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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). 
 
IV. Супервизорски стандарди за достасани за наплата, а ненаплатени 
побарувања 
 

1. Прашање: 
 
Дали може да се смета дека банката ја исполнува обврската за известување на 

Надзорниот одбор за рефинансираните побарувања, согласно со одредбите од точката 30 
став 2 од Одлуката, преку извештаите коишто Одборот за управување со ризици ги 
доставува до Надзорниот одбор на месечна основа? Што се подразбира под менување на 
договорните услови согласно со точката 2, потточка 2.10, алинеја 2 од Одлуката, освен 
продолжување на рокот на достасување и намалување на каматната стапка?  

 
Одговор: 

                  
Банката ја исполнува обврската за известување на Надзорниот одбор за 

рефинансираните побарувања од точката 30 став 2 од Одлуката доколку, во извештаите 
коишто Одборот за управување со ризици ги доставува до Надзорниот одбор на месечна 
основа, се опфатени и информации за различните видови рефинансирање на 
побарувања: продолжување на рокот на достасување, промена на каматната стапка, 
одобрени кредити за плаќање кредитна изложеност во друга банка и слично. За сите 
останати видови рефинансирања коишто не се опфатени со месечните извештаи на 
Одборот за управување, Надзорниот одбор треба да биде известен најмалку на годишна 
основа, при што банката може да определи и пократки рокови на известување (месечно, 
квартално, полугодишно), доколку тоа повеќе ѝ одговара во однос на нејзиниот обем на 
активности и начинот на работа.  

 
Согласно со точката 2 потточка 2.10 алинеја 2 од Одлуката, под менување на 

договорните услови коешто не е резултат на промени во интерните акти на банката, 
освен продолжувањето на крајниот рок на достасување и намалувањето на каматната 
стапка, се подразбира и зголемувањето на износот на кредитот, промената во динамиката 
на отплата на ануитетите, продолжување на грејс-периодот и слично, при што 
менувањето на договорните услови не е резултат на влошена финансиска состојба на 
клиентот. Под менување на договорните услови, согласно со оваа точка, не се подразбира 
менувањето на некои од условите во договорот коешто не предизвикува промена во 
висината на отплатата на обврските врз основа на кредитната изложеност (на пример: 
промена на видот на обезбедувањето под истите договорни услови, склучување договор 
за пристапување кон долг под истите договорни услови и слично).  


