
 

 

 
                                                                                                                                                                                             

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на 
Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија” бр. 110/21) и член 65-ѓ став 1 од Законот за банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 
153/15, 190/16 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
101/19 и 122/21), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија 
донесе 

 
ОДЛУКА 

за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за 
идентификување системски значајни банки 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/22) 
 
 

1. Во Одлуката за методологијата за идентификување системски значајни 
банки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/17 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 88/21), точката 8 се менува и гласи: 

 
„Покрај квантитативниот пристап од главата II од оваа одлука, Народната 

банка може да примени и квалитативна супервизорска оцена врз основа на која: 
- банката чијашто сумарна оцена е под пресечната точка, може да 

се идентификува како системски значајна банка; 
- банката распоредена во поткатегорија на системска значајност 

согласно со точката 6 став 1 на оваа одлука, може да се распореди 
во една пониска или повисока поткатегорија на системска 
значајност.“   

 
 
2. Насловот на главата V се менува и гласи: „УТВРДУВАЊЕ ЗАШТИТЕН 

СЛОЈ НА КАПИТАЛОТ ВРЗ ОСНОВА НА КВАЛИТАТИВНАТА 
СУПЕРВИЗОРСКА ОЦЕНА“. 

 
3. Точката 9 се менува и гласи: 

 
 „Во случаите на примена на квалитативната супервизорска оцена од 
главата IV од оваа одлука: 

- банката од точката 8 став 1 алинеја 1 на оваа одлука се 
распоредува во најниската поткатегорија на системска значајност, 
определена согласно со главата III од оваа одлука; 

- банката од точката 8 став 1 алинеја 2 на оваа одлука се 
распоредува во соодветната пониска или повисока поткатегорија 
на системска значајност, утврдена со примената на квалитативната 
супервизорска оцена.“  
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4. Во точката 10 став 2, по зборовите: „одржува банката“, се додаваат 
зборовите: „според квантитативниот пристап и според квалитативната 
супервизорска оцена“. 

 
5. Во точката 12 став 2, зборовите: „точката 8 од оваа одлука“, се 

заменуваат со зборовите: „точката 8 став 1 алинеја 1 од оваа одлука“.  
 
6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“. 
 
 
 
 

О бр.02-15/VII-3/2022                           Гувернер  
26 април 2022 година                                     и претседавач  
Скопје                        на Советот на Народната банка 
                                                      на Република Северна Македонија 

  д-р Анита Ангеловска-Бежоска 


