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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
1506. 

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18) и член 7 став (3) и став (4) од Законот за земјоделство 
и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 
177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 3 јуни 2019 година, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА  

РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 23/19 и 32/19) во делот II табелата се менува и гласи: 
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 Член 2 

По делот V се додава нов дел V-a кој гласи: 
 

„V-a 
(1) Средставата од дел II став (1) од табелата мерка 115 „Поддршка за активен женски член во земјоделско-

то домаќинство“ од оваа програма се спроведуваат согласно член 92 од Законот за земјоделство и рурален раз-
вој како неповратна финансиска поддршка за инвестиции кои ќе допринесат за развој на руралните средини и 
ќе се доделуваат на женски член на земјоделско стопанство запишано во ЕРЗС. 

(2) Висината на поддршката од став (1) на овој дел изнесува до 180.000,00 денари по корисник.“ 
 

Член 3 
Во делот XII во ставот (2) износот „90.000.000,00“ се заменува со износот „30.000.000,00“. 

 
Член 4 

Во делот XV во ставот (2) износот „89.000.000,00“ се заменува со износот „19.000.000,00“.  
 

Член 5 
Во делот XVI износот „50.000.000,00“ се заменува со износот „242.000.000,00“. 
 

Член 6 
Во делот XVII, во ставот (5) износот „100.000.000,00“ се заменува со износот „92.000.000,00“ 

 
Член 7 

Во делот XVIII износот „20.000.000,00“ се заменува со износот „120.000.000,00“ 
 

Член 8 
Во делот XXII се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 3.500.000,00 денари се наменети за неподмирени 

обврски од реализација на мерката „Субвенционирање на каматна стапка“ од Програмите за финансиска под-
дршка на руралниот развој од претходните години.“ 
 

Член 9 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 
 

      Бр. 45-4250/1 Заменик на претседателот 
3 јуни 2019 година на Владата на Република 
          Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1507. 

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 1 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 101/19), Советот на Народната 

банка на Република Северна Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

РИЗИЦИТЕ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

1. Со оваа oдлука се пропишува методологијата за 

управување со ризиците на кои е изложена банката во 

своето работење. 

2. Според оваа oдлука, под управување со ризиците 

се подразбира идентификување, мерење или оцена, 

контрола или намалување и следење на ризиците. 

 

II. ДЕФИНИЦИИ 

 

3. Одделни изрази употребени во оваа одлука го 

имаат следново значење: 

3.1. Под „ризик“ се подразбира опасност одредена 

активност или настан да има директно негативно влија-

ние врз солвентноста, ликвидноста и/или профитабил-

носта на банката, или да предизвика потешкотии во ос-

тварувањето на развојниот план и деловната политика 

на банката. 

3.2. Под „материјални ризици“ се подразбираат ри-

зиците коишто имаат или можат да имаат значително 

влијание врз работењето на банката, односно можат 

значително да влијаат врз солвентноста, ликвидноста 

и/или профитабилноста на банката, или да предизвика-

ат значителни потешкотии во остварувањето на развој-

ниот план и деловната политика на банката. 

3.3. Под „кредитен ризик“ се подразбира ризик од 

загуба за банката, поради неможноста нејзиниот кли-

ент да ги намирува своите обврски кон неа, во догово-

рениот износ и/или во договорените рокови. 

3.4. 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.  

3.5. Под „валутен ризик“ се подразбира ризик од за-

губа заради промена на меѓувалутните курсеви и/или 

промена на вредноста на денарот во однос на вреднос-

та на другите странски валути. 

3.6. Под „пазарен ризик“ се подразбира ризик од за-

губа како последица на промена на цената на финан-

сиските инструменти и стоките наменети за тргување. 

3.7. Под „оперативен ризик“ се подразбира ризик од 

загуба, поради: 

- несоодветни или слаби внатрешни процеси; 

- несоодветни лица и несоодветни или слаби систе-

ми во банката; 

- надворешни настани. 

Оперативниот ризик го вклучува и правниот ризик, 

како и ризикот од перење пари и финансирање на теро-

ризмот, ризикот од несоодветност на информативните 

системи и други оперативни ризици. 

3.8. Под „правен ризик“ се подразбира ризик од за-

губа којшто произлегува од прекршувања/непочитува-

ња на законските и подзаконските прописи, договори, 

пропишани практики, етички стандарди, или како по-

следица на погрешно толкување на прописите, прави-

лата, договорите и други правни документи. 

3.9. Под „ризик од перење пари и финансирање на 

тероризмот“ се подразбира опасноста банката да биде 

злоупотребена за перење пари и финансирање на теро-

ризам или дека одреден деловен однос, трансакција 

или производ ќе биде непосредно или посредно иско-

ристен за перење пари и финансирање тероризам. 

3.10. Под „ризик од несоодветност на информа-

тивните системи“ се подразбира ризикот од загуба за 

банката поради губење, неовластено користење или не-

расположливост на информациите, информативните 

средства и/или услугите што ги нуди банката. 

3.11. Под „ризик од несоодветно однесување“ се 

подразбира ризикот од загуба за банката поради несо-

одветна понуда и продажба на производите и услугите, 

вклучувајќи ги и случаите на намерно или несовесно 

погрешно постапување со клиентите на банката.  

3.12. Под „ризик од концентрација на изложе-

носта“ се подразбира ризик од загуба којшто произле-

гува од директна или индиректна изложеност на банка-

та кон лице, дејност, географска локација, инструмент, 

пазар и слично. 

3.13. Под „ризик од промена на каматните стапки 

во портфолиото на банкарските активности“ се подраз-

бира ризик од загуба којшто произлегува од неповол-

ните промени на каматните стапки коишто влијаат на 

позициите во портфолиото на банкарските активности 

на банката. 
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3.14. Под „ризик на земја“ се подразбира ризик од 

загуба поради изложеноста на банката кон клиент од 

одредена земја, којшто произлегува од регулаторните, 

економските, социјалните и политичките услови во 

земјата во која се наоѓа седиштето на клиентот.    

3.15. Под „ризик од другата договорна страна“ се 

подразбира ризик дека другата договорна страна нема 

да ги намири своите парични обврски кон банката врз 

основа на финансиски инструменти, пред или на дату-

мот на порамнување. 

3.16. Под „репутациски ризик“ се подразбира ри-

зик од загуба којшто произлегува од неповолните сог-

ледувања за банката од страна на клиентите, доверите-

лите, акционерите, инвеститорите и супервизорските 

органи. 

3.17. Под „стратегиски ризик“ се подразбира ри-

зик од загуба којшто произлегува од промените во де-

ловното окружување, несоодветните деловни одлуки, 

несоодветното спроведување на одлуките или недовол-

ната респонзивност на банката на промените во делов-

ното окружување, како и несоодветното спроведување 

на развојниот план и деловна политика. 

3.18. Под „капацитет за преземање ризици“ (англ. 

risk capacity) се подразбира максималното ниво на ри-

зик коешто банката може да го преземе, имајќи ги 

предвид солвентната и ликвидната позиција, системот 

за управување со ризиците и обврските кон депонен-

тите, акционерите и другите заинтересирани лица, како 

и регулаторните или супервизорските барања. 

3.19. Под „прифатливо ниво на ризик“ (англ. risk 

appetite) се подразбира збирното ниво на ризик коешто 

банката е подготвена да го преземе за постигнување на 

своите долгорочни цели, како и видовите ризици коиш-

то е подготвена да ги преземе во рамките на својот ка-

пацитет за преземање ризици.  

3.20. Под „документ за прифатливо ниво на ри-

зик“ (англ. risk appetite statement) се подразбира форма-

лен документ донесен од надзорниот одбор на банката, 

во кој се наведува збирното ниво на ризик и видовите 

ризици коишто банката е подготвена да ги преземе или 

да ги избегнува за да ги постигне своите долгорочни 

цели.  

3.21. Под „систем за управување со ризиците“ се 

подразбира општата рамка за прифатливото ниво на 

ризик (англ. risk appetite framework) којашто го опфаќа 

севкупниот пристап (стратегии, политики, правила, 

практики, контроли, процеси, системи и слично) за де-

финирање, комуницирање и следење на прифатливото 

ниво на ризик на банката.  

3.22. Под „култура на ризик“ се подразбираат 

пристапот, свесноста и однесувањето во банката кон 

преземањето и управувањето со ризиците, коишто вли-

јаат при донесувањето одлуки поврзани со ризиците. 

3.23. Под „профил на ризичност“ се подразбира 

квантитативен и/или квалитативен приказ на нивото на 

мерливите и немерливите ризици коишто ги презема 

банката во своето работење. Како мерливи ризици се 

сметаат оние ризици чиешто влијание врз солвен-

тноста, ликвидноста и/или профитабилноста на банката 

може да се измери. Како немерливи ризици се сметаат 

ризиците чиешто влијание врз солвентноста, ликвид-

носта и/или профитабилноста на банката се утврдува 

врз основа на оцена, односно процена (на пример: стра-

тегискиот и репутацискиот ризик). 

3.24. Под „стрес-тестирање во обратна насока“ 

(англ. reverse stress testing) се подразбира метод на 

стрес-тестирање којшто поаѓа од однапред претпоста-

вен резултат (на пример: претпоставено ниво на сол-

вентност или ликвидност) при што се идентификуваат 

причините, настаните, сценаријата, промените во ри-

зичните фактори коишто можат да доведат до таквата 

состојба на банката. 

3.25. Под „услуга од надворешно лице“ се подраз-

бира која било услуга, процес или активност којашто 

наместо банката, ја врши друго надворешно лице.   

3.26. Под „значајна услуга од надворешно лице“ 

се подразбираат услугите, процесите или активностите 

што ги врши надворешно лице чиешто неизвршување 

или несоодветно извршување може значително да вли-

јае врз: 

- можноста банката да ги исполнува критериумите 

и условите за добивање на дозволата за основање и ра-

ботење, во согласност со Законот за банките и подза-

конските акти донесени врз основа на овој закон, како 

и можноста да ги исполнува регулаторните и суперви-

зорските барања; 

- нејзината профитабилност; 

- непреченото извршување на финансиските актив-

ности коишто ги врши банката.  

Како значајна услуга од надворешно лице треба да 

се сметаат и активностите за чие извршување е потреб-

на согласност, одобрение или друг вид дозвола од над-

лежен орган во земјата или странство, согласно со за-

кон. 

3.27. Под „регулаторен капитал за покривање на ри-

зиците“ се подразбира капиталот потребен за покрива-

ње на ризиците утврден согласно со регулативата на 

Народната банка на Република Северна Македонија (во 

понатамошниот текст: Народната банка) за методоло-

гијата за утврдување на адекватноста на капиталот. 
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3.28. Под „интерен капитал за покривање поеди-

нечен ризик“ се подразбира процена на износот на те-

ковните и идните потреби за капитал за покривање по-

единечен материјален ризик на кој е или може да биде 

изложена банката во своето работење.  

3.29. Под „вкупен интерен капитал за покривање 

на ризиците“ се подразбира збирот на сите интерни ка-

питали за покривање на поединечните материјални ри-

зици на кои е или може да биде изложена банката во 

своето работење. 

3.30. Под „интерна ликвидност“ се подразбира 

процена на тековните и идните потреби на ликвидни 

средства и стабилни извори на средства заради покри-

вање на ризиците врз ликвидноста на банката во нор-

мални и вонредни услови на работење.  

 За сѐ што не е дефинирано со оваа одлука, соодвет-

но се применува значењето на термините утврдени со 

Законот за банките и подзаконските акти донесени врз 

основа на овој закон. 

 

III. СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ 

 

4. Банката е должна да воспостави систем за упра-

вување со ризиците, како дел од корпоративното упра-

вување во банката. Системот за управување со ризици-

те и неговиот опфат треба да бидат усогласени со раз-

војниот план и деловната политика на банката, да им 

одговараат на природата, видот и обемот на финансис-

ките активности коишто ги врши банката и треба да 

бидат предмет на редовно унапредување имајќи ги 

предвид промените во надворешното окружување, про-

филот на ризичност на банката, проширувањето на па-

зарите на кои е присутна банката и слично.  

5. Системот за управување со ризиците треба да ги 

опфати најмалку следниве видови ризици: 

- кредитниот ризик, вклучувајќи го и ризикот на 

земјата и ризикот на другата договорна страна; 

- ликвидносниот ризик; 

- валутниот ризик; 

- пазарниот ризик; 

- ризикот од промена на каматните стапки во порт-

фолиото на банкарските активности; 

- ризикот од концентрација на изложеноста; 

- оперативниот ризик. 

 Банката е должна во системот за управување со ри-

зиците да ги вклучи и другите материјални ризици на 

кои е изложена во своето работење, а коишто не се оп-

фатени во ставот 1 од оваа точка.  

Позначајните елементи на управувањето со оддел-

ните ризици се опфатени во посебните подзаконски ак-

ти донесени врз основа на Законот за банките и во 

анексите коишто се составен дел на оваа одлука. 

6. Системот за управување со ризиците вклучува: 

- ефикасен процес на управување со ризиците кој-

што се заснова на документот за прифатливото ниво на 

ризик и воспоставената култура на ризик; 

- соодветна организациска поставеност на управу-

вањето со ризиците; 

- процес на утврдување на интерниот капитал (во 

понатамошниот текст: ПИК) и процес на утврдување 

на интерната ликвидност (во понатамошниот текст: 

ПИЛ). 

 

IV. ЕФИКАСЕН ПРОЦЕС НА УПРАВУВАЊЕ СО 

 РИЗИЦИТЕ 

 

7. Управувањето со ризиците ги опфаќа идентифи-

кувањето, мерењето или оцената, контролата или нама-

лувањето и следењето на одделните ризици и се засно-

ва на документот за прифатливото ниво на ризик и вос-

поставената култура на ризик. 

Ефикасен процес на управување со ризиците под-

разбира донесување, воспоставување и примена нај-

малку на: 

- политики и други интерни акти за идентифику-

вање, мерење или оцена, контрола или намалување и 

следење на одделните ризици; 

- правила за стрес-тестирање; 

- правила за воведување нов производ, активност 

или систем во банката; 

- правила за користење услуги од надворешни лица; 

- информативен систем. 

 

Документ за прифатливото ниво на ризик 

 

8. Документот за прифатливото ниво на ризик вклу-

чува најмалку: 

- квалитативни и/или квантитативни показатели/ин-

дикатори за изложеностa на ризици и нивните прагови; 

- интерни лимити за ограничување на изложеноста 

на ризици; 

- претпоставки коишто банката ги зема предвид при 

утврдување на прифатливото ниво на ризик; 

- начин на комуникација на утврденото прифатливо 

ниво на ризик со лицата вклучени во преземањето и 

управувањето со ризиците. 

9. Праговите (англ. tresholds) на квалитативните и 

квантитативните показатели/индикатори од точката 8 

алинеја 1 од оваа одлука го означуваат прифатливото 

ниво на ризик.  

Заради следење и оценка на приближувањето на од-

реден показател/индикатор кон дефинираниот праг, 

банката треба да утврди и прагови за рано предупреду-

вање (англ. early warning triggers), со цел да се обезбеди 

навремено преземање активности од страна на органи-

те на банката.  
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10. Интерните лимити за ограничување на изложе-

носта на ризици од точката 8 алинеја 2 од оваа одлука 

(во понатамошниот текст: интерни лимити) се опреде-

луваат имајќи го предвид профилот на ризичност на 

банката и треба да овозможат ограничување на изложе-

носта на ризици на банката во рамките на утврдениот 

капацитет за преземање ризици.  

Доколку банката пропишала исклучоци во однос на 

дефинираните интерни лимити, и тие исклучоци треба 

да го имаат предвид утврдениот капацитет за презема-

ње ризици. 

11. Квалитативните и квантитативните показа-

тели/индикатори, нивните прагови и интерните лимити 

можат да се определат за активата пондерирана според 

ризиците, очекуваните загуби, квалитетот на активата, 

приходите, сопствените средства, ликвидните средства, 

одредено портфолио, конкретна трансакција, лице или 

слично.  

12. Во рамките на своите интерни акти банката е 

должна да воспостави процедури за постапување во 

случај на надминување на праговите на квалитативните 

и квантитативните показатели/индикатори и интерните 

лимити, коишто ги дефинираат најмалку: линиите на 

известување, опфатот и временската рамка на известу-

вањето, можните активности коишто би се преземале 

заради отстранување на надминувањето и организацис-

ките единици или органите надлежни за нивно презе-

мање.  

Покрај елементите од ставот 1 од оваа точка, проце-

дурата за постапување во случај на надминување на 

интерните лимити задолжително вклучува и: 

- постапка на одлучување при надминувањето на 

дефинираните интерни лимити,  

- пропишување на евентуалните исклучоци во од-

нос на дефинираните интерни лимити и одговорност за 

одлучување за примена на тие исклучоци, 

- дефинирање на одговорноста на функцијата за уп-

равување со ризиците, членот на управниот одбор кој-

што е одговорен за следење на извршувањето на фун-

кцијата за управување со ризиците (доколку банката 

назначила ваков член на управниот одбор), Одборот за 

управување со ризиците и/или Надзорниот одбор, при 

надминувањето на дефинираните интерни лимити и 

при одлучувањето за примена на евентуалните исклу-

чоци.  

13. Дефинираните квалитативни и/или квантитатив-

ни показатели/индикатори, нивните прагови и интерни-

те лимити се определуваат врз основа на податоците и 

информациите од соодветните организациски единици 

во банката, при што се имаат предвид и резултатите од 

спроведените редовни стрес-тестови, вклучувајќи ги 

стрес-тестовите коишто се изработуваат за потребите 

на ПИК, ПИЛ и планот за опоравување. 

14. Банката е должна најмалку еднаш годишно, или 

при значајна промена во системот за управување со ри-

зиците, да ја испита потребата од ревидирање на доку-

ментот за прифатливото ниво на ризик и доколку има 

потреба да изврши негово ревидирање. 

 

Култура на ризик 

 

15. Во рамките на воспоставената корпоративна 

култура и вредности, банката треба да воспостави и да 

спроведува соодветна култура на ризик, заснована на 

принципи и очекувања за одговорно и етичко однесу-

вање при преземањето ризици во рамките на сите ак-

тивности во банката.  

Банката треба да обезбеди јасно споделување (обу-

ки и слично) на корпоративните вредности и на целите 

на воспоставениот систем за управување со ризиците, 

во обем и детали коишто нема да ја нарушат тајноста 

на чувствителните информации, а ќе овозможат да се 

создаде и да се одржува свесноста на органите и врабо-

тените за ризиците и за нивните овластувања и одго-

ворности при преземањето и управувањето со ризи-

ците.   

Културата на ризик подразбира и отворена комуни-

кација помеѓу надзорниот одбор, управниот одбор и 

лицата надлежни за функциите на контрола пред носе-

њето одлуки поврзани со управувањето со ризиците, со 

цел функциите на контрола да ги извршуваат ефикасно 

своите надлежности.  

Културата на ризик ги опфаќа најмалку следниве 

елементи: 

- јасни линии на одговорност при преземањето и 

управувањето со ризиците, имајќи ги предвид одредби-

те од главата V од оваа одлука; 

- ефикасен информативен систем (систем за извес-

тување), имајќи ги предвид одредбите од точката 28 од 

оваа одлука, и промовирање отворена комуникација во 

процесот на одлучување; 

- политика за наградување со која се постигнува 

усогласување на преземањето ризици со профилот на 

ризичност и долгорочните цели на банката. 

 

Политики за управување со ризиците и други  

интерни акти (правила, процедури и слично) 

 

16. Банката треба да донесе политики и други ин-

терни акти за управување со ризиците коишто треба да 

овозможат идентификување, мерење или оцена, кон-

трола или намалување и следење на одделните ризици, 

согласно со одредбите на оваа одлука и одредбите сод-

ржани во подзаконските акти за управување со оддел-

ни видови ризици, донесени врз основа на Законот за 

банките. 
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Правила за стрес-тестирање 

 

17. Банката е должна да врши стрес-тестирање, сог-

ласно со одредбите на оваа одлука и одредбите сод-

ржани во подзаконските акти за управување со оддел-

ни видови ризици, донесени врз основа на Законот за 

банките. 

Банката го врши стрес-тестирањето од ставот 1 од 

оваа точка, најмалку со состојба на крајот на годината. 

18. Стрес-тестирањето се врши заради оцена на по-

тенцијалното влијание на еден или повеќе внатрешни 

или надворешни фактори на ризик врз вредноста на 

средствата и обврските на банката, односно врз соп-

ствените средства, адекватноста на капиталот, профи-

табилноста и ликвидноста. 

19. Стрес-тестирањето коешто го врши банката тре-

ба да одговара на природата, видот и обемот на финан-

сиските активности коишто ги врши или ќе ги врши и 

да ги опфати сите материјални ризици на кои е или ќе 

биде изложена, вклучувајќи го и евентуалното меѓу-

себно влијание на одделните ризици.  

Од стрес-тестирањето може да биде исклучен дел 

од ризиците од точката 5 став 1 од оваа одлука, докол-

ку банката смета дека тие ризици не се материјални за 

нејзиното работење. Банката е должна да има пишан 

документ што ќе ги содржи причините поради кои од-

делните ризици не се вклучени во стрес-тестирањето.  

20. Стрес-тестирањето се темели врз избор на ек-

стремни и теоретски остварливи симулации и/или сце-

нарија коишто може да бидат специфични за банката 

(внатрешни фактори) и оние коишто може да произле-

зат од условите во кои работи банката (надворешни 

фактори). 

Стрес-тестирањето може да ги вклучи: ефектите од 

влошување на дел или на целото кредитно портфолио 

на банката, ефектите од промена на каматните стапки 

на финансиските пазари, ефектите од промена на меѓу-

валутните курсеви и вредноста на денарот во однос на 

странските валути, ефектите од промена на цените на 

останатите финансиски инструменти, ефектите од про-

мени на БДП, инфлацијата, вработеноста, промените 

во политичките фактори и слично. 

Во зависност од природата, видот и обемот на фи-

нансиските активности коишто ги врши или ќе ги врши 

банката, стрес-тестирањето треба да ја опфати поврза-

носта меѓу макроекономските фактори (на пример: 

БДП, девизниот курс, нивото на каматните стапки, 

странските инвестиции, извозот и слично) и мерилата 

за ризик на банката (на пример: стапката на нефункци-

онални кредити, отворената девизна позиција, економ-

ската вредност на портфолиото на банкарски актив-

ности, стапките на ликвидност, стапките на поврат на 

активата и капиталот и слично). 

Освен стрес-тестирањето со примена на одделните 

симулации и/или сценарија, банката врши тестирање 

со примена на комбинација од повеќе симулации и/или 

сценарија (на пример: промена на валутната структура 

на кредитното портфолио на банките, влошување на 

квалитетот на кредитното портфолио, промена на меѓу-

валутните курсеви и вредноста на денарот во однос на 

странските валути, промена на каматните стапки на 

финансиските пазари и слично), како и тестирање на 

ефектите од нарушената репутација на банката врз лик-

видноста и солвентноста на банката (значајни одливи 

на депозити, несоодветна ликвидност или солвентност 

и слично).  

Стрес-тестирањето опфаќа различни техники, мето-

ди и постапки за процена на потенцијалното влијание 

на еден или повеќе екстремни и теоретски остварливи 

шокови, врз солвентноста, профитабилноста и/или лик-

видноста на банката. Заради определување на капаци-

тетот за преземање ризици, банката е должна да спро-

ведува и стрес-тестирање во обратна насока. 

21. Банката е должна во своите интерни акти да ги 

определи 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 и за дефинирање на техниките, методите и 

претпоставките коишто се користат при стрес-тестира-

њето, како и да го определи начинот на известување во 

врска со резултатите од тестирањето. 

22. Банката е должна да врши ревидирање на прет-

поставките коишто ги користи при стрес-тестирањето, 

да ги документира добиените резултати, како и да ги 

документира активностите коишто биле преземени од 

страна на соодветните органи врз основа на тие резул-

тати, вклучувајќи ги и активностите поврзани со ПИК 

и ПИЛ. 

Без разлика на целта поради која се врши стрес-тес-

тирањето (редовно стрес-тестирање, дел од ПИК или 

ПИЛ, дел од планот за опоравување и слично), резулта-

тите од стрес-тестирањето треба да поттикнат презема-

ње соодветни активности од страна на органите на бан-

ката, поврзани со елементите на системот за управува-

ње со ризиците (на пример: ревидирање на дефинира-

ните прагови и интерни лимити, зајакнување на систе-

мот на внатрешна контрола, зајакнување на системот 

за известување, промени во политиката на цени и 

слично). 
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Воведување нов производ, активност или систем во 

банката 

 

23. Банката е должна да има интерни акти со кои се 

дефинира: 

- што се подразбира под нов производ, активност 

или систем, што треба да вклучи и значителна промена 

на постоен производ, активност или систем; 

- кои се правилата и постапките за воведување нов 

производ, активност или систем; 

- начинот на утврдување на цената на новиот про-

извод (каматна стапка, провизија или друг сличен над-

месток); 

- кои се овластувањата и одговорностите при вове-

дувањето и одобрувањето нов производ, активност или 

систем. 

Под воведување нов производ, активност или сис-

тем се подразбира и воведувањето нова услуга, процес, 

канал на дистрибуција и слично, вклучувајќи и нивна 

значителна промена. 

Пред воведувањето нов производ, активност или 

систем, функцијата за управување со ризиците е долж-

на да изврши анализа којашто вклучува: 

- опис на ризиците коишто произлегуваат од вове-

дувањето нов производ, активност или систем; 

- анализа на влијанието на новиот производ, актив-

ност или систем врз прифатливото ниво на ризик, про-

филот на ризичност на банката и доколку е мерливо, 

врз профитабилноста на банката;  

- анализа на влијанието на новиот производ, актив-

ност или систем врз процесот на управување со ризи-

ците; 

- анализа на потребните измени во системот на 

внатрешна контрола заради следење на ризиците пов-

рзани со новиот производ, активност или систем; 

- анализа на начинот на утврдување и висината на 

цената на новиот производ. 

При воведувањето нов производ, активност или 

систем во банката треба да се вклучат соодветните 

лица/организациските делови во банката од различни 

области (на пример: право, сметководство, сигурноста 

на информативниот систем, усогласеност на работење-

то на банката со прописите и слично). 

Новиот производ, активност или систем за кои, пре-

ку анализата од ставот 3 од оваа точка, ќе се оцени де-

ка може да имаат значително влијание врз прифатливо-

то ниво на ризик и профилот на ризичност на банката, 

се одобруваат од надзорниот одбор. 

Користење услуги од надворешни лица 

 

24. Банката којашто користи услуги од надворешни 

лица е должна да има политика за користење услуги од 

надворешни лица. Оваа политика ги вклучува најмалку 

следниве елементи: 

- основни принципи и насоки за управување со ри-

зиците коишто произлегуваат од користењето услуги 

од надворешни лица; 

- критериуми за дефинирање значајни услуги од 

надворешни лица; 

- начин на избор на надворешните лица; 

- начин на проверка на квалитетот на услугите ко-

ишто ги нудат надворешните лица и услови за ефикас-

но следење на нивното работење, вклучувајќи и следе-

ње на работењето на лица коишто надворешното лице 

ги користи при вршењето на услугите за банката; 

- начин на обезбедување непрекинатост во извршу-

вањето на услугите коишто се користат од надвореш-

ните лица, а коишто се значајни за работењето на бан-

ката; 

- дефинирање мерки во случај на прекинување на 

договорниот однос со надворешното лице; 

- правила и активности за замена на надворешното 

лице (англ. exit strategy). 

25. Банката е должна да обезбеди точно дефинира-

ње на одредбите од договорот со надворешното лице, 

коишто ќе овозможат јасно разграничување на правата 

и обврските помеѓу банката и надворешното лице, како 

и: 

- клаузула за можност за предвремено раскинување 

на договорот на барање на банката; 

- одредби за заштита на тајноста на податоците на 

банката; 

- одредби за обезбедување усогласеност на работе-

њето на надворешното лице со соодветните прописи 

и/или стандарди; 

- одредби со кои на банката ѝ се овозможува непре-

чен пристап и можност за контрола на просториите и 

податоците на надворешното лице, коишто се однесу-

ваат на услугата којашто надворешното лице ја врши за 

банката. 

Одредбите од ставот 1 од оваа точка се однесуваат 

и на лицата коишто надворешното лице ги користи при 

вршењето на услугите за банката. 

26. Банката не смее да склучува договори со надво-

решни лица коишто го отежнуваат извршувањето ефи-

касна супервизија, вклучувајќи го и преземањето ко-

рективни мерки од страна на Народната банка. 

27. Банката не може да го пренесе извршувањето на 

функциите на контрола на надворешни лица. 
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Информативен систем (систем за известување) 

 

28. Банката е должна да воспостави информативен 

систем којшто ќе овозможи соодветно мерење или оце-

на на ризиците, воспоставување на ПИК и ПИЛ, како и 

соодветно и навремено известување на вработените 

вклучени во преземањето и управувањето со ризиците 

и органите на банката за профилот на ризичност на 

банката и за резултатите од воспоставените ПИК и 

ПИЛ, како основа за носење соодветни деловни од-

луки. 

Извештаите за ризиците ги исполнуваат најмалку 

следниве услови: 

- да бидат транспарентни ‒ да содржат јасни, раз-

бирливи и прецизни податоци во врска со ризиците; 

- да бидат целосни ‒ да обезбедуваат доволно пода-

тоци за сите материјални ризици и да овозможуваат се-

опфатна анализа и оценка на изложеноста на банката 

на ризици; 

- да бидат корисни ‒ да ги содржат најважните по-

датоци во врска со ризиците; 

- да бидат споредливи со претходните извештаи ‒ 

извештаите да се карактеризираат со најголема можна 

воедначеност, во зависност од податоците коишто ги 

содржат; 

- да овозможат следење на спроведувањето на доку-

ментот за прифатливото ниво на ризик, вклучувајќи и 

следење на одделните квалитативни и квантитативни 

показатели, нивните прагови, интерните лимити, над-

минувањата на праговите и интерните лимити, како и 

следење на одобрените исклучоци;  

- да бидат навремени ‒ да обезбедуваат навремено 

донесување одлуки во врска со преземањето и управу-

вањето со ризиците. 

29. Извештаите за ПИК ги содржат најмалку сле-

дниве информации и податоци:  

- опис на пристапите користени за утврдување на 

интерниот капитал и на разликите во однос на приста-

пите пропишани со регулативата на Народната банка 

за методологијата за утврдување на адекватноста на ка-

питалот; 

- опис на стрес-тестирањето коешто банката го има 

предвид при ПИК и опис на неговите резултати; 

- износ на интерниот капитал за покривање на пое-

динечен ризик и на вкупниот интерен капитал и на те-

ковните и идните потреби на сопствени средства; 

- преземените активности за достигнување/одржу-

вање на потребното ниво на сопствени средства и/или 

адекватност на капиталот.  

30. Извештаите за ПИЛ ги содржат најмалку сле-

дниве информации и податоци:  

- опис на критериумите за идентификување на ма-

теријалните ризици коишто имаат влијание врз ликвид-

носта на банката; 

- опис на методологијата за мерење или оцена на 

ризиците коишто имаат влијание врз ликвидноста на 

банката; 

- опис на стрес-тестирањето коешто банката го има 

предвид при ПИЛ и опис на неговите резултати;  

- интерната ликвидност, и 

- преземени активности за достигнување/одржува-

ње на потребната интерна ликвидност, вклучувајќи и 

тековно и потенцијално користење средства од Народ-

ната банка.  

 

V. ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ ЗА  

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ 

 

31. Организациската поставеност за управување со 

ризиците се состои од јасна организациска структура и 

ефикасен систем на внатрешна контрола, согласно со 

регулативата на Народната банка за правилата за добро 

корпоративно управување. 

32. Банката е должна да воспостави организациска 

структура во која е обезбедено разграничување на над-

лежностите и одговорностите помеѓу лицата и органи-

зациските единици коишто вршат активности поврзани 

со преземањето на ризиците, од една страна и лицата и 

организациските единици коишто вршат активности 

поврзани со управувањето со ризиците, од друга 

страна. 

33. Банката е должна со интерен акт јасно да ги де-

финира надлежностите  на надзорниот одбор, одборот 

за управување со ризиците и управниот одбор на бан-

ката во управувањето со ризиците, како и нивната со-

работка и размена на информации при управувањето со 

ризиците. Притоа, банката треба да ги има предвид 

надлежностите, одговорностите и заемните односи на 

овие органи, определени во Законот за банките и регу-

лативата на Народната банка за правилата за добро 

корпоративно управување и да го земе предвид опфа-

тот на системот за управување со ризиците од главата 

III од оваа одлука. 

34. Доколку банката назначила член на управниот 

одбор којшто е одговорен за следење на извршувањето 

на функцијата за управување со ризиците, тој треба да 

биде целосно независен во следењето на извршувањето 

на функцијата за управување со ризиците и не треба да 
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биде директно надлежен за активности коишто прет-

ставуваат преземање ризик. Ова лице треба да има 

пристап до сите информации потребни за ефикасно 

вршење на своите надлежности. 

35. Лицето/организациската единица надлежно/а за 

управување со ризиците (функција за управување со 

ризиците) се грижи за спроведување и/или координи-

рање на активностите и процесите поврзани со: 

- идентификување, мерење или оцена, контролира-

ње или намалување и следење на ризиците коишто се 

во нејзина надлежност; 

- спроведување на политиките и интерните акти за 

идентификување, мерење или оцена, контрола или на-

малување и следење на ризиците; 

- редовно следење на интерните лимити, како и на 

регулаторните и супервизорските лимити на изложе-

ност; 

- утврдување и редовно ревидирање на профилот на 

ризичност на банката во согласност со капацитетот за 

преземање ризик и утврденото прифатливо ниво на ри-

зик; 

- утврдување на нивото на вкупниот интерен капи-

тал за покривање на ризиците и интерната ликвидност; 

- разгледување на резултатите од извршеното стрес-

тестирање; 

- редовно известување на надзорниот одбор, одбо-

рот за управување со ризиците, одборот за ревизија и 

останатите органи на банката за изложеноста на банка-

та на одделните ризици и за резултатите од извршеното 

стрес-тестирање; 

- следење на усогласеноста на одлуките коишто ги 

носат организациските единици надлежни за презема-

ње на ризиците со прифатливото ниво на ризик и из-

вестување на надзорниот одбор, управниот одбор и од-

борот за управување со ризиците; 

- следење на воспоставените квалитативни и кван-

титативни показатели/индикатори и нивните прагови; 

- следење на праговите за рано предупредување; 

- предлагање мерки за унапредување на системот за 

управување со ризиците;  

- независна оцена на причините за непостапувањето 

согласно со политиките, процедурите или дефинирани-

те интерни лимити, предлагање мерки за отстранување 

на причините за непостапувањето и соодветно известу-

вање на одговорните лица на организациските единици 

коишто преземаат ризици, како и на надзорниот одбор, 

управниот одбор и одборот за управување со ризиците. 

Банката треба да обезбеди независност и соодветна 

организациска поставеност на функцијата за управува-

ње со ризиците, што ќе овозможи нејзина вклученост 

во донесувањето одлуки поврзани со управувањето со 

ризиците, пристап до вработените и до органите на 

банката и добивање на сите потребни информации за 

ефикасно извршување на нејзините надлежности. 

Функцијата за управување со ризиците треба да ја 

вршат лица коишто имаат соодветно знаење во презе-

мањето и/или управувањето со ризиците, како и позна-

вање на производите и услугите коишто ги нуди банка-

та и на пазарот на кој тие се нудат.  

36. Службата за внатрешна ревизија на банката е 

должна да изврши ревизија на функционирањето на 

системот за управување со ризиците, согласно со го-

дишниот план за внатрешна ревизија. 

37. Надлежностите на Одборот за ревизија, на лица-

та надлежни за функциите на контрола и на одговорно-

то лице за сигурноста на информативниот систем од 

аспект на процесот на управување со ризиците се опре-

делени со Законот за банките и со подзаконските акти 

донесени врз основа на овој закон. 

 

VI. ПРОЦЕС НА УТВРДУВАЊЕ НА ИНТЕРНИОТ 

КАПИТАЛ (ПИК) И ПРОЦЕС НА УТВРДУВАЊЕ НА 

ИНТЕРНАТА ЛИКВИДНОСТ (ПИЛ) 

 

38. Банката е должна да воспостави ПИК и ПИЛ ко-

ишто ќе обезбедат: 

- идентификување, мерење или оценка на матери-

јалните ризици; 

- соодветно ниво на капитал и ликвидност во однос 

на прифатливото ниво на ризик и профилот на ризич-

ност на банката, преку утврдување на вкупниот инте-

рен капитал за покривање на ризиците, односно на ин-

терната ликвидност; 

- натамошно унапредување на системот за управу-

вање со ризиците. 

ПИК И ПИЛ треба да бидат соодветни на приро-

дата, видот и обемот на финансиските активности на 

банката, нејзиниот систем за управување со ризиците и 

нејзиниот профил на ризичност. ПИК и ПИЛ треба да 

го опфатат влијанието на деловниот циклус, факторите 

од окружувањето коишто можат негативно да влијаат 

врз соодветноста на капиталот и ликвидноста, развој-

ниот план и  деловната политика на банката и нивната 

зависност од макроекономските фактори, како и резул-

татите од спроведените стрес-тестирања. 

Банката е должна да ги користи резултатите од 

ПИК и ПИЛ најмалку при: 

- дефинирање и следење на спроведувањето на раз-

војниот план и деловната политика и културата на ри-

зик во банката; 

- дефинирање на документот за прифатливото ниво 

на ризик, особено при утврдувањето на квантитативни-

те и квалитативните показатели/индикатори и нивните 

прагови и интерните лимити;  
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- донесување значајни деловни одлуки (на пример: 

при воведување нов производ, активност или систем, 

влез на нови пазари и слично). 

Обезбедувањето соодветен интерен капитал, однос-

но интерна ликвидност, согласно со ПИК и ПИЛ, не 

може да се смета како соодветна замена за слаб и нее-

фикасен систем за управување со ризиците.  

39. Службата за внатрешна ревизија е должна да 

врши ревизија на ПИК и ПИЛ, на нивното спроведу-

вање, како и на спроведувањето на мерките преземени 

врз основа на резултатите на ПИК и ПИЛ, согласно со 

годишниот план за внатрешна ревизија. 

40. Банката којашто изработува план за опоравува-

ње е должна да ги има предвид активностите, показате-

лите и процедурите дефинирани во ПИК и ПИЛ.  

41. Банката е должна да обезбеди документираност 

на ПИК и ПИЛ и соодветни образложенија за опфатот, 

методологиите и постапките што се користат во ПИК и 

ПИЛ, вклучувајќи и документирање на причините за 

(не)идентификување на материјалните ризици. 

ПИК и ПИЛ треба да се јасни и разбирливи, со што 

ќе се обезбеди нивна единствена примена од страна на 

сите лица вклучени во нивното спроведување и оцена 

на нивната соодветност од страна на Народната банка. 

 

Процес на утврдување на интерниот капитал 

 

42. Банката е должна да спроведува ПИК и да го ут-

врдува вкупниот интерен капитал за покривање на ри-

зиците најмалку еднаш годишно и при секоја значајна 

промена во профилот на ризичност. 

Вкупниот интерен капитал за покривање на ризици-

те е најмалку еднаков на регулаторниот капитал за пок-

ривање на ризиците, а треба да е повисок од регулатор-

ниот капитал доколку банката утврди дека е потребно: 

- повисоко ниво на интерен капитал за покривање 

на поединечните ризици опфатени со регулативата на 

Народната банка за методологијата за утврдување на 

адекватноста на капиталот, во споредба со нивото на 

капитал утврдено согласно со таа методологија; 

- дополнителен интерен капитал за покривање на 

останатите материјални ризици коишто не се опфатени 

со регулативата на Народната банка за методологијата 

за утврдување на адекватноста на капиталот. 

Во случаите од ставот 2 од оваа точка, банката е 

должна да обезбеди исполнување и одржување на 

вкупниот интерен капитал за покривање на ризиците 

со соодветно ниво на сопствени средства. 

При воспоставувањето, спроведувањето и докумен-

тирањето на ПИК, банката ги следи насоките дадени во 

анексот бр. 8 од оваа одлука. 

Процес на утврдување на интерната ликвидност 

 

43. Банката е должна да спроведува ПИЛ и да ја ут-

врди интерната ликвидност најмалку еднаш годишно, 

како и при значајна промена во профилот на ризичност 

или при значајни промени заради присуство на нови 

пазари, воведување нови производи и услуги и слично. 

Интерната ликвидност треба да ѝ овозможи на бан-

ката непречено исполнување на своите обврски во ро-

кот на нивното достасување и покривање на потребите 

за ликвидност, во нормални и вонредни услови на ра-

ботење.  

Во своите интерни акти банката е должна да го оп-

фати начинот на користење средства од Народната 

банка, со јасно разграничување помеѓу користењето 

средства во нормални услови и потенцијалното корис-

тење средства во вонредни услови.  

При воспоставувањето и документирањето на ПИЛ, 

банката ги следи насоките дадени во анексот бр. 9 од 

оваа одлука.  

 

ПИК и ПИЛ на консолидирана основа 

 

44. Банка којашто е подредено лице во банкарска 

група и не е предмет на консолидирана супервизија, не 

е должна да воспостави ПИК и ПИЛ, но е должна на 

банката којашто е предмет на консолидирана суперви-

зија да ѝ ги обезбеди сите потребни податоци и инфор-

мации заради утврдување на вкупниот интерен капитал 

за покривање на ризиците на банкарската група, како и 

сите други податоци и информации потребни за ут-

врдување на интерната ликвидност на банкарската 

група. 

Банката којашто е предмет на консолидирана су-

первизија е должна да воспостави ПИК и ПИЛ на пое-

динечна и на консолидирана основа. 

 

VII. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА 

 

45. Банката е должна да го достави до Народната 

банка документот за прифатливото ниво на ризик од 

точката 8 од оваа одлука, во рок од десет дена по него-

вото донесување, односно ревидирање. 

46. Банката е должна да ја достави анализата од 

точката 23 став 3 од оваа одлука, до Народната банка, 

во рок од десет дена по воведувањето на новиот произ-

вод, активност или систем. 

47. Банката е должна да ја извести Народната банка 

за резултатите од стрес-тестирањето со состојба на кра-

јот на годината од точката 17 став 2 од оваа одлука, 

најдоцна до 31 мај во следната година.  
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Доколку банката извршила стрес-тестирање со сос-

тојба и на друг датум различен од датумот од точката 

17 став 2 од оваа одлука, должна е да ја извести Народ-

ната банка за добиените резултати, во рок од 30 дена 

по извршеното стрес-тестирање. 

48. Банката е должна да ја извести Народната банка 

за резултатите од ПИК и ПИЛ и да ги достави Извеш-

тајот за ПИК и Извештајот за ПИЛ од главата VI и 

анексите бр. 8 и 9 од оваа одлука, најдоцна до 31 маj во 

годината на која се однесуваат извештаите. 

Заедно со извештаите од ставот 1 од оваа точка, 

банката е должна да достави до Народната банка и: 

- опис на деловниот модел на банката, вклучително 

и идентификување на основните деловни линии, па-

зари, подружници и/или филијали на банката; 

- опис на организациската структура за управување 

со ризиците; 

- опис на рамката за стрес-тестирање којашто ја 

применува банката, со посебен акцент на стрес-тесто-

вите спроведени за потребите на ПИК и ПИЛ;  

- збирен преглед на сите интерни акти коишто се 

однесуваат на изработката, спроведувањето, ажурира-

њето и следењето на ПИК и ПИЛ, вклучувајќи ги и ин-

терните акти во кои се определува начинот на иденти-

фикување на материјалните ризици за потребите на 

ПИК и ПИЛ; 

- износ на остварената загуба во претходната годи-

на како резултат на изложеноста на оперативен ризик, 

заедно со опис на настаните коишто банката ги смета 

за изложеност на оперативен ризик и наведување на 

начинот на определување значителен настан и значи-

телна загуба од оперативен ризик;  

- преглед на сите промени направени во ПИК и 

ПИЛ во однос на претходната година (промена во 

пристапот/методологијата, промена во елементите на 

пристапот и слично), како и на сите промени во интер-

ните акти коишто се од значење за ПИК и ПИЛ, напра-

вени во однос на претходната година; 

- збирен преглед на главните заклучоци од спрове-

дените ПИК и ПИЛ, особено во однос на утврдената 

потреба за промени во ПИК и/или ПИЛ, како и во од-

нос на планираните промени во деловниот модел и/или 

одделните елементи на системот за управување со ри-

зиците, како резултат на спроведените ПИК и ПИЛ; 

- која било друга информација којашто банката сме-

та дека е од значење за спроведувањето и резултатите 

на ПИК и ПИЛ. 

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, банката ко-

јашто е предмет на консолидирана супервизија е долж-

на да ги достави Извештајот за ПИК и Извештајот за 

ПИЛ, во рок од 30 дена по истекот на рокот од ставот 1 

од оваа точка. 

Доколку банката, заради значајна промена во про-

филот на ризичност или на барање на Народната банка, 

спровела ПИК и/или ПИЛ во текот на годината, долж-

на е да ги достави Извештајот за ПИК и/или Извешта-

јот за ПИЛ, во рок од 30 дена по завршувањето на це-

лиот процес. 

49. Банката е должна да ја извести Народната банка 

за секој значителен штетен настан и/или значителна за-

губа од оперативен ризик, со опис на значителниот 

настан/значителната загуба, во рок од петнаесет дена 

од денот на откривањето на штетниот настан, односно 

загубата.  

50.  Банката е должна да ја извести Народната бан-

ка за склучувањето договор за користење значајна ус-

луга од надворешно лице, во рок од десет дена од склу-

чувањето на договорот. 

Заедно со известувањето од ставот 1 од оваа точка, 

банката доставува и образложение за видот на услугата 

којашто ќе ја врши надворешното лице, критериумите 

врз основа на кои е утврдено дека станува збор за зна-

чајна услуга, временскиот период за кој е склучен до-

говорот, како и други информации коишто банката 

смета дека се значајни за користењето услуга од надво-

решното лице. 

 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

51. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на 

банките соодветно се применуваат и на филијалите на 

странските банки и на штедилниците, во согласност со 

Законот за банките и подзаконските акти донесени врз 

основа на овој Закон. 

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, банка кој-

што е подредено лице во банкарска група и не е пред-

мет на консолидирана супервизија, филијалите на 

странски банки и штедилниците не се должни да ги 

применуваат одредбите од главата VI, анексот бр. 8 и 

анексот бр. 9 од оваа одлука. 

52. На денот на отпочнување со примената на оваа 

одлука, престанува да важи Одлуката за управување со 

ризиците („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 42/11 и 165/12). 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе почне да се применува од 31 декем-

ври 2019 година. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-1/2019 на Народната банка на  

30 мај 2019 година Република Северна Македонија, 

         Скопје д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
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1508. 

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 82 став 3 од Законот 

за банките („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 

190/16, 7/19 и 101/19), Советот на Народната банка на 

Република Северна Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО 

УПРАВУВАЊЕ ВО БАНКА 

 

1. Во Одлуката за правилата за добро корпоративно 

управување во банка („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 24/18), во точката 3 потточка 3.4, по 

зборот: „банка“ се додаваат зборовите: „на Република 

Северна Македонија (во понатамошниот текст: Народ-

ната банка)“. 

2. Во точката 5 став 2 зборовите: „на Република 

Македонија (во понатамошниот текст: Народната 

банка)“, се бришат. 

3. Точката 6 став 1 алинеја 1 се менува и гласи: 

„- да ги усвојува деловната политика и развојниот 

план на банката и да го следи нивното спроведување;“ 

Во алинејата 7, по зборовите: „интерниот капитал“ 

се става запирка и се додаваат зборовите: „процесот на 

утврдување на интерната ликвидност“. 

4. Во точката 3 потточка 3.16, во точката 7 став 2, 

во точката 25 став 3, во насловот на главата XI и во 

точката 61, зборовите: „Република Македонија“ се за-

менуваат со зборовите: „Република Северна Македо-

нија“.  

5. Во точката 16 ставот 3 се менува и гласи:  

„Претседателот на еден законски пропишан одбор 

не може да биде претседател на друг законски пропи-

шан одбор или на друг одбор од точката 17 од оваа од-

лука.“ 

6. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-2/2019 на Народната банка на  

30 мај 2019 година Република Северна Македонија, 

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

__________ 

1509. 

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 8 од Законот за 

вршење на услуги брз трансфер на пари („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 77/03, 54/07, 

48/10, 67/10, 17/11, 135/11, 187/13, 154/15 и 23/16), Со-

ветот на Народната банка на Република Северна Маке-

донија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

ДОЗВОЛА И СОГЛАСНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА 

БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ 

 

1. Во Одлуката за издавање дозвола и согласност за 

вршење услуга брз трансфер на пари („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 183/16), во точката 1, 

зборовите: „Народната банка на Република Македонија 

(во натамошниот текст: Народната банка)“ се замену-

ваат со зборовите: „Народната банка на Република Се-

верна Македонија (во натамошниот текст: Народната 

банка).“ 

2. Во точката 3, потточка 3.3. под б) се брише.  

Потточките 3.3. под в), г) и д) стануваат потточки 

3.3. под б), в) и г). 

3. Во точката 3, потточката 3.12. се менува и гласи: 

„Документ со кој се дозволува престој заради работа во 

Република Северна Македонија, издаден од надлежeн 

орган, за странски физички лица кои ќе бидат одговор-

ни лица во трговското друштво и/или ќе ја извршуваат 

услугата брз трансфер на пари.“ 

4. Во точката 3, потточката 3.18. се менува и гласи: 

„Програма за ефикасно намалување и управување со 

идентификуваниот ризик од перење пари и финансира-

ње тероризам.“ 

5. Во целиот текст на Одлуката за издавање дозвола 

и согласност за вршење услуга брз трансфер на пари 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

183/16) зборовите: „Република Македонија“ се замену-

ваат со зборовите: „Република Северна Македонија“, 

со исклучок на точките 25 и 26 од Одлуката за издава-

ње дозвола и согласност за вршење услуга брз тран-

сфер на пари („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 183/16). 

6. Обрасците 1 и 2 се заменуваат со нови обрасци 1 

и 2, коишто се составен дел на оваа одлука.  

7. На постапките започнати пред стапувањето во 

сила на оваа одлука ќе се применуваат одредбите од 

Одлуката за издавање дозвола и согласност за вршење 

услуга брз трансфер на пари („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 183/16). 

8. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VI-3/2019 на Народната банка на  

30 мај 2019 година Република Северна Македонија, 

         Скопје д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 

ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

1510. 

Врз основа на член 38 став (1) од Законот за воз-

духопловство („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 

155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а во 

врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу 

Европската заедница и нејзините земји членки, Репуб-

лика Албанија, Босна и Херцеговина, Република Буга-

рија, Република Хрватска, Република Македонија, Ре-

публика Исланд, Република Црна Гора, Кралството 

Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на 

Обединетите нации за привремена администрација на 

Косово за основање на Европска заедничка воздухоп-

ловна област ратификувана со Законот за ратифика-

ција на Мултилатералната спогодба („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 27/07 и 98/09) ди-

ректорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРА-

ВИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА 

ПРЕВОЗНИЦИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ОПЕРАТИВНА 

ЗАБРАНА 

 

Член 1 

Во Правилникот за правилата за утврдување на 

листата на превозници кои се предмет на оперативна 

забрана („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 2/19), во членот 2 став (2) и членот 4 ставови (1), 

(2), (4) и (5) зборовите: „Република Македонија“ се 

заменуваат со зборовите: „Република Северна Маке-

донија“. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

         Бр. 10-688/3 Директор на Агенцијата 

31 мај 2019 година за цивилно воздухопловство, 

              Скопје д-р Томислав Тунтев, с.р. 

1511. 

Врз основа на член 43 став (6) од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 

155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), ди-

ректорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

ЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ 

УСЛУГИ СО ВОЗДУХОПЛОВ И ПОСЕБНИТЕ 

УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ, 

ОПРЕМАТА И ДРУГИТЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

НЕОПХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на вршење на специ-

јализирани услуги со воздухоплов и посебните усло-

ви во однос на воздухопловите, опремата и другите 

посебни услови неопходни за безбедно и уредно ра-

ботење („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 159/07, 122/13, 121/15 и 68/18), во членот 6 али-

неја 1 зборовите: „Република Македонија“ се заме-

нуваат со зборовите: „Република Северна Македо-

нија“. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

         Бр. 10-688/4 Директор на Агенцијата 

31 мај 2019 година за цивилно воздухопловство, 

              Скопје д-р Томислав Тунтев, с.р. 



 Стр. 48 - Бр. 113                                                                                             3 јуни 2019 
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