
 
 

                                                                                                                                                                                            
 
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, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
110/21), член 68 став 1 точка 2 и член 69 став 2 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 

управување со кредитниот ризик 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 83/22) 

 
 

1. Во Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 149/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 76/20 и 116/20), во точката 51, потточката 51.32 се менува и гласи: 
 
 „Постапка и правила за купување и продажба на побарувања и постапка на 
одлучување и организациски единици/органи/лица надлежни за одлучување за 
купување и продажба на побарувања, при што при продажбата на достасаните, 
нефункционалните или отпишаните побарувања се имаат предвид правилата од 
Прилогот бр. 1 од оваа одлука.“. 

 
2. Во точка 53, став 1, во алинејата 10 зборот: „отпишаните“ се заменува со 

зборот: „отпишани“, зборовите: „кредитните изложености коишто“ се заменуваат со 
зборовите: „кредитни изложености коишто“ и точката на крајот од алинејата 10 се 
заменува со точка и запирка. 

 
По алинејата 10 се додава нова алинеја 11, којашто гласи: 

 
 „- продадените достасани, нефункционални или отпишани побарувања.“. 
 

3. Во точка 58 став 1, запирката на крајот од алинејата 3 и сврзникот: „и“ се 
заменуваат со точка запирка, точката на крајот од алинејата 4 се заменува со точка  
запирка и по алинејата 4 се додава нова алинеја 5 којашто гласи: 
 
 „- продажбата на достасаните, нефункционалните или отпишаните побарувања.“. 
 
 Во ставот 2, по зборот: „делумно,“, се додаваат зборовите: „донесувањето на 
одлуката за продажба на побарувања,“. 
  
 По ставот 3, се додава нов став 4, којшто гласи: 
 
 „Известувањето од ставот 1 алинеја 5 од оваа точка содржи податоци најмалку 
за економската оправданост од продажбата на достасаните, нефункционалните или 
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отпишаните побарувања, односно оцена на ефектите коишто продажбата ќе ги има врз 
финансискиот резултат, изложеноста на ризиците, солвентноста и ликвидноста на 
банката, износот на продаденото побарување, видот на обезбедувањето, валутата, 
цената, начинот на продажба, како и информации за називот/името и презимето на 
должникот и на лицето коешто купило побарување од банката.“. 
   
 Ставовите 4, 5 и 6 стануваат ставови 5, 6 и 7. 
  
 Во ставот 7, бројот: „4“ се заменува со бројот: „5“, а бројот: „5“ се заменува со 
бројот: „6“. 
 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе почне да се применува од 1 
јуни 2022 година. 

 
 
 
 

О бр.02-15/V-1/2022                                          Гувернер  
31 март 2022 година                                        и претседавач  
Скопје                           на Советот на Народната банка 
                                                         на Република Северна Македонија 

     д-р Анита Ангеловска-Бежоска 
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Прилог бр. 1  
Постапка и правила за продажба на достасани, нефункционални или 
отпишани побарувања 
 

1. Со овој прилог се уредува продажбата на достасани, нефункционални или 
отпишани побарувања на банката од договор за кредит и сите споредни права коишто 
произлегуваат од него. 

 
За потребите на овој прилог, под продажба на достасани, нефункционални или 

отпишани побарувања од договор за кредит се подрaзбира целосно или делумно 
отстапување на тие побарувања од поединечен договор за кредит склучен со физички 
и нефинансиски правни лица (во понатамошниот текст од овој прилог: поединечен 
договор за кредит) или отстапување на повеќе достасани, нефункционални или 
отпишани побарувања од договори за кредит склучени со физички и нефинансиски 
правни лица (во понатамошниот текст на овој прилог: портфолио на договори за 
кредит).  

 
2. За потребите на овој прилог, како договор за продажба на побарување се 

подразбира секој договор за продажба на достасано, нефункционално или отпишано 
побарување, со кој банката ги пренесува правата и обврските, како и ризиците и 
користите од своето побарување на трето лице, што резултира со депризнавање на 
побарувањето во билансот на банката, во согласност со регулативата на Народната 
банка за методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки 
и за подготовка на финансиски извештаи. 
 

3. Доколку банката врши продажба на достасани, нефункционални или 
отпишани побарувања во смисла на овој прилог, во Политиката за управување со 
кредитниот ризик или во другите интерни акти за идентификување, мерење, контрола 
или намалување и следење на кредитниот ризик (правила, процедури и слично) ги 
уредува постапката и правилата за продажба на тие побарувања, коишто треба да ги 
содржат следниве елементи, соодветно на видовите продажба коишто ги врши банката 
(продажба на побарувања од поединечен договор за кредит или продажба на 
портфолио на договори за кредит): 

 видовите кредити коишто можат да бидат опфатени при продажба на 
побарувања; 

 начин на определување на кредитите во портфолиото на договори за кредит, 
коишто би биле предмет на продажба; 

 начин на утврдување на цената на продажба на побарувањата (во висина на 
побарувањето или со дисконт); 

 начинот на продажба којшто банката ќе го применува при продажбата на 
побарувањата (пр. директна/непосредна продажба, систем на аукција, 
секјуритизација); 

 критериуми за идентификување на потенцијалните купувачи на побарувања; 
 подготвени нацрт документи за склучување на продажбата (пр. нацрт-

договори, меморандуми за заштита на доверливоста на податоците коишто се 
предмет на преговори, писмени согласности и сл.); 

 начин на обезбедување согласност од клиентите на банката за пренос на 
податоци за целите на продажба на побарувањата; 

 критериуми за идентификување надворешни лица - даватели на услуги коишто 
би можеле да бидат вклучени во процесот на преговори и структурирање на 
продажбата и на правните акти за продажба на побарувањата од договорот 
за кредит. 
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Договор за продажба на достасани, нефункционални или отпишани 
побарувања од договор за кредит 

 
4. Пред склучување на договорот за продажба на побарувањата, банката е 

должна да изработи процена на ефектите од продажбата на побарувањето и да ја оцени 
економската оправданост на продажбата. 
 

Процената на ефектите и економската оправданост од продажбата од ставот 1 
од оваа точка, опфаќа најмалку оцена на ефектите коишто продажбата ќе ги има врз 
финансискиот резултат, изложеноста на ризиците, солвентноста и ликвидноста на 
банката.  

 
5. Пред склучувањето на договорот за продажба на побарувања, банката е 

должна на лицето коешто има намера да купи достасано, нефункционално или отпишано 
побарување на банката од договор за кредит да му ги обезбеди сите информации 
потребни за соодветна процена на вредноста на побарувањето, како и за процена на 
потенцијалната стапка на наплата. 

 
6. Банката е должна, соодветно на видот на продажба на достасаното, 

нефункционалното или отпишаното побарување, во договорот за продажба на 
побарувањата да обезбеди: 

 јасно разграничување на правата и обврските помеѓу банката и купувачот;  
 одредби за неможност за враќање на ризиците и користите од тоа 

побарување; 

 одредби за регулирање на управувањето и наплатата на продадените 
побарувања; 

 клаузула според која купувачот на побарувањето соодвeтно ќе ги применува 
прописите за заштита на потрошувачите согласно со закон, доколку предмет 
на купопродажба се побарувања од потрошувачи; 

 клаузула според која купувачот на побарувањето соодветно ќе ги применува 
прописите за заштита на личните податоци, согласно со соодветната 
регулатива за заштита на личните податоци; 

 клаузула со која промената на висината на каматната стапка на побарувањето 
од договорот за кредит нема да зависи исклучиво од волјата на купувачот на 
побарувањето од договор за кредит, вклучително и клаузула со која 
промените во другите договорни услови ќе бидат единствено во насока на 
давање поповолни услови на должникот чијашто обврска кон банката е 
предмет на договорот за продажба; 

 клаузула за заштита од ризиците за банката што можат да произлезат од 
потенцијалните спорови во врска со наплатата на продадените побарувања. 

 
Управување и наплата  
 

7. Доколку врз основа на склучениот договор за продажба на побарувањата, 
банката презела обврски за управување и наплата на продадените достасани, 
нефункционални или отпишани побарувања, должна е да ги применува интерните акти 
и деловните практики и постапки коишто ги применува при наплатата на своите 
побарувања, што соодветно треба да биде предвидено и во договорот за продажба на 
побарувањата.  
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Доколку врз основа на склучениот договор за продажба на побарувањата, 
обврската за управување и наплата на продадените достасани, нефункционални или 
отпишани побарувања ја презема купувачот, договорот за продажба мора да содржи 
одредба со која купувачот ќе биде должен да го почитува и штити интегритетот на сите 
должници и нема да ги доведе во понеповолна положба од онаа којашто тие ја имале 
како договорна страна во договорот за кредит склучен со банката. 


