
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на 
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 
123/12 и 43/14) и член 14 став 5 од Законот за девизното работење („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 
135/11, 188/13 и 97/15), Советот на Народната банка на Република Македонија 
донесе 
 

 
О Д Л У К А 

за условите што треба да ги исполнуваат хартиите од вредност во 
странство во кои може да вложува овластена банка 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/15)    
 

 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
 
1. Со оваа одлука се определуваат условите што треба да ги 

исполнуваат хартиите од вредност во странство во кои може да вложува 
овластена банка во свое име и во своја сметка.  

 
За потребите на оваа одлука, како хартии од вредност се сметаат и 

уделите во инвестициски фондови. 
 

II. УСЛОВИ ЗА ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО 
СТРАНСТВО  

 
2. Хартиите од вредност во странство, во кои банките можат да 

вложуваат во свое име и за своја сметка треба: 
- да се во дематеријализирана форма; 
- за хартијата од вредност, со исклучок на  деривативните финансиски 

инструменти коишто се тргуваат на пазарите преку шалтер, да постои 
одобрение или регистрација за нејзиното издавање, воведување или 
тргување издадено од супервизорски, регулаторен или друг соодветен 
надлежен орган од државата во која се вложува во хартијата од 
вредност; и 

- банката слободно да располага со хартиите од вредност. 
 

3. Овластена банка може да вложува во хартии од вредност во 
странство, во свое име и за своја сметка, ако се исполнети следните услови: 

 
3.1 За обичните акции, приоритетните акции, акциите издадени од 

инвестициски фондови, потврдите за странски сопственички хартии од вредност 
или други финансиски инструменти што даваат право на конвертирање во 
акции (со исклучок на конвертибилните обврзници): 

- хартиите од вредност се тргуваат на овластен регулиран пазар на 
хартии од вредност (берза); и 

- хартијата од вредност или издавачот на хартијата од вредност, се 
оценети со долгорочен кредитен рејтинг од најмалку „БББ“ (согласно 
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со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или „Баа2“ (согласно со 
рејтингот на „Мудис“). 
 

3.2 За уделите во отворени инвестициски фондови: 
- отворениот инвестициски фонд е основан со одобрение од 

супервизорски, регулаторен или друг соодветен надлежен орган во 
земја којашто е оценета со долгорочен кредитен рејтинг од најмалку 
„БББ“ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или  
„Баа2“ (согласно со рејтингот на „Мудис“); 

- цената на уделите се објавува на дневна основа; и 
- отворениот инвестициски фонд има чувар на имот  - банка или 

специјализирана депозитарна институција – со соодветно одобрение 
од супервизорски, регулаторен или друг соодветен надлежен орган за 
вршење таква дејност којшто е оценет со долгорочен кредитен 
рејтинг од најмалку „БББ“ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ 
или „Фич“) или  „Баа2“ (согласно со рејтингот на „Мудис“). 
 

3.3 За обврзниците и другите долгорочни должнички инструменти: 
- хартијата од вредност, издавачот или гарантот се оценети со 

долгорочен кредитен рејтинг од најмалку „БББ“ (согласно со рејтингот 
на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или „Баа2“ (согласно со рејтингот на 
„Мудис“). 
 

3.4 За инструментите на пазарот на пари и другите краткорочни 
должнички инструменти: 

- хартијата од вредност, издавачот или гарантот, се оценети со 
краткорочен кредитен рејтинг од најмалку „А-2“ (согласно со 
рејтингот на „Стандард и Пурс“), „F3“ (согласно со рејтингот на „Фич“) 
или „P-3“ (согласно со рејтингот на „Мудис“). 
 

3.5 За деривативните финансиски инструменти за кои трансакциите се 
склучуваат на овластен регулиран пазар (берзи): 

- банката има склучено договор за порамнување (англ. Clearing 
agreement) со овластен учесник на пазарот, оценет со долгорочен 
кредитен рејтинг од најмалку „БББ“ (согласно со рејтингот на 
„Стандард и Пурс“ или „Фич“) или  „Баа2“ (согласно со рејтингот на 
„Мудис“).  
 

3.6 За деривативните финансиски инструменти за кои трансакциите се 
склучуваат на пазар преку шалтер: 

- трансакцијата е пријавена во трговски репозитар (англ. trade 
repository) и клирингот на трансакцијата се врши преку централна 
друга договорна страна (анг. central counterparty), при што и двете 
институции се овластени за таков вид активности од надлежен 
супервизорски, регулаторен или друг соодветен орган; или 

- другата договорна страна на трансакцијата е банка или друга 
финансиска институција, оценета со долгорочен кредитен рејтинг од 
најмалку „А-“ (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) 
или „А3“ (согласно со рејтингот на „Мудис“); или 

- другата договорна страна на трансакцијата е банка или финансиска 
институција којашто е поврзано лице со овластената банка, согласно 
со Законот за банките. 
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Во случаите од потточките 3.5 и 3.6 од оваа точка, кога овластена банка 
склучува трансакција за деривативен финансиски инструмент чијашто цена 
директно или индиректно зависи од цената на определена хартија од вредност, 
таквата хартија од вредност или нејзиниот издавач или гарант, треба да бидат 
оценети со долгорочен кредитен рејтинг од најмалку „БББ" (согласно со 
рејтингот на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или  „Баа2“ (согласно со рејтингот на 
„Мудис“).  

 
Доколку за одредена хартија од вредност постојат повеќе различни 

кредитни рејтинзи од институциите за кредитен рејтинг предвидени со оваа 
точка, таа хартија од вредност ги исполнува критериумите од оваа точка само 
доколку сите рејтинзи се најмалку во висина на пропишаниот кредитен рејтинг. 

 
4. По исклучок на точката 3 од оваа одлука, овластената банка може да 

вложува во хартии од вредност во странство, во свое име и за своја сметка, ако 
хартијата од вредност е класифицирана како финансиско средство по 
објективна вредност преку билансот на успех, согласно со регулативата за 
методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и 
за подготовка на финансиските извештаи и банката утврдува и располага со 
капитал потребен за покривање на пазарните ризици, согласно со регулативата 
за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот. 

 
5. Доколку условите определени во точките 3 и 4 од оваа одлука 

престанат да бидат исполнети, банката е должна да ги продаде или на друг 
начин да ги отуѓи хартиите од вредност, или да ги затвори позициите во 
деривативните финансиски инструменти, во рок не подолг од три месеци од 
датумот на престанување на исполнувањето на условите.   
 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
6. Условите за вложување во хартии од вредност во странство 

предвидени со оваа одлука, не се применуваат на вложувањата на банките во 
давателите на платежни услуги во странство кои се поврзани со вршењето 
платен промет со странство, со работењето со платежни картички и слично.  

 
7. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката 

за определување на видот на хартии од вредност кои овластените банки можат 
да ги купуваат и продаваат во странство („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 163/08 и бр. 46/12). 
 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија". 
 
 
О. бр. 02-15/XIII-3/2015              Гувернер  
27 август 2015 година           и претседавач 
Скопје         на Советот на Народната банка                       
              на Република Македонија 
                      Димитар Богов, с.р. 
 


