
 

 
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), член 68 став 1 точка 1 и член 69 став 2 од Законот за банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), 
Советот на Народната банка на Република Македонија донесе 

 

 
 

ОДЛУКА 
за изменување и дополнување на Одлуката за управување со 

кредитниот ризик 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/13) 

 
 

1. Во Одлуката за управување со кредитниот ризик („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 50/13), во точка 2 потточка 2.2 алинеја 1 зборовите 
„следниве побарувања“ се бришат. 

 
По потточка 2.18 се додава нова потточка 2.19 којашто гласи: 
 
„2.19. Под нето-извозник се подразбира резидент којшто во претходните 

дванаесет месеци остварил поголем девизен прилив врз основа на остварен 
извоз, од девизниот одлив врз основа на остварен увоз.“ 

 
2. Во точка 6 став 5 алинеја 2, зборовите: „и/или други банки“ се 

бришат, а точката на крајот од алинејата се заменува со точка и запирка.  
 

 По алинејата 2 се додава нова алинеја 3 којашто гласи: 
 
 „- денови на доцнење во исполнувањето на обврските врз основа на 
кредити и други форми на кредитна изложеност од други банки или обврски кон 
други лица утврдени најмалку врз основа на последните расположливи 
податоци (на пр. Кредитниот регистар на Народната банка, кредитните бироа и 
слично).“ 

 
3. Во точка 7 потточка 7.4 став 2, по бројот: „5“ запирката се брише, а 

по зборот: „тендер“ се додаваат зборовите: „или доколку станува збор за 
изложеност кон друга банка, врз основа на тековни сметки во странска валута 
во странство“. 

 
4. Во точка 9 став 3, по зборовите: „став 1“ се додаваат зборовите: „од 

оваа одлука“. 
 
5. Во точка 10 став 1, зборовите: „ 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“ се заменуваат со зборовите: „ дисконтирани со тековниот пазарен 



 2 

принос на безризичните хартии од вредност издадени во иста валута и со ист 
рок на достасување како валутата и рокот на очекуваната наплата“. 

 
Ставот 2 се менува и гласи: 
 

 „Доколку не постои тековен пазарен принос на безризичните хартии од 
вредност со ист рок на достасување како рокот на очекуваната наплата, 
утврдувањето на сегашната вредност на очекуваните идни парични текови врз 
основа на преземената потенцијална обврска на банката се врши со тековниот 
пазарен принос на безризичните хартии од вредност со најблиска рочност до 
рочноста на очекуваната наплата.“ 
 

6. Во точка 15 ставот 6 се брише, а ставот 7 станува став 6.  
 
 Во ставот 7, којшто станува став 6, алинеја 3, бројот: „6“ се заменува со 
бројот: „7“. 
 
 По ставот 6 се додава нов став 7 којшто гласи: 
 

„По исклучок на ставот 6 алинеја 1 од оваа точка, за кредитните 
изложености за кои постојат цврсти очекувања дека не може да се наплати ниту 
дел од нив, банката може да врши исправка на вредноста, односно да издвојува 
посебна резерва во износ од најмалку 85%, доколку кредитната изложеност е 
обезбедена 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, при што банката 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 банката; 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 банката; 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.“ 

 
7. Во точка 24 став 1, зборовите: „исправка на вредноста“, се 

заменуваат со зборовите: „исправка на вредноста/посебна резерва“. 
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8. Во точка 25 во ставовите 1 и 2, зборовите: „исправката на 
вредноста“, се заменуваат со зборовите: „исправката на вредноста/посебната 
резерва“. 

 
9. Во точка 29 став 4, во втората реченица по сврзникот: „и“ се 

додаваат зборовите: „нето-извозниците и“. 
 
10. Во точка 30 став 2, зборовите: „извештајот од ставот 1 алинеја 4 

којшто се доставува“ се заменуваат со зборовите: „извештаите од ставот 1 
алинеи 4 и 7 коишто се доставуваат“. 

 
11. Во точка 41 став 1 алинеја 1, зборот: „конечна“, се заменува со 

зборот: „правосилна“. 
 
12. Во точка 42 по зборот: „побарувањето“ се додаваат зборовите: „од 

точка 41 став 1 алинеја 2 од оваа одлука“. 
 
13. Точката 44 се менува и гласи: 
 
„44. Банката е должна да го пренесе отпишаното побарување на посебна 

вонбилансна сметка и за него да води посебна евиденција во период од 
најмалку десет години.“ 

 
14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 1 
декември 2013 година. 
 
 
 
О бр. 02-15/XI-1/2013                     Гувернер  
7 ноември 2013 година                                    и претседавач  
Скопје                      на Советот на Народната банка 

 на Република Македонија 
                                                                         Димитар Богов   

 

 
 


