
 
 

 „Јакнење на институционалниот капацитет на Народната банка на 

Република Северна Македонија на патот кон нејзиното членство во 

ЕСЦБ“  

  

 

 

 Период на спроведување, завршен на 14 март 2021 година 

 Активности во последниот квартал на проектот, од 15 декември 2020 година 

до 14 март 2021 година 
 

 

ЗАВРШЕНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ 

 

Спроведувањето на твининг-проектот беше успешно 

завршено со постигнувањето на севкупните и 

конкретните цели на проектот, како и задолжителните 

резултати во неговите четири компоненти, што е 

прикажано на сликите подолу. Партнерки во 

спроведувањето на проектот беа Централната банка на 

Германија и Народната банка на Хрватската, поддржани 

од други централни банки од ЕУ. Овој 18-месечен проект 

беше финансиран од ЕУ во износ од 600.000 евра.    

 

 

 

Проектни активности во шестиот квартал 

 

Во последниот квартал од проектот, од 15 декември 2020 

година до 14 март 2021 година (16-18 месец од 

проектот), беа успешно организирани и спроведени 

девет виртуелни експертски мисии и една виртуелна 

студиска посета. Воедно беа одржани шестиот и седмиот 

состанок на Управниот одбор на проектот, завршната 

работилница и работилницата за одржливост, како и 

завршната конференција на проектот. Сите овие 

активности доведоа до успешно завршување на проектот 

и постигнување на севкупните и конкретните цели, како 

и конкретните задолжителни резултати. Завршените 

активности и подактивности по компоненти се 

претставени подолу.  

 

Компонента 1. ПЛАТНИ СИСТЕМИ И ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ 

 

Во последното тромесечје од проектот, беа спроведени 
две виртуелни експертски мисии и една виртуелна 
студиска посета.  
 
Во рамките на втората активност од оваа компонента 
„Понатамошно усогласување на рамката на политиките 
на платежните услуги на НБРСМ со директивите и 
регулативите на ЕУ во областа на платежните услуги“, 
експерти од Народната банка на Хрватска претставија 
ИТ-апликации за споредба на надоместоците на 
најрепрезентативните платежни услуги. Хрватскиот 
пазар за платежни услуги е прилично сличен со пазарот 
на Република Северна Македонија, така што 
релевантното хрватско искуство во однос на   
спроведувањето на Директивата за платежни сметки 
беше од голема помош, особено поради специфичните 
состојби и услуги што се нудат на двата пазари. Оваа 
мисија исто така вклучуваше и јавна презентација на 
хрватското искуство пред давателите на платежни 
услуги, операторите на платни системи, универзитетите 
и финансиските регулаторни институции.  
 

За време на мисијата, во рамките на активноста 

„Подобрување на капацитетот во деловната и 

информатичката област поврзана со системите за 

бруто-порамнување во реално време (РТГС), особено за 

ТАРГЕТ 2 и ТИПС и спроведувањето на ИСО20022 во 

платните системи во Европа“, експерти од централната 

Почеток на проектот

15/9/2019

15/9/2019- 31/3/2020   
Активности со 

физичко присуство

1/4/2020-30/6/2020
Прекин на проектот 
поради пандемијата

Од 1/7/2020-
Проектни активности 

изведени на далечина

Завршна 
конференција-

11/3/2021

Крај на периодот на 
имплементирање на 
проектот- 14/3/2021

• 2 студиски посети за 22 
вработени од НБРСМ

• 89 експерти од НБРСМ
вклучени во проектните
мисии и обуки

• 38 под-активности

• 8 хоризонтални 
активности

• 317 експертски денови

• 9 централни банки од ЕУ

• 41 експерти од ЕУ

I. Платни 
системи и 

услуги

II. Банкарска 
супервизија и 

регулатива

IV. Знаења и 
вештини во 

анализата на 
политиките

III. Статистика 
на 

финансиските 
сметки



 
 
банка на Литванија спроведоа виртуелна мисија на тема 

„Инфраструктури на финансискиот пазар ‒ оперативна, 

надзорна, регулаторна и развојна улога на банката на 

Литванија“.  Тие го анализираа пристапот до услугата за 

порамнување во ТАРГЕТ2 и обработката на инстант 

плаќањата во ТИПС, го презентираа искуството во 

раководењето со системот за мали плаќања ЦЕНТРОлинк 

и неговата поврзаност со други инфраструктури на 

финансискиот пазар коишто функционираат во рамките 

на СЕПА и ги разгледаа организациските прашања 

поврзани со оперативната, надзорната, регулаторната и 

развојната улога во платните системи сконцентрирани во 

истиот оддел и институција.  

 

Во рамките на истата активност, беше остварена 

виртуелна студиска посета на централната банка на 

Германија во која 14 вработени од НБРСМ стекнаа 

знаење пренесено од експерти од централната банка на 

Германија кои го претставија организирањето на 

оперативните активности во ТАРГЕТ2 и ТИПС. Опфатени 

беа и теми поврзани со прифаќањето на ИСО 20022 како 

што се мапирање на стандардите МТ и МХ, организација 

на развојната и тест-фазата за миграција кон ИСО 20022 

и прашања за управувањето со ризиците што се 

однесуваат на прифаќањето на новиот стандард на 

платежни пораки.  

 

Компонента 2. БАНКАРСКА СУПЕРВИЗИЈА И РЕГУЛАТИВА 

 

Во последниот квартал од проектот беа спроведени 

четири виртуелни мисии во рамките на оваа 

компонента.  

Во рамките на првата активност од оваа компонента, 

„Развивање интерни упатства за оценување на 

процесот на утврдување на интерната ликвидност на 

банките (ПИЛ) и нивно интегрирање во процесот на 

супервизорско оценување (СРЕП)“, беа одржани две 

виртуелни мисии, една од експертите од централните 

банки на Германија и Холандија и една од експертите од 

централната банка на Хрватска. За време на 

комбинираните мисии од централните банки на 

Германија и Холандија, експертите ги презентираа 

резултатите од своите анализи за анонимизирани ПИЛ-

извештаи, при што разменија мислења со колегите од 

НБРСМ во однос на толкувањето и оценката на 

резултатите. Хрватските експерти ја претставија, ја 

образложија и ја разгледаа хрватската регулаторна 

рамка за оценување на процесот на утврдување на 

интерната ликвидност, процесот на оценувањето на ПИЛ 

преку презентирање практични примери и негово 

интегрирање во СРЕП.  

Во третата активност „Создавање услови за подобрена 

наплата на побарувањата, подобро управување и 

решавање на нефункционалните кредити и подобрено 

управување со целокупниот ризик во банките“, две 

виртуелни мисии беа изведени од страна на експерти од  
Народната банка на Хрватска, со што ја заклучија нивната 

работа на оваа тема. Беше направен конечен преглед на 

нацрт-законодавството,  беа утврдени деловите кај кои е 

потребно подобрување, а беа договорени и предлози за 

подобрување. Во последната мисија беше изработен 

предлог за изменување на регулативата за управување 

со кредитен ризик, којшто содржи насоки за банките за 

продажба на кредитните изложености, а беше одржана 

и јавна презентација/ работилница за најдобрите 

практики во врска со продажбата на кредитните 

изложености во Хрватска, како и на оние коишто ќе бидат 

вметнати во новото европско законодавство.  

  

 

 

 

Компонента 3.  СТАТИСТИКА НА ФИНАНСИСКИТЕ 

СМЕТКИ 

 

Во последниот квартал на проектот, две виртуелни 

мисии беа изведени од страна на експерти од 

централните банки на Хрватска и Романија. Тие се 

фокусираа на преостанатите ИТ и методолошки прашања 

за составување на финансиските сметки, како и на 

прашања коишто не беа претходно опфатени. За време 

на мисијата беа дадени завршни забелешки за 

целокупниот процес на составување податоци за  

финансиските сметки и предлози за иден развој. На 

крајот, експертите разговараа и ги анализираа 

постигнатите одредници (задолжителни резултати) 

коишто заедно со предложените идни активности беа 

вметнати во финалниот извештај.  

 

Компонента 4.  ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ВО АНАЛИЗАТА НА 

ПОЛИТИКИТЕ 

 

За време на шестиот квартал на проектот, беше одржана 

завршна виртуелна мисија од страна на експертот од 

Народната банка на Романија. Во нејзини рамки беше 

направен преглед на моменталната состојба на 

истражувачкиот труд и беше изготвена неговата финална 

верзија, со вклучени препораки за примена на 

заклучоците од него. Исто така, беше подготвена и 

презентација на настан за видливост во рамките на 

Клубот на истражувачите при НБРСМ.   

 

НАСТАНИ ЗА ВИДЛИВОСТ И АКТИВНОСТИ 

  

Во последниот квартал на проектот, беше изведен по 

еден настан за видливост за секоја компонента, како и 

завршна конференција на проектот. Сите настани беа 

одржани виртуелно поради пандемијата. Во 

компонентата 1, веб-страницата за споредба на 

надоместокот за корисници беше претставена од страна 

 



 
 
на експертите од Народната банка на Хрватска на 

18.12.2020 година. Во компонентата 2, на 26.2.2021 

година, на претставници од Банката им беше 

претставена новата методологија ИЛААП од страна на 

експерти од НБРСМ, а експерти од Народната банка на 

Хрватска им го презентираа нивното искуство со 

продажбата на нефункционалните кредити, како и 

новата европска регулатива во оваа област. Експерти од 

НБРСМ ги презентираа најновите податоци за 

финансиските сметки, како и постигнатиот напредок во 

текот на твининг-проектот поддржан од ЕУ, пред 

студентите и професорите од Економскиот факултет, 

Државниот завод за статистика и Министерството за 

финансии на 4.3.2021 година. Во рамките на 

компонентата 4, експерти од НБРСМ го претставија 

истражувачкиот труд „ДСГЕ-модел со делумна 

евроизација: случајот на македонската економија“ на 

настан на Клубот на истражувачите на 5. март 2021 

година. За сите настани имаше соопштенија, објавени на 

веб-страницата на НБРСМ.  

 

Завршна конференција на проектот 

 

Конференцијата на која присуствуваа 62 гости (не 

сметајќи ги претставниците на НБРСМ) беше одржана на 

11.3.2021 година, како видеоконференција преку 

интернет. На сите чинители, како и на јавноста им беа 

претставени севкупниот тек на проектот и постигнатите 

резултати во вид на соопштение.    

Клучни говори одржаа гувернерката на Народната банка 

Анита Ангеловска-Бежоска, амбасадорот од 

Делегацијата на ЕУ Дејвид Гир, амбасадорката на 

Република Хрватска, Нивес Тигањ, гувернерот на 

Националната банка на Хрватска, Борис Вујчиќ, член на 

Извршниот одбор на Националната банка на Германија 

Буркард Балц и заменик-шефот на Мисијата при 

амбасадата на Република Германија, Ото Граф.  

По поздравните обраќања, проектните лидери, 

постојаниот советник за твининг, како и компонентните 

лидери од земјите членки и земјата корисничка, ги 

презентираа деталите за проектот и неговите конкретни 

резултати.  

 

Покрај тоа, беше сцениран, снимен и продуциран филм 

за проектот, којшто беше споделен со јавноста на истиот 

ден кога беше објавено соопштението за Завршната 

конференција (12.3.2021 година). Филмот може да се 

погледне на врската подолу, на каналот на „Јутуб“ на 

НБРСМ, но исто така и директно преку веб-страницата и 

профилите на НБРСМ на „Фејсбук“ и „Твитер“. 

https://www.youtube.com/watch?v=SvBdDsrHMe0&t=6s 

 

 
 

За проектот може да се дознае и од деталниот и обемен 

прилог (10 страници) објавен за него во априлското 

издание од 2021 година, на месечниот магазин 

„Економија и бизнис“. Во прилогот се нудат различни 

гледишта за проектот и се презентираат неговите 

резултати. 

  
 

 
 

 

 

       

https://www.youtube.com/watch?v=SvBdDsrHMe0&t=6s


 
 

Контакт за повеќе информации: Канцеларија на постојан советник за твининг:  twinning.nbrnm@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Институција корисничка Институции за 

спроведување 

: 

Овој проект е финансиран од 

Европската Унија 

: 
Оваа публикација е изготвена со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржината на публикацијата е одговорност 

единствено на НБРСМ и на никаков начин не ги изразува гледиштата на Европската Унија. 
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