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ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ПРИМЕНАТА НА РЕГУЛАТИВАТА ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК 

 
 Регулативата за управување со кредитниот ризик ги опфаќа Одлуката за 
управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/13 и 
157/13) и Упатството за спроведување на Одлуката за управување со кредитниот ризик 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/13). 
 
VII. Ефект од почетокот на примената на Одлуката 
 

1. Прашање: 
 
Како да се утврди ефектот од почетокот на примената на Одлуката врз износот на 

исправката на вредноста/посебната резерва, што треба да се пријави во Извештајот од 
главата III од Упатството?  

 
Одговор: 

                  
Банката треба да го утврди ефектот од примената на Одлуката врз износот на 

исправката на вредноста/посебната резерва, онака како што најмногу одговара на 
нејзиниот информациски систем и базите на податоци, како на пример со: 

 
- примена на старата и новата oдлука на кредитните изложености со состојба на 30 

ноември 2013 година;   
 
- примена на старата и новата oдлука на кредитните изложености со состојба на 31 

декември 2013 година, коишто се одобрени заклучно до 30 ноември 2013 година, со 
приспособување за наплатените изложености и за другите промени коишто не се 
условени од воведувањето на новата одлука, извршени во текот на декември 2013 
година; 

 
- примена на старата одлука на кредитните изложености со состојба на 30 ноември 

2013 година и примена на новата одлука на кредитните изложености со состојба на 31 
декември 2013 година, коишто се одобрени заклучно до 30 ноември 2013 година, со 
приспособување за наплатените изложености и за другите промени коишто не се 
условени од воведувањето на новата одлука, извршени во текот на декември 2013 
година; 

 
- примена на старата одлука на кредитните изложености со состојба на 30 ноември 

2013 година и на новата одлука на кредитните изложености со состојба на 1 декември 
2013 година или  

 
- друг соодветен начин.  
 
Доколку ефектот претставува ослободување на исправката на вредноста/посебна 

резерва, банката е должна да го искористи делот од добивката по оданочување за 2013 
година, којшто е резултат на овој ефект, само онака како што е определено во точката 53 
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став 3 од Одлуката, односно тој дел од добивката по оданочување не може да го 
искористи за исплата на дивиденда. 

 


