
Дополнителни прашања и одговори поврзани со Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за 

утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 223/15) 

 
 

1. Прашање: Согласно со точката 3 од Одлуката, банката е 
должна во следните две години да го применува пондерот на 
ризичност, односно факторот на конверзија што требало да се 
примени согласно со одредбите на Одлуката, дури и кога се исполнети 
условите за понизок пондер на ризичност, односно фактор на 
конверзија. Како треба да се постапи во случај кога во текот на двете 
години се исполнети условите за повисок пондер на ризичност, 
односно фактор на конверзија од оној што требало да се примени? 
 

Согласно со точката 3 од Одлуката, на побарувањата коишто во текот на 
двете години ги исполнуваат условите за повисок пондер на ризичност, односно 
фактор на конверзија, банката треба да го примени повисокиот пондер на 
ризичност, односно фактор на конверзија. 

 
2. Прашање: Дали потрошувачките кредити со договорен рок на 

достасување еднаков или подолг од осум години треба да се исклучат 
од портфолиото на мали кредити, или измената не влијае врз 
портфолиото на мали кредити, туку само врз пондерот на ризичност за 
овие изложености? 

 
Согласно со точката 4 од Одлуката, пондерот на ризичност од 150% се 

однесува на потрошувачките кредити со договорен рок на достасување еднаков 
или подолг од осум години, без разлика дали банката има портфолио на мали 
кредити или не, односно доколку тие се вклучени во портфолио на мали 
кредити, банката не е должна да ги исклучи од тоа портфолио (само да 
примени повисок пондер на ризичност). 

 
3. Прашање: Дали за исполнување на барањата од точката 5 од 

Одлуката е доволно да се следи само промената на состојбите на 
сметките на кои се евидентирани побарувањата врз основа на 
дозволените пречекорувања на трансакциските сметки (негативни 
салда на тековни сметки) и на издадените кредитни картички, без да 
се прикажува аналитика по кредитни партии? 
 

Согласно со точката 5 од Одлуката, пондерот на ризичност од 75% се 
применува на промената, односно на позитивната разлика на состојбата на 
сметките на кои се евидентира кредитната изложеност врз основа на 
дозволените пречекорувања на трансакциските сметки (негативни салда на 
тековни сметки) и на издадените кредитни картички, без обврска за 
прикажување по одделни кредитни партии. 
 

4. Прашање: Дали точката 4 ќе се применува на сите 
рефинансирања (со исклучок на рефинансирањето заради отплата на 
кредитна изложеност во друга банка) направени по датумот на 
примена на Одлуката, вклучително и на рефинансирањата на 
потрошувачките кредити одобрени пред 1.1.2016 година со договорен 
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рок на достасување еднаков или подолг од осум години, што 
подразбираат промена на договорните услови, иако нема 
продолжување на рокот на достасување (пр. промена на каматната 
стапка)? 

 
 Согласно со точката 8 од Одлуката, точката 4 се применува на 
потрошувачките кредити со договорен рок на достасување еднаков или подолг 
од осум години кај кои банката извршила рефинансирање, при што треба да се 
земат предвид само рефинансирањата кај кои е извршено продолжување на 
рокот на достасување.  
 

5. Прашање: Во случај на реструктурирање направено по 
1.1.2016 година, кога со реструктурирањето се врши консолидација на 
повеќе кредитни изложености (од кои една е потрошувачки кредит), 
како треба да се утврди вкупниот рок на достасување на кредитот 
(новата реструктурирана партија)? 

 
 Во случај на реструктурирање со кое се врши консолидација во која се 
опфатени еден или повеќе потрошувачки кредити, при утврдувањето дали 
рокот на достасување на консолидираната изложеност (потрошувачки кредит) е 
еднаков или подолг од осум години, се зема предвид вкупниот рок на 
достасување на новата реструктурирана партија и на потрошувачкиот кредит до 
датумот на консолидацијата, односно рокот на достасување на потрошувачкиот 
кредит со најдолг рок на достасување, доколку со консолидацијата се опфатени 
повеќе потрошувачки кредити. 
 
 
 
 


