
3. Од учебната 2012/13 година до учебната 2020/21
година се опфатени вкупно 210

различни основни и средни училишта, факултети и
градинки!

Сите заинтересирани училишта, факултети и градинки
можат да се пријават за предавањата на НБ на следнава 

е-адреса: edukacija@nbrm.mk, со доставување на
формуларот којшто е достапен на следнава интернет-

врска:
https://www.nbrm.mk/finansiska-edukacija.nspx

1. Народната банка секоја година почнувајќи
од 2012 година одржува предавања за

финансиска едукација за учениците од
основните и средните училишта.

Предавањата за студентите имаат подолга
традиција, а во поново време се одржуваат
и презентации за децата од претшколска

возраст.
 

ФИНАНСИСКА
ЕДУКАЦИЈА НА

НАРОДНАТА БАНКА

 

Дали знаете дека:Дали знаете дека:Дали знаете дека:
 

Народна банка на Република Северна
Македонија

2. Во периодот 2012 ‒ 2020 година,
Народната банка има одржано

едукативни предавања на
вкупно 12.918

ученици и студенти од кои 72% се од
градските подрачја, а 28%
се од руралните средини.

ИНФОГРАФИКА

mailto:edukacija@nbrm.mk
https://www.nbrm.mk/finansiska-edukacija.nspx


5. Народната банка е една од
организаторите на Деновите на
финансиската писменост што се
одбележуваат од 2017 година во

земјава, при што одржува стручни
предавања на различни теми, достапни

за сите заинтересирани граѓани!

6. Народната банка учествува во
организацијата и активностите

поврзани со Европскиот квиз на
парите редовно од 2019 година!
Народната банка учествува во

обуките наменети за наставниците
и професорите од основните и

средните училишта!

 ФИНАНСИСКА
ЕДУКАЦИЈА НА

НАРОДНАТА БАНКА
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4. Народната банка ја одбележува
Глобалната недела на парите

 заедно со  63.000 други институции
и организации од вкупно 173 земји
во светот и организира едукативен

караван!

Дали знаете дека:Дали знаете дека:Дали знаете дека:
 



Нивото на финансиската писменост во Северна
Македонија е речиси колку нивото кај земјите од
Југоисточна Европа, но под 11-те земји на ОЕЦД.

  
   Според одговорите на прашањата поврзани со

компонентата „финансиско знаење“, возрасните од 30 до
59 години имаат најголемо знаење за финансиите, потоа
следуваат младите од 18 до 29 години, а најмалку знаење

има највозрасната група од 60 до 79 години.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ФИНАНСИСКА
ЕДУКАЦИЈА НА

НАРОДНАТА БАНКА
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2021 година

Продолжуваме со активностите заПродолжуваме со активностите заПродолжуваме со активностите за
финансиска едукација на населението!финансиска едукација на населението!финансиска едукација на населението!

   

 

Според Анкетата на ОЕЦД за мерењеСпоред Анкетата на ОЕЦД за мерењеСпоред Анкетата на ОЕЦД за мерење
на нивото на финансиската писменостна нивото на финансиската писменостна нивото на финансиската писменост

во 2019 година:во 2019 година:во 2019 година:

 


