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 172 став 8 од Законот за банките („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13 и 15/15), Советот на
Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката за условите и начинот на
работа на штедилниците
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 74/15)
1. Во Одлуката за условите и начинот на работа на штедилниците
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/07 и 78/08), точката 1 се
менува и гласи:
„1. Со оваа одлука се пропишуваат условите и начинот на работа на
штедилниците во Република Македонија, од аспект на:
-

одобрувањето кредити и изложеноста;
адекватноста на капиталот;
вложувањата;
прибирањето депозити;
внатрешната ревизија; и
управувањето со валутниот ризик.“

2. По точката 3 се додава нова глава: „II-А. АДЕКВАТНОСТ НА
КАПИТАЛОТ“.
3. Точката 4 се менува и гласи:
„4. Штедилницата е должна да одржува стапка на адекватност на
капиталот којашто не може да биде пониска од 20%.
Штедилницата ја утврдува стапката на адекватност на капиталот со
соодветна примена на регулативата на Народната банка за методологијата за
утврдување адекватност на капиталот.
При утврдување на адекватноста на капиталот, капиталот потребен за
покривање на ризиците утврден согласно со регулативата од ставот 2 од оваа
точка, се множи со 2,5.“
4. Точката 7 се менува и гласи:

„Штедилницата е должна на своите уплатни-исплатни места да истакне
соопштение дека не прибира девизни депозити.“
5. Во точката 9 ставот 2 се менува и гласи:
„По исклучок на ставот 1 од оваа точка, доколку штедилницата во
Службата за внатрешна ревизија нема лице - овластен ревизор, најмалку едно
од лицата вработени во Службата за внатрешна ревизија треба да има
уверение за ревизор, стекнато согласно со закон.“
Ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 се бришат.
6. По точката 9 се додаваат нова глава „V-А. УПРАВУВАЊЕ СО
ВАЛУТНИОТ РИЗИК“ и една нова точка 9-а, коишто гласат:
„V-А. УПРАВУВАЊЕ СО ВАЛУТНИОТ РИЗИК
9-а. Штедилницата е должна да управува со валутниот ризик на начин
којшто одговара на природата, големината и сложеноста на активностите што
ги врши.
Управувањето со валутниот ризик од ставот 1 од оваа точка треба да ги
опфати сите активности и трансакции на штедилницата изразени во денари со
девизна клаузула.
При управувањето со валутниот ризик, штедилницата е должна да ги
следи насоките и барањата определени со регулативата на Народната банка за
управување со валутниот ризик, коишто се однесуваат на воспоставувањето
систем за управување со валутниот ризик, надлежностите на органите на
штедилницата при управувањето со валутниот ризик и донесувањето и опфатот
на политиката и соодветните процедури за управување со овој ризик.
Во интерните акти за идентификување, мерење, контрола или
намалување и следење на валутниот ризик, штедилницата задолжително
дефинира еден или повеќе показатели за следење и ограничување на
изложеноста на валутниот ризик.
Народната банка може да побара од штедилницата да применува
поинакви показатели за следење и ограничување на изложеноста на валутниот
ризик коишто штедилницата е должна да ги почитува.“
7. Штедилниците се должни да се усогласат со одредбите од оваа
одлука најдоцна до 31 декември 2015 година.
По исклучок на ставот 1 од оваа точка, одредбите од точката 5 од оваа
одлука ќе почнат да се применуваат од денот на усогласувањето на
штедилницата со овие одредби, но не подоцна од 31 декември 2016 година.
8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престануваат да
важат ограничувањата содржани во дозволите за основање и работа на
штедилниците, во однос на износот на депозити којшто можат да го прибираат.
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9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/IV-2/2015
30 април 2015 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов
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