% од вкупните 
акции

4  

Овластување на лице од Народната банка да врши надзор над 
спроведувањето корективни мерки изречени кон банката 2  

Верификација на налози од страна на овластени лица на Народната 
банка 1  

Задолжување за доставување план за докапитализација, вклучително 
и план за усогласување на банката со пропишаните лимити за кредитна 
изложеност и за капитални вложувања 

1  

Задолжување за распоредување на добивката за покривање загуби 
од минати години 1  

Задолжување за усогласување со лимитот од 25% од гарантниот 
капитал на банката, за кредитна изложеност кон поединечен 
субјект

1  

Задолжување за усогласување со лимитот од 10% од гарантниот 
капитал на банката, за кредитна изложеност кон поединечен 
акционер, сопственик на акции на над 5% од вкупниот број акции со 
право на глас 

3  

Задолжување за усогласување со лимитот од 3% од гарантниот 
капитал на банката, за кредитна изложеност кон внатрешни лица 
во банка 

1  

Задолжување за усогласување со лимитот од 60% од гарантниот 
капитал на банката, за имотот и капиталните вложувања на 
банките 

3  

Задолжување за прекласификација на побарувањата од комитенти 
согласно со наодите од извршена непосредна контрола на 
работењето

3  

Задолжување за преземање засилени активности за продажба на 
преземените материјални средства и основните средства на банката, 
како и за наплата на достасани побарувања

2  

Задолжување за промена на деловниот објект во кој е сместено 
седиштето на банката со деловен објект којшто ќе има соодветна 
техничка опременост и соодветна физичка безбедност

1  

Задолжување за затворање на девизните сметки на банка во странски 
банки 2  

Задолжување за затворање на девизните сметки на домашните банки 
што се водат во банка 1  

Ограничување на трошоците за репрезентација и реклама 1  
Задолжување за реорганизирање на Службата за внатрешна 
ревизија 3  

Задолжување за назначување одговорно лице за сигурност на 
информативниот систем 1  
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Корективни мерки кон банки и штедилници преземени во 
2005 година 

Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Задолжување за целосно ревидирање на кредитната политика и 
кредитните процедури  1

Задолжување за воспоставување соодветен систем за 
идентификување, мерење и следење на кредитниот ризик 2  

Задолжување за воспоставување систем за евиденција на 
кредитите класифицирани во категориите на ризик „Г“ и „Д“ и 
кредити кај кои каматата не е наплатена подолго од деведесет дена

1  

Задолжување за воспоставување соодветен систем за идентификување 
поврзани субјекти 1 1

Задолжување за развивање систем за идентификување и следење на 
трансакциите поврзани со перење пари 2  

Задолжување за воспоставување систем на ажурна сметководствена 
евиденција  1

Задолжување за воспоставување вонбилансна евиденција, во која 
ќе бидат евидентирани сите сомнителни и спорни побарувања за кои 
се водат судски спорови

 1

Задолжување за зајакнување на системот на следење на курсниот 
ризик 1  

Задолжување за воспоставување модул во информативниот систем 
за соодветен и автоматски пренос на достасаните побарувања на 
соодветна книговодствена сметка

1  

Задолжување за воспоставување модул во информативниот систем 
за соодветен и автоматски пренос на нефункционални кредити на 
соодветно книговодствено конто

1 1

Задолжување за дефинирање и спроведување заштитни механизми 
за обработка на трансакции од областа на платниот систем 1  

Задолжување за набавка на алтернативен комуникациски уред 
или правење план и сценарио за продолжување на операциите 
на банка во услови на прекин во функционирањето на главните 
комуникациски уреди

1  

Задолжување за дислоцирање на надворешна компанија од 
просториите на банка и воспоставување физички заштитни механизми 
за контрола на сигурноста на информативниот систем 

1  

Задолжување за воспоставување соодветна заштита на податоци 
на оддалечена локација во огноотпорен сеф и вршење повремено 
тестирање на успешноста на ваквата заштита

1  

Задолжување за префрлање средства од девизни сметки во 
странски банки на девизни сметки кај домашна банка овластена за 
вршење платен промет со странство

1  

Задолжување за продажба на вишок девизни средства врз основа на 
девизно штедење или девизни сметки на население, на Народната 
банка или на друга овластена банка за вршење платен промет со 
странство

2  

Задолжување за известување странски банки и други нерезиденти 
и домашни правни лица за одземено овластување за вршење 
платен промет и кредитни гаранциски работи со странство

1  

Задолжување за известување домашни и странски физички лица 
за одземено овластување за работа со девизни сметки во странски 
банки

1  

Задолжување за ажурирање акционерска книга 1  
Задолжување за обезбедување соодветна сметководствена 
евиденција на комисиско работење 1  

Задолжување за соодветно евидентирање кредити согласно со 
пропишана методологија 1  

Задолжување за соодветно сметководствено евидентирање 
преземени објекти 2  

Задолжување за ажурирање документација за членови на Управниот 
одбор 2  
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Корективни мерки кон банки и штедилници преземени во 
2006 година 

Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Именување повереник 1  
Зголемување на капиталот  1
Забрана за вршење на сите банкарски работи, освен наплата на 
побарувања  3

Забрана за одобрување кредити и други видови кредитна изложеност 
кон комитенти класифицирани во категориите на ризик „В“, „Г“ и 
„Д“

1  

Забрана за одобрување кредити и други видови кредитна 
изложеност, со исклучок на пласманите во хартии од вредност, 
издадени од Република Македонија и од Народната банка, со рок 
на достасување до деведесет дена, како и финансирање одобрено 
пречекорување по тековни сметки до висина на еден редовен 
месечен прилив, по корисник на тековна сметка

1  

Забрана за одобрување кредити и други видови кредитна изложеност 
кон групацијата внатрешни лица и лица поврзани со нив 1  

Забрана за стекнување капитални делови во финансиски и 
нефинансиски институции, за зголемување на постојните капитални 
делови и за ширење на мрежата на работење

1  

Забрана за исплата на дивиденда од остварена нето-добивка и 
задолжување за нејзино реинвестирање во капитал 1  

Забрана за вршење измени на склучен договор за наменски депозит 
помеѓу банка и акционер, како и за вршење на исплати по договорот, 
без претходна согласност од Народната банка 

1  

Забрана за користење депозити на банка, како обезбедување по 
одобрени кредити во корист на трети лица 1  

Одземање издадена согласност за именување работоводен орган 1  
Верификација на налози од страна на овластени лица од Народната 
банка 2 2

Ограничување на висината на вонбилансната изложеност врз 
основа на издадени гаранции, авали, неискористени одобрени 
минусни салда по тековни сметки, до износ од 30% од гарантниот 
капитал

1  

Ограничување на одобрено пречекорување по тековни сметки и 
кредитни картички на износ којшто нема да биде поголем од двојниот 
износ на редовните месечни примања на имателот на сметката

1  

Ограничување на вкупниот износ на девизни средства коишто една 
банка ги чува кај првокласните банки 1  

Задолжување за поднесување барање за добивање претходна 
согласност од Народната банка за именување работоводен орган 1 1

Задолжување за колективно потпишување на сите плаќања од 
девизните сметки во земјата и странство, од страна на членовите на 
работоводниот орган

1  

Задолжување за одржување ликвидна актива со рок на достасување 
до деведесет дена, во висина што не е пониска од 40% од вкупните 
депозити

1  

Задолжување за постојано одржување на износот на ликвидната 
актива, во висина којашто ќе обезбеди покриеност на обврските од 
90%

1  

Задолжување за редовно известување на Народната банка за висината 
на вкупните обврски и вкупната ликвидна актива од претходен ден 1  

Задолжување за сведување на учеството на акционер под 10% од 
акциите со право на глас 1  

Задолжување за сведување на кредитната изложеност кон поединечно 
лице и кон лицата поврзани со него до 10% од гарантниот капитал 1  

Задолжување за сведување на кредитната изложеност кон поединечен 
субјект до 25% од гарантниот капитал 1  

Задолжување за сведување на кредитната изложеност кон внатрешно 
лице на банка до 3% од гарантниот капитал 1  



C
M

Y
K

416

Корективни мерки кон банки и штедилници преземени во 
2006 година 

Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Задолжување за усогласување со лимитот за имотот и капиталните 
вложувања на банка -60% од гарантниот капитал на банка 2  

Задолжување за прекласификација на побарувањата од комитенти, 
согласно со наодите од извршена непосредна контрола на 
работењето

3 2

Задолжување за преземање засилени активности за продажба на 
преземени материјални средства и на основни средства, како и за 
наплата на достасани побарувања

1  

Задолжување на претседателот на Управниот одбор и претседателот 
на Одборот за раководење со ризик, за преземање правни дејствија 
за наплата на побарувања

1  

Задолжување за организирање Служба за внатрешна ревизија  4
Задолжување за доекипирање на Службата за внатрешна ревизија 1  
Задолжување за придржување кон протокол склучен со Народната 
банка 1  

Задолжување за спроведување план на мерки и активности за 
надминување на утврдените неусогласености 1  

Задолжување на Собранието на акционери за разрешување на 
членови на Управниот одбор коишто се нето-должници 1  

Задолжување Управен одбор за усвојување детален план на активности 
со месечна динамика за наплата на нефункционални побарувања 1  

Задолжување за изработка на план за деловни активности 1  
Задолжување за редовно доставување извештај до Народната банка 
за преземени активности по изречени корективни мерки 1  

Задолжување за усогласување на бројот на издадени чекови со лимит 
на одобрено пречекорување по тековни сметки 1  

Задолжување за воспоставување соодветен систем за следење на 
кредитниот ризик 1  

Задолжување за ревидирање на начинот на анализа на курсниот 
ризик на комитентите 2  

Задолжување за воспоставување соодветни сметководствени 
системи 1  

Задолжување за воспоставување систем на следење и идентификување 
трансакции на перење пари 1  

Задолжување за воспоставување соодветен систем за идентификување 
и следење на поврзани субјекти 2 1

Задолжување за усогласување со супервизорските стандарди за 
евидентирање на нефункционалните кредити 1  

Задолжување за воспоставување систем на евиденција со кој ќе се 
овозможи усогласување со супервизорските стандарди со кои се 
регулираат достасаните, а ненаплатени побарувања

1 1

Задолжување за усогласување со стандардите за сигурност на 
информативниот систем на банките 1  

Задолжување за придржување кон сметководствените стандарди и 
принципи  2

Задолжување за ревидирање на интерните кредитни процедури 1  
Задолжување за преземање активности за отстранување на утврдените 
слабости во интерните системи за класификација на комитенти 1 1

Задолжување за склучување договори за кредит во кои ќе биде 
наведена каматната стапка по која се пресметува каматата во 
амортизацискиот план

 1

Задолжување за усогласување текст на статут со настанати промени 
во акционерската структура  1
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Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Одземање дозвола за основање и работење на банка 1  
Забрана за отуѓување на средствата од активата со исклучок 
на продажба на побарувања, подвижни предмети и преземени 
материјални средства

1  

Забрана за вршење на сите или одредени банкарски работи во 
определен рок 1  

Забрана за кредитирање комитенти класифицирани во „В“, „Г“ и „Д“ 1  
Забрана за одобрување нови кредитни изложености и зголемување 
на кредитната изложеност кон член на УО на Банката 1  

Забрана за отуѓување на сите средства од активата на Банката 1  
Забрана за отуѓување објекти од деловната мрежа на Банката 1  
Верификација на налози од страна на овластени лица на НБРМ 1  
Службата за внатрешна ревизија да го прошири опфатот за 
контрола на информативната сигурност и контрола на ризиците 
поврзани со финансиските услуги што ги нуди ЈП „Македонска 
пошта“

1  

Банката да се придржува кон лимитот одреден со Одлуката на УО 
при одобрување кредитна изложеност кон поединечен субјект 1  

Подобрување на софтверските решенија за сметководствена 
евиденција на штедните влогови и евиденција на готовинска 
исплата на корисниците на социјална помош и пензии

1  

Организирање служба за внатрешна ревизија согласно со 
одредбите на Законот за банките 1  

Усогласување со лимитите од Законот за банките, коишто се 
однесуваат на имотот на банката и капиталните делови 3  

Постапување по Одлуката за класификација на активни билансни 
и вонбилансни ставки на банките според степенот на нивната 
ризичност

1  

Да воспостави соодветна архивска евиденција и да ја усогласи 
сметководствената евиденција согласно со одредбите од Законот за 
банките

1  

Да воспостави соодветен систем за навремен пренос на достасани и 
на нефункционални побарувања на соодветни сметки 1  

Да се усогласи со Одлуката за дефинирање и начинот на 
утврдување поврзани субјекти во согласност со Законот за банките 
и Одлуката за примена на член 35 и 36 од Законот

1  

Да преземе засилени мерки за намалување на некаматоносната 
актива, преку реализација на преземените материјални средства 
и основните средства, како и да преземе мерки за наплата на 
достасаните побарувања

1  

Да ги ажурира податоците за акционерите за кои со контролата 
е утврдено дека се водат како неидентификувани акционери на 
банката

1  

Доминантниот акционер во банката да го намали учеството во 
вкупните обични акции на банката под 10% 1  

Банката се задолжува да изврши докапитализација до висината од 9 
милиони евра 1  

Да изврши прекласификација на комитентите согласно со наодите 
од контрола 1  

Управниот одбор да изврши ревидирање на интерните акти коишто 
се однесуваат на извршување на кредитната функција на Банката 1  

Банката се задолжува да ја измени Одлуката на Управниот одбор за 
продажба на имотот и побарувањата 1  

Сторнирање пресметана и наплатена управувачка провизија 1  
Управниот одбор на Банката да донесе Одлука со која ќе го разреши 
претставникот на еден акционер од Банката 1  

Да го подобри функционирањето на интерните контролни системи 
преку унапредување софтверски систем за евиденција на кредитно-
гаранциски работи, идентификување и следење поврзани субјекти

1  
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Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Препорака да се изготви акциски план за надминување на 
утврдените неуредности 1  

Со писмено предупредување, банката е задолжена да спроведе 
прекласификација на комитентите и да издвои соодветен износ на 
резервации за побарувањата класифицирани во категорија на ризик 
„А“.

1  

Со писмено предупредување банката е задолжена да воспостави 
систем за прикажување на целокупната кредитна изложеност кон 
поединечен субјект- физичко или правно лице

1  

Со писмено предупредување, банката е задолжена да воспостави 
систем за евиденција на неискористени рамковни кредити и да ги 
вклучи во извештајот за ризично пондерирана вонбилансна актива

1  

Со писмено предупредување банката е задолжена да презема 
активности во однос на објавувањето на ефективната каматна 
ставка во печатени медиуми и на рекламни табли

1  

Со писмено предупредување банката е задолжена да го намали 
своето учество во одредено правно лице, односно да го продаде 
својот влог со што банката нема да остварува контрола врз него

1  

Забрана за одобрување кредити и други облици на кредитна 
изложеност 1  

Банката да доставува прегледи на неделна основа за одобрени 
кредити и пречекорувања по тековни сметки, како и за вкупната 
кредитна изложеност по поединечен комитент - физичко лице

1  

Се задолжува акционер да ги отуѓи акциите во одреден рок 1  

Корективни мерки кон банки и штедилници преземени во 
2008 година

Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Усвојување стратегиски план од страна на собранието на банката 1  
Достигнување и одржување стапка на адекватност на капиталот 
повисока од законскиот минимум 2  

Воспоставување систем на евиденција на неискористените, безусловно 
отповикливи рамковни кредити 2  

Воспоставување соодветна евиденција од која ќе може да се утврди 
содржината и времето на доставување податоци и информации до 
Управата за спречување перење пари и финансирање на тероризам

2  

Унапредување на системот за идентификација и следење на 
поврзаноста на клиентите 1  

Анализа и идентификување на причините за порастот на 
нефункционалните кредити кај одделни кредитни производи 
дадени на населението и изработка на план со активности и 
динамика за надминување на причините што довеле до порастот на 
нефункционалните кредити

2  

Унапредување на системот за следење на кредитниот ризик 4  
Ревидирање на кредитната политика заради надминување на 
слабостите утврдени со делумна контрола 1  

Унапредување на информативниот систем заради надминување на 
слабостите во управувањето со кредитниот ризик и обезбедување 
ажурно и точно известување на органите на банката и Народната 
банка

1  

Промена на организациската поставеност на кредитирањето на 
населението преку поделба на обврските меѓу вработените во 
организацискиот дел надлежен за одобрување кредити (front office) 
и вработените во организацискиот дел надлежен за заднински работи 
(back office) 

3  



M
Y

K
C

419
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Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Унапредување на системот на идентификување и следење на 
кредитниот ризик и усогласување со регулативата за класификација 
на изложеноста на кредитен ризик и водење кредитни досиеја

1 2

Унапредување на системот за управување на кредитниот ризик, 
преку унапредување на политиката за управување со кредитниот 
ризик и корпоративното кредитирање и воспоставување процедури 
за анализа на кредитната способност на клиентот

1  

Унапредување на системот за управување со кредитен ризик 
преку воспоставување соодветен систем за мерење и следење на 
изложеностите на кредитен ризик и издвојување посебна резерва 
на начин и во висина согласно со методологијата за управување со 
кредитниот ризик

 1

Сведување на изложеноста кон акционер и лицата поврзани со него 
во рамки на законскиот лимит од 10% од сопствените средства на 
банката

1  

Доставување до НБРМ на изјавите на лицата со посебни права и 
одговорности во кои ќе бидат наведени клиентите на банката коишто 
се поврзани со нив

1  

Усогласување со Законот за банките во поглед на ограничувањето за 
остварување контрола на банка во нефинансиска институција 1  

Оцена на ефикасноста на системот за управување со кредитниот и 
ликвидносниот ризик од страна на Одборот за управување со ризици 1  

Унапредување на системот на управување со ликвидносниот ризик 2  
Спроведување стрес-тестирање на ликвидноста во различни услови 
(стрес-сценарија) 1  

Зајакнување на политиката за управување со ликвидносниот 
ризик преку определување лимити за изложеноста на ликвидносен 
ризик, исклучоци во однос на утврдените показатели за следење на 
ликвидносната позиција и одговорност за одлучување за примена на 
тие исклучоци 

1  

Вработување најмалку едно лице во Службата за внатрешна ревизија 
коешто поседува овластување за ревизор 1 1

Планот за работа на Службата за внатрешна ревизија на банката да 
опфати и:   

-     ревизија на управувањето со кредитниот ризик во делот на 
кредитирањето на населението, вклучувајќи го и работењето со 
кредитните картички

1  

-     ревизија на управувањето со правниот и репутацискиот ризик 1  
-     ревизија на управувањето со стратегискиот, правниот и 
репутацискиот ризик 2  

-     ревизија на ефикасноста на системите на внатрешна контрола за 
спречување перење пари 2  

Доекипирање на Службата за внатрешна ревизија, заради зголемување 
на опфатот и квалитетот на ревизијата на активностите и системите 
на управување со ризиците во банката

2  

Усвојување внатрешен акт за обврските на Надзорниот одбор, 
Управниот одбор и останатите лица со посебни права и одговорности 
коишто вршат раководна функција, за преземање мерки за 
спроведување на препораките на Службата за внатрешна ревизија

1  

Изготвување план за работење на Службата за внатрешна ревизија  1
Унапредување и функционално воспоставување на политиката 
и процедурите за спречување перење пари и финансирање на 
тероризмот 

5  

Централизација на податоците што се однесуваат на клиентите, заради 
соодветна примена на показателите за сомнителните трансакции 4  
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Корективни мерки кон банки и штедилници преземени во 
2008 година

Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Усвојување внатрешен акт за начинот на работа и работните задачи 
на лицата вработени во одделот за спречување перење пари и други 
приноси од казниво дело и финансирање на тероризмот и за системот 
на известување на органите на банката

2  

Донесување план за обука на одговорните лица и другите вработени 
од областа на спречувањето перење пари и финансирање на 
тероризмот

2  

Воспоставување систем што ќе овозможи автоматско и навремено 
пренесување на побарувањата од сметки за редовни побарувања на 
сметки за нефункционални побарувања

1 2

Доекипирање на организацискиот дел за информациска технологија 1  
Ограничување на пристапот на корисниците во мрежата на централата 
на банката 1  

Целосна примена на документираниот систем за управување со 
информативната сигурност 1  

Подобрување на управувањето со информативно-технолошкиот 
ризик 1  

Изработка на акциски план со активности и динамика за унапредување 
на софтверското решение коешто го применува банката, заради 
намалување на оперативниот ризик

1  

Воспоставување ефикасен систем за управување со стратегискиот 
ризик, преку усвојување политика за управување со стратегискиот 
ризик, одобрена од страна на Надзорниот одбор и преку воспоставување 
систем на известување што ќе овозможи пореално стратегиско 
планирање

2  

Воспоставување ефикасен систем за управување со стратегискиот, 
репутацискиот и правниот ризик 1  

Одобрување и примена на политика за управување со правниот 
ризик 1  

Воспоставување ефикасен систем за управување со репутацискиот 
ризик, преку воспоставување и примена на процедури за заштита од 
преземање активности коишто значат непочитување на прописите, 
како и за постапување во врска со поплаки на клиентите

1  

Усогласување на работењето со одредбите од Законот за облигациони 
односи 2  

Воспоставување процедура за отворање сметка во банка, процедура 
за благајничко работење и процедура за трезорско работење одобрена 
од страна на Надзорниот одбор на банката

1  

Почитување на одредбите од Законот за банките во поглед на постоење 
судир на интереси 1  

Обезбедување правилна сметководствена евиденција и финансиско 
известување за месечната пресметка на активната камата  1

Усогласување со супервизорските стандарди во поглед на навремена 
анализа на причините поради кои се врши продолжувањето на рокот 
на достасување 

 2

Преземање активности за усогласување на актот за основање со 
одредбите на Законот за банките и Законот за трговските друштва  1

Изготвување акциски план за надминување на утврдените 
неправилности и за спроведување на препораките дадени во записник 
од контрола, заради подобрување на управувањето со стратегискиот 
ризик, оперативниот ризик, подобрување на ревизорската трага, 
подобрување на регулаторното известување, пресметка на камата и 
провизии, воспоставување ефикасни системи за управување со ризик 
од промена на каматни стапки и правниот ризик

2 3

Изготвување пишана кредитна политика  1
Намалување на лимитите на концентрација предвидени во Политиката 
за кредитен ризик  1
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Корективни мерки кон банки и штедилници преземени во 
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Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Усогласување на начинот на пресметка на каматата кај пласманите на 
физичките лица со одредбите од договорот за кредит  1

Дефинирање на кредитните производи, критериумите и постапките за 
кредитирање на правни лица и лимити на изложеноста во зависност 
од обезбедувањето во соодветните внатрешни акти

 1

Изготвување акциски план за отстранување на сите утврдени 
неуредности, преку усогласување на сметководствените политики, 
процедури и практика со прописите за сметководство и преку 
подобрување на системот за управување со ризиците, информативниот 
систем и системот на внатрешна контрола. 

 1

Корективни мерки кон банки и штедилници преземени во 
2009 година 

Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Воспоставување соодветна сметководствена евиденција на обврските 
врз основа на депозити 1  

Образложенијата на барањата за продолжување на рокот на 
достасување на кредитите да се засноваат на анализа на причините 
поради кои се врши продолжување на рокот на достасување 

1  

Укинување одлука за намера за намалување на основна главнина  1
Одржување на седниците на Одборот за надгледување на 
информатичката технологија најмалку на тримесечна основа, а по 
потреба и почесто

1  

Разгледување и верификување на стратегиите за развој на 
информатичката технологија, значајните оперативни планови, како 
и прашањата поврзани со поголемите набавки, од страна на Одборот 
за надгледување на информатичката технологија 

1  

Следење на големината на ризикот на информатичката технологија 
од страна на органите на банка 1  

Соодветна распределба на задолженијата на вработените во Секторот/
Дирекцијата за информатичка технологија 2  

Јакнење на капацитетот на Службата за внатрешна ревизија во делот 
на ревизијата на информатичката технологија преку постојана и 
соодветна обука на вработените

2  

Интегрирање и унифицирање на политиката за лозинки на ниво на 
оперативен систем и бази на податоци 1  

Изготвување акциски план за надминување на утврдените 
нерегуларности и за спроведување на препораки дадени во записник 
од контрола 

1  

Унапредување на системот за управување со кредитниот ризик со 
обврска на Службата за внатрешна ревизија да изврши оцена на 
постапувањето на банката во поглед на унапредувањето на системот 
на управување со овој ризик 

1  

Унапредување на системот на известување на соодветните органи на 
банката во однос на сите ризици од работењето 1  

Одборот за управување со ризици да дефинира, а Надзорниот одбор 
да одобрува: 

1

 

- критични вредности на ликвидносните показатели коишто би 
претставувале основа за активирање на планот за управување со 
ликвидносниот ризик во вонредни услови; 

 

- прецизно одредени вонредни услови коишто ќе бидат сигнал за 
активирање на планот за управување со ликвидносниот ризик во 
вонредни услови и 

 

- прифатливо ниво на концентрација на депозитната база  
Оцена на системите за управување со ликвидносниот ризик од страна 
на Одборот за управување со ризици 1  
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Корективни мерки кон банки и штедилници преземени во 
2009 година 

Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Известување на НБРМ за статусот на судските постапки коишто се 
водат против банка 1  

Вклучување на активностите за ревизија на управувањето со правниот 
ризик и репутацискиот ризик во опфатот на работа на Службата за 
внатрешна ревизија

1  

Унапредување на системот на управување со ризикот од перење пари 
и финансирање тероризам 3  

Достигнување на законски пропишаниот износ на сопствени средства 
од страна на банка 1  

Унапредување на системот за управување со кредитниот ризик 2  
Унапредување на системот за управување со ликвидносниот ризик 2  
Унапредување на системот за управување со стратегискиот ризик 2  
Унапредување на системот за управување со оперативниот ризик, 
вклучувајќи го и правниот ризик 1  

Оцена за постапувањето на банка по мерките за унапредување на 
системите за управување со кредитниот ризик, ризикот од перење 
пари и финансирање тероризам, ликвидносниот ризик, оперативниот 
и правниот ризик (од аспект на вршење на платниот промет) и 
стратегискиот ризик од страна на Службата за внатрешна ревизија 

1  

Отстранување на неусогласености со Законот за платен промет 1  
Склучување договор за начинот на управување, посредување и 
архивирање на податоците и документацијата и покривање на 
трошоците, вклучувајќи и регулирање на чувањето на платните 
инструменти

1  

Унапредување на системот на управување со информативната 
сигурност 1  

Унапредување на управувањето со ризикот од промена на каматните 
стапки 1  

Јакнење на капацитетот на банка за контрола на усогласеноста со 
прописите преку ангажирање дополнителни човечки ресурси 1  

Изготвување план за постојана обука на вработените во Секторот 
за внатрешна ревизија и во Правниот центар заради јакнење на 
капацитетот на вработените во овие организациски единици

1  

Евидентирање отпишани обврски кон штедачите на соодветните 
сметки за депозити 1  

Надминување на слабостите во интерните акти поради коишто е 
зголемен правниот ризик на којшто е изложена банката 1  

Бришење на финансиската активност: „кредитирање во странство, 
вклучувајќи факторинг и финансирање на комерцијални трансакции“ 
од дозволата за работа на банка, поради неисполнување на законски 
пропишаниот износ на сопствени средства

1  

Задолжување банка да достигне износ на ликвидна актива со којшто 
ќе обезбеди соодветен процент на покриеност на вкупните обврски и 
постојано да го одржува тоа ниво на покриеност

1  

Задолжување банка да доставува до НБРМ пресметка за вкупните 
обврски и вкупната ликвидна актива од претходниот ден, секој 
работен ден

1  

Забрана за одобрување кредити и други облици на кредитна 
изложеност на правни лица, освен кредитна изложеност обезбедена 
со првокласни инструменти

1  

Задолжување банка да ја извести НБРМ за секоја планирана промена 
во интерните политики за управување со кредитен ризик 1  

Ревидирање на политиката за управување со ликвидносниот ризик од 
страна на Надзорниот одбор на банка преку пропишување ликвидносен 
показател, на начин дефиниран од НБРМ

1  
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Корективни мерки кон банки и штедилници преземени во 
2009 година 

Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Мерки кон акционери   
Повлекување на согласноста за стекнување акции во банка, утврдување 
дека акциите не му носат право на глас на акционерот и наложување 
за нивно отуѓување од страна на акционерот во определен рок

1  

Корективни мерки кон банки и штедилници преземени во 
2010 година 

Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Достигнување и одржување одредена стапка на адекватност на 
капитал 1 1

Достигнување и одржување износ на сопствени средства не понизок 
од 256 илјади евра во денарска противвредност  1

Друштвото за помошни услуги да обезбеди сертификат за ИСО/ИЕЦ 
20000 1  

Определување ново друштво за ревизија, коешто ќе изврши ревизија 
на финансиските извештаи за 2009 година  1

Со внатрешни акти да се уредат обврските на Управниот одбор, 
Надзорниот одбор и другите лица на раководни функции заради 
преземање мерки по наодите и препораките на Службата за внатрешна 
ревизија

1  

Обезбедување ефективна примена на системите за забрана за 
кредитирање за наплата на побарувања 1  

Преземање активности за усогласување со Законот за облигационите 
односи во однос на пресметувањето затезна камата на износите на 
достасаната а ненаплатена камата

1  

Унапредување на внатрешните акти за управување со кредитен 
ризик 3  

Усвојување политика за преземање и управување со кредитен ризик 1  
Воспоставување внатрешни акти одобрени од Надзорниот одбор со 
кои ќе се дефинираат надлежностите на Службата за управување со 
ризици во процесот на управување со кредитен ризик

1  

Надзорниот одбор да ја следи примената на политиката и 
процедурите за вршење внатрешна ревизија од страна на Службата 
за внатрешна ревизија

1  

Службата за внатрешна ревизија да изврши оцена за постапувањето 
по изречените мерки за унапредување на системот за управување 
со кредитен ризик 

1  

Унапредување на системот за управување со информативната 
сигурност 1  

Надминување на слабостите во модулот за кредитирање со што ќе 
се обезбеди усогласеност на аналитичката со сметководствената 
евиденција

1  

Надминување на слабостите во интерните контроли од аспект на 
правниот ризик 1  

Унапредување на системот за управување со ризикот од перење пари 
и финансирање на тероризмот 3  

Унапредување на системот за управување со кредитниот ризик 3 2
Унапредување на системот за управување со ликвидносниот ризик 3 1
Унапредување на системот за управување со стратегискиот ризик 3  
Унапредување на системот за управување со правниот ризик 3  
Унапредување на системот за управување со репутацискиот ризик 2  
Соодветно кадровско доекипирање на одделни организациски делови 
(служби), согласно со организациската структура 1  

Одборот за ревизија да преземе активности за засилување на надзорот 
над интерните контроли и за поголема вклученост во работата на 
Службата за ревизија

1  
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Корективни мерки кон банки и штедилници преземени во 
2010 година 

Бр. на 
банки

Бр. на 
штедилници

Одборот за управување со ризици да изврши оцена на ефикасноста на 
функционирањето на интерните контроли во управување со ризиците 
и оцена на управувањето со ризици 

1  

Одборот за управување со ризици да изврши оцена на сопствената 
работа и да ја достави до Надзорниот одбор 1  

Одборот за управување со ризици редовно да го оценува системот за 
управување со ризици 1  

Службата за внатрешна ревизија да изврши оцена на постапувањето 
по мерките за унапредување на системот за управување со кредитен 
ризик

4  

Во рамките на активностите на Службата за внатрешна ревизија да 
се вклучи и ревизијата на управувањето со правниот, репутацискиот 
и кредитниот ризик

1  

Во рамките на активностите на Службата за внатрешна ревизија да се 
вклучи и ревизијата на ефикасноста на системите за интерна контрола 
за спречување перење пари и финансирање на тероризмот

1  

Одржување износ на ликвидна актива со која ќе се обезбеди покритие 
од 70% од вкупните обврски 1  

Бришење на финансиската активност - кредитирање во странство, 
вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции 1  

Повлекување издадена согласност за финансиските активности 
- купопродажба, гарантирање и пласман на емисија од хартии од 
вредност и тргување со девизни средства, што вклучува и тргување 
со благородни метали и тргување со хартии од вредност

1  

Забрана за кредитирање правни лица 1  
Одземање дозвола  1
Банката во договорите за потрошувачки кредити да ги наведе сите 
елементи предвидени со член 7 и член 8 од Законот за заштита на 
потрошувачите при договори за потрошувачки кредити 

1  

Банката да ја усогласи практиката со документот „Стратегија, 
деловна политика и развоен план на Банката“ во однос на лимитите 
за одобрените кредити 

1  

Да го унапреди документот Стратегија, деловна политика и развоен 
план за периодот 2010-2014 година којшто ќе треба да биде усвоен 
од Собранието на акционери на Банката

1  

Банката да ги унапреди интерните контролни системи во делот на 
купување и продавање странски платежни средства на девизниот 
пазар, од аспект на плаќање во странство и наплати од странство.

1  

Соодветна распределба на задолженијата на вработените во 
Дирекцијата за информатичка технологија 1  

Да се подобри квалитетот на работење на Службата за внатрешна 
ревизија  1

Да се усогласи висината на договорените каматни стапки согласно со 
Законот за облигационите односи  1

Да се дефинира процес на стрес-тестирање за определување 
минимално ниво на адекватност на капиталот  1

Да се склучи договор за користење услуги со златарите и проценителите 
на злато како надворешни лица  1

Да се подигне нивото на расположливост на ИТ-системот преку 
набавка на технички средства 1  
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Прилог 6

Состав и промени во составот на Советот на Народната банка и други именувани 
функционери во Народната банка, од 21 мај 2004 до 21 мај 2011

М-р Петар Гошев, гувернер и претседател на Советот на Народната банка, 
именуван од Собранието на РМ со Одлуката за именување гувернер бр. 07-2195/1 „Службен 
весник на РМ“ бр. 33/2004, од 21 мај 2004 до 21 мај 2011 година. 

Вицегувернери и извршни членови на Советот на Народната банка:
Емилија Нацевска, именувана за вицегувернер со Одлуката бр. 07-4049/1 „Службен весник 
на РМ“ бр.52/2003 и за член на Советот со Одлуката бр. 07-4547/1 „Службен весник на РМ“ 
бр.59/2003, од 25 јули 2003 година до 25 јули 2010 година; 
м-р Фатмир Бесими, именуван за вицегувернер со Одлуката бр. 07-4049/1 „Службен весник 
на РМ“ бр. 52/2003 и за член на Советот со Одлуката бр. 07-4547/1 „Службен весник на 
РМ“ бр. 59/2003, од 25 јули 2003 година до 17 декември 2004 година, кога беше именуван 
за министер за економија; 
м-р Фадиљ Бајрами, именуван за вицегувернер и член на Советот со Одлуката бр. 07-3295/1 
„Службен весник на РМ“ бр. 77/2005, од 13 септември 2005 година, којашто функција сѐ 
уште ја извршува;
м-р Димитар Богов, именуван за вицегувернер со Одлуката бр. 07-346/1 „Службен весник 
на РМ“ бр. 10/2007 од 24 јануари 2007 година и за член на Советот со Одлуката бр. 07-
3406/1 „Службен весник на РМ“ бр. 104/2010 година од 31 јули 2010 година и сѐ уште ја 
извршува оваа функција.

Вицегувернери:
Ванчо Каргов, именуван за вицегувернер со Одлуката бр. 07-4049/1 „Службен весник на 
РМ“ бр. 52/2003, од 25 јули 2003 година до 26 септември 2006 година, кога беше назначен 
за директор на Царинската управа на РМ;
м-р Анита Ангеловска-Бежоска, именувана за вицегувернер со Одлуката бр. 07-3309/1 
„Службен весник на РМ“ бр. 101/2010, од 26 јули 2010 година, којашто функција сѐ уште 
ја извршува.

Неизвршни членови на Советот на Народната банка: 
Во 2004 година, Советот на Народната банка броеше пет неизвршни членови: 
м-р Фадиљ Бајрами, именуван со Одлуката бр. 07-3243/1 „Службен весник на РМ“ бр. 51/1999, 
од 30 јули 1999 година до 13 септември 2005 година, кога е избран за вицегувернер;
Слободан Ќосев, именуван со Одлуката бр. 07-3243/1 „Службен весник на РМ“ бр. 51/1999, 
од 30 јули 1999 година до 9 август 2006 година;
д-р Ристо Гоговски, именуван со Одлуката бр. 07-3243/1 „Службен весник на РМ“ бр. 
51/1999, од 30 јули 1999 година до 9 август 2006 година;
Марина Наќева-Кавракова, именувана со Одлуката бр. 07-3243/1 „Службен весник на РМ“ 
бр. 51/1999 од 30 јули 1999 година до 9 август 2006 година;
д-р Љубомир Кекеновски, именуван со Одлуката бр. 07-1400/1 „Службен весник на РМ“ 
бр. 28/2000, од 4 април 2000 година до 4 април 2007 година.

Во 2005 година се назначени двајца нови неизвршни членови кои сѐ уште ја извршуваат 
функцијата:
д-р Драге Јанев, именуван со Одлуката бр. 07-1489/1 „Службен весник на РМ“ бр. 27/2005 
од 21 април 2005 година, со што е пополнет бројот од шест неизвршни членови во Советот 
и 
м-р Лиман Куртиши, именуван со Одлуката бр. 07-3696/1 „Службен весник на РМ“ бр. 
86/2005 од 6 октомври 2005 година, на изпразнетото место по назначувањето на Фадиљ 
Бајрами за вицегувернер.
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Во 2006 година, по престанокот на мандатот на тројца неизвршни членови, се назначени 
нови три неизвршни членови кои сѐ уште ја извршуваат функцијата:
м-р Верица Хаџи Василева-Марковска, д-р Горан Петрески и Тихомир Петрески, именувани со 
Одлуката бр. 07-1850/1 „Службен весник на РМ“ бр. 57/2006, од 28 април 2006 година.

Во 2007 година, по престанокот на мандатот на еден неизвршен член, е назначен нов 
кој сѐ уште ја извршува функцијата:
д-р Сашо Арсов, именуван со Одлуката бр. 07-535/1 „Службен весник на РМ“ бр. 17/2008, 
од 30 јануари 2008 година.
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