
 
 

 „Јакнење на институционалниот капацитет на Народната банка на 

Република Северна Македонија на патот кон нејзиното членство во 

ЕСЦБ“  

  

 

 

 

 Што се случуваше помеѓу 15 септември и 14 декември 2020 година?   
___________________________________________________________________________________________________________ 
Во петтиот квартал на Проектот, од 15 септември до 14 

декември 2020 година (13-15 месец од Проектот), беа 
успешно организирани и виртуелно изведени девет 

експертски мисии. Во завршните активности е вклучен и 
петтиот Управен одбор на проектот којшто беше виртуелно 

одржан на 1 октомври 2020 година. 
 

Компонента 1. ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ И СИСТЕМИ  
Во петтиот квартал од Проектот, беа одржани три 

виртуелни мисии.  

Во рамките на втората активност од оваа 
компонента „Понатамошно усогласување на рамката на 

политиките на платежните услуги во НБРСМ со 
директивите и регулативите на ЕУ во областа на 

платежните услуги“, експерти од Банката на Литванија 
одржаа мисија на тема „Финансиски иновации и заштита 

на потрошувачите“ во која изготвија анализа на јазот во 
усогласеноста на постоечките подзаконски акти во Северна 

Македонија со законодавството на ЕУ и го претставија 
искуството на институциите во делот на иновациите, 

заштитата на потрошувачи, кампањите за собирање 
средства (краудфандинг), директното кредитирање од 

едно на друго лице, крипто-средствата, процесот на 
надзор на новите даватели на платежни услуги и 
спроведувањето отворено банкарство.  

Литванските колеги презентираат финтек-трендови 

на видеоконференција отворена за јавноста со повеќе од 
60 учесници надвор од НБРСМ.  

За време на втората мисија во рамките на активноста 
„Јакнење на институционалниот капацитет во областа на 

спречувањето перење пари и финансирањето тероризам 
(AML/CFT)“, експерти од Народната банка на Словачка 

одржаа виртуелна мисија за „Спроведувањето на 

најдобрите практики на ЕУ/ЕСЦБ за оперативната улога на 

централната банка во врска со АМЛ/ЦФТ“.   
За време на третата мисија одржана во 

компонентата 1, 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“, главната дискусија се водеше околу услугите на 
ТАРГЕТ2 и ТИПС, како и усвојувањето на ИСО 20022 и 

негово влијание врз МИПС на НБРСМ. Оваа мисија беше 
изведена од експерти на Народната банка на Белгија, 

задно со лидерот на земја членка од оваа компонента од 
централната банка на Германија.  

 
Компонента 2. БАНКАРСКА РЕГУЛАТИВА И СУПЕРВИЗИЈА  

Во третата активност во рамките на компонентата 
2, „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 (НБХ).  
 За време на првата мисија, беа анализирани и 
разгледани податоци за моменталната позиција на нивото 

и структурата на нефункционалните кредити во 
банкарскиот систем на Република Северна Македонија, 

исто така беше обезбедена и анализирана 
документацијата за правната рамка потребна за решавање 

на нефункционалните кредити, а беа утврдени и некои 
разлики и недоследности со регулативите на ЕУ. Беше 

презентиран и разгледан развојот на регулативата во 
Хрватска во врска со нефункционалните кредити.   

 Во втората последователна мисија, на 
претставниците на НБРСМ дополнително им беа 

презентирани решенијата усвоени во Република Хрватска 
за намалување на нефункционалните 

изложености/кредити, вклучувајќи го и квантитативното 
влијание од овие решенија. Темелно беа опфатени и 
разгледани главните регулаторни алатки на НБРСМ за 

известување, управување и намалување на 
нефункционални кредити, беа утврдени најслабите 

области, а експертите од НБХ дадоа предлози за 
подобрување.  



 
 
 
 

Компонента 3. СТАТИСТИКА НА ФИНАНСИСКИТЕ СМЕТКИ  
Во овој квартал, на почетокот на декември, беше 

одржана една виртуелна мисија од страна на експерти од 

Народната банка на Хрватска (НБХ).  
Во текот на „Техничката мисија за пренесување на 

системот за изготвување на финансиските сметки од НБХ 
во НБРСМ“, експерти од НБХ заедно со колегите од земјата 

корисничка направија пренесување на ИT-решението за 
изготвување на финансиски сметки на НБХ во ИТ-

околината на НБРСМ.  
Лидерот на компонентата и ИТ-експертот од НБХ 

коишто го дизајнираа и го изготвија ова ИТ-решение го 
споделија знаењето и обезбедија техничка поддршка за 

спроведување на хрватскиот систем за изготвување 
годишни и квартални финансиски сметки. Оваа мисија 

беше финализирана со тестирање на решението, 
презентација на севкупниот процес и препораки за иден 
развој и можно подобрување на воведеното ИТ-решение.  

 
Компонента 4. ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ВО АНАЛИЗАТА НА 

ПОЛИТИКИТЕ  

 
Истражувачи на НБРСМ со лидерот на компонентата 4 
презентираат „Модел ДСГЕ со финансиски фрикции за 

македонската економија“ на Првата меѓународна 
научна конференција во организација на Економскиот 
факултет во Скопје (виртуелно).   

 
 

За време на петтиот проектен квартал, беа 
спроведени три виртуeлни мисии од страна на експертот 
од Народната банка на Романија; две за развој на моделот 

и една за претставување на моменталната состојба на 
моделот и резултатите на меѓународната конференција.  

 За време на првата мисија, беше разгледан 
прегледот на претходно направената калибрација и беше 

заклучено дека со оглед на последните движења на 
податоците, има потреба од нивно ажурирање. Беше 

направена Бајесова оценка за различни подгрупи 
параметри, заради прикажување на потенцијалните 

проблеми коишто може да се појават при процесот на 
оценка.  

 Во втората мисија беше направен преглед на 
моменталната состојба на моделот, како и на последните 

движења во однос на кодирањето, параметрите и 
податоците.  Покрај тоа, беше изготвена споредба на 
одредени латентни варијабли коишто произлегуваат од 

моделот за квартално проектирање којшто редовно се 
употребува од страна на Народната банка (јазовите на БДП, 

на компонентите на БДП и на девизниот курс и 
потенцијалниот БДП), со оние коишто беа добиени од 

оценката на моделот со користење на Бајесовите техники 
и на методот на ендогени априорни веројатности.   

Во третата мисија, експертите на Народната банка, 
со помош и под менторство на експертот од земјата 

членка, учествуваа и одржаа презентација на 
полуфиналните резултати на истражувачкиот труд, под 

наслов „Модел ДСГЕ со финансиски фрикции за 
македонската економија“ на Првата меѓународна научна 

конференција на тема „Економски и деловни трендови 
коишто ја обликуваат иднината“ во организација на 
Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје. Конференцијата се одржа на 12-13 
ноември, во видеоформат, поради условите наметнати од 

пандемијата на ковид-19, а презентацијата на моделот 
беше одржана на 12 ноември.  

 
 

ЗАБЕЛЕШКА: 

Здравјето и благосостојбата на учесниците во Проектот се од најголема важност. Со оглед  на состојбата наметната од пандемијата, Европската комисија ја 

продолжува можноста за извршување на мисиите виртуелно сѐ до 30 јуни 2021.   

       

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

 

 

 

 

 

 Институција корисничка Институции за спроведување Проект финасиран 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.  

 


