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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

1899. 
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за тутун, 

производи од тутун  и сродни производи (*) („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 
27/20), министерот за економија донесе   

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УПИС ВО РЕ-
ГИСТАРОТ НА ИЗВОЗНИЦИ И УВОЗНИЦИ НА 
ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ  

  
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-
лови за упис во Регистарот на извозници и увозници на 
производи од тутун и сродни производи. 

 
Член 2 

Магацинот на готови производи треба да биде об-
јект, односно просторија во која се врши превземање, 
чување и припрема на производи од тутун и сродни 
производи, за непречено одвивање на извозот или/и 
увозот  и нивна дистрибуција на пазарот во согласност 
со одредбите од Законот за акцизите (

*
1).  

  
Член 3 

Магацинот треба да е  изграден од цврст материјал 
во согласност со прописите за планирање и изградба на 
објекти.   

  
Член 4 

Магацинот треба да има манипулативен простор за 
непречен истовар и утовар на  производите од тутун и 
сродните производи и опрема за превземање и сортира-
ње на производи од тутун и сродни производи, по ви-
дови и марки, односно уредно складирање на истите.  

  
Член 5 

Магацинот треба да има хигиенски исправна вода, 
природно или вештачко осветлување и проветрување и 
опрема за сместување на производите од тутун и срод-
ни производи, на начин кој овозможува непречен прис-
тап и заштита на производите од загадување и од штет-
ни влијанија врз квалитетот и исправноста на произво-
дите.  

                            

(1) Законот за акцизите е усогласен со 1. ДИРЕКТИВА НА 

СОВЕТОТ 2008/118/ЕЗ од 16 декември 2008 во врска со општите 

аранжмани за акцизи и укинување на Директивата 92/12/EEЗ; 2. 

ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 2003/96/EЗ од 27 октомври за прес-

труктурирање на рамката на Заедницата за одданочување енер-

гетски производи и електрична енергија; 3. ДИРЕКТИВА НА СО-

ВЕТОТ 92/83/EEЗ од 19  октомври 1992 за усогласување на 

структурите на акцизи на алкохоли за алкохолни пијалаци;4. ДИ-

РЕКТИВА НА СОВЕТОТ 92/84/EEЗ од 19  октомври 1992 за 

усогласување на стапките на акцизи на алкохоли за алкохолни 

пијалаци; 5. ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 2011/64/EУ од 21  јуни 

2011 за акцизната структура и акцизните стапки кои се однесува-

ат на преработен тутун; 6. РЕГУЛАТИВА НА КОМИСИЈАТА 

(ЕЗ)Бр. 31/96 од 10 jануари 1996  за потврда за ослободување од 

акциза;7. ДИРЕКТИВА 2006/79/EЗ на Советот за даночно ослобо-

дување при увоз на мали испораки на добра од некомерцијален 

карактер од трети земји; 8. ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 

2007/74/EЗ за ослободување од данокот на додадена вредност иа 

кциза на добра увезени од лица кои патуваат од трети земји и  9. 

ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 95/60/ЕЗ од  27 ноември 1995 за 

фискални обележувачи на гасно масло и керозин.  

Член 6 

Магацинот треба да има еден или повеќе влезови за 

корисниците и обезбедени услови за непречен дотур и 

отпрема на производи од тутун и сродни производи.   

  

Член 7 

Од опрема правното лице кое врши извоз и увоз на 

производи од тутун и сродни производи треба да има 

рачна количка или друга опрема за утовар и растовар.   

 

Член 8 

Правното лице кое врши извоз и увоз на производи 

од тутун и сродни производи треба да има вработено 

најмалку едно лице, кое ги исполнува условите од член 

50 став 2 алинеја 3 од Законот за тутун, производи од 

тутун  и сродни производи (*).   

 

Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за условите за извоз и 

увоз на тутунски производи (“Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.31/07).  

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика  Северна Македонија“. 

 

Бр. 11-2218/4  

29 мај 2020 година Министер за економија, 

Скопје Крешник Бектеши, с.р. 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1900. 

Врз основа на член 39 и член 47 став 1 точка 6 од 

Законот за Народната банка на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Советот на 

Народната банка на Република Северна Македонија до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СОДРЖИ-

НАТА И НАЧИНОТ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА  

КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР 

 

1. Во Одлуката за содржината и начинот на фун-

кционирање на Кредитниот регистар („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 186/13 и 74/15), „ПРИ-

ЛОГ 1“, се заменува со нов „ПРИЛОГ 1“. 

2. Оваа одлука стапува во сила од денот на нејзино-

то објавување во „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О бр. 02-15/VIII-1/2020 на Народната банка на  

29 мај 2020 година Република Северна Македонија, 

         Скопје д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
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1901. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 

43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 68 став 1 точка 5 од 

Законот за банките („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 

153/15, 190/16, 7/19 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 101/19), Советот на Народна-

та банка на Република Северна Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК 

 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

1. Со оваа одлука се пропишува методологијата за 

управување со ликвидносниот ризик со која се опреде-

луваат опфатот и елементите на управувањето со лик-

видносниот ризик.  

 

II. ДЕФИНИЦИИ 

 

2. Одделни изрази употребени во оваа одлука го 

имаат следново значење: 

2.1. Под „ликвидносен ризик“ се подразбира ризик 

од загуба што се јавува кога банката не може да обез-

беди доволно парични средства за намирување на сво-

ите обврски во рокот на нивното достасување, или мо-

же да ги обезбеди потребните средства со многу пови-

соки трошоци.  

2.2. Под „висококвалитетна ликвидна актива“ се 

подразбира збир на позициите од нивото 1 ликвидна 

актива и од нивото 2 ликвидна актива, определени во 

главата VI од оваа одлука, коишто банката може да ги 

користи за покривање на нето паричните одливи во ус-

лови на стрес, во следните 30 дена. 

2.3. Под „ниво 1 ликвидна актива“ се подразбираат 

позициите од билансот на состојба на банката коишто 

имаат исклучително висока ликвидност и кредитен 

квалитет. 

2.4. Под „ниво 2 ликвидна актива“ се подразбираат 

позициите од билансот на банката коишто имаат висо-

ка ликвидност и кредитен квалитет, при што овие пози-

ции се делат на подниво 2А ликвидна актива и подниво 

2Б ликвидна актива. 

2.5. Под „услови на стрес“ се подразбира неочеку-

вано или сериозно влошување на солвентноста или 

ликвидноста на банката, како резултат на внатрешни и 

надворешни фактори, поради кои банката е изложена 

на ризик да не може да ги намирува обврските коишто 

достасуваат во следните 30 дена. Следниве претпостав-

ки можат да се сметаат како показатели за постоење 

услови на стрес: 

- одлив на значителен износ мали депозити; 

- делумно или целосно губење на капацитетот за 

прибирање необезбедени средства од правни лица, 

вклучувајќи ги депозитите од правните лица и други 

извори на средства како што се вонбилансните побару-

вања за ликвидносна поддршка или за кредитирање од 

други финансиски лица; 

- делумно или целосно губење на можноста за при-

бирање обезбедени краткорочни извори на средства; 

- одлив на средства како резултат на значително на-

малување на кредитната способност/кредитниот реј-

тинг; 

- пазарни движења (пример: промена на пазарните 

приноси, цената на недвижен имот, депрецијација на 

валутата) коишто влијаат негативно врз вредноста на 

обезбедувањето или неговиот квалитет или како резул-

тат на кои банката треба да обезбеди дополнително 

обезбедување; 

- непланирано активирање на безусловните вонби-

лансни обврски за кредитирање или за ликвидносна 

поддршка; 

- потенцијални обврски за откуп на долг или испла-

та на други обврски. 

2.6. Под „неоптоварено средство“ се подразбира 

средство коешто не е предмет на правно, договорно, 

законско или какво било друго ограничување коешто 

би ја спречило банката да го продава, да го пренесува, 

да располага со него или да се ослободи од него преку 

дефинитивна продажба (англ: outright sale) или врз ос-

нова на репо-трансакција.  

2.7. Под „стапка на одлив“ се подразбира веројат-

носта дека ќе дојде до одлив на парични средства врз 

основа на одредена билансна обврска на банката во 

следните 30 дена. 

2.8. Под „стапка на користење“ се подразбира веро-

јатноста дека одредена вонбилансна позиција ќе падне 

на товар на банката, односно ќе биде исплатена или 

повлечена во следните 30 дена. 

2.9. Под „стапка на прилив“ се подразбира веројат-

носта дека ќе дојде до прилив на парични средства врз 

основа на одредено билансно побарување на банката 

во следните 30 дена. 

2.10. Под „корективен фактор“ (англ. hair-cut)  се 

подразбира процентот за кој се намалува тековната па-

зарна вредност на позицијата којашто е дел од високок-

валитетната ликвидна актива. 

2.11. Под „мали депозити“ се подразбираат депози-

тите на физичките лица и депозитите на трговците-пое-

динци, физичките лица коишто согласно со Законот за 

трговските друштва не се сметаат за трговци и тргов-

ците коишто согласно со Законот за трговските друш-

тва се сметаат за мали и микротрговци (во понатамош-

ниот текст: мали друштва), доколку вкупниот износ на 

депозитите на малото друштво и лицата поврзани со 

него не надминува 300 илјади евра во денарска про-

тиввредност. Како мали друштва се сметаат и лицата 

од странство коишто ги исполнуваат соодветните кри-

териуми од Законот за трговските друштва за трговци-

поединци, физичките лица коишто не се сметаат за тр-

говци и малите и микротрговците.  

2.12. Под „финансиско лице“ се подразбираат лица-

та од финансискиот сектор, дефинирани согласно со 

регулативата на Народната банка за методологијата за 

утврдување на адекватноста на капиталот, како и: 
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- правните лица со посебна намена основани 

единствено за вршење активности поврзани со спроведу-

вање една или повеќе трансакции на секјуритизација;  

- финансиските холдинг-друштва и  

- мешовитите финансиски холдинг-друштва.  

2.13. Под „нефинансиско лице“ се подразбираат 

правните лица, вклучувајќи ги и малите друштва, фи-

зичките лица, централните влади, мултилатералните 

развојни банки и јавните институции, со исклучок на 

финансиските лица и централните банки. 

2.14. Под „вонбилансна обврска за ликвидносна 

поддршка“ (англ. committed liquidity facility) се подраз-

бира неискористениот дел од преземената вонбилансна 

обврска на банката којшто може да се користи за фи-

нансирање на обврските на клиентот коишто достасу-

ваат во следните 30 дена, во случај кога тој не е во 

можност да обезбеди средства на финансиските пазари. 

Износот од неискористениот дел којшто може да се ко-

ристи за покривање на обврските на клиентот коишто 

достасуваат по периодот од следните 30 дена, не се 

смета за вонбилансна обврска за ликвидносна под-

дршка.  

2.15. Под „вонбилансна обврска за кредитирање“ 

(англ. committed credit facility) се подразбира неиско-

ристениот дел од преземената вонбилансна обврска на 

банката којшто може да се користи за финансирање об-

врски на клиентот коишто достасуваат по периодот од 

следните 30 дена, вклучувајќи го и неискористениот 

дел од преземената вонбилансна обврска на банката за 

финансирање на обртниот капитал на клиентот. 

2.16. Под „вонбилансна обврска за финансирање на 

трговската размена“ (англ. trade finance off-balance 

sheet items) се подразбира преземена обврска за финан-

сирање на трговијата со стоки и услуги. 

2.17. Под „регулиран пазар“ се подразбира мултила-

терален систем со кој управува пазарен оператор, којшто 

ги спојува или го олеснува спојувањето на интересите на 

повеќе договорни страни за купување и продавање фи-

нансиски инструменти, во самиот систем, и во соглас-

ност со неговите недискрециони правила, на начин што 

доведува до склучување договори за финансиските 

инструменти коишто се примени за тргување, согласно 

со неговите правила и/или системи, и којшто има добие-

но одобрение за работа од Комисијата за хартии од вред-

ност или од надлежен орган на друга земја, но и редовно 

работи во согласност со закон.  

2.18. Под „покриена обврзница“ (англ. covered 

bond) се подразбира должничка хартија од вредност 

покриена со изложености коишто се дел од активата на 

банката. Купувачите на покриените обврзниции имаат 

приоритет при наплатата од побарувањата врз основа 

на кои се издадени покриените обврзници во случај ко-

га издавачот на обврзницата не ги намирува своите об-

врски. 

2.19. Под „стапка на покриеност“ (англ. аsset 

coverage requirement) се подразбира процентот за кој 

вкупниот износ на изложеностите врз основа на кои се 

издадени покриените обврзници е повисок од износот 

на обврските коишто произлегуваат од покриените об-

врзници. 

2.20. Под „секјуритизација“ се подразбира трансак-

ција со која кредитниот ризик поврзан со одредена из-

ложеност или портфолио на изложености се дели на 

транши кај кои исплатите зависат од наплатите на из-

ложеноста, односно на портфолиото на изложености, 

при што постои субординираност на траншите во пок-

ривањето на загубите од изложеноста/портфолиото на 

изложености, во текот на животниот век на трансакци-

јата. 

2.21. Под „дериват“ се подразбира финансискиот 

дериват дефиниран согласно со регулативата на Народ-

ната банка за методологијата за утврдување на адекват-

носта на капиталот, како и дериватите склучени за заш-

тита или пренос на кредитниот ризик (кредитни дери-

вати). 

2.22. Под „кратка позиција“ се подразбира обврска 

на продавачот да му испорача на купувачот финансис-

ки инструмент којшто го нема во сопственост поради 

што мора да го позајми од друга договорна страна. 

2.23. Под „репо-трансакција“ (репо-договор) се 

подразбира договор за времена продажба хартии од 

вредности или стоки, со обврска за продавачот за ни-

вен повторен откуп или откуп на слични хартии од 

вредност или стоки на некој иден датум по однапред 

договорена цена, при што договорот предвидува пре-

нос на сопственоста на хартиите од вредности или сто-

ките и не дозволува во исто време да се пренесуваат 

или да се заложуваат хартиите од вредност или стоките 

кај повеќе договорни страни. Договорната страна ко-

јашто купува хартии од вредност склучува „трансакци-

ја на обратен репо“ (обратен репо-договор). 

2.24. Под „трансакција на давање хартии од вред-

ност или стоки на заем“ (англ. „securitites or 

commodities lending“) се подразбира договор со кој ед-

ната договорна страна ѝ пренесува (дава на заем) хар-

тии од вредност или стоки на другата договорна 

страна, којашто има обврска да ги врати нив или слич-

ни хартии од вредност или стоки на некој иден датум 

или кога тоа од неа ќе го побара страната што ѝ ги дала 

хартите од вредности или стоките на заем. Договорната 

страна којашто ги добила (зела) хартиите од вредност 

или стоките на заем склучува „трансакција на добива-

ње хартии од вредност или стоки на заем“ (англ. 

„securities or commodities borrowing“).  

2.25. Под „кредит за тргување“ (англ. margin loan) 

се подразбира кредит обезбеден со хартии од вредност 

којшто му е одобрен на клиентот единствено заради 

купување, продажба или тргување со хартии од вред-

ност. 

2.26. Под „трансакции предизвикани од пазарот на 

капитал“ (англ. capital market-driven transactions) се 

подразбираат трансакции на одобрување кредитна из-

ложеност покриена со одредена хартија од вредност 

(обезбедено кредитирање) чиишто договори содржат 

одредба според која банката барем еднаш дневно доби-

ва маргина (англ. margin).  

2.27. Под „трансакции финансирани со хартии од 

вредност“ (англ. „securities financing transactions“) се 

подразбираат трансакции коишто му овозможуваат на 

лицето да ги користи хартиите од вредност или други-
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те средства коишто се во негова сопственост, заради 

добивање извори на финансирање на своите активнос-

ти (обезбедено финансирање). Во овие трансакции се 

вклучуват репо-трансакциите, трансакциите на давање 

хартии од вредност или стоки на заем, трансакциите на 

добивање хартии од вредности или стоки на заем и 

кредитите за тргување.  

2.28. Под „преостаната рочност“ се подразбира пре-

останатиот период до фактичката договорна рочност 

на поединечните побарувања и обврски. 

2.29. Под „значајна валута“ се подразбира секоја ва-

лута чиешто учество во вкупните билансни обврски на 

банката изнесува најмалку 5%. 

2.30. Под „друга банка“ се сметаат банките и ште-

дилниците основани во Република Северна Македо-

нија, банките од земји-членки на Европската Унија (во 

понатамошниот текст: ЕУ) и странските банки дефини-

рани согласно со Законот за банките. 

За сѐ што не е дефинирано во оваа одлука соодвет-

но се применува значењето утврдено со Законот за бан-

ките и со подзаконските акти донесени врз основа на 

овој закон. 

 

III. ОПФАТ И ЕЛЕМЕНТИ НА УПРАВУВАЊЕТО СО 

ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК 

 

3. Управувањето со ликвидносниот ризик е дел од 

целокупниот систем на банката за управување со ризи-

ците и ги исполнува барањата за управување со ризи-

ците определени со Законот за банките и регулативата 

на Народната банка за методологијата за управување 

со ризиците. 

Управувувањето со ликвидносниот ризик треба да 

им одговара на природата, видот и обемот на финан-

сиските активности коишто ги врши банката. 

 При управувањето со ликвидносниот ризик треба 

да се има предвид и: 

- утврдувањето и одржувањето соодветно ниво на 

ликвидност, согласно со главата IV од оваа одлука, и 

- воспоставувањето и редовното ревидирање на 

планот за управување со ликвидносниот ризик во вон-

редни услови, согласно со главата XV од оваа одлука. 

4. Банката е должна да воспостави и да примени по-

литика за управување со ликвидносниот ризик и други 

интерни акти за идентификување, мерење, контрола 

или намалување и следење на ликвидносниот ризик 

(правила, процедури и слично), коишто треба да сод-

ржат најмалку:  

4.1. Постапка и правила за утврдување и следење на 

стапката на покриеност со ликвидност од главата V од 

оваа одлука, коишто вклучуваат најмалку: 

- начин на следење на исполнувањето на општите и 

оперативните барања од точките 17 и 18 од оваа одлука, 

вклучувајќи и дефинирање на лимити со кои треба да се 

постигне диверзификација на позициите коишто влегу-

ваат во висококвалитетната ликвидна актива во соглас-

ност со точката 18 потточка 18.1 од оваа одлука, 

- начин на определување на репрезентативниот 

примерок за потребите на точката 18 потточка 18.4 од 

оваа одлука, 

- начин на определување на вложувањата во удели-

те на отворените инвестициски фондови коишто не се 

значајни за банката, за потребите на точката 25 став 5 

од оваа одлука, 

- постапка и правила за следење на исполнувањето 

на пропишаните критериуми за стабилните мали депо-

зити од точката 30 од оваа одлука, 

- начин на следење, оцена на веројатноста за одлив 

и дефинирање на критериумите за утврдување на стап-

ката на одлив на останатите мали депозити од точката 

31 од оваа одлука, 

- начин на утврдување на орочените депозити на 

кои може да се примени стапка на одлив од 0%, соглас-

но со точката 32 од оваа одлука, при што се имаат 

предвид степенот на стабилност на одделните видови 

депозити, историските податоци за повлекувањето на 

депозитите кај кои е предвидена парична казна којашто 

ѝ одговара на казната од точката 32 став 1 алинеја 2 од 

оваа одлука, како и можното влијание врз репутацијата 

на банката доколку не дозволува предвремено повлеку-

вање на депозитите, 

- начин на утврдување и листа на активности коиш-

то се значајни за клиентот, односно коишто имаат зна-

чително влијание врз неговото работење за потребите 

на утврдување на исполнувањето на прошишаните кри-

териуми за оперативните депозити од точката 34 од 

оваа одлука,  

- начин на утврдување на максималниот износ на 

вонбилансната обврска за ликвидносна поддршка и 

вонбилансната обврска за кредитирање од точката 41 

од оваа одлука, 

- начин на утврдување значително намалување на 

кредитната способност на банката за потребите за ут-

врдување дополнителен паричен одлив или дополните-

лен износ на обезбедување, согласно со точката 44 од 

оваа одлука, како и постапка на известување на Народ-

ната банка,  

- начин на оценка на веројатноста и износот на па-

ричните одливи коишто може да настанат во следните 

30 дена од други производи и услуги од точката 49 од 

оваа одлука и постапка за известување на Народната 

банка, 

- начин на следење на исполнувањето на ограничу-

вањата на паричните приливи и на дозволените надми-

нувања на ограничувањата од точката 55 од оваа од-

лука, и 

- начин на утврдување и следење на стапките на 

покриеност со ликвидност според секоја значајна ва-

лута;  

4.2. Постапка и правила за утврдување на интерни-

те ликвидносни показатели од главата XIV од оваа од-

лука, вклучувајќи ги нивните прагови, праговите за ра-

но предупредување и интерните лимити за ограничува-

ње на изложеноста на ликвидносен ризик, како и вре-

менските периоди за нивно почитување (на дневна, не-

делна или месечна основа), имајќи ги предвид одред-

бите од регулативата на Народната банка за методоло-

гијата за управување со ризиците; 

4.3. Постапка и правила за следење на изворите на 

средства и нивната концентрација, согласно со главата 

XII од оваа одлука, што вклучува воспоставување и од-
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ржување редовни контакти со најголемите депоненти, 

кореспондентните банки и другите значајни клиенти и 

деловни партнери, имајќи ги предвид карактеристики-

те на депонентот и на депозитот, следење на диверзи-

фицираноста на изворите на средства, утврдување и 

следење на движењата кај останатите извори на сред-

ства и слично; 

4.4. Постапка и правила за воспоставување и од-

ржување соодветна рочна структура, согласно со глава-

та XI од оваа одлука, дефинирање на претпоставките 

коишто се користат при утврдувањето на очекуваната 

рочност и нивното ревидирање заради приспособување 

кон моменталните внатрешни и надворешни услови, 

како и начинот на групирање на одделните видови па-

рични приливи или одливи според категоријата на кли-

ентот, рочноста, валутата, секторот на кој му припаѓа 

клиентот и слично. Претпоставките треба да го имаат 

предвид цикличниот и сезонскиот карактер на оддел-

ните видови приливи, односно одливи; 

4.5. Постапка и начин на утврдување и следење на 

расположливите неоптоварени средства, согласно со 

главата XIII од оваа одлука, вклучувајќи и следење на 

нивната структура и утврдување на можните ограничу-

вања за нивно користење;  

4.6. Дефинирање на процесот на утврдување на ин-

терната ликвидност  (ПИЛ) согласно со одредбите на 

регулативата на Народната банка за методологијата за 

управување со ризиците, којшто ги опфаќа најмалку 

следниве елементи: 

- дефинирање јасна поделба на надлежностите во 

рамките на организациската структура на банката, 

- утврдување на потребната документација за спро-

ведување на процесот, 

- идентификување на материјалните ризици коишто 

имаат влијание врз ликвидноста на банката, 

- методологија за мерење или оценка на ризиците 

коишто имаат влијание врз ликвидноста на банката, 

вклучувајќи и стрес-тестирање, 

- воспоставување соодветно ниво на ликвидни сред-

ства и стабилни извори на средства, 

- оценка на процесот на утврдување на интерна 

ликвидност; 

4.7. Дефинирање на техниките, методите и прет-

поставките коишто се користат при стрес-тестирањето, 

вклучувајќи го и методот на стрес-тестирање во обрат-

на насока, надлежностите на одделните органи, органи-

зациски единици или лица за спроведување на стрес-

тестирањето и за одлучување, спроведување и следење 

на активностите преземени врз основа на стрес-тести-

рањето, како и определување на начинот на известува-

ње во врска со резултатите од тестирањето, имајќи ги 

предвид одредбите од точката 7 од оваа одлука и бара-

њата за стрес-тестирање од регулативата на Народната 

банка за методологијата за управување со ризиците; 

4.8. Дефинирање на вонредните услови во кои ќе се 

применува Планот за управување со ликвидносниот 

ризик во вонредни услови (во понатамошниот текст: 

Планот), показатели за рано предупредување за наста-

нување на вонредните услови, одредување на лицата во 

банката коишто се одговорни за следење и известување 

во врска со овие показатели, како и начин на следење 

на исполнувањето на Планот; 

4.9. Начин на користење средства од Народната 

банка, вклучувајќи го и начинот на следење на вред-

носта на инструментите коишто Народната банка ги 

прифаќа како обезбедување за кредитот во крајна 

инстанца.  

5. Во случај кога банката е дел од група чиешто ма-

тично лице е со седиште надвор од Република Северна 

Македонија, во политиката за управување со ликвид-

носниот ризик треба да се земат предвид и ограничува-

њата во меѓународниот трансфер на ликвидни сред-

ства, доколку такви ограничувања постојат. 

6. За потребите на управувањето со ликвидносниот 

ризик, информативниот систем (системот на известу-

вање) на банката треба да обезбеди извештаи најмалку 

за: 

- стапките на покриеност со ликвидност, на збирно 

ниво и според секоја значајна валута; 

- воспоставените интерни ликвидносни показатели 

и за почитувањето на воспоставените прагови и интер-

ни лимити за ограничување на изложеноста на ликвид-

носен ризик, како и следење на почитувањето на дозво-

лените исклучоци; 

- степенот на стабилност на одделните депозити, 

особено на депозитите на кои може да се примени 

стапка на одлив од 0%, согласно со точката 32 од оваа 

одлука; 

- износот на депозитите коишто се повлечени пред 

рокот на достасување, без разлика дали е или не е 

предвидена парична казна за повлекувањето; 

- структурата на висококвалитетната ликвидна ак-

тива и на паричните приливи и одливи вклучени во ут-

врдувањето на нето паричниот одлив; 

- рочната структура на активата и пасивата на збир-

но ниво и според секоја значајна валута; 

- движењето и износот на одделните видови парич-

ни приливи и одливи, врз чија основа се утврдени прет-

поставките за очекуваната рочна структура во подолг 

временски период; 

- изворите на средства и нивната концентрацијата 

по депоненти и по видови инструменти, односно про-

изводи и според секоја значајна валута; 

- цената на изворите на средства и нивната рочност; 

- можноста за продажба на одредени видови сред-

ства од активата користејќи соодветна база на подато-

ци за движењето на пазарните цени; 

- расположливите неоптоварени средства, на збир-

но ниво и според  секоја значајна валута; 

- резултатите од спроведеното стрес-тестирање. 

7. Банката е должна да врши тестирање на ликвид-

носта во различни услови - стрес-сценарија, за да се ут-

врди нивното влијание врз ликвидноста на банката, да 

се подготви банката за работа во вонредни услови или 

да се оценат можностите за раст на банката. 

Сценаријата коишто се специфични за банката тре-

ба да опфатат најмалку:  

- значително намалување на депозитната база, вклу-

чувајќи и делумно или целосно повлекување на необез-

бедените извори на средства од правните лица; 

- влошувањето на кредитната способност на банка-

та (намалувањето на нејзиниот кредитен рејтинг); 
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- зголемена пазарна променливост на вредноста на 

средствата за обезбедување или на нивниот квалитет, 

поради што се наметнува потреба од дополнително 

обезбедување; 

- намалување на приливите и зголемувањето на од-

ливите по значајни валути;  

- намалување на квалитетот на кредитното портфо-

лио на банката; 

- значително остварување на потенцијалните обврски 

на банката вклучувајќи и нивно активирање заради избег-

нување на репутацискиот ризик, при што се зема предвид 

и влијанието на сите позиции каде што е дадена можност 

за предвремено повлекување или отплата. 

Сценаријата коишто произлегуваат од пазарните 

услови се однесуваат на промените во макроеконом-

ското окружување и/или на нарушувања во функцио-

нирањето на пазарот/пазарите на кои работи банката, 

како на пример: промени во каматните стапки или дру-

гите пазарни цени, промени во стапката на инфлација, 

генерална ограниченост на пристапот до одделни видо-

ви пазари и/или извори на средства, вклучувајќи и це-

лосна недостапност на одделните извори средства ко-

ишто се од особено значење за ликвидноста на банката.  

 

IV. СООДВЕТНО НИВО НА ЛИКВИДНОСТ 

 

8. Банката е должна да ги утврдува, да ги следи 

и/или да ги одржува најмалку стапките на ликвидност 

од точката 9 од оваа одлука и да го следи нивото на 

ликвидност имајќи ги предвид одредбите од главата X 

од оваа одлука. 

9. Банката е должна: 

- да ја утврдува, да ја следи и да ја одржува стап-

ката на покриеност со ликвидност, утврдена согласно 

со главата V од оваа одлука, и 

- да ги утврдува и да ги следи стапките на покрие-

ност со ликвидност според секоја значајна валута, како 

сооднос помеѓу висококвалитетната ликвидна актива 

во соодветната значајна валута, утврдена согласно со 

главата VI од оваа одлука и нето паричниот одлив во 

соодветната значајна валута, утврден согласно со гла-

вата VII од оваа одлука. 

За потребите на пресметка на стапките од ставот 1 

од оваа точка, позициите изразени во денари со валут-

на клаузула имаат третман на позиции во денари. 

 

V. СТАПКА НА ПОКРИЕНОСТ СО ЛИКВИДНОСТ 

 

10. Банката е должна да утврдува, да следи и да од-

ржува стапка на покриеност со ликвидност којашто 

претставува сооднос помеѓу висококвалитетната лик-

видна актива, утврдена согласно со главата VI од оваа 

одлука и нето паричниот одлив, утврден согласно со 

главата VII од оваа одлука. 

Стапката на покриеност со ликвидност од ставот 1 

од оваа точка не смее да биде пониска од 100% (во по-

натамошниот текст: минимално ниво). 

Банката којашто е предмет на консолидирана су-

первизија е должна да ја утврдува, да ја следи и да ја 

одржува стапката на покриеност со ликвидност од оваа 

точка на поединечна и на консолидирана основа. 

11. По исклучок на точката 10 став 2 од оваа од-

лука, во услови на стрес, стапката на покриеност со 

ликвидност може да се намали под минималното ниво, 

доколку банката ги користи позициите коишто се дел 

од висококвалитетната ликвидна актива за покривање 

на нето паричните одливи.  

12. Позициите коишто ги исполнуват условите за 

вклучување во висококвалитетната ликвидна актива од 

главата VI од оваа одлука, не се вклучуваат во износот 

на очекуваните парични приливи од главата IX од оваа 

одлука. 

13.  Позициите коишто не ги исполнуваат условите 

од оваа глава и од главите VI и VII од оваа одлука не 

можат да се вклучат во пресметката на стапката на пок-

риеност со ликвидност. 

Доколку одредена позиција повеќе не ги исполнува 

условите за вклучување во утврдувањето на стапката 

на покриеност со ликвидност, определени во оваа глава 

и во главите VI и VII од оваа одлука, банката е должна 

да ја исклучи таа позиција од пресметката на стапката 

на покриеност со ликвидност, најдоцна во период од 30 

дена по престанокот на исполнувањето на пропишани-

те услови. 

Доколку Народната банка утврди дека одредена по-

зиција којашто банката ја вклучила во утврдувањето на 

стапката на покриеност со ликвидност не ги исполнува 

условите од оваа глава и од главите VI и VII од оваа 

одлука, гувернерот на Народната банка ќе ѝ наложи на 

банката да ја исклучи таа позиција од пресметката на 

стапката на покриеност со ликвидност, најдоцна во пе-

риод од 30 дена по утврдената неусогласеност. 

14. Гувернерот на Народната банка може да пропи-

ше и поинакви корективни фактори, стапки на одлив, 

стапки на прилив и стапки на користење, од тие пропи-

шани во главите VI, VIII и IX од оваа одлука, доколку 

се утврди дека тие се посоодветни за профилот на ри-

зик на банката. 

15. Стапката на покриеност со ликвидност од точ-

ката 10 од оваа одлука се утврдува на крајот на секој 

месец.  

 

VI. ВИСОКОКВАЛИТЕТНА ЛИКВИДНА АКТИВА 

 

16. Висококвалитетната ликвидна актива (во пона-

тамошниот текст: ВКЛА) се состои од позиции коишто 

ги исполнуваат: 

- општите барања од точката 17 од оваа одлука; 

- оперативните барања од точката 18 од оваа од-

лука; 

- посебните критериуми и корективните фактори за 

вклучување во нивото 1 ликвидна актива, утврдени во 

точките 19 и 20 од оваа одлука;  

- посебните критериуми и корективните фактори за 

вклучување во нивото 2 ликвидна актива, утврдени во 

точките 21, 22, 23 и 24 од оваа одлука и 

- посебните критериуми и корективните фактори за 

вклучување на вложувањата во удели на отворените 

инвестициски фондови во соодветното ниво ВКЛА, 

согласно со точката 25 од оваа одлука. 



3 јуни 2020  Бр. 146 - Стр. 9 

 
 

Во ВКЛА се вклучуваат позициите од ставот 1 од 

оваа точка според нивната тековна пазарна вредност, 

намалена за соодветните корективни фактори. 

Банката ја утврдува структурата на позициите од 

ставот 1 од оваа точка коишто се вклучени во ВКЛА, 

следејќи ги правилата определени во прилогот бр. 1, 

којшто е составен дел на оваа одлука, ограничувањата 

од точката 26 од оваа одлука и приспособувањата од 

точката 27 од оваа одлука.  

17. Општите барања коишто треба да ги исполнат 

одделните позиции за да се вклучат во ВКЛА се: 

17.1. Да се неоптоварени средства во следните 30 

дена. Како неоптоварени средства се сметаат позиции-

те коишто: 

- банката може веднаш да ги користи како обезбе-

дување за добивање дополнителни извори средства во 

рамките на неискористените рамковни кредити што ѝ 

се одобрени на банката или кредитите коишто може да 

ги добие од Народната банка, 

- банката ги добила како обезбедување во трансак-

ции на обратен репо или во трансакции финансирани 

со хартии од вредност, со кои банката може слободно 

да располага; 

17.2. Да не се средства на или да не се издадени од 

самата банка, нејзиното матично лице, подружница на 

банката, друга подружница на матичното лице на бан-

ката или правно лице со посебна намена коешто е ос-

новано единствено за вршење активности поврзани со 

спроведување една или повеќе трансакции на секјури-

тизација со кое банката има блиски врски; 

По исклучок на ставот 1 од оваа потточка, позиции-

те можат да бидат издадени од матичното лице на бан-

ката, доколку тоа лице не е банка и е јавна институ-

ција;  

17.3. Да не се средства на или да не се издадени од: 

- друга банка, освен доколку се средства на или се 

издадени од друга банка којашто е јавна институција и 

којашто ги исполнува условите од точката 19 потточка 

19.4 и точката 22 поточка 22.1 од оваа одлука, доколку 

станува збор за покриена обврзница којашто ги испол-

нува условите од точката 19 потточка 19.8, точката 22 

потточки 22.2 и 22.3 и точката 23 потточка 23.2 од оваа 

одлука или доколку е позиција од точката 19 потточки 

19.6 и 19.7 од оваа одлука,  

- брокерска куќа, односно инвестициско друштво, 

- друштво за осигурување, 

- друштво за реосигурување,  

- финансиско холдинг-друштво, 

- мешовито финансиско холдинг-друштво, и 

- други финансиски лица, освен правното лице со 

посебна намена коешто е основано единствено за 

вршење активности поврзани со спроведување една 

или повеќе трансакции на секјуритизација;  

17.4. Вредноста на позициите се одредува од страна 

на пазарните учесници и може лесно да се следи на па-

зарот или вредноста може да се одреди врз основа на 

едноставна пресметка којашто се заснова на користење 

јавно достапни податоци и зависи од реални прет-

поставки; 

17.5. Да котираат на регулиран пазар или со нив да 

се тргува преку дефинитивна продажба или врз основа 

на репо-трансакција. Позициите коишто се тргуваат на 

организиран пазар којшто не е регулиран пазар, можат 

да се вклучат во ВКЛА доколку станува збор за акти-

вен и голем пазар на кој се вршат дефинитивни про-

дажби. Пазарот се смета за активен и голем доколку: 

- историските податоци покажуваат мала разлика 

помеѓу куповните и продажните цени (англ: bid-ask 

spreads), постои висок обем на тргување и присуство на 

голем број различни пазарни учесници, 

- располага со развиена инфраструктура за вршење 

на тргувањата. 

Барањата од потточките 17.4 и 17.5 од оваа точка не 

се однесуваат на: 

- паричните средства од точката 19 потточка 19.1 од 

оваа одлука, 

- изложеностите кон централните влади од точката 

19 од оваа одлука, 

- изложеностите кон централни банки од точката 19 

потточки 19.2, 19.3 и 19.5 од оваа одлука и од точката 

22 потточка 22.1 од оваа одлука, 

- ликвидносната поддршка со ограничена примена 

од точката 23 потточка 23.5 од оваа одлука.  

18. Оперативните барања коишто треба да ги ис-

полнат позициите за да се вклучат во ВКЛА се: 

18.1. Банката има интерни акти со воспоставени ли-

мити со кои треба да се постигне диверзификација на 

позициите, и тоа помеѓу различните нивоа и поднивоа 

ликвидна актива, помеѓу позициите во рамките на се-

кое ниво и подниво ликвидна актива од точките 19, 22, 

23 и 25 од оваа одлука, како и според типот на издава-

чите, договорните страни или нивната географска ло-

кација. Барањата за диверзификација од оваа потточка 

не се однесуваат на позициите од точката 19 потточки 

19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6 и 19.9 и од точката 23 

потточка 23.5 од оваа одлука; 

18.2. Банката може веднаш да располага со позици-

ите и може веднаш да ги претвори во готовина во кое 

било време во текот на следните 30 дена преку дефини-

тивна продажба или врз основа на репо-трансакција. 

Позициите коишто служат за зајакнување на кредитни-

от квалитет на трансакциите на секјуритизација или ко-

ишто служат за покривање на оперативните трошоци 

на банката не се смета дека ѝ се веднаш на располага-

ње на банката. Позициите коишто се наоѓаат во земја 

каде што постои ограничување за нивен слободен тран-

сфер, можат да се вклучат во пресметката на ВКЛА са-

мо до нивото до кое банката може да ги користи за 

покривање на ликвидносните одливи во таа земја. По-

зициите во неконвертибилна валута можат да се вклу-

чат во пресметката на ВКЛА само до нивото до кое 

банката може да ги користи за покривање на ликвид-

носните одливи во таа валута; 

18.3. Лицето и/или посебната организациска едини-

ца во банката одговорно/а за управување со ликвиднос-

ниот ризик може да ја претвори позицијата во гото-

вина, во кој било момент во следните 30 дена, согласно 

со деловната политика на банката и/или документот за 

прифатливото ниво на ризик; 
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18.4. Најмалку еднаш годишно банката претвора 

репрезентативен примерок од ВКЛА во готовина, пре-

ку дефинитивна продажба или врз основа на репо-тран-

сакција, преку кое се тестира пристапот до соодветни-

от пазар, се утврдува ефикасноста на воспоставените 

процеси на банката за навремено претворање на пози-

циите во готовина и се ограничува ризикот од испраќа-

ње негативен сигнал на пазарот како резултат на прет-

ворањето на ВКЛА во готовина во услови на стрес. 

 Барањата од ставот 1 од оваа потточка не се одне-

суваат на позициите од точката 19 од оваа одлука, со 

исклучок на позициите од точката 19 потточка 19.8 од 

оваа одлука и на позициите од точката 23 потточка 23.5 

од оваа одлука; 

18.5. Кога банката врши заштита од пазарниот ри-

зик поврзан со позициите во ВКЛА, должна е да обез-

беди исполнување на следниве услови: 

- исполнети се барањата од потточките 18.2 и 18.3 

од оваа точка, 

- нето паричните одливи или приливи коишто мо-

жат да настанат како резултат на предвременото затво-

рање на заштитата се земаат предвид при вреднување-

то на овие позиции, согласно со точката 16 ставови 2 и 

3 од оваа одлука; 

18.6. Валутната структура на позициите од ВКЛА 

треба да ѝ одговара на валутната структура на нето па-

ричните одливи.  

 

Ниво 1 ликвидна актива 

 

19. Во нивото 1 ликвидна актива се вклучуваат сле-

дниве позиции: 

19.1. Парични средства; 

19.2. Изложеност кон или изложеност гарантирана 

од Народната банка и средства на банката кај Народна-

та банка доколку банката може да ги повлече овие 

средства во кое било време во услови на стрес; 

19.3. Позиции коишто претставуваат:  

- изложеност кон или изложеност гарантирана од 

Европската централна банка (во понатамошниот текст: 

ЕЦБ),  

- изложеност кон или изложеност гарантирана од 

централна банка на друга земја, доколку за изложенос-

та кон централната банка или кон централната влада на 

земјата во која се наоѓа централната банка е утврден 

степен на кредитен квалитет од 1, согласно со регула-

тивата на Народната банка за методологијата за ут-

врдување на адекватноста на капиталот, или 

- средства на банката кај ЕЦБ и кај централната 

банка од алинејата 2 од оваа потточка, доколку банката 

може да ги повлече овие средства во кое било време во 

услови на стрес врз основа на склучен договор или врз 

основа на општоприфатени правила коишто се приме-

нуваат во земјата во која треба да се изврши непрече-

ното повлекување на средствата; 

19.4. Изложеност кон или изложеност гарантирана 

од: 

- централната влада на Република Северна Македо-

нија, 

- централна влада на друга земја за која е утврден 

степен на кредитен квалитет од 1, согласно со регула-

тивата на Народната банка за методологијата за ут-

врдување на адекватноста на капиталот, 

- регионална власт, локална самоуправа или јавна 

институција во Република Северна Македонија, докол-

ку имаат третман на изложеност кон централна влада, 

согласно со регулативата на Народната банка за мето-

дологијата за утврдување на адекватноста на капита-

лот, или 

- регионална власт или локална самоуправа во дру-

га земја, доколку имаат третман на изложеност кон 

централна влада во таа земја, при што на изложеноста 

кон централната влада е утврден степен на кредитен 

квалитет од 1, согласно со регулативата на Народната 

банка за методологијата за утврдување на адекватноста 

на капиталот; 

19.5. Позиции коишто претставуваат: 

- изложеност кон или изложеност гарантирана од 

централна влада или централна банка на друга земја за 

која не е утврден степен на кредитен квалитет од 1, 

согласно со регулативата на Народната банка за мето-

дологијата за утврдување на адекватноста на капита-

лот,  

- средства кај централна банка од алинејата 1 од 

оваа потточка, доколку банката може да ги повлече 

овие средства во кое било време во услови на стрес, 

врз основа на склучен договор или врз основа на оп-

штоприфатени правила коишто се применуваат во зем-

јата во која треба да се изврши непреченото повлекува-

ње на средствата.  

Позициите од ставот 1 од оваа потточка коишто се 

изразени во валутата на другата земја, се вклучуваат во 

нивото 1 ликвидна актива само до износот којшто ги 

покрива нето паричните одливи на банката во таа ва-

лута. Позициите од ставот 1 од оваа потточка коишто 

се изразени во валута којашто е различна од валутата 

на другата земја се вклучуваат во нивото 1 само до из-

носот којшто ги покрива нето паричните одливи на 

банката во другата валута коишто произлегуваат од 

нејзиното работење во земјата во која се презема лик-

видносниот ризик; 

19.6. Изложеност кон Развојната банка на Северна 

Македонија;  

19.7. Позиции издадени од други банки коишто ис-

полнуваат еден од следниве услови:  

- другата банка е основана од централна влада, ре-

гионална власт или локална самоуправа на земја член-

ка на ЕУ, при што изложеноста кон регионалната власт 

или локалната самоуправа има третман на изложеност 

кон централна влада во таа земја, согласно со соодвет-

ната регулатива за утврдување на адекватноста на ка-

питалот и доколку основачот на другата банка има за-

конска обврска за обезбедување економска и финан-

сиска одржливост на банката во текот на нејзиниот жи-

вотен век, или 

- другата банка одобрува кредити од промотивен 

карактер на неконкурентна и непрофитна основа зара-

ди остварување на политиките на ЕУ или на земјите 

членки на ЕУ, при што најмалку 90% од кредитите се 
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директно или индиректно гарантирани од централната 

влада, регионалната власт или локалната самоуправа 

на земја членка на ЕУ, при што изложеноста кон регио-

налната власт или локалната самоуправа имаат третман 

на изложеност кон централна влада на земјата членка, 

согласно со соодветната регулатива за утврдување на 

адекватноста на капиталот; 

19.8. Исклучително висококвалитетни покриени об-

врзници коишто ги исполнуваат следниве услови:  

- покриените обврзници се издадени од банка во Ре-

публика Северна Македонија или од банка во земја 

членка на ЕУ во која издавачот и покриените обврзни-

ци се предмет на супервизија којашто има цел да ги 

заштити купувачите на покриените обврзници соглас-

но со закон или во која покриените обврзници ги ис-

полнуваат критериумите за добивање поповолен трет-

ман согласно со регулативата на земјата членка за ме-

тодологијата за утврдување адекватност на капиталот, 

- покриените обврзници се издадени врз основа на 

една или повеќе категории изложености од ставот 2 од 

оваа потточка, 

- банката којашто вложува во покриените обврзни-

ци најмалку на полугодишна основа добива податоци 

од издавачот на покриените обврзници за: (1) вреднос-

та на изложеностите со кои се покриени обврзниците 

(англ. underlying assets) и на издадените покриени об-

врзници, (2) поделбата според видот на изложеностите, 

големината на изложеностите, каматната стапка, валу-

тата и географското подрачје, (3) структурата на изло-

женостите со кои се покриени обврзниците и на покри-

ените оврзници според преостанатата рочност и (4) 

учеството на изложеностите коишто се достасани пове-

ќе од 90 дена во вкупниот износ на изложености со кои 

се покриени обврзниците, 

- издадениот износ на покриените обврзници во 

странство е најмалку 500 милиони евра или е најмалку 

50 милиони евра во денарска противвредност за покри-

ените обврзници издадени во Република Северна Ма-

кедонија, 

- од страна на призната ИКР им е доделен кредитен 

рејтинг којшто му одговара на степен на кредитен ква-

литет од 1 или во отсуство на кредитен рејтинг, на нео-

безбедениот дел од побарувањата на издавачот на пок-

риените обврзници се применува пондер на ризичност 

од 20%, согласно со регулативата на Народната банка 

за методологијата за утврдување на адекватноста на ка-

питалот, и  

- во секој момент, стапката на покриеност е најмал-

ку 2%;  

За потребите на ставот 1 алинеја 2 од оваа пот-

точка, покриените обврзници треба да се издадени врз 

основа на една или повеќе од следниве категории изло-

жености: 

- изложености кон или изложености гарантирани од 

Народната банка, централната влада на Република Се-

верна Македонија, регионална власт, локална самоуп-

рава или јавна институција во Република Северна Ма-

кедонија, 

- изложености кон или изложености гарантирани од 

централна влада или централна банка на друга земја, 

мултилатерални развојни банки или меѓународни орга-

низации за кои е утврден степен на кредитен квалитет 

од 1, согласно со регулативата на Народната банка за 

методологијата за утврдување на адекватноста на капи-

талот,  

- изложености кон или изложености гарантирани од 

регионалната власт, локалната самоуправа или јавна 

институција на друга земја коишто имаат третман на 

централна влада и за кои е утврден степен на кредитен 

квалитет од 1, согласно со регулативата на Народната 

банка за методологијата за утврдување на адекватноста 

на капиталот, 

- изложености кон или изложености гарантирани од 

лицата од алинеите 2 и 3 од овој став за кои е утврден 

степен на кредитен квалитет од 2, согласно со регула-

тивата на Народната банка за методологијата за ут-

врдување на адекватноста на капиталот, но само докол-

ку вкупниот износ на овие изложености не надминува 

20% од номиналната вредност на издадените покриени 

обврзници, 

- изложености кон други банки за кои е утврден 

степен на кредитен квалитет од 1, согласно со регула-

тивата на Народната банка за методологијата за ут-

врдување на адекватноста на капиталот. Вкупниот из-

нос на овие изложености не треба да надмине 15% од 

номиналната вредност на издадените покриени обврз-

ници. Изложеностите кон други банки со преостаната 

рочност до 100 дена не се смета дека ги исполнуваат 

условите од оваа потточка, 

- изложености обезбедени со станбени објекти, при 

што вкупниот износ на сите изложености не е поголем 

од 80% од пазарната вредност на станбените објекти, 

- изложености обезбедени со деловни објекти, при 

што вкупниот износ на сите изложености не е поголем 

од 60% од пазарната вредност на деловните објекти, 

- изложености обезбедени со бродови, при што 

вкупниот износ на сите изложености не е поголем од 

60% од пазарната вредност на бродовите; 

19.9. Изложености кон или изложености гарантира-

ни од мултилатерални развојни банки и меѓународни 

организации на кои им е доделен пондер на ризичност 

од 0%, согласно со регулативата на Народната банка за 

методологијата за утврдување на адекватноста на капи-

талот. 

За потребите на потточката 19.3 алинеја 3 и потточ-

ката 19.5 алинеја 2 од оваа точка, доколку средствата 

се на подружница или филијала на банката во друга 

земја, условите за повлекување на средствата треба да 

се предвидени во договор со централната банка на дру-

гата земја или врз основа на општоприфатени правила 

коишто се применуваат во земјата во која треба да се 

изврши непреченото повлекување на средствата. 

 

20.  Позициите од точката 19 потточка 19.8 од оваа 

одлука се вклучуваат во ВКЛА со корективен фактор 

од најмалку 7%. 
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Ниво 2 ликвидна актива 

 

21. Нивото 2 ликвидна актива се состои од две по-

днивоа: подниво 2А ликвидна актива и подниво 2Б 

ликвидна актива. 

На позициите коишто можат да се вклучат во по-

днивото 2А ликвидна актива се применува корективен 

фактор од најмалку 15%. 

На позициите коишто можат да се вклучат во по-

днивото 2Б ликвидна актива се применува: 

- соодветниот корективен фактор определен во точ-

ката 24 од оваа одлука; 

- корективен фактор од 30% на позициите од точка-

та 23 потточка 23.2 од оваа одлука; 

- корективен фактор од 50% на позициите од точка-

та 23 потточки 23.3 и 23.4 од оваа одлука. 

22. Во поднивото 2А ликвидна актива, банката ги 

вклучува следниве позиции: 

22.1. Изложеност кон или изложеност гарантирана 

од централната влада, централната банка, регионалната 

власт, локалната самоуправа или од јавна институција, 

доколку се применува пондер на ризичност од 20%, 

согласно со регулативата на Народната банка за мето-

дологијата за утврдување на адекватноста на капита-

лот; 

22.2. Висококвалитетни покриени обврзници коиш-

то ги исполнуваат следниве услови: 

- покриените обврзници ги исполнуваат условите 

од точката 19 потточка 19.8 алинеи 1, 2 и 3 од оваа од-

лука, 

- издадениот износ на покриени обврзници во 

странство е најмалку 250 милиони евра или најмалку 

25 милиони евра во денарска противвредност за покри-

ените обврзници издадени во Република Северна Ма-

кедонија, 

- од страна на призната ИКР им е доделен кредитен 

рејтинг којшто му одговара на степенот на кредитен 

квалитет од 2 или во отсуство на кредитен рејтинг, на 

необезбедениот дел од побарувањата на издавачот на 

покриените обврзници се применува пондер на ризич-

ност од 50%, согласно со регулативата на Народната 

банка за методологијата за утврдување на адекватноста 

на капиталот, и  

- во секој момент стапката на покриеност е најмал-

ку 7%. Покриените обврзници со кредитен рејтинг од 

страна на призната ИКР што му одговара на степенот 

на кредитен квалитет од 1, коишто не го исполнуваат 

минималниот износ од точката 19 потточка 19.8 алине-

ја 4 од оваа одлука, но ги исполнуваат условите од оваа 

потточка, можат да се вклучат во поднивото 2А лик-

видна актива како висококвалитетни покриени обврз-

ници, при што стапката на покриеност може да биде 

најмалку 2%;  

22.3. Покриени обврзници издадени од банки во 

други земји коишто ги исполнуваат следниве услови: 

- покриените обврзници со закон се дефинирани ка-

ко должнички инструменти издадени од друга банка, 

или од подружница што е во целосна сопственост на 

друга банка којашто ја гарантира целата емисија на 

покриените обврзници, при што купувачите на покрие-

ните обврзници имаат приоритет при наплатата во слу-

чај на неисполнување на обврските на издавачот, 

- издавачот и покриените обврзници се предмет на 

супервизија којашто има цел да ги заштити купувачите 

на покриените обврзници, согласно со закон, а супер-

визорските и регулаторните стандарди во другата земја 

се најмалку еднакви на тие што се применуваат во ЕУ,  

- издадени се врз основа на една или повеќе катего-

рии изложености од точката 19 потточка 19.8 став 2 

алинеи 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од оваа одлука, 

- покриените обврзници ги исполнуваат условите 

од точката 19 потточка 19.8 алинеи 3 и 5 од оваа од-

лука, и 

- во секој момент стапката на покриеност е најмал-

ку 7%. Доколку издадениот износ на покриените обврз-

ници е најмалку 500 милиони евра, стапката на покрие-

ност може да е најмалку 2%: 

22.4. Должнички хартии од вредност издадени од 

правни лица (корпоративни должнички хартии од вред-

ност) коишто ги исполнуваат следниве услови:  

- од страна на призната ИКР им е доделен кредитен 

рејтинг којшто му одговара на степенот на кредитен 

квалитет од 1, 

- издадениот износ на корпоративните должнички 

хартии во странство е најмалку 250 милиони евра или е 

најмалку 25 милиони евра во денарска противвредност 

за корпоративните должнички хартии издадени во Ре-

публика Северна Македонија, и  

- максималниот рок на достасување на хартиите од 

вредност на денот на нивното издавање е 10 години. 

23. Во поднивото 2Б ликвидна актива, банката ги 

вклучува следниве позиции: 

23.1. Вложувања на банката во хартии од вредност 

покриени со одредена актива (вложувања во секјурити-

зација) доколку станува збор за едноставна структура 

на секјуритизација во која може лесно да се идентифи-

кува и да се следи активата врз основа на која се изда-

дени хартиите од вредност и доколку се исполнети 

критериумите од точката 24 од оваа одлука;  

23.2. Висококвалитетни покриени обврзници коиш-

то ги исполнуваат следниве услови:  

- покриените обврзници ги исполнуваат условите 

од точката 19 потточка 19.8 алинеја 1 од оваа одлука, 

- банката којашто вложува во покриените обврзни-

ци најмалку на квартална основа ги добива податоците 

од точката 19 потточка 19.8 алинеја 3 од оваа одлука од 

издавачот на покриените обврзници; 

- издадениот износ на покриените обврзници во 

странство е најмалку 250 милиони евра или e најмалку 

25 милиони евра во денарска противвредност за покри-

ените обврзници издадени во Република Северна Ма-

кедонија, 

- покриените обврзници се издадени единствено врз 

основа на категориите изложености од точката 19 пот-

точка 19.8 став 2 алинеи 1 и 6 од оваа одлука, 

- на изложеностите врз основа на кои се издадени 

им е доделен пондер на ризичност од најмногу 35%, 

согласно со регулативата на Народната банка за мето-

дологијата за утврдување на адекватноста на капита-

лот, и 

- во секој момент стапката на покриеност е најмал-

ку 10%, при што издавачот е должен на месечна основа 

да го објавува исполнувањето на оваа стапка; 
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23.3.  Корпоративни должнички хартии од вредност 

коишто ги исполнуваат следниве услови:  

- од страна на призната ИКР им е доделен кредитен 

рејтинг којшто му одговара на степенот на кредитен 

квалитет од најмалку 3, 

- издадениот износ е најмалку 250 милиони евра за 

корпоративните должнички хартии од вредност изда-

дени во странство или е најмалку 25 милиони евра во 

денарска противвредност за корпоративните должнич-

ки хартии од вредност издадени во Република Северна 

Македонија и  

- максималниот рок на достасување на хартиите од 

вредност на денот на нивното издавање е 10 години; 

23.4. Акции коишто ги исполнуваат следниве ус-

лови:  

- се дел од Македонскиот берзански индекс (во по-

натамошниот текст: МБИ10) или се дел од берзански 

индекс на пазарот на друга земја, којшто од страна на 

надлежен орган во земјата е определен како главен 

берзански индекс. Доколку од страна на надлежен ор-

ган во другата земја не е определен главен берзански 

индекс, се подразбира индексот којшто е составен од 

акциите на најголемите правни лица во таа земја, 

- се изразени во денари, а ако се изразени во друга 

валута, можат да се вклучат во поднивото 2Б ликвидна 

актива, само до износот којшто ги покрива нето парич-

ните одливи на банката во таа валута или во земјата ка-

де што е преземен ликвидносниот ризик, и 

- претставуваат докажан извор на ликвидност во се-

кое време, вклучувајќи и во услови на стрес. Овој кри-

териум се смета дека е исполнет доколку во услови на 

стрес во период од 30 дена намалувањето на цената на 

акцијата не било поголемо од 40% или зголемувањето 

на корективниот фактор не било поголемо од 40 про-

центни поени;  

23.5. Ликвидносна поддршка со ограничена приме-

на (англ: restricted-use committed liquidity facility) одоб-

рена од централна банка, доколку се исполнети следни-

ве критериуми:  

- провизијата за целиот одобрен износ е еднаква на 

поголемиот износ од 75 основни поени годишно или 

најмалку 25 основни поени годишно над разликата во 

каматниот приход на средствата коишто служат за 

обезбедување на ликвидносната поддршка и каматниот 

приход на репрезентативно портфолио на ликвидносни 

средства по усогласувањето на евентуалните матери-

јални разлики во кредитниот ризик, 

- ликвидносната поддршка е обезбедена со неопто-

варено средство определено од централната банка што 

ја издава поддршката и коешто може брзо да се прене-

се на централната банка, неговата вредност по приме-

ната на соодветниот фактор утврден од страна на цен-

тралната банка е доволен за покривање на вкупниот из-

нос на ликвидносната поддршка и не влегува во 

пресметката на ВКЛА на банката,  

- централната банка има јавно објавена политика за 

одобрување ваква ликвидносна поддршка, во која се 

дефинирани критериумите за одобрувањето и условите 

за користење на ликвидносната поддршка, и 

- централната банка не може да ја отповика ликвид-

носната поддршка пред договорениот рок на достасу-

вање којшто не може да е пократок од 30 дена. 

24. Вложувањата во хартии од вредност покриени 

со одредена актива (секјуритизација) можат да се вклу-

чат во поднивото 2Б ликвидна актива, доколку ги ис-

полнуваат следниве услови: 

- од страна на призната ИКР им е доделен кредитен 

рејтинг којшто одговара на степен на кредитен квали-

тет од 1;  

- позицијата е во највисоката транша/највисоките 

транши на секјуритизацијата што има/ат највисок при-

оритет во наплатата во целиот животен век на секјури-

тизацијата, односно сите други транши на секјуритиза-

цијата ѝ се субординирани на позицијата во која вло-

жила банката во однос на наплатата на главницата и 

каматата; 

- активата врз основа на која се издадени хартиите 

од вредност се портфолија од изложености коишто се 

состојат од една од категориите изложености од ставот 

2 од оваа точка; 

- изложеностите не се одобрени од самата банка, 

нејзиното матично лице, подружница на банката, под-

ружница на матичното лице на банката или од друго 

лице со кое банката има блиски врски; 

- износот на траншата е најмалку 100 милиони евра, 

доколку е издадена во странство или најмалку 10 мили-

они евра во денарска противвредност, доколку е изда-

дена во Република Северна Македонија;  

- преостанатиот пондериран просечен животен век 

на траншата не е подолг од 5 години, при што се зема 

предвид стапката на предвремена отплата на изложе-

ностите врз основа на кои се издадени хартите од вред-

ност, којашто не може да биде пониска од 20%; 

- изложеностите се одобрени од друга банка или од 

финансиско лице. 

  За потребите на ставот 1 алинеја 3 од оваа точка, 

портфолијата на изложености се состојат од следниве 

категории изложености: 

- изложености обезбедени со станбени објекти со 

залог од прв ред, при што вкупниот износ на сите изло-

жености не е поголем од 80% од пазарната вредност на 

станбените објекти со кои се обезбедени тие изложе-

ности (показател ЛТВ) или вкупните обврски на секој 

должник врз основа на изложеноста обезбедена со 

станбен објект не надминуваат 45% од неговите вкуп-

ни приходи (показател ЛТИ); 

- изложености одобрени на правни лица во Репуб-

лика Северна Македонија, при што на датумот на изда-

вањето на хартиите од вредност најмалку 80% од вкуп-

ниот број должници чиишто изложености се дел од 

портфолиото се мали друштва и ниту еден од должни-

ците не е друга банка; 

- изложености врз основа на автомобилски кредити 

или лизинг на автомобили одобрени на должници во 

Република Северна Македонија, при што на сите изло-

жености во портфолиото е воспоставен залог или друго 

слично обезбедување коешто на издавачот на хартиите 

од вредност му дава право на сопственост на автомоби-

лот; 
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- изложености одобрени за потрошувачка на физич-

ки лица во Република Северна Македонија. 

 На позициите од оваа точка се применуваат сле-

дниве корективни фактори: 

- 25% на хартиите од вредност издадени врз основа 

на изложеностите од ставот 2 алинеи 1 и 3 од оваа 

точка; 

- 35% на хартиите од вредност издадени врз основа 

на изложеностите од ставот 2 алинеи 2 и 4 од оваа 

точка. 

 

Вложувања во удели на отворени инвестициски 

фондови 

 

25. Вложувањата во уделите на отворените инвес-

тициски фондови се распределуваат во соодветено ни-

во од ВКЛА во зависност од карактеристиките на имо-

тот во кој вложува инвестицискиот фонд, но најмногу 

до износот од 100 милиони евра во денарска про-

тиввредност и доколку се исполнети следниве услови: 

- друштвото коешто управува со инвестицискиот 

фонд е со седиште во Република Северна Македонија, 

или е со седиште во друга земја, во која друштвото е 

предмет на супервизија на надлежен супервизорски ор-

ган, на начин и според регулатива којашто е најмалку 

еднаква на регулативата во Република Северна Маке-

донија, при што Комисијата за хартии од вредност на 

Република Северна Македонија има воспоставено со-

одветна соработка со тој супервизорски орган; 

- проспектот или друг соодветен акт на фондот, 

содржи податоци за видот на имотот во кој вложува 

фондот, а доколку се дефинирани лимити на вложува-

њата, содржи и податоци за нивната висина и начинот 

на пресметка;  

- најмалку еднаш годишно банката има информа-

ции за работењето на инвестицискиот фонд коишто се 

однесуваат на имотот, обврските, приходите и актив-

ностите на фондот во текот на извештајниот период; 

- инвестицискиот фонд вложува само во позиции од 

ВКЛА или во деривати, при што вложувањата во дери-

вати се вршат само заради заштита од ризикот од про-

мена на каматните стапки, валутниот ризик или кре-

дитниот ризик во портфолиото на фондот. 

 Банката е должна да ги примени следниве мини-

мални корективни фактори на уделите во отворените 

инвестициски фондови, во зависност од видот на имо-

тот во кој вложува инвестицискиот фонд: 

- 0% за паричните средства и за изложеностите кон 

централните банки од точката 19 потточки 19.2 и 19.3 

од оваа одлука;  

- 5% за останатите позиции од нивото 1 ликвидна 

актива, освен за исклучително висококвалитетните 

покриени обврзници; 

- 12% за исклучително висококвалитетните покрие-

ни обврзници од точката 19 потточка 19.8 од оваа од-

лука; 

- 20% за позициите од поднивото 2А ликвидна ак-

тива; 

- 30% за хартиите од вредност покриени со одреде-

на актива од поднивото 2Б ликвидна актива од точката 

24 став 2 алинеи 1 и 3 од оваа одлука; 

- 35% за висококвалитетните покриени обврзници 

од поднивото 2Б ликвидна актива од точката 23 пот-

точка 23.2 од оваа одлука; 

- 40% за хартиите од вредност покриени со одреде-

на актива од поднивото 2Б ликвидна актива од точката 

24 став 2 алинеи 2 и 4 од оваа одлука; 

- 55% за корпоративните должнички хартии од 

вредност и акциите од поднивото 2Б ликвидна актива 

од точката 23 потточки 23.3 и 23.4 од оваа одлука. 

 За потребите на ставот 2 од оваа точка, банката е 

должна да го примени следниов пристап: 

- доколку може да се идентификуваат одделните 

позиции од имотот во кои  вложил инвестицискиот 

фонд, банката ги применува корективните фактори од 

ставот 2 од оваа точка за секоја позиција од ВКЛА; 

- доколку не можат да се идентификуваат одделни-

те позиции од имотот во кои вложил инвестицискиот 

фонд, банката претпоставува дека фондот вложувал во 

одделните позиции од ставот 2 од оваа точка, во обра-

тен редослед, почнувајќи од позицијата од ставот 2 

алинеја 8 кон позицијата од алинејата 1, имајќи го 

предвид дозволениот износ на вложувања определен во 

проспектот или друг интерен акт на фондот, сѐ додека 

не се постигне максималниот износ на уделите во отво-

рени инвестициски фондови од ставот 1 од оваа точка, 

којшто банката може да го вклучи во ВКЛА.    

 Банката е должна да развие детална методологија 

за утврдување на пазарната вредност и на соодветните 

корективни фактори коишто ќе се применуваат на уде-

лите во отворените инвестициски фондови. 

 По исклучок на ставот 4 од оваа точка, доколку 

вложувањата во уделите на отворените инвестициски 

фондови не се значајни за банката, банката може да го 

пренесе утврдувањето на пазарната вредност и на ко-

рективните фактори, и тоа на: 

- депозитарната банка на фондот, доколку фондот 

вложува единствено во хартии од вредност коишто се 

чуваат во депозитарната банка, или  

- друштвото за управување со инвестициски фонд, 

доколку друштвото ги исполнува условите од ставот 1 

алинеја 1 од оваа точка.  

Банката може да го искористи исклучокот од ставот 

5 од оваа точка, само доколку утврдувањето на пазар-

ната вредност и на корективните фактори извршено од 

депозитарната банка или од друштвото за управување 

со инвестициски фондови од ставот 5 од оваа точка, се 

проверува и се потврдува од овластен ревизор, најмал-

ку на годишна основа. 

Доколку банката не ги исполнува или престане да 

ги исполнува условите од ставовите 5 и 6 од оваа 

точка, должна е да го исклучи вложувањето во удели 

во отворени инвестициски фондови од ВКЛА, согласно 

со точката 13 став 2 од оваа одлука. 

По исклучок на ставот 7 од оваа точка, банката мо-

же да не го исклучи вложувањето во уделите на соод-

ветниот отворен инвестициски фонд од ВКЛА, доколку 

нејзиното вложување не надминува 10% од вкупниот 

имот на фондот. 
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Ограничувања, приспособувања и начин на 

пресметка на структурата на ВКЛА 

 

26. При утврдувањето на структурата на ВКЛА, 

банката треба да ги примени следниве ограничувања: 

- најмалку 60% од ВКЛА се позиции од нивото 1 

ликвидна актива; 

- најмалку 30% од ВКЛА се позиции од нивото 1 

ликвидна актива без износот на исклучително високок-

валитетните покриени обврзници од точката 19 потточ-

ка 19.8 од оваа одлука; 

- најмногу 15% од ВКЛА се позиции од поднивото 

2Б ликвидна актива. 

Ограничувањата од ставот 1 од оваа точка се 

пресметуваат по примената на соодветните корективни 

фактори, определени во оваа одлука и по примената на 

приспособувањата од точката 27 од оваа одлука. 

27. Банката е должна да изврши приспособување на 

износот на одделните нивоа од ВКЛА согласно со пра-

вилата од прилогот бр. 1 од оваа одлука, пред да го ут-

врди исполнувањето на ограничувањата од точката 26 

од оваа одлука.  

 

VII. НЕТО ПАРИЧЕН ОДЛИВ 

 

28. Нето паричниот одлив претставува разлика по-

меѓу вкупниот износ на паричните одливи, утврдени 

согласно со главата VIII од оваа одлука, и збирот на па-

ричните приливи, и тоа на: 

- неограничените парични приливи од ставот 2 али-

неја 1 од оваа точка; 

- помалиот износ од: (1) делумно ограничените па-

рични приливи од ставот 2 алинеја 2 од оваа точка и (2) 

90% од вкупните парични одливи од главата VIII од 

оваа одлука, намалени за износот од алинејата 1 од 

оваа точка; 

- помалиот износ од: (1) ограничените парични прили-

ви од ставот 2 алинеја 3 од оваа точка и (2) 75% од вкупни-

те парични одливи од главата VIII од оваа одлука, намале-

ни за износите од алинеите 1 и 2 оваа точка. 

За потребите на оваа точка и прилогот бр. 2 којшто 

е составен дел на оваа одлука: 

- неограничените парични приливи се еднакви на 

збирот на паричните приливи коишто ги исполнуваат 

условите од точките 56 и 57 од оваа одлука; 

- делумно органичените парични приливи се парич-

ните приливи коишто ги исполнуваат условите од точ-

ката 58 од оваа одлука; 

- ограничените парични приливи ги опфаќаат сите 

останати парични приливи коишто не ги исполнуваат 

условите од точките 56, 57 и 58 од оваа одлука и на кои 

се применува ограничувањето од точката 55 став 1 од 

оваа одлука. 

Нето паричниот одлив од ставот 1 од оваа точка и 

износите од ставот 1 алинеи 2 и 3 од оваа точка не мо-

жат да бидат помали од нула.  

 При утврдувањето на нето паричниот одлив од ста-

вот 1 од оваа точка, банката ги зема предвид паричните 

одливи и паричните приливи коишто ќе се случат во 

следните 30 дена, вклучувајќи ја и каматата којашто 

очекува дека ќе ја добие и ќе ја исплати во тој период. 

Банката го утврдува износот на нето паричниот од-

лив од ставот 1 од оваа точка со користење на форму-

лата од прилогот бр. 2 од оваа одлука. 

 

VIII. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ 

 

29. Во паричните одливи се вклучуваат: 

- паричните одливи врз основа на стабилните мали 

депозити од точката 30 од оваа одлука, останатите ма-

ли депозити од точката 31 од оваа одлука, имајќи ги 

предвид одредбите од точката 32 од оваа одлука и на 

малите депозити прибрани од други земји согласно со 

точката 33 од оваа одлука;  

- паричните одливи врз основа на оперативните 

депозити од точката 34 од оваа одлука; 

- паричните одливи врз основа на другите обврски 

на банката од точките 35, 36, 37, 38, 39 и 40 од оваа од-

лука; 

- паричните одливи врз основа на преземените вон-

билансни обврски од точката 41 од оваа одлука, имајќи 

ги предвид одредбите од точката 42 од оваа одлука; и 

- дополнителните парични одливи од точките 43, 

44, 45, 46, 47, 48 и 49 од оваа одлука. 

Вкупниот износ на паричните одливи се утврдува 

како производ на состојбата на позициите од ставот 1 

од оваа точка и соодветната стапка на одлив, односно 

стапка на користење, определени во оваа глава од од-

луката, поделен со 100.  

На паричните одливи врз основа на обврските ко-

ишто не се опфатени во ставот 1  од оваа точка, се при-

менува стапка на одлив или стапка на користење од 

100%. 

 

Мали депозити 

  

30. Стабилните мали депозити се депозитите ко-

ишто, согласно со закон, се предмет на обештетување 

од Фондот за осигурување на депозитите (во поната-

мошниот текст: Фондот) или од шема за осигурување 

депозити во друга земја според која се врши осигурува-

ње на депозитите најмалку на начин на кој Фондот 

врши осигурување на депозитите во Република Север-

на Македонија и коишто исполнуваат еден од следниве 

услови:  

30.1. Постои мала веројатност за повлекување на 

депозитот поради воспоставениот деловен однос меѓу 

депонентот и банката, што подразбира дека во момен-

тот на утврдувањето на паричниот одлив е исполнет 

најмалку еден од следниве критериуми:  

- депонентот има договорен однос со банката кој-

што трае најмалку 12 месеци,  

- депонентот користи станбен кредит или друг дол-

горочен кредит од банката, или 

- депонентот користи најмалку уште еден производ 

на банката, којшто не е кредит; 

30.2. Станува збор за средства на трансакциска 

сметка, на која редовно има прилив/одлив на средства 

врз основа на плата или други приходи на депонентот. 

  На стабилните мали депозити од оваа точка се 

применува стапка на одлив од 5%. 
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31. На останатите мали депозити коишто не ги ис-

полнуваат критериумите од точката 30 од оваа одлука 

се применува стапка на одлив од 10%, со исклучок на 

депозитите што ги исполнуваат следниве критериуми, 

на кои се применуваат стапките на одлив утврдени сог-

ласно со ставовите 2 и 3 од оваа точка:  

31.1. Вкупниот износ на сите депозити на депонен-

тот кај банката и кај групата на која ѝ припаѓа банката 

надминува 100.000 евра во денарска противвредност; 

31.2. Депозитот е на сметка до која може да се 

пристапи само преку интернет; 

31.3. Депозитот е со каматна стапка којашто испол-

нува кој било од следниве услови: 

- каматната стапка значително ја надминува просеч-

ната стапка за слични производи,  

- приносот од каматата зависи од приносот на еден 

или повеќе пазарни индекси или  

- приносот од каматата зависи од која било пазарна 

варијабла, со исклучок на променливите каматни ста-

пки; 

31.4. Депозитот е со фиксен рок на достасување кој-

што истекува во следните 30 дена или е со фиксен от-

казен рок пократок од 30 дена, со исклучок на депози-

тите од точката 32 став 1 од оваа одлука; 

31.5. Депонентот не е резидент на Република Север-

на Македонија или депозитот е изразен во друга валута 

различна од денарот (за депозитите во Република Се-

верна Македонија) или депонентот не е резидент на 

земјата во која банката има подружница или филијала 

или депозитот е изразен во друга валута различна од 

валутата на земјата во која банката има подружница 

или филијала (за депозитите во странство).  

 Банката е должна да ја оцени веројатноста за одлив 

на депозитите од ставот 1 од оваа точка и во своите ин-

терни акти да ја утврди стапката на одлив којашто мо-

же да се движи: 

- помеѓу 10% и 15% за депозитите коишто го ис-

полнуваат критериумот од ставот 1 потточка 31.1 од 

оваа точка или коишто исполнуваат кои било два кри-

териума од ставот 1 потточки 31.2, 31.3, 31.4 и 31.5 од 

оваа точка,  

- помеѓу 15% и 20% за депозитите коишто го ис-

полнуваат критериумот од ставот 1 потточка 31.1 од 

оваа точка и најмалку уште еден критериум од ставот 1 

потточки 31.2, 31.3, 31.4 и 31.5 од оваа точка или ис-

полнуваат најмалку три критериуми од ставот 1 од 

оваа точка. 

Доколку банката не изврши оцена на веројатноста 

за одлив на депозитите од ставот 1 од оваа точка, долж-

на е да примени стапка на одлив од 20%.  

Гувернерот на Народната банка може да ѝ наложи 

на банката да примени повисоки стапки на одлив од 

тие предвидени во нејзините интерни акти, согласно со 

природата, видот и обемот на финансиските активнос-

ти коишто ги врши банката. 

32. По исклучок на точките 30 и 31 од оваа одлука, 

банката може да не ги вклучи во пресметката на парич-

ните одливи следниве орочени депозити (да примени 

стапката на одлив од 0%):  

- депонентот не смее да го повлече депозитот во 

следните 30 дена или 

- во случај на можност за предвремено повлекување 

на депозитот во следните 30 дена, депонентот треба да 

плати парична казна којашто се состои од загубената 

камата за периодот меѓу датумот на повлекување на 

средствата и датумот на достасување на депозитот, зго-

лемена за дополнителен износ на казна, којшто не мора 

да го надмине износот на каматата за периодот од да-

тумот на вложување на депозитот до датумот на повле-

кувањето.  

Доколку дел од орочениот депозит од ставот 1 од 

оваа точка може да се повлече без парична казна, на тој 

дел од депозитот се применуваат соодветните стапки 

на одлив од точките 30 или 31 од оваа одлука. На пре-

останатиот дел од орочениот депозит се применуваат 

одредбите од ставот 1 од оваа точка.  

На орочените депозити коишто се веќе откажани од 

депонентот и коишто имаат преостанат рок на достасу-

вање којшто е пократок од 30 дена, а за кои е поднесе-

но барање за исплата, се применува стапка на одлив од 

100%. 

33. На прибраните мали депозити во други земји се 

применува стапката на одлив определена во соодветна-

та регулатива на другата земја, само доколку таа стапка 

е повисока од стапките на одлив определени во точки-

те 30, 31 или 32 од оваа одлука.  

 

Оперативни депозити 

 

34. Оперативните депозити се депозити кај банката 

коишто служат за извршување: 

- активности на порамнување, давање услуги на чу-

вање имот, управување со средства и други слични ак-

тивности коишто ги нуди банката во рамките на вос-

поставниот деловен однос со клиентот, или 

- други активности за кои е воспоставен постојан 

деловен однос со клиентот нефинансиско правно лице.  

Како оперативни депозити се сметаат депозитите 

од ставот 1 од оваа точка кај кои се предвидени правни 

или оперативни ограничувања поради кои постои мала 

веројатност за одлив на средствата во следните 30 

дена.  

Во активностите од ставот 1 алинеја 1 од оваа точка 

се вклучуваат само оние активности на порамнување, 

давање услуги на чување имот, управување со средства 

и други слични активности коишто се значајни за кли-

ентот, односно коишто имаат значително влијание врз 

неговото работење.  

За потребите на ставот 1 алинеја 2 од оваа точка, се 

смета дека е воспоставен постојан деловен однос со 

клиент нефинансиско правно лице, доколку се испол-

нети следниве услови:  

- каматната стапка за депозитот е најмалку 5 основ-

ни поени под стапката што преовладува за депозитите 

на правни лица, но не е негативна,  

- депозитот се чува на посебни сметки, при што ви-

сината на каматната стапка не е причина клиентот да 

чува средства на овие сметки над нивото потребно за 

извршување на активностите опфатени со деловниот 

однос,  
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- на редовна основа се вршат значителни износи на 

приливи/одливи и  

- односот со клиентот трае најмалку 24 месеци или 

депозитот се користи за извршување најмалку две ус-

луги од банката (на пример: пристап до домашниот или 

меѓународниот платен промет, тргување со хартии од 

вредност или депозитарни услуги и слично).   

 Во утврдувањето на износот на оперативните депо-

зити од ставот 1 од оваа точка се вклучува само оној 

дел од депозитот којшто е потребен за вршење на ак-

тивностите од ставот 1 од оваа точка.  

На оперативните депозити коишто ги исполнуваат 

условите од оваа точка се применува стапка на одлив 

од 25%. На вишокот средства над износот од ставот 5 

од оваа точка се применуваат соодветните стапки на 

одлив од точката 35 од оваа одлука. 

 По исклучок на ставот 6 од оваа точка, на депози-

тите од ставот 1 алинеја 1 од оваа точка коишто се 

предмет на обештетување од Фондот или се опфатени 

со шема за осигурување депозити во друга земја спо-

ред која се врши осигурување на депозитите најмалку 

на начин на кој Фондот врши осигурување на депози-

тите во Република Северна Македонија, се применува 

стапка на одлив од 5%. 

Средствата на кореспондентните сметки од други 

банки и депозитите за извршување брокерски услуги 

не се сметаат како оперативни депозити и на нив се 

применува стапка на одлив од 100%.  

 

Други обврски (неоперативни депозити) 

 

35. На депозитите или на делот од депозитите од 

нефинансиски правни лица коишто не ги исполнуваат 

условите од точката 34 од оваа одлука и на депозитите 

или на делот од депозитите од централни влади, цен-

трални банки, мултилатерални развојни банки и јавни 

институции, се применува стапка на одлив од 40%.  

 По исклучок од ставот 1 од оваа точка, на депози-

тите од лицата од ставот 1 од оваа точка коишто се 

предмет на обештетување од Фондот или се опфатени 

со шема за осигурување на депозитите во друга земја 

според која се врши осигурување на депозитите нај-

малку на начин на кој Фондот врши осигурување на 

депозитите во Република Северна Македонија, се при-

менува стапка на одлив од 20%. 

36. На обврските поврзани со оперативното работе-

ње на банката (обврски што креираат оперативни тро-

шоци за банката) се применува стапка на одлив од 0%. 

37. На обврските врз основа на обезбедено кредити-

рање и на трансакциите предизвикани од пазарот на ка-

питал коишто достасуваат во следните 30 дена се при-

менуваат следниве стапки на одлив: 

- 0%, за обврските коишто се обезбедени со пози-

ции коишто би ги исполниле условите за вклучување 

во нивото 1 ликвидна актива од точката 19 од оваа од-

лука, со исклучок на исклучително висококвалитетните 

покриени обврзници од точката 19 потточка 19.8 од 

оваа одлука; 

- 7%, за обврските коишто се обезбедени со исклу-

чително висококвалитетните покриени обврзници ко-

ишто би ги исполниле условите од точката 19 потточка 

19.8 од оваа одлука; 

- 15%, за обврските коишто се обезбедени со пози-

ции коишто би ги исполниле условите за вклучување 

во поднивото 2А ликвидна актива, согласно со точка 

22 од оваа одлука; 

- 25%, за обврските коишто се обезбедени со хар-

тии од вредност покриени со одредена актива коишто 

би ги исполниле условите од точката 24 став 2 алинеи 

1 и 3 од оваа одлука; 

- 30%, за обврските коишто се обезбедени со висо-

коквалитетни покриени обврзници коишто би ги ис-

полниле условите од точката 23 поточка 23.2 од оваа 

одлука; 

- 35%, за обврските коишто се обезбедени со хар-

тии од вредност покриени со одредена актива коишто 

би ги исполниле условите од точката 24 став 2 алинеи 

2 и 4 од оваа одлука; 

- 50%, за обврските коишто се обезбедени со корпо-

ративни должнички хартии од вредност или со акции 

коишто би ги исполниле условите од точката 23 пот-

точки 23.3 и 23.4 од оваа одлука; 

- минималните корективни фактори од точката 25 

ставови 2 и 3 од оваа одлука, за обврските коишто се 

обезбедени со удели во отворени инвестициски фондо-

ви коишто би ги исполниле условите за вклучување во 

соодветното ниво од ВКЛА, согласно со точката 25 од 

оваа одлука; 

- 100% за сите други обврски коишто се обезбедени 

со средства коишто не се опфатени во останатите али-

неи од овој став (неликвидна актива).  

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, на об-

врските врз основа на обезбедено кредитирање и на 

трансакциите предизвикани од пазарот на капитал 

склучени со Народната банка, се применува стапка на 

одлив од 0%. Доколку трансакцијата е склучена со цен-

трална банка на друга земја, преку филијала на банката 

во другата земја, се применува стапка на одлив од 0% 

само доколку филијалата има ист пристап до ликвид-

носна поддршка одобрена од централната банка на 

другата земја, дури и во услови на стрес, како и остана-

тите банки во другата земја.    

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, на об-

врските врз основа на обезбедено кредитирање и на 

трансакциите предизвикани од пазарот на капитал на 

кои, согласно со ставот 1 од оваа точка се применува 

стапка на одлив којашто е повисока од 25%, банката 

може да примени стапка на одлив од 25%, доколку 

трансакцијата е склучена со: 

- централната влада, јавна институција, регионална 

власт или локална самоуправа во Република Северна 

Македонија; 

- централна влада, јавна институција, регионална 

власт или локална самоуправа на друга земја, доколку 

трансакцијата ја врши подружница на банката во дру-

гата земја; 

- мултилатерална развојна банка. 
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На обврските врз основа на обезбедено кредитира-

ње и на трансакциите предизвикани од пазарот на ка-

питал склучени со јавната институција, регионалната 

власт или локалната самоуправа од ставот 3 алинеи 1 и 

2 од оваа точка, може да се примени стапка на одлив од 

25%, само доколку за јавната институција, регионална-

та власт или локалната самоуправа се применува пон-

дер на ризичност од 20%, согласно со регулативата на 

Народната банка за методологијата за утврдување на 

адекватноста на капиталот. 

38. Банката утврдува одлив од своп на обезбедува-

ња (англ. collateral swap) или од трансакции со слични 

карактеристики, којшто достасува во следните 30 дена, 

доколку на средството што е добиено од другата дого-

ворна страна се применува понизок корективен фактор 

од корективниот фактор што се применува на сред-

ството што ѝ е дадено на другата договорна страна, 

согласно со главата VI од оваа одлука. Одливот се ут-

врдува како производ на пазарната вредност на сред-

ството коешто банката го добила од другата договорна 

страна и разликата помеѓу соодветниот корективен 

фактор на средството коешто банката ѝ го дала на дру-

гата договорна страна и соодветниот корективен фак-

тор на средството што банката го добила од другата до-

говорна страна. За потребите на оваа пресметка, на 

средствата коишто не ги исполнуваат условите за вклу-

чување во ВКЛА се применува корективен фактор од 

100%. 

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, на свопови-

те на обезбедувања и на трансакциите со слични карак-

теристики склучени со Народната банка или со цен-

трална банка на друга земја соодветно се применуваат 

одредбите од точката 37 став 2 од оваа одлука. 

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, на свопови-

те на обезбедувања и на трансакциите со слични карак-

теристики склучени со централната влада, јавна инсти-

туција, регионалната власт или локалната самоуправа 

во Република Северна Македонија, со централната 

влада, јавна институција, регионалната власт или ло-

калната самоуправа на друга земја или со мултилате-

рална развојна банка, соодветно се применуваат одред-

бите од точката 37 ставови 3 и 4 од оваа одлука. 

39. На записите, обврзниците и другите должнички 

хартии од вредност издадени од банката се применува 

стапка на одлив од 100%. По исклучок, на обврзниците 

коишто им се целосно продадени на физички лица и на 

мали друштва и за кои се предвидени ограничувања 

коишто не даваат можност како купувачи на овие об-

врзници да се јават други лица, освен физичките лица и 

малите друштва, се применува соодветната стапка на 

одлив за мали депозити од точките 30, 31, 32 и 33 од 

оваа одлука.  

40. На средствата коишто банката ги зела на заем, 

коишто не се обезбедени со други средства и коишто 

достасуваат во следните 30 дена, се применува стапка 

на одлив од 100%, освен доколку средствата коишто 

банката ги зела на заем се во нејзина сопственост и не 

се дел од ВКЛА на банката.  

Преземени вонбилансни обврски 

 

41. Паричните одливи од преземените вонбилансни 

обврски за ликвидносна поддршка и од преземените вон-

билансни обврски за кредитирање (во понатамошниот 

текст: преземени вонбилансни обврски) се утврдуваат ка-

ко дел од максималниот износ којшто може да биде иско-

ристен во следните 30 дена (неискористен дел од преземе-

ните вонбилансни обврски), намален за износот на вонби-

лансните обврски врз основа на финансирање на тргов-

ската размена и за вредноста на обезбедувањето дадено на 

банката утврдена согласно со точката 16 став 2 од оваа 

одлука, доколку обезбедувањето:  

- може повторно да се користи од банката за повле-

кување дополнителни ликвидни средства;  

- не влегува во пресметката на ВКЛА, и  

- не е издадено од клиентот на кого му е одобрена 

вонбилансната обврска или од лице поврзано со него.  

42. На неискористениот дел од преземените вонби-

лансни обврски од точката 41 од оваа одлука којшто 

може да биде искористен во следните 30 дена се при-

менуваат следниве стапки на користење: 

- 5% на неискористениот дел од преземените вон-

билансни обврски,  доколку ги исполнува условите за 

вклучување во портфолиото на мали кредити, согласно 

со регулативата на Народната банка за методологијата 

за утврдување на адекватноста на капиталот; 

- 10% на неискористениот дел од преземените вон-

билансни обврски за кредитирање, доколку клиентот е 

нефинансиско правно лице (со исклучок на малите 

друштва коишто се вклучени во алиенејата 1 од овој 

став), централната влада, централната банка, јавна инс-

титуција или мултилатерална развојна банка; 

- 30% на неискористениот дел од преземените вон-

билансни обврски за ликвидносна поддршка, доколку 

клиентот е лице од алинејата 2 од овој став; 

- 10% на неискористениот дел од преземените вон-

билансни обврски за ликвидносна поддршка на правно 

лице со посебна намена коешто е основано единствено 

за вршење активности поврзани со спроведување една 

или повеќе трансакции на секјуритизација, доколку 

преземената вонбилансна обврска се користи за купу-

вање изложености кон нефинансиски лица, со исклу-

чок на хартии од вредност, доколку неискористениот 

дел го надминува износот на купените изложености, а 

согласно со договорот, максималниот износ што може 

да се искористи не може да го надмине износот на ку-

пените изложености; 

- 40% на неискористениот дел од преземените вон-

билансни обврски кон други банки; 

- 40% на неискористениот дел од преземените вон-

билансни обврски за кредитирање кон лица од финана-

сискиот сектор коишто се предмет на супервизија од 

соодветно регулаторно тело, вклучувајќи ги и друштва-

та за осигурување, инвестициските друштва, отворени-

те инвестициски фондови и затворените инвестициски 

фондови; 

- 100% на неискористениот дел од преземените вон-

билансни обврски за ликвидносна поддршка коишто не 

ги исполнуваат условите од алинејата 4 од овој став; 
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- 100% на неискористениот дел од преземените вон-

билансни обврски на сите други лица од финансискиот 

сектор коишто не се опфатени во претходните алинеи 

од овој став. 

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, Развојната 

банка на Северна Македонија може да ги примени со-

одветните стапки на користење од ставот 1 алинеи 1 и 

2 од оваа точка на преземените вонбилансни обврски 

одобрени на други банки заради одобрување кредити 

од промотивен карактер (англ. promotional lenders), до-

колку тие кредити ги исполнуваат условите од ставот 1 

алинеи 1 и 2 од оваа точка.  

На кредитите од промотивен карактер коишто се 

одобрени преку друга банка, како посредник, банката 

посредничка може да ги примени соодветните стапки 

на користење определени со ставот 1 алинеи 1 и 2 од 

оваа точка.  

За потребите на ставовите 2 и 3 од оваа точка и точ-

ката 52 потточка 52.1  став 2 од оваа одлука, кредитите 

од промотивен карактер им се одобруваат на нефинан-

сиски лица на неконкурентна и непрофитна основа за-

ради остварување на политиката на централната влада 

или на локалната самоуправа и регионалната власт. 

Преземените вонбилансни обврски може да се корис-

тат од лицето на кое му се одобрени само за промотив-

ни кредити, и тоа до износот на побараните промотив-

ни кредити, за што е обезбедено редовно известување 

за употребата на исплатените средства.  

 

Дополнителни парични одливи 

 

43. За обезбедувањето коешто е дадено од банката 

во рамките на склучените договори за деривати и ко-

ешто би ги исполнило условите за вклучување во ниво-

то 2 ликвидна актива, согласно со главата VI од оваа 

одлука, банката е должна да пресмета износ на допол-

нителен паричен одлив од 20% од вредноста на обезбе-

дувањето.  

 За обезбедувањето коешто е дадено од банката во 

рамките на склучените договори за деривати и коешто 

би ги исполнило условите за исклучително висококва-

литетни покриени обврзници од точката 19 потточка 

19.8 од оваа одлука, банката е должна да пресмета из-

нос на дополнителен паричен одлив од 10% од вред-

носта на обезбедувањето.  

44. Банката е должна да го утврди износот на до-

полнителниот паричен одлив од сите склучени догово-

ри чиишто договорни услови би довеле до барање за 

дополнителен износ на обезбедување или до дополни-

телен паричен одлив во следните 30 дена, заради зна-

чително намалување на кредитната способност на бан-

ката и да ја извести Народната банка за висината и ос-

новот на тој одлив, во рокот определен во точката 71 

став 2 од оваа одлука. 

Имајќи ја предвид висината на одливот и неговата 

значајност за банката, Народната банка ќе ја извести 

банката дали да пресметува дополнителен паричен од-

лив за договорите од ставот 1 од оваа точка и во тој 

случај банката е должна да примени стапка на одлив од 

100% на паричниот одлив или на дополнителниот из-

нос на обезбедувањето. 

За потребите на ставот 1 од оваа точка, банката е 

должна на редовна основа да утврдува кое намалување 

на нејзината кредитна способност е значајно од аспект 

на секој склучен договор од ставот 1 од оваа точка и да 

ја извести Народната банка за добиените резултати во 

рокот определен во точката 71 став 2 од оваа одлука. 

45. Банката е должна да утврди дополнителен пари-

чен одлив за дополнителниот износ на обезбедување 

којшто би бил потребен заради влијанието на негатив-

ните движења на пазарот врз склучените договори за 

деривати, доколку тие договори се значајни за банката. 

Дополнителниот паричен одлив од ставот 1 од оваа 

точка е еднаков на најголемиот дополнителен износ на 

обезбедување, достигнат во претходните две години, 

утврден на нето-основа за период од 30 дена.  

 За потребите на ставот 1 од оваа точка, склучените 

договори за деривати се сметаат за значајни за банката 

доколку нивната вкупна номинална вредност надмина-

ла 10% од нето паричните одливи на банката, утврдени 

согласно со главата VII од оваа одлука, барем еднаш во 

претходните две години. За потребите на овој став, не-

то паричните одливи се утврдуваат без да се земе пред-

вид дополнителниот паричен одлив од ставот 1 од оваа 

точка. 

46. На нето паричниот одлив врз основа на догово-

рите за деривати, со исклучок на договорите од точки-

те 43, 44 и 45 од оваа одлука, којшто се очекува во 

следните 30 дена се применува стапка на одлив од 

100%.  

Паричните одливи и паричните приливи врз основа 

на договорите од ставот 1 од оваа точка коишто треба 

да се случат во следните 30 дена се утврдуваат на нето-

основа само доколку во договорот за дериват е предви-

дено билансно нетирање на побарувањата и обврските 

со другата договорна страна.  

По исклучок на ставот 2 од оваа точка, банката ќе 

ги утврди паричните одливи и приливи на нето-основа 

и од дериватите во странска валута кај кои е договоре-

на целосна размена на номиналната вредност во ист 

момент или најдоцна до крајот на денот, дури и докол-

ку не е предвидено билансно нетирање на побарувања-

та и обврските со другата договорна страна. 

За потребите на оваа точка, при утврдувањето на 

паричните одливи и приливи на нето-основа, банката 

не го зема предвид износот на обезбедувањето што би 

го дала или што би го добила во следните 30 дена. По 

исклучок, при утврдувањето на паричните одливи и 

приливи на нето-основа, банката може да го земе пред-

вид обезбедувањето што би го добила доколку се ис-

полнети следниве услови: (1) обезбедувањето ги ис-

полнува критериумите за вклучување во ВКЛА, сог-

ласно со главата VI од оваа одлука и (2) нема правни и 

оперативни пречки за банката за користење на добие-

ното обезбедувањето за други цели.  

47. Банката е должна да утврди дополнителен пари-

чен одлив за кратките позиции покриени со необезбе-

дени трансакции на добивање хартии од вредности или 
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стоки на заем, во износ од 100% од пазарната вредност 

на хартијата од вредност или стоката, освен доколку 

условите под кои е склучена трансакцијата предвиду-

ваат обврска за враќање на хартијата од вредност или 

стоката по истекот на следните 30 дена. Доколку крат-

ката позиција е покриена со обезбедена трансакција 

финансирана со хартии од вредност, банката примену-

ва стапка на одлив од 0%. 

48. Банката е должна да утврди дополнителен пари-

чен одлив со примена на стапка на одлив од 100% на: 

- вишокот на обезбедување со кое банката распо-

лага, а коешто врз основа на договор, другата договор-

на страна може да го отповика во кое било време; 

- обезбедувањето коешто може да биде побарано од 

другата договорна страна во следните 30 дена; 

- обезбедувањето коешто ги исполнува критериу-

мите за вклучување во ВКЛА, согласно со главата VI 

од оваа одлука, доколку тоа обезбедување може да би-

де заменето со обезбедување коешто нема да ги испол-

нува критериумите за вклучување во ВКЛА, без сог-

ласност од банката; 

- финансирањето преку хартии од вредност покрие-

ни со одредена актива, покриени обврзници и други 

слични финансиски инструменти коишто достасуваат 

во следните 30 дена, доколку овие инструменти се из-

дадени од банката или од правно лице со посебна наме-

на коешто е основано за вршење активности поврзани 

со секјуритизација и чиешто работење е спонзорирано 

од банката. 

На сите останати необезбедени обврски коишто 

достасуваат во следните 30 дена и не се опфатени во 

оваа точка, банката применува стапка на одлив од 

100%.  

 На депозитите коишто се добиени како обезбедува-

ње банката е должна да утврди паричен одлив со при-

мена на соодветните стапки на одлив од ставот 1 од 

оваа точка и од точките 44, 45 и 46 од оваа одлука, при 

што депозитот нема да се смета како мал депозит, опе-

ративен депозит или друга обврска од оваа глава или 

како останата обврска од ставот 2 од оваа точка.  

 Доколку збирот на сите договорени обврски за фи-

нансирање на нефинансиско лице во следните 30 дена, 

со исклучок на обврските опфатени во оваа точка и во 

останатите точки од оваа глава, го надминува збирот 

на паричните приливи од тоа лице утврдени согласно 

со точката 52 поточка 52.1 од оваа одлука, банката е 

должна на надминувањето да примени стапка на одлив 

од 100%.  

49. Банката е должна на редовна основа да ја оцени 

веројатноста и износот на паричните одливи коишто 

може да настанат во следните 30 дена од други произ-

води и услуги коишто не се опфатени во оваа глава од 

одлуката. Во оцената се вклучуваат најмалку: 

- другите вонбилансни обврски и обврски за финан-

сирање, вклучувајќи ги и отповикливите обврски за 

финансирање; 

- неискористените кредити и аванси на правни 

лица; 

- неповлечените средства врз основа на склучени 

договори за кредити покриени со станбени објекти; 

- кредитните картички; 

- дозволените пречекорувања на трансакциски 

сметки; 

- планираните одливи поврзани со обновување на 

постојните или одобрување нови кредити на физички и 

правни лица; 

- обврските врз основа на останати деривати коиш-

то не се опфатени во оваа глава; 

- вонбилансните обврски за финансирање на тргов-

ската размена. 

 

Оцената од ставот 1 од оваа точка се врши со ко-

ристење на претпоставките за утврдување услови на 

стрес, при што банката го има предвид репутацискиот 

ризик на кој може да биде изложена доколку не го 

обезбеди финансирањето на наведените производи и 

услуги. 

Најмалку еднаш годишно, банката ја известува На-

родната банка за сите производи и услуги за кои, сог-

ласно со оцената од ставот 1 од оваа точка, утврдила 

дека веројатноста и износот на парични одливи се зна-

чајни за работењето на банката.  

Врз основа на доставената анализа од ставот 3 од 

оваа точка, Народната банка ја утврдува висината на 

стапката на одлив.  

Стапката на користење на вонбилансните обврски 

од ставот 1 алинеја 8 од оваа точка е 5%.    

 

IX. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ 

 

50. Во пресметката на нето-паричниот одлив од 

точката 28 од оваа одлука се вклучуваат паричните 

приливи коишто, согласно со договор, се очекува да се 

случат во следните 30 дена, при што тие приливи не се 

поврзани со побарувања коишто се достасани, нефун-

кционални или за кои банката очекува дека нема да се 

наплатат во следните 30 дена. 

За потребите на ставот 1 од оваа точка, на парични-

те приливи коишто се очекува да се случат во следните 

30 дена се применуваат стапките на прилив од точките 

51 и 52 од оваа одлука.  

Приливите што се остваруваат во трети земји каде 

што постојат ограничувања во однос на трансферот на 

средствата или приливите што се изразени во некон-

вертибилни валути, можат да се вклучат во пресметка 

на паричните приливи, само до износот којшто соод-

ветствува со одливот којшто се остварува во таа земја 

или во таа неконвертибилна валута. 

 

Стапки на приливи 

 

51. Банката применува стапка на прилив од 100% 

на паричните приливи врз основа на: 

- побарувањата од централни банки и од финансис-

ки лица со преостаната рочност до 30 дена;   

- приливи врз основа на финансирање на трговската 

размена, коишто автоматски се остваруваат во случај 

на неисполнување на обврските, со преостаната роч-

ност до 30 дена; 
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- хартии од вредност коишто достасуваат во след-

ните 30 дена; 

- побарувањата врз основа на акции коишто се 

вклучуваат во МБИ10 или во берзански индекс на паза-

рот на друга земја, којшто од страна на надлежен орган 

во земјата е определен како главен берзански индекс, 

со исклучок на акциите коишто се вклучени во нивото 

2Б ликвидна актива, согласно со точката 23 потточката 

23.4 од оваа одлука. Во оваа позиција се вклучуваат 

приливите од побарувањата коишто достасуваат во 

следните 30 дена, и тоа дивидендите коишто се испла-

ќаат во готовина и приливите од извршена продажба на  

акциите за кои сѐ уште не е извршено порамнувањето, 

доколку не се вклучени во ВКЛА.  

52. По исклучок на точката 51 од оваа одлука: 

52.1. На приливите од побарувањата од нефинан-

сиски лица со преостаната рочност до 30 дена, со ис-

клучок на приливите од побарувањата од точката 51 

алинеи 2 и 3 од оваа одлука, банката применува стапка 

на прилив од 50%. 

По исклучок на ставот 1 од оваа потточка, на при-

ливот врз основа на кредитите од промотивен карактер 

или на приливот од слични средства од мултилатерал-

на развојна банка или јавна институција за кои банката 

презела обврска да ги одобри како посредник, банката 

применува стапка на прилив еднаква на стапката на од-

лив што се применува на овој вид кредити, согласно со 

точката 42 ставови 2 и 3 од оваа одлука; 

52.2. На приливите од обезбедено кредитирање и на 

трансакциите предизвикани од пазарот на капитал со 

преостаната рочност до 30 дена се применува стапка на 

прилив од: 

- 0%, доколку се обезбедени со позиции коишто би 

ги исполниле условите за вклучување во нивото 1 лик-

видна актива од точката 19 од оваа одлука, со исклучок 

на исклучително висококвалитетните покриени обврз-

ници од точката 19 потточка 19.8 од оваа одлука; 

- 7% доколку се обезбедени со исклучително висо-

коквалитетни покриени обврзници коишто би ги ис-

полниле условите од точката 19 потточка 19.8 од оваа 

одлука; 

- 15%, доколку се обезбедени со позиции коишто 

би ги исполниле условите за вклучување во поднивото 

2А ликвидна актива, согласно со точка 22 од оваа од-

лука; 

- 25%, доколку се обезбедени со хартии од вредност 

покриени со одредена актива коишто би ги исполниле 

условите од точката 24 став 2 алинеи 1 и 3 од оваа од-

лука; 

- 30% доколку се обезбедени со висококвалитетни 

покриени обврзници коишто би ги исполниле условите 

од точката 23 потточка 23.2 од оваа одлука; 

- 35%, доколку се обезбедени со хартии од вредност 

покриени со одредена актива коишто би ги исполниле 

условите од точката 24 став 2 алинеи 2 и 4 од оваа од-

лука; 

- 50%, доколку се обезбедени со корпоративни 

должнички хартии од вредност и акции коишто би ги 

исполниле условите од точката 23 потточки 23.3 и 23.4 

од оваа одлука; 

- минималните корективни фактори од точката 25 

ставови 2 и 3 од оваа одлука, доколку се обезбедени со 

удели во отворени инвестициски фондови коишто би 

ги исполниле условите за вклучување во соодветното 

ниво од ВКЛА, согласно со точката 25 од оваа одлука; 

- 100% доколку се обезбедени со позиции коишто 

не се опфатени во останатите алинеи од оваа точка.  

По исклучок на ставот 1 од оваа потточка, банката 

нема да признае паричен прилив доколку обезбедува-

њето се користи од банката за покривање на кратката 

позиција од точката 47 од оваа одлука; 

52.3. На приливите од кредитите за тргување коиш-

то достасуваат во следните 30 дена и коишто се обезбе-

дени со позиции коишто не ги исполнуваат условите за 

вклучување во ВКЛА, банката применува стапка на 

прилив од 50%. Овие приливи можат да се земат пред-

вид при утврдувањето на нето паричниот одлив, само 

доколку обезбедувањето коешто банката го добила за 

овие кредити не го користи за покривање на која било 

кратка позиција; 

52.4. На приливите од депозити кај други банки ко-

ишто имаат третман на оперативни депозити кај тие 

банки, банката применува стапка на прилив еднаква на 

стапката на одлив којашто банката ја применува на 

очекуваните одливи врз основа на овој вид депозити, 

согласно со точката 34 од оваа одлука (т.н. симетрична 

стапка). Ако банката не може да ја утврди симетрична-

та стапка, применува стапка на прилив од 5%; 

52.5. Банката утврдува прилив од своп на обезбеду-

вања или од трансакции со слични карактеристики, кој-

што достасува во следните 30 дена, доколку на сред-

ството што е дадено на другата договорна страна се 

применува понизок корективен фактор од корективни-

от фактор што се применува на средството што е доби-

ено од другата договорна страна, согласно со главата 

VI од оваа одлука. Приливот се утврдува како разлика 

на пазарната вредност на средството коешто банката ѝ 

го дала на другата договорна страна и разликата поме-

ѓу соодветниот корективен фактор на средството коеш-

то банката го добила од другата договорна страна и со-

одветниот корективен фактор на средството коешто 

банката ѝ го дала на другата договорна страна. За пот-

ребите на оваа пресметка, на средствата коишто не ги 

исполнуваат условите за вклучување во ВКЛА, се при-

менува корективен фактор од 100%; 

52.6. Доколку обезбедувањето добиено врз основа 

на трансакција на обратен репо, трансакција на добива-

ње хартии од вредност или стоки на заем, свопови на 

обезбедувања или други трансакции со слични карак-

теристики коишто достасуваат во следните 30 дена, се 

користи за покривање кратки позиции коишто можат 

да се продолжат по следните 30 дена, банката прет-

поставува дека ќе настане обновување/продолжување 

на овие трансакции и нема да утврди паричен прилив. 

За потребите на оваа потточка, кратките позиции вклу-

чуваат продажба на хартија од вредност за потребите 

на стратегијата на банката за тргување или за заштита 

на ризикот и нејзин откуп по одреден временски пе-
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риод, како и добивање хартија од вредност на заем и 

нејзино давање на заем на друга договорна страна за 

подолг период од периодот за кој е добиена; 

52.7. Банката нема да утврди паричен прилив за не-

искористените вонбилансни побарувања за ликвиднос-

на поддршка и за кредитирање одобрени на банката, 

вклучувајќи ги и неискористените вонбилансни поба-

рувања за ликвидносна поддршка од централната банка 

и сите останати добиени вонбилансни побарувања, со 

исклучок на вонбилансите побарувања од точката 42 

став 2 од оваа одлука; 

52.8. Паричните приливи од побарувањата врз ос-

нова на хартии од вредност издадени од самата банка 

или од правно лице со посебна намена коешто е осно-

вано единствено за вршење активности поврзани со 

спроведување една или повеќе трансакции на секјури-

тизација со кое банката има блиски врски, се вклучува-

ат на нето-основа со стапката на прилив којашто се 

применува на побарувањата врз основа на кои се изда-

дени хартиите од вредност;  

52.9. Банката применува стапка на прилив од 20% 

на кредитите коишто немаат рок на достасување, до-

колку склучениот договор ѝ овозможува на банката да 

ги повлече одобрените средства или да побара плаќање 

на кредитот во следните 30 дена.  

53. На нето паричниот прилив врз основа на дого-

ворите за деривати којшто се очекува во следните 30 

дена се применува стапка на прилив од 100%. Нето па-

ричниот прилив се утврдува со соодветна примена на 

одредбите од точката 46 ставови 2, 3 и 4 од оваа од-

лука. 

54. Банката нема да утврди паричен прилив за пози-

циите коишто се дел од ВКЛА, освен за достасаните 

наплати коишто не се земени предвид при утврдување-

то на пазарната вредност на соодветната позиција. 

 

Ограничувања на паричните приливи 

 

55. Вкупните парични приливи на банката не можат 

да бидат повисоки од 75% од вкупните парични од-

ливи, утврдени согласно со главата VIII од оваа од-

лука. 

Банката може да го надмине ограничувањето од 

ставот 1 од оваа точка, само доколку надминувањето 

произлегува од случаите опфатени во точките 56, 57 и 

58 од оваа одлука.  

56. Следниве приливи не се вклучуваат во ограни-

чувањето од точката 55 од оваа одлука: 

56.1. Приливи од матичното лице на банката, под-

ружница на банката  друга подружница на матичното 

лице на банката или лице коешто е вклучено во консо-

лидираните финансиски извештаи на банката; 

56.2. Приливи од депозити коишто банката ги вло-

жила кај друга банка којашто е член на иста банкарска 

група во земјата или странство, доколку се исполнети 

следниве услови: 

- банката и другата договорна страна се предмет на 

целосна консолидација, 

- банката и другата договорна страна применуваат 

исти процеси за процена, мерење и контрола на ризи-

ците, 

- банката и другата договорна страна се основани 

во Република Северна Македонија, 

- не постојат ограничувања за повлекување на вло-

жените средства на банката; 

56.3. Приливи од кредити обезбедени со станбен 

објект, од кредити од промотивен карактер од точката 

42 став 4 од оваа одлука или од кредити коишто банка-

та ги одобрува како посредник на мултилатералнa раз-

војнa банкa или јавнa институциja. 

57. На банките коишто се специјализирани за врше-

ње финансиски лизинг и факторинг не се применува 

ограничувањето од точката 55 од оваа одлука, доколку 

се исполнети условите од точката 59 од оваа одлука. 

58. На банките коишто се специјализирани за одоб-

рување кредити за купување моторни возила или за 

одобрување потрошувачки кредити согласно со зако-

нот со кој се регулира заштитата на потрошувачите 

при договорите за потрошувачки кредити, ограничува-

њето на вкупните приливи од точката 55 од оваа одлу-

ка изнесува 90%, доколку се исполнети условите од 

точката 59 од оваа одлука. 

59. Банките од точките 57 и 58 од оваа одлука треба 

да ги исполнат следниве услови: 

- активностите што ги вршат имаат низок ликвид-

носен ризик, односно постои временска усогласеност 

на паричните приливи и на паричните одливи и учес-

твото на малите депозити во финансирањето на банка-

та е незначително; 

- активностите од точките 57 и 58 од оваа одлука 

учествуваат со најмалку 80% во вкупната актива на 

банката; 

- отстапувањата се објавуваат во годишните извештаи.  

 

X. СЛЕДЕЊЕ НА НИВОТО НА ЛИКВИДНОСТ 

 

60. Банката е должна да го следи нивото на ликвид-

ност најмалку преку: 

- следење на стапките за покривање на ликвидноста 

од точката 9 оваа одлука; 

- воспоставување и одржување соодветна рочна 

структура, согласно со главата XI од оваа одлука; 

- следење на изворите на средства и на нивната 

концентрација, согласно со главата XII од оваа одлука; 

- следење на расположливите неоптоварени сред-

ства, согласно со главата XIII од оваа одлука;  

- утврдување, следење и одржување на интерните 

ликвидносни показатели, согласно со главата XIV од 

оваа одлука. 

 

XI. ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ  

СООДВЕТНА РОЧНА СТРУКТУРА 

 

61. Банката е должна да ја следи рочната структура 

на позициите од аспект на нивната усогласеност спо-

ред преостанатата рочност, распоредувајќи ги во соод-

ветни временски периоди. Банката е должна да ја следи 

рочната структура на позициите коишто се дел од 

ВКЛА, без да ги применува корективните фактори, ка-

ко и на позициите коишто се дел од паричните одливи 

и паричните приливи, без да ги применува стапките на 

одлив и стапките на прилив. 
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Банката е должна да ја следи и рочната структура 

на позициите од аспект на нивната усоласеност според 

преостаната рочност на збирно ниво и според секоја 

значајна валута. 

62. Покрај следењето на рочната структура преку 

преостаната рочност, банката е должна да ја утврдува и 

да ја следи и нивната очекувана рочност, имајќи го 

предвид и развојниот план и деловната политика на 

банката. 

Банката ја утврдува очекуваната рочност со корис-

тење соодветни претпоставки (во понатамошниот 

текст: претпоставките) за големината на паричните 

приливи и одливи во одделни временски периоди ко-

ишто ја земаат предвид веројатноста за настанување на 

одреден паричен прилив или одлив (пр. веројатност за 

наплата на побарувањата на банката во роковите на 

достасување, веројатност за нивото на депозити коиш-

то нема да бидат повлечени во рокот на нивното доста-

сување и слично). 

Како очекувани приливи на парични средства се 

сметаат приливите врз основа на сите видови депозити, 

наплата на кредити, продажба на хартии од вредност, 

користење меѓубанкарски позајмици, приливи врз ос-

нова на вонбилансни позиции, приливи врз основа на 

деривати, како и сите други приливи со висок степен 

на сигурност. 

Како очекувани одливи на парични средства се сме-

таат одливите врз основа на одобрени кредити, купени 

хартии од вредност, давање меѓубанкарски заеми, ис-

плаќање депозити, одливи врз основа на вонбилансни 

позиции, одливи врз основа на деривати, како и сите 

други одливи коишто се очекуваат во периодот.  

 

XII. СЛЕДЕЊЕ НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА И 

НИВНАТА КОНЦЕНТРАЦИЈА 

  

63. Банката треба да ги следи изворите на средства 

збирно и според секоја значајна валута најмалку преку: 

- следење на концентрацијата на изворите на сред-

ства по депоненти и според видови инструменти, од-

носно производи, согласно со точката 64 од оваа од-

лука; 

- следење на цената на изворите на средства и нив-

ната рочност, и тоа според видот на депонентот (фи-

зичко/правно лице), видот на изворите на средства 

(обезбедени/необезбедени), видот на инструментот и 

слично; 

- следење на можноста за обновување на изворите 

на средства, имајќи ја предвид поделбата на изворите 

на средства според видот на депонентот (фи-

зичко/правно лице), видот на изворите на средства 

(обезбедени/необезбедени), рокот на достасување на 

изворите на средства, можноста за користење нови из-

вори на средства. 

64. Банката е должна да го утврдува и да го следи 

нивото на концентрација на изворите на средства спо-

ред депонент и лицата поврзани со него, како и според 

инструментот/производот, односно групата слични 

инструменти/производи коишто надминуваат 1% од 

вкупните билансни обврски на банката. 

Во рамките на воспоставениот систем за следење на 

концентрацијата според депонент, банката е должна да 

ја следи концентрацијата и според видот на депоненти 

(финансиски лица, правни и физички лица), како и да 

ја следи концентрацијата на изворите на средства на 

нето-основа, доколку постои меѓусебно финансирање 

на лицата коишто се дел од банкарска група.  

 

XIII. РАСПОЛОЖЛИВИ НЕОПТОВАРЕНИ  

СРЕДСТВА 

 

65. Банката е должна да ги утврди и да ги следи 

расположливите неоптоварени средства коишто можат 

да се користат како обезбедување за добивање допол-

нителни извори на средства на секундарниот пазар или 

како обезбедување за добивање ликвидносна поддршка 

од централната банка. Банката треба да ја има предвид 

нивната валутна структура, географското подрачје и 

исполнувањето на соодветните услови за нивно корис-

тење како средство за обезбедување.  

 

Банката треба да ги утврди и да ги следи средствата 

коишто ги добила како обезбедување и кај кои не по-

стојат ограничувања за нивно користење како обезбе-

дување за добивање дополнителни извори на средства. 

 

XIV.  ИНТЕРНИ ЛИКВИДНОСНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

66. Во зависност од природата и карактеристиките 

на финансиските активности коишто ги врши, банката 

е должна да пропише еден или повеќе интерни показа-

тели (квалитативни и/или квантитативни) за следење 

на изложеностa на ликвидносен ризик, да ги пропише 

нивните прагови, вклучувајќи и прагови за рано пре-

дупредување, како и да определи интерни лимити за 

ограничување на изложеноста на ликвидносен ризик, 

имајќи ги предвид одредбите на регулативата на На-

родната банка за методологијата за управување со ри-

зиците. 

Во зависност од профилот на ризичност и нивото 

на интерна ликвидност на банката, Народната банка 

може да определи поинакви показатели и интерни ли-

мити, како и временски периоди на нивно следење. 

67. Интерните ликвидносни показатели од точката 

66 од оваа одлука можат да се однесуваат на движења-

та специфични за самата банка, да произлегуваат од 

движењата специфични за финансискиот систем  (дви-

жење на цената на финансиските инструменти на паза-

рот на капитал и на девизниот пазар, движење на па-

зарните индекси поврзани со специфични производи, 

како што се трансакциите на секјуритизација и слично) 

и/или да произлегуваат од движењата во целата еконо-

мија (движење на цените на пазарот на стоки, стапката 

на инфлација, стапките на економски раст и слично). 

 

XV. ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЛИКВИДНОСНИОТ 

РИЗИК ВО ВОНРЕДНИ УСЛОВИ 

 

68. Банката е должна да развие План којшто треба 

да содржи најмалку: 
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- јасна поделба на задачите, надлежностите, одго-

ворностите и одлучувањето во врска со примената на 

Планот; 

- показатели за рано предупредување за настанува-

ње вонредни услови, како и одредување на лицата во 

банката коишто се одговорни за следење и известување 

во врска со овие показатели; 

- дефинирање на вонредните услови во кои ќе се 

применува Планот; 

- дефинирање на активностите што треба да се пре-

земат и утврдување на можните извори на средства, 

нивната големина и приоритет на користење во различ-

ни услови, како и дефинирање на временскиот период 

во кој треба да се преземат дефинираните активности; 

- утврдување на начинот на комуникација со глав-

ните депоненти, деловните партнери, други клиенти и 

јавноста во вонредни услови; и 

- податоци за контакт на лицата што се одговорни 

за спроведување на Планот. 

69. Банката е должна да врши периодично ревиди-

рање на Планот за да се земат предвид промените во 

внатрешните и надворешните услови на работењето на 

банката. 

 

XVI. НАЧИН И СОДРЖИНА НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА 

НАРОДНАТА БАНКА 

 

70. Банката е должна на месечна основа да ги изгот-

вува следниве извештаи за ликвидноста: 

- Извештаи за рочната структура на активата и па-

сивата на збирно ниво и според секоја значајна валута; 

- Извештај за следење на концентрацијата на изво-

рите на средства според најголемите депоненти; 

- Извештај за следење на концентрацијата на изво-

рите на средства според инструменти, односно произ-

води; 

- Извештај за цената на изворите на средства и нив-

ната рочност; 

- Извештај за можноста за обновување на изворите 

на средства; 

- Извештај за утврдување расположливи неоптова-

рени средства; 

- Извештаи за стапката на покриеност со ликвид-

ност на збирно ниво и според секоја значајна валута; и 

- Извештај за интерните ликвидносни показатели. 

Банката е должна да ги достави извештаите за лик-

видноста од ставот 1 од оваа точка до Народната банка, 

во рок од петнаесет дена по истекот на месецот за кој 

се известува. 

Гувернерот на Народната банка со упатство ги про-

пишува формата и содржината на извештаите за лик-

видноста од ставот 1 од оваа точка и начинот на извес-

тување. 

71. Покрај извештаите од точката 70 од оваа од-

лука, банката е должна најмалку еднаш годишно да ја 

извести Народната банка за: 

- износот и основот на дополнителниот паричен од-

лив од точката 44 став 1 од оваа одлука; 

- секое намалување на кредитната способност на 

банката коешто е значајно од аспект на секој склучен 

договор од точката 44 став 3 од оваа одлука; 

- производите и услугите од точката 49 став 3 од оваа 

одлука за кои утврдила дека веројатноста и износот на па-

ричниот одлив се значајни за работењето на банката. 

Известувањата од ставот 1 од оваа точка банката ги 

доставува до Народната банка во рок од 30 дена по зав-

ршената оцена од страна на банката. 

72. Доколку стапката на покриеност со ликвидност 

е под минималното ниво или доколку банката очекува 

дека стапката на покриеност со ликвидност ќе биде под 

минималното ниво, согласно со одредбите од точката 

11 од оваа одлука, банката е должна, заедно со извеш-

тајот од точката 70 став 1 алинеја 7 од оваа одлука, да 

достави писмено образложение до Народната банка за 

причините коишто довеле или ќе доведат до пречеко-

рување, како и да достави план во кој ќе ги наведе мер-

ките и роковите за достигнување или одржување на 

минималното ниво. 

Народната банка го следи исполнувањето на планот 

од ставот 1 од оваа точка и на банката од ставот 1 од 

оваа точка може да ѝ наложи соодветни мерки за усог-

ласување, во определен временски рок. 

Банката којашто не го одржува или не го достигна-

ла минималното ниво е должна на крајот на секој рабо-

тен ден да го доставува до Народната банка извештајот 

од точката 70 став 1 алинеја 7 од оваа одлука, сѐ до 

достигнувањето на минималното ниво. 

73. На посебно барање на Народната банка, банката 

е должна да ги изготви извештаите од точката 70 став 1 

од оваа одлука, со состојба на друг ден и во друг рок, 

коишто се различни од состојбата и рокот наведени во 

точката 70 став 2 од оваа одлука. 

 

XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

74. Одредбите од оваа одлука соодветно се приме-

нуваат на филијалите на странски банки и на штедил-

ниците во Република Северна Македонија. 

75. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“, а ќе почне да се применува од 1 

јануари 2021 година.  

76. На денот на отпочнувањето со примена на оваа 

одлука, престанува да важи Одлуката за управување со 

ликвидносниот ризик („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 126/11, 19/12 и 151/13). 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VIII-2/2020 на Народната банка на  

29 мај 2020 година Република Северна Македонија, 

         Скопје д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
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1902. 

Врз основа на член 20 став 2 и член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македо-

нија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Советот на 

Народната банка на Република Северна Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА 

 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/16, 218/16, 

138/17, 189/17, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 69/20), точка 2 се менува и 

гласи: 

„Основата за пресметување на задолжителната резерва (во понатамошниот текст: основа за задолжителна-

та резерва) ја сочинуваат обврските на банките во домашна валута, во домашна валута со валутна клаузула и 

во странска валута (прилог бр. 1 и прилог бр. 2, коишто се составен дел на оваа одлука) и обврските на ште-

дилниците во домашна валута и во домашна валута со валутна клаузула  (прилог  бр. 1), и тоа: 

- депозитите и примените кредити; 

- издадените должнички хартии од вредност од страна на банките и штедилниците; 

- останати обврски. 

Во основата за задолжителната резерва не влегуваат: 

- обврските кон банките и штедилниците; 

- обврските кон Народната банка; 

- обврските врз основа на субординирани и хибридни инструменти коишто, согласно со Методологијата за 

утврдување на адекватноста на капиталот пропишана од страна на Народната банка, се дел од дополнителни-

от капитал на банката, односно штедилницата. 

Основата за задолжителната резерва од обврските на банките во домашна валута од став 1 на оваа точка, 

се намалува за износот на побарувањата врз основа на новоодобрени и реструктуирани кредити на нефинан-

сиски друштва од дејностите коишто имаат негативни ефекти од пандемијата на вирусната инфекција ковид-

19 и се во согласност со објавените информации од страна на Владата на Република Северна Македонија.  

Под кредити на нефинансиски друштва, во смисла на оваа одлука, се подразбираат кредитите кон нефи-

нансиски друштва коишто, на последниот ден од календарскиот месец за кој се известува, кај банката се кла-

сифицирани во категоријата на ризик „А“, „Б“ или „В“, согласно со Одлуката за методологијата за управување 

со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18 и „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр. 76/20 и 116/20). Кредитите класифицирани во категорија на ризик „В“, на послед-

ниот ден од календарскиот месец за кој се известува, не ги вклучуваат нефункционалните кредити.  

Под новоодобрени кредити, во смисла на оваа одлука, се подразбираат одобрени и исплатени кредити, од-

носно искористени рамковни кредити, по 1 март 2020 година, кои сѐ уште имаат состојба на последниот ден 

од календарскиот месец за кој се известува.  

Под реструктуирани кредити, во смисла на оваа одлука, се подразбираат кредитите за коишто банката има 

извршено било која од активностите од точката 37 став 1 од Одлуката за методологијата за управување со кре-

дитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18 и „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр. 76/20 и 116/20) по 1 март 2020 година и кои сѐ уште имаат состојба на последниот ден 

од календарскиот месец за кој се известува.“.  

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“, а ќе започне да се применува за обврските од 1 мај 2020 година, коишто се основа за задолжителната 

резерва што започнува на 17 јуни 2020 година. 

     

                                   Гувернер 

                                 и претседавач на Советот 

О. бр.02-15/VIII-4/2020                                 на Народната банка на  

     29 мај 2020 година                                 Република Северна Македонија, 

               Скопје д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
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  www.slvesnik.com.mk                                                                                                       contact@slvesnik.com.mk 

  

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
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