
 
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 и 
123/12) и член 14 став 6 од Законот за Македонската банка за поддршка на 
развојот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/09), Советот на 
Народната банка на Република Македонија донесе 
          

 

О Д Л У К А 
за методологијата за утврдување на исправката на вредноста, односно 
за издвојување посебна резерва од страна на Македонската банка за 

поддршка на развојот 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13) 

 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа одлука се пропишува методологијата за утврдување на 

исправката на вредноста и на посебната резерва од страна на Македонската 
банка за поддршка на развојот (во понатамошниот текст: МБПР). 
 

Изразите коишто се применуваат во оваа одлука го имаат истото 
значење како во Одлуката за управување со кредитниот ризик. 
 

2. МБПР е должна да изврши класификација на изложеноста на 
кредитен ризик, на начинот и според критериумите предвидени во точките 4, 5, 
6, 7 и 12 од Одлуката за управување со кредитниот ризик.  
 

По исклучок од ставот 1 од оваа точка, МБПР не е должна да ги 
применува одредбите од точка 7.4, алинеи 4, 5 и 6 од Одлуката за управување 
со кредитниот ризик, при кредитно осигурување и откуп на побарувања 
(факторинг и форфетинг) врз основа на извоз. 

 
По исклучок на ставот 1 од оваа точка, МБПР ја оценува кредитната 

способност на нефинансиското правно лице - нерезидент најмалку еднаш на 
дванаесет месеци, или почесто поради појава на општите показатели за 
оштетување од точката 4 од Одлуката за управување со кредитниот ризик.  

 
3. МБПР врши класификација на изложеноста на кредитен ризик и 

утврдува исправка на вредноста и посебна резерва на поединечна основа. 
 
За изложеностите за кои МБПР на поединечна основа ќе утврди дека не 

треба да издвои исправка на вредноста или посебна резерва, таа не врши 
класификација и не утврдува исправка на вредноста и посебна резерва на 
групна основа за група слични финансиски инструменти.   

 
4. МБПР е должна соодветно да ги применува и главите IV, V и VI и 

точките 49, 51 и 52 од Одлуката за управување со кредитниот ризик. 
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II. УТВРДУВАЊЕ НА ИСПРАВКАТА НА ВРЕДНОСТА И НА ПОСЕБНАТА 
РЕЗЕРВА 

 
5. По извршената класификација на изложеноста на кредитен ризик врз 

основа на точка 2 од оваа одлука, МБПР ја оценува потребата и соодветно врши 
исправка на вредноста на побарувањата, односно издвојува посебна резерва за 
вонбилансните позиции коишто произлегуваат од секој договор за кредитна 
изложеност склучен со клиентот, преку утврдување на сегашната вредност на 
идните парични текови коишто ќе настанат врз основа на тие побарувања.  
 
 МБПР е должна да го утврдува износот на исправката на вредноста или 
на посебната резерва најмалку на месечна основа. 

  
6. Износот на исправката на вредноста за билансните позиции се 

утврдува како разлика помеѓу сметководствената вредност на билансните 
позиции и сегашната вредност на идните очекувани парични текови врз основа 
на тие побарувања. Сегашната вредност на билансните позиции се добива со 
дисконтирање на очекуваните идни парични текови врз основа на тие 
побарувања со употреба на ефективната каматна стапка (определена согласно 
со методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки 
и за подготовка на финансиските извештаи) утврдена врз основа на 
договорените услови.  
 
 МБПР е должна да изврши целосна исправка на вредноста на 
пресметаната камата на нефункционалните побарувања. 
   
 По исклучок на точката 5 став 1 од оваа одлука и ставот 1 од оваа точка, 
по извршената класификација за кредитната изложеност којашто се состои само 
од камата (главниот долг е затворен) и/или само од провизии и надомести (за 
згасната вонбилансна позиција или за затворен главен долг), МБПР не е должна 
да утврдува сегашна вредност на очекуваните идни парични текови, а износот 
на исправката на вредноста го утврдува согласно со точката 11 од оваа одлука. 
 

7. Износот на посебната резерва за вонбилансните позиции се утврдува 
само во случај на очекувани парични одливи врз основа на преземените 
потенцијални обврски и тој е еднаков на сегашната вредност на очекуваните 
идни парични текови како резултат на плаќањата на МБПР врз основа на 
преземените потенцијални обврски и на наплатите од клиентот, дисконтирани 
со тековната пазарна цена на безризичните хартии од вредност издадени во 
иста валута и со ист рок на достасување како валутата и рокот на достасување 
на очекуваното плаќање или наплата. 
 
 Доколку не постои тековна пазарна цена на безризични хартии од 
вредност со ист рок на достасување како рокот на достасување на очекуваното 
плаќање, утврдувањето на сегашната вредност на очекуваното плаќање врз 
основа на преземената потенцијална обврска на МБПР се врши со тековна 
пазарна цена на безризични хартии од вредност со најблиска рочност до 
рочноста на очекуваното плаќање. 

 
По исклучок на ставот 1 од оваа точка, за кредитната изложеност 

којашто е настаната врз основа на ист договорен однос и вклучува билансни и 
вонбилансни позиции (на пример: искористен и неискористен дел од 
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неотповикливи рамковни кредити, провизија за вонбилансна позиција и самата 
вонбилансна позиција и слично), МБПР треба да примени ист процент на 
исправка на вредноста и на посебна резерва за сите делови на изложеноста.  
  

8. За кредитните изложености класифицирани во категориите на ризик 
„Г“ и „Д“ коишто МБПР очекува да ги наплати преку активирање на 
обезбедувањето, таа може да ја земе предвид вредноста на обезбедувањето 
при утврдувањето на сегашната вредност на очекуваните идни парични текови 
на тие изложености, доколку: 

 
8.1. Обезбедувањето е инструмент за обезбедување од точката 12 од 

Одлуката за управување со кредитниот ризик, со исклучок на полисите за 
осигурување на побарувања коишто ги издава МБПР. 

 
8.2. Обезбедувањето е залог на станбен објект или деловен простор и 

ако се исполнети следниве услови: 
 

- МБПР обезбедува процена на пазарната вредност на 
станбениот објект или деловниот простор најмалку еднаш 
годишно. МБПР е должна да обезбеди процена на пазарната 
вредност на објектот и во пократок период, доколку настане 
значителен пад на пазарните цени на слични објекти или 
доколку побарувањето покриено со станбен објект или деловен 
простор надминува 5% од сопствените средства на МБПР. 
Процената на пазарната вредност на објектот се врши согласно 
со закон, и 

- МБПР поседува уредна документација за заложениот објект, 
којашто се состои од: нотарски акт со прилози за воспоставен 
залог над објектот, вклучително и клаузула за извршност; 
имотен лист или друг доказ од надлежна институција за 
воспоставен залог на објектот, при што се има предвид 
пазарната вредност на заложениот објект во однос на вкупниот 
долг на клиентот којшто е обезбеден со тој објект; 
осигурителна полиса за станбениот објект или деловниот 
простор винкулирана во корист на МБПР и друга соодветна 
документација. 
 

8.3. Обезбедувањето е залог на побарувањата од Република 
Македонија (централната влада и јавните институции во Република Македонија 
коишто согласно со методологијата за утврдување на адекватноста на 
капиталот имаат третман на централна влада), при што МБПР поседува уредна 
документација за залог согласно со закон, залогот е впишан во заложен 
регистар и има прв ред на наплата во однос на останатите залогопримачи. 
 

9. Обезбедувањето коешто ги исполнува условите од точката 8 од оваа 
одлука се вклучува во пресметката на сегашната вредност на очекуваните идни 
парични текови, во износ којшто е еднаков на помалиот износ од вредноста на 
обезбедувањето и вкупната кредитна изложеност којашто е покриена со 
обезбедувањето, при што дисконтирањето го опфаќа периодот до датумот на 
очекувана наплата на обезбедувањето.  

 
Вредноста на обезбедувањето од ставот 1 од оваа точка е еднаква на: 
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 100% од објективната вредност на обезбедувањето - за 
обезбедувањето од потточка 8.1 од оваа одлука; 

 70% од процената на пазарната вредност на обезбедувањето - за 
станбен објект; 

 50% од процената на пазарната вредност на обезбедувањето - за 
деловен простор;  

 100% од вредноста на заложените побарувања - за залог на 
побарувања од Република Македонија.  

    
 Датумот на очекувана наплата на обезбедувањето за обезбедувањата од 
точката 8 потточка 8.2 од оваа одлука не може да е пократок од четири години 
од датумот на утврдување на исправката на вредноста.  
 
 МБПР треба да обезбеди документираност на начинот на утврдување на 
вредноста на обезбедувањето и на датумот на вклучување на вредноста на 
обезбедувањето во пресметката на сегашната вредност на очекуваните идни 
парични текови. 
 

10. МБПР е должна да ја прекласифицира кредитната изложеност од 
точката 8 од оваа одлука којашто е класифицирана во категоријата на ризик „Г“ 
и којашто не е наплатена во период од една година по датумот на вклучување 
на вредноста на обезбедувањето во пресметката на сегашната вредност на 
очекуваните идни парични текови, во категоријата на ризик „Д“. 
 

11. МБПР врши исправка на вредноста, односно издвојува посебна 
резерва за секоја изложеност, во рамките на следниве граници: 
 

- од 0% до 5% од кредитната изложеност класифицирана во категоријата 
на ризик „А“; 

- над 5% до 20% од кредитната изложеност класифицирана во 
категоријата на ризик „Б“; 

- над 20% до 45% од кредитната изложеност класифицирана во 
категоријата на ризик „В“; 

- над 45% до 70% од кредитната изложеност класифицирана во 
категоријата на ризик „Г“; 

- над 70% до 100% од кредитната изложеност класифицирана во 
категоријата на ризик „Д“. 

 
Износот на извршената исправка на вредноста, односно износот на 

издвоената посебна резерва не може да биде понизок од долната граница 
предвидена во ставот 1 од оваа точка за секоја категорија на ризик. 

 
Доколку, при утврдувањето на сегашната вредност на кредитната 

изложеност, МБПР утврди повисок износ на исправка на вредноста, односно 
износ на издвоена посебна резерва којшто е повисок од износот пропишан со 
ставот 1 од оваа точка за категоријата на ризик во која е класифицирана 
кредитната изложеност, таа е должна да изврши прекласификација на 
изложеноста во соодветната категорија на ризик којашто одговара на 
утврдениот износ на исправка на вредноста, односно на износот на издвоена 
посебна резерва.  
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МБПР не врши исправка на вредноста, односно не издвојува посебна 
резерва (исправката на вредноста, односно посебната резерва е еднаква на 0% 
од кредитната изложеност) за кредитните изложености од точката 7, потточка 
7.1 алинеи 1 и 2 од Одлуката за управување со кредитниот ризик.  

 
За нефункционалните побарувања класифицирани во категоријата на 

ризик „В“, МБПР треба да утврди исправка на вредноста од најмалку 30% од 
износот на побарувањето. 

 
По исклучок на ставот 1 алинеја 5 од оваа точка, МБПР е должна да врши 

исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва во износ од 
најмалку 85% за кредитните изложености обезбедени со залог на фабрики и 
други слични производствени капацитети, земјоделско земјиште и производи 
чијашто цена зависи од движењата на цената на тој производ на светските 
берзи, доколку МБПР поседува уредна документација за залогот, и тоа: 

 
 за фабриките и другите слични производствени капацитети и 

земјоделското земјиште: нотарски акт со прилози за воспоставен 
залог над недвижниот имот, вклучително и клаузула за извршност; 
имотен лист или друг доказ од надлежна институција за воспоставен 
залог на недвижен имот, при што се има предвид пазарната 
вредност на заложениот имот во однос на вкупниот долг на клиентот 
којшто е обезбеден со тој имот; осигурителна полиса за недвижниот 
имот, винкулирана во корист на МБПР; важечка процена на 
пазарната вредност на недвижниот имот, извршена согласно со 
закон и друга соодветна документација; 

 за производите чијашто цена зависи од движењата на цената на тој 
производ на светските берзи: доказ за упис во заложен регистар; 
прв ред на наплата во однос на останатите залогопримачи; 
осигурителна полиса за заложениот производ, винкулирана во 
корист на МБПР; право на контрола и физичка проверка на залогот, 
на редовна основа; доказ за редовно следење на пазарната вредност 
на заложениот производ на светските берзи и друга слична 
документација. 

 
МБПР врши исправка на вредноста, односно издвојува посебна резерва 

во износ од 100%, за кредитната изложеност којашто исполнува најмалку еден 
од следниве критериуми: 
 

- постојат цврсти очекувања дека МБПР нема да биде во можност да 
наплати ниту дел од изложеноста; 

- клиентот ги извршува обврските врз основа на таа изложеност со 
задоцнување подолго од 365 дена и притоа МБПР нема обезбедување 
за изложеноста или има обезбедување, но тоа е со спорна правна 
основа; 

- клиентот ги извршува обврските врз основа на изложеностите од 
ставот 6 од оваа точка со задоцнување подолго од две години; 

- МБПР има обезбедување за изложеноста коешто ги исполнува 
условите од точката 8 од оваа одлука, но МБПР не ја наплатила 
изложеноста во период од четири години по датумот на вклучување 
на вредноста на обезбедувањето во утврдувањето на исправката на 
вредноста. 
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II. 1  Утврдување исправка на вредноста за вложувања во хартии од             

вредност расположливи за продажба 
 

12. Во случаите кога МБПР ќе оцени дека, согласно со точките 4 и 6 од 
Одлуката за управување со кредитниот ризик, вложувањето во хартии од 
вредност расположливи за продажба е оштетено, МБПР ќе утврди износ на 
исправка на вредноста којшто е еднаков на негативната разлика помеѓу 
објективната вредност и амортизираната набавна вредност утврдени согласно 
со методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки 
и за подготовка на финансиските извештаи. 
 
 Врз основа на исправката на вредноста од ставот 1 од оваа точка, 
банката ги распределува вложувањата во хартии од вредност расположливи за 
продажба во категориите на ризик, согласно со точката 11 од оваа одлука.  
 

13. МБПР не смее да врши ослободување на исправката на вредноста за 
вложувањата во сопственички хартии од вредност расположливи за продажба. 

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 14. МБПР е должна да ги применува одредбите од оваа одлука на 
кредитните изложености одобрени до 30 ноември 2013 година и на начинот на 
евиденција на побарувањата отпишани до 30 ноември 2013 година, од датумот 
на нејзината примена.  

 
 15. Доколку МБПР на 31 декември 2013 година оствари добивка по 
оданочување, должна е делот од оваа добивка којшто произлегува од ефектот 
од почетокот на примената на оваа одлука да го искористи за покривање на 
загубите од минати години или да го распореди во резерви или во задржана 
добивка коишто ги исполнуваат условите од методологијата за утврдување на 
адекватноста на капиталот за вклучување во основниот капитал на банка. 
 

16. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 декември 
2013 година.  
 

17. На денот на отпочнувањето со примена на оваа одлука, престанува 
да важи Одлуката за методологијата за утврдување исправка на вредноста и за 
издвојување посебна резерва од страна на Македонската банка за поддршка на 
развојот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/09). 
 

 
О бр. 02-15/IX-1/2013                                        Гувернер  
                                                                                  и претседавач 

29 август 2013 година     на Советот на Народната банка                       
Скопје          на Република Македонија 
        Димитар Богов 

         
 


