
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
 
Врз основа на точка 5 од Одлуката за утврдување на инструментите за 

обезбедување при спроведување монетарни операции („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 126/11), гувернерот на Народната банка на Република 
Северна Македонија  донесе 

 
Листа на хартии од вредност 

 за спроведување на монетарни операции 
 

1. Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот 
текст: Народната банка) при спроведување на монетарните операции како 
инструменти за обезбедување ги користи следниве должнички хартии од 
вредност: 

- хартии од вредност издадени од Народната банка; 
- хартии од вредност издадени од Република Северна Македонија преку 

редовни емисии на домашниот финансиски пазар; 
- хартии од вредност издадени од Република Северна Македонија за 

структурни потреби, и 
- Еврообврзници издадени од Република Северна Македонија на 

меѓународни финансиски пазари. 

2. Народната банка ги прифаќа хартиите од вредност од точка 1, алинеја 1, 
2 и 3  од оваа Листа доколку се издадени на домашниот финансиски пазар и се 
регистрирани во депозитарот на хартии од вредност на Народната банка или во 
„Централниот депозитар на хартии од вредност“ АД - Скопје. 

Порамнувањето на трансакциите во кои се користат инструментите за 
обезбедување од точка 1, алинеја 1, 2 и 3 се врши според принципот „испорака 
наспроти плаќање“.  

3. Народната банка ги прифаќа хартиите од вредност од точка 1, алинеја 4 
од оваа Листа доколку се издадени на меѓународните финансиски пазари и се 
регистрирани во меѓународни депозитари во коишто се чуваат хартии од 
вредност. 

При порамнувањето на трансакциите во кои се користат инструментите за 
обезбедување од точка 1 алинеја 4, Народната банка ги одобрува паричните 
средства, откако ќе добие потврда (конфирмација) за конечен пренос на 
сопственоста на хартиите од вредност на сметка на Народната банка.   

4. При спроведување на монетарни операции за обезбедување денарска 
ликвидност, Народната банка применува коефициенти на покритие како сооднос 
помеѓу вредноста на инструментите за обезбедување, утврдена во согласност со 
точка 6 став 2 и 3  од оваа листа, и одобрените парични средства. 

Коефициентите на покритие изнесуваат: 



 

5. Износот на хартиите од вредност, кои се користат за обезбедување на 
одобрените парични средства, се пресметува по следнава формула: 

 

износ 
на хартии од 

вредност 

 
= 

одобрени парични 
средства 

* 
коефициент 
на покритие 

* 100 

цена на хартии од вредност 

При утврдување на вредноста на хартиите од вредност во странска валута и 
на хартиите од вредност со валутна клаузула, се применува средниот курс од 
Курсната листа на Народната банка на датумот на вреднувањето. 

6. По спроведување на монетарната операција, Народната банка ја следи 
вредноста на хартиите од вредност на редовна основа, според пазарните цени. 

Пазарни цени се цените остварени на домашниот секундарен пазар 
(„Македонската берза на хартии од вредност“ АД Скопје и/или пазарите преку 
шалтер), односно цените објавени на електронските информативни системи за 
меѓународните финансиски пазари. 

По исклучок од ставот 1  од оваа точка, доколку со хартиите од вредност 
не се тргува на секундарниот пазар или последните остварени цени отстапуваат 
значително од тековните пазарни движења, Народната банка има право да 
утврди теоретска цена за вреднување со примена на соодветна методологија за 
вреднување.  

7. Доколку настане изложеност како резултат на промена на пазарната цена 
или теоретската цена утврдена од Народната банка, Народната банка има право 
да побара покритие во соодветни инструменти за обезбедување.  

Народната банка применува минимален износ за барање на 
покритие во висина од 0,1% од одобрените парични средства.  

8. Листата се објавува во „Службен весник на Република Северна 
Македонија" и на Електронскиот систем на Народната банка за пазарни операции, 
за хартиите од вредност од точка 1. 

9. Со денот на започнувањето со примена на оваа листа престанува да важи 
Листата на хартии од вредност за спроведување на монетарни операции 
(„Службен весник на Република Македонија", бр. 154/14). 

10. Оваа листа влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Северна Македонија“. 
Бр. 08-14050/1 
01 јуни 2020 година    
Скопје 

Гувернер  
на Народната банка на Република 

Северна  Македонија 
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