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ЕДНОГОДИШНА СЕРТИФИКАЦИОНА ПРОГРАМА ВО ПАРТНЕРСТВО
СО CONTROLLER AKADEMIE® ОД МИНХЕН (Р. ГЕРМАНИЈА) 

CERTIFIED CONTROLLER® (Level I, II и III)

Школарина: од 190 евра!
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www.abit.edu.mk 

Сертификација за стекнување на титула „Certi�ed Retail 
Banker – postgraduate diploma“ е дизајнирана во три нивоа 
со вкупно 27 модули, и тоа:

- Ниво 1: Retail banking I, со вклучни 10 модули; 

- Ниво 2: Retail banking II, со вклучни 10 модули;

- Ниво 3: Retail banking III, со вклучни 7 модули.    

Времетраењето, пооделно на секое ниво вклучува 4 месеци 
едукација  или вкупно за сите три нивоа 160 часови. 
Сертификатите се доделуваат од страна на Лондонската 
Академија за Retail банкарство.
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Можности за кредитирање до 72 рати, за слушатели кои сами плаќаат за обуката! 

BECOMING A CERTIFIED
RETAIL BANKER
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Почитувани читатели,
на са ми от по че ток од 2017 го ди на, ние 

од пр ва та не за вис на ма ке дон ска та бан
кар ска академијата  АБИТ са ка ме уште 
ед наш, да ви се за бла го да ри ме за ва ша та 
под дрш ка, со најубави жел би за праз ни
ци те и Но ва го ди на, со не тр пе ние оче ку
ва ме да ра бо ти ме со вас во оваа и во го ди
ни те што доаѓаат. 

Оваа го ди на се оче ку ва ат значајни 
по зи тив ни поместувања – про ме ни, ка ко 
на мак ро та ка и на мик ро план. Спо ред 
тоа, ка ко што во повеќе на вра ти сум ис
так нал, ако не се ме ну ва ме до вол но бр зо, 
ќе про пуш ти ме многубројни мож нос ти. 
На мислење сум, де ка про ме на та зна чи 
отфрлање на пра ви ла та кои веќе по слу
жи ле за остварување на својата цел. 

Истражувајќи ги про бле ми те во по
глед на значењето и уло га та на струк
ту ра та на фи нан сис ка та организација, 
однесувањето на по един ци те, ка ко и 
значајноста на менаџерите во про це сот 
на менаџирање со про ме ни те без ни как
ви ди ле ми кон ста ти рав де ка успеш нос
та во работењето на де неш ни те бан ки 
и оста на ти фи нан сис ки ор га ни за ции 
е во ди рект на меѓузависност со успеш
нос та во менаџирењето на про ме ни те, 
ка ко и од успеш нос та во разбирањето 
на меѓучовечките од но си внат ре во 
са ма та бан ка. От ту ка, де нес на ши те 
менаџери мо ра да ја раз бе рат суш ти на та 
на “диверзификацијата” на про ме на та, 
од нос но тоа ја под раз би ра про ме на та ка
ко на мер на ак тив ност ори ен ти ра на кон 
јасно де фи ни ра на цел. 

Проучувањето и анализирањето на 
про бле ма ти ка та на про ме ни те, ка ко и 
значајноста на менаџерите во про це
сот на менаџирање со про ме ни те, мо же 
да се за клу чи де ка прет ста ву ва повеќе 
од не ми нов ност, осо бе но во земја как ва 
што е на ша та – во развој. По точ но, ос но
вен пре ду с лов за мерење на успеш нос та 
во работењето на фи на сис ки те ор га ни
за ции де нес во Ре пуб ли ка Македонија 
прет ста ву ва успеш но то менаџирање на 
про ме ни те и намалувањето или це лос но 
елиминирање на от по рот кон про ме ни те 
од стра на на вра бо те ни те. Ис то та ка, над
во реш на та сре ди на на организацијата, 
стратегијата, технологијата и чо веч ки те 
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ре сур си се фак то ри кои тре ба да се зе мат 
пред вид од стра на на менаџерите кои са
ка ат да ја дизајнираат најдобрата струк ту
ра за бан ка та. 

Во на со ка на ова би до дал, кол ку е 
по го ле мо ни во то на не си гур ност во ед на 
сре ди на, тол ку е по сло же на стратегијата 
и технологијата, а кол ку ра бот на та си ла 
е по ви со ко ква ли фи ку ва на и по веш та, 
тол ку е поверојатно де ка менаџерите ќе 
дизајнираат струк ту ра која е поф лек си
бил на. 

Поаѓајќи од прет ход ни от мој став, 
мо же да се ка же де ка за успеш нос та во 
имплементацијата на про ме ни те по треб
но е да се со гле да ат ефек ти те од влијанието 
на по един ци те и гру пи те што го има ат врз 
обликувањето на ор га ни за цис ка та струк
ту ра, и при тоа меѓузависноста на так во то 
влијание со от по рот кон про ме ни те. Тоа 
под раз би ра де ка дизајнот на фи нан сис ка
та организација ја реф лек ти ра спе ци фич
на та ситуација на секоја организација. 
Спо ред ме не, не по стои најдобар на чин 
за дизајнирање на организацијата, но по
стои најдобар на чин за имплементација 
на про ме на та кој пак изис ку ва но ви
ни (ино ва ции) во са ма та организација. 
Ток му за тоа би ре кол де ка де нес во на
ша та макроекономија менаџерите има
ат за цел, ни за од меѓусебно по вр за ни 
прашања кои значајно влијаат врз тоа 
на при мер, ка ко тие ра бо тат и на кој на
чин ги пла ни ра ат и успеш но ги им пле
мен ти ра ат про ме ни те. Но, ед на за ед нич
ка ниш ка провејува низ при ста пи те на 
функ ци и те, уло ги те, веш ти ни те и ак
тив нос ти те кон менаџментот: секој при
стап ја при зна ва ог ром на та важ ност на 
управувањето со луѓето, без ог лед да ли се 
ви ка „функција на водење“, „меѓучовечки 
уло ги“, „чо веч ки веш ти ни“ или „ак тив
нос ти на упрвување со чо веч ки ре сур си, 
комуникација и мреж но работење“, јасно 
е де ка менаџерите тре ба да ги развијат 
сво и те чо веч ки веш ти ни и ЕИ – емо ци о
нал на та интелегенција ако са ка ат да би
дат ефек тив ни и успеш ни, т.е. да тан цу
ва ат во со вре ме ни от биз нис оп кру жен со 
про ме ни.

Во овој кон текст, по чи ту ва ни се гаш
ни и ид ни менаџери, не заборавајте: кол
ку повеќе на пре ду ва те во хиерархијата 
на го ре, тол ку ЕИ е по ва жен. По зна ти от 
свет ски гу ру Трејси Брајан, и еден од во
деч ки те ав то ри те ти во САД за развој на 
чо ве ко ви от потенцијал и лич на та ефи
кас ност, во ед но свое гостување кај нас ис
так на: “От крив де ка среќата е при лич но 
пред вид ли ва ра бо та. Ако са ка те повеќе 
среќа обидувајте се по чес то, превземајте 
ри зик”.

www.abit.edu.mk4



Евелин Хантер

ПИСМО ОД ГЛАВНИОТ ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР НА 
АКАДЕМИЈАТА ЗА БАНКАРСТВО НА МАЛО

ЛОНДОН (RETAIL BANKING ACADEMY – LONDON)

С
è уште е еви дент но де ка 
прашањата по вр за ни со 
бан кар ска та кул ту ра про
дол жу ва ат да ги го нат 
најголемите бан ки. Не одам

неш ни от скан  дал „Велс Фра го“на 
си те нам ни прет ста ви кон кре тен 
и ви со ко ре ле ван тен при мер за 
важ нос та на бан кар ска та кул ту
ра. Академијата за бан кар ст во на 
ма ло (Retail Banking Academy – RBA) 
ве ру ва де ка од го во рот ле жи во об
лас та на кул ту ра та, за тоа што ор га
ни за ци и те со добра кул ту ра има ат 
дол го роч ни пер спек ти ви што се од 
го ле ма по мош „RоЕ“ да не ста нат 
кр шли ва те ма.

На крајот на кра иш та та, ние 
ве ру ва ме де ка најдобриот на чин 
за подобрување на бан кар ст во то 
на ма ло ле жи во тоа бан кар ст во
то да ста не професија ка ко што се 
смет ко водст во то и ад во ка ту ра та, 
ка де што бан ка ри те ќе би дат об
в р за ни се ко гаш да дејствуваат за 
најдобриот ин те рес на по тро шу
ва чи те. Та ка, во знак на под дрш ка 
на на ше то ветување да го про мо
ви ра ме бан кар ст во то на ма ло ка ко 
професија, Академијата за бан кар
ст во на ма ло ја про мо ви ра ше пр
ва та меѓународна про фе си о нал на 

за ед ни ца од ва ков вид на се ка де во 
све тот, ис клу чи тел но по све те на на 
бан ка ри те на ма ло. Про гра ма та за 
членст во на Академијата за бан
кар ст во на ма ло бе ше дизајнирана 
за да ги под др жи си те пол но прав
ни и при друж ни кан ди да ти на 
про гра ма та за бан кар ст во на ма ло 
во те кот на нив ни те ка ри е ри со 
обезбедување на ши рок спек тар 
за кон ти ну и ран про фе си о на лен 
развој и мож нос ти за со ра бот ка.

Во те кот на из ми на ти те не
кол ку ме се ци, меѓународното 
патување на Академијата нè од ве
де до Мјанмар, ка де што на ше то 
парт нер ст во да до не се ме про фе си
о нал на та едукација за бан кар ст во 
на ма ло во Мјанмар со Фи нан сис
ки от цен тар на Мјанмар, бе ше пре
поз на е но од Цент рал на та бан ка и 
од Ми нис тер ст во то на планирање 
и фи нан сии. Во Ки на, Академијата 
ги по ста ви ос но ви те за стра теш ко 
ло кал но парт нер ст во со Ки нес ки от 
музеј за фи нан сии, што има до не
се но ог ро мен број кур се ви за обу ка 
од об лас та на Mergers & Acquisitions 
and FinTec, за што има из да де но 
над 3.000 сер ти фи ка ти. Од дру га та 
стра на на све тот, Академијата про
мо ви ра ше ло кал но парт нер ст во со 

„PwC Колумбија“, ка де што бев ме 
при ви ле ги ра ни да би де ме на при
ем на „До мот на слав ни те на PwC“ 
во чест на на цио нал ни те и на ин
тер на ци о нал ни те парт нер ст ва на 
„PwC“. Во Иран, на пра вив ме ог
ром но влијание пре ку на ша та ака
дем ска про гра ма за бан кар ст во на 
ма ло во Академијата на Са ман бан
ка, та ка што ре зул ти ра ше со план 
на бан ка та за воспоставување ква
ли фи ка ции за бан кар ст во на ма ло 
за дол жи тел ни за си те постојни и 
ид ни менаџери за бан кар ст во на 
ма ло.

При ка жав ме де ка прин ци пи те 
за најдобрата прак ти ка и ква ли
тет на кли ен тот за бан кар ст во на 
ма ло се рас прост ра не ти на се ка де 
во све тот. Ве ру вам де ка, работејќи 
за ед но, мо же ме да при до не се ме за 
трансформирање на бан кар ска та 
професија и да ги по диг не ме про
фе си о нал ни те стан дар ди на си те 
бан кар ски ре гу ла то ри на све тот.

Со ова, ние од Академијата за 
бан кар ст во на ма ло са ка ме да ви се 
за бла го да ри ме за ва ша та под дрш
ка, со најубави жел би за праз ни
ци те и Но ва го ди на, со не тр пе ние 
оче ку ва ме да ра бо ти ме со вас во 
2017та и во го ди ни те што доаѓаат.
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Е
д но од ос нов ни те на че ла на ус
пеш  ни от биз нис е донесување на 
вис тин ски од лу ки во вис тин ско 
вре ме. За донесување на ин те ли
гент ни од лу ки е по треб но да се 

има ат ква ли тет ни, точ ни и се оп фат ни 
ин фор ма ции, почнувајќи од опе ра тив
но и так тич ко ни во, па сè до стра теш ки
те од лу ки на највисокиот менаџмент 
што се значајни за развојот и за 
опстојувањето на биз ни сот. За тоа, так
ви те од лу ки тре ба да се ба зи ра ат на ин
фор ма ции што ги суб ли ми ра ат си те 
сег мен ти на биз ни сот, и тоа во ис то  рис
ки пе ри од.

И покрај постоењето на со вре ме ни 
ин фор ма цис ки сис те ми, до ста пот до 

ква ли тет ни ин фор ма ции во ре ал но 
вре ме не е се ко гаш тривијална за да ча. 
Со зголемување на ком плек с нос та на 
биз ни сот на ед но претпријатие, про
пор ци о нал но се зго ле му ва и фраг
ментацијата на служ би те што се спе ци
јализирани за по себ ни сег мен ти од 
биз ни сот, па та ка сублимирањето ин
фор ма ции од си те сег мен ти во ква ли
тет ни се оп фат ни ин фор ма ции може да 
прет ста ву ва по се бен пре диз вик. До кол
ку се зе мат пред вид и раз лич ни те те х
но ло гии, хард вер ски и соф т вер ски сис
те ми, ка ко и раз но вид ни те сис те ми за 
управување со ба зи на по да то ци, што се 
ко ри стат во раз лич ни сег мен ти од биз
ни сот, сублимирањето ин фор ма  ции 

Позицијата на ДИ-аналитичар станува 
една од најбараните и според „Форбс“ 
една од десетте најдобро платени позиции 
во професиите поврзани со наука, 
технологија, инженерство и математика

Д-р Татјана Василева-Стојановска
Советник програмер во дирекција за информациска 
технологија
Народна банка на Република Македонија  BUSINESS INTELLIGENCE

Деловна интелигенција за 
интелигентни деловни одлуки

Вложувањето во 
деловна интелигенција 

како технологија, 
донесува значаен 

напредок во квалитетот 
на известувањето, 

унапредување на процесот 
на донесување одлуки, 

длабинска анализа 
на бизнисот, како и 

чекорење со современите 
информатички трендови, 

што на долг рок донесуваат 
напредок и добивка
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Сли ка 1: Струк ту ра 
на сис тем за де лов на 
интелигенција

Ед на од фор мал ни те 
де фи ни ции на Де лов на-
та интелигенција (ДИ) 
е дека таа прет ста ву ва 
мно жест во тех ни ки и 
алат ки за прибирање и 
ана ли за на по да то ци од 
повеќе раз лич ни из во-
ри, со цел да се кре и ра 
знаење што по ма га во 
про це сот на носење од-
лу ки (Sohollo, 2011). 

што по тек ну ва ат од мно ш т во то по да
точ ни из во ри до пол ни тел но се ком
пли ци ра.

Ед на од фор мал ни те де фи ни ции на 
Де лов на та интелигенција (ДИ) е дека 
таа прет ста ву ва мно жест во тех ни ки и 
алат ки за прибирање и ана ли за на по
да то ци од повеќе раз лич ни из во ри, со 
цел да се кре и ра знаење што по ма га 
во про це сот на носење од лу ки (Sohol
lo, 2011). БИтехнологијата се со стои од 
не кол ку ни воа: из во ри на по да то ци, 
по да то чен склад, аналитичкo ни во и 
пре зен та цис ко ни во, ка ко што е при ка
жа но на Сли ка 1.

Под из во ри на по да то ци се под раз
би ра ат, пред сè, ин тер ни те кор по ра тив
ни по да то ци смес те ни во ре ла цис ки те 
ба зи на по да то ци, по на та му не струк
ту ри ра ни до ку мен ти, та бе лар ни фор
ми, по да то ци од ин тер нет и ин тра нет 
пор та ли, на сле де ни по да то ци од по ста
ри сис те ми и слич но. Тие по да то ци е 
по треб но на добро ос мис лен на чин да 
се про чи стат, да се стан дар ди зи ра ат и 
да се транс фор ми ра ат во единст ве на 
струк ту ра со од вет на за по на та мош но 
ана ли тич ко процесирање, што се на ре
ку ва по да то чен склад (data warehouse).

По да точ ни от склад слу жи ка ко 
цент ра ли зи ра но де по на по да то ци, во 
кое по да то ци те се скла ди ра ат во фор
ма на ди мен зии и фак ти и се по вр зу
ва ат помеѓу се бе пре ку со од вет ни мо
де ли од нос но ше ми од кои најпознати 
се та ка на ре че на та ѕвезда ше ма и сне
гул ка ше ма. Вак ва та организација на 
по да то ци те овоз мо жу ва со од вет на 
денормализација на по да то ци те со од
вет на за бр зо процесирање.

По на та му, по да то ци те се пре не су ва

ат на ана ли тич ко то ни во, ка де што се 
про це си ра ат и се скла ди ра ат во мул
ти ди мен зи о нал на фор ма што овоз мо
жу ва ком плек с на ана ли за во повеќе 
ди мен зии и ра пид но зголемување на 
бр зи на та на агрегирање по раз лич
ни ди мен зии и хи ерар хии, ка ко и 
генерирање на раз лич ни по гле ди врз 
по да то ци те во за вис ност од ас пек тот 
што се ана ли зи ра.

Ка ко ре зул тат на мул ти ди мен зи
о нал ни от по глед на по да то ци те, на 
пре зен та цис ко то ни во стек на ти те 
ин  фор ма ции се при ка жу ва ат во ви
зу ел на фор ма со од вет на за ед нос тав
но разбирање и ефи кас но донесување 
за клу чо ци. Иа ко ком плек с ни ка ко 
технологија, сис те ми те за де лов
на интелигенција овоз мо жу ва ат 
претставување на знаењето до крај ни
от ко рис ник во ед нос тав на и впе чат  ли
ва фор ма на ин ди ка то ри и ме т ри ки со 
кои јасно се опи шу ва ат ана ли зи ра ни те 
ин фор ма ции. Тие се прет ста ву ва ат на 
пор та ли со ин тер ак тив ни функ ци о нал
нос ти, лес ни за користење. На при мер, 
гра фич ка презентација на ин ди ка то ри 
што по ка жу ва ат зе ле но, до кол ку ана
ли зи ра ни от ас пект е по зи ти вен или, 
пак, цр ве но, до кол ку ука жу ва на про
бле ма ти чен ас пект. За по на та мош на 
ана ли за на фак то ри те што до ве ле до 
состојбата при ка жа на на гра фи ко нот, 
оваа технологија овоз мо жу ва дла бин
ска ана ли за, од нос но по на та мош но 
детализирање до најелементарното 
ни во на по да то ци што до ве ле до да де
на та состојба. Тоа се по стиг ну ва пре ку 
тех ни ки на по сте пе но раслојување на 
суб ли ми ра ни от по да ток до не го ви те 
најелементарни ком по нен ти (slice and 

Податочни
извори

Податочен склад Аналитичко ниво

Мулти-
димензионални

коцки

Презентациско ниво

Портал

ЕТЛ
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dice, drilldown, drillthrough итн.). Спо
ред тоа, де лов на та интелигенција овоз
мо жу ва гло ба лен по глед на ана ли зи ра
ни от фе но мен што по на та му мо же да 
се де та ли зи ра до најелементарно ни во, 
за раз ли ка од кла сич но то ге не ри рање 
на из веш таи од тран сак цис ки ба зи, во 
кои еле мен тар ни те по да то ци се аг ре ги
ра ат до по ви со ко ни во за да ге не ри ра ат 
од ре де на суб ли ми ра на ин фор мација.

Мож нос та за мул ти ди мен зи о на лен 
при стап кон по да то ци те овоз мо жу ва 
генерирање трен до ви, што ана ли зи
ра ни во ис то рис ки пе ри од од стра на 
на ек с перт ски сис те ми, мо жат да до
ве дат до откривање на од ре де ни об
рас ци на однесување, од нос но да пред
ви дат појави врз ос но ва на од ре де ни 
окол нос ти или, пак, да овоз мо жат 
препознавање на не оче ку ва ни об рас ци 
во по да то ци те. Так ви от фе но мен се на
ре ку ва „откривање знаење“ (knowledge 
discovery) и прет ста ву ва врв на функ
ци о нал нос ти те на де лов на та ин те
лигенција ин тег ри ра на со веш тач ка та 
интелигенција.

Спо ред тоа, де лов на та ин те ли ген ци
ја ка ко технологија овоз мо жу ва мул  ти 
дис цип ли на рен при стап при креирање 
на на пред ни из веш таи од стра на на 
ДИана ли ти ча ри те. Спо ред из веш та и те 
на Гарт нер (2016), на гло бал но ни во се 
слу чу ва фи нал на фа за на транзицијата 
од тра ди ци о нал ни те сис те ми за 
генерирање из веш таи што се ба зи ра ат 

на по да то ци од ре ла цис ки те ба зи, кон 
биз нисори ен ти ра ни из веш таи што се 
ге не ри ра ат од стра на на ДИана ли ти ча
ри те врз ба за на т.н. ана ли тич ки по да
то ци за „самопослужување“. На та ков 
на чин ДИана ли ти ча ри те стек ну ва ат 
по го ле ма не за вис ност од ИТти мо ви те 
и кре атив ност при ана ли за на по да то
ци те, со што мо дер ни те ДИплат фор ми 
од го ва ра ат на кор по ра тив ни те барања 
за до стап ност, агил ност и под ла бо ки 
ана ли тич ки мож нос ти на сис те ми
те за известување. Имајќи ги пред вид 
гло бал ни те трен до ви и по тре ба та за 
бр зо приспособување кон про ме ни те 
во биз ни сот што мо ра ат да се ба зи ра
ат на добро познавање и ана ли за на 
внат реш ни те и над во реш ни фак то ри, 
позицијата на ДИана ли ти чар ста ну ва 
ед на од најбараните и спо ред „Фор бс“ 
ед на од де сет те најдобро пла те ни по зи
ции во про фе си и те по вр за ни со на ука, 
технологија, ин же нер ст во и ма те ма ти
ка (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics).

Спо ред тоа, мо же ме да за клу чи
ме де ка вложувањето во де лов на 
интелигенција ка ко технологија, до не
су ва зна ча ен на пре док во ква ли те тот 
на известувањето, унапредување на 
про це сот на донесување од лу ки, дла
бин ска ана ли за на биз ни сот, ка ко и 
чекорење со со вре ме ни те ин фор ма тич
ки трен до ви, што на долг рок до не су ва
ат на пре док и до бив ка.

Кон цеп тот Де лов на 
интелигенција (Busi-

ness Intelligence) се 
јавува ка ко од го вор на 
по тре ба та за се оп фат-
на ана ли за не са мо на 
парцијални и те ков ни 

по да то ци ту ку и на 
ква ли тет ни ин фор ма-

ции што вклу чу ва ат 
ана ли за на трен до ви 

од кои мо жат да се 
пред ви дат ид ни на ста-
ни врз ос но ва ис то рис-

ки окол нос ти.
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првиот работенпрвиот работен 
првиот работенУЖИВАЈТЕ ВО ПЕНЗИЈАТА!

УЖИВАЈТЕ ВО ПЕНЗИЈАТА!
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УЖИВАЈТЕ ВО ПЕНЗИЈАТА!

првиот работен 
првиот работенпрвиот работен 
првиот работен

ден во месецотден во месецот

•  Дирекција тел. 02/3249-437 ; 02/3249-454 
•  Градски Ѕид Скопје тел. 02/3217-224
•  Партизански Одреди тел. 02/3221-003 
•  нас. Аеродром тел. 02/2401-225   
•  нас. Бутел тел. 02/2600-055
• Карпош 4 тел. 02/3090-209
• Радишани тел. 02/2622-304

• Шутка тел.02/2581-175 
•  Кисела Вода тел. 02/2720-470
•  Струмица тел. 034/343-881 
•  Битола тел. 047/232-434 
•  Прилеп тел. 048/400-210 
•  Кавадарци тел. 043/414-726 
•  Гостивар тел. 042/211-221

• максимален 
износ до 3 пензии

• бесплатна 
Маестро дебитна 
картичка

• можност за 
отплата на кредит 
до 73 години

Еуростандард 
банка на своите 
клиенти 
пензионери им 
овозможува да 
располагаат со 
средствата од 
својата пензија 
уште во првиот 
работен ден во 
месецот. 



О
бединувањето на најискусните 
и највлијателните бан ка ри и 
ек с пер ти во де лот на фи нан
си и те од Р. Македонија, во ед
на институција ка ко ва ша та, 

ка жу ва за важ нос та на Академијата 
за бан кар ст во и ин фор ма тич ка 
технологија, ка ко и те мел ни от план и 
по све те ност во на со ка на подигнување 
на фи нан сис ка та свес ност и од го вор
ност на си те чи ни те ли на де лов ни от 
жи вот во Р. Македонија.

Го ле ми се прес ти жот и од го вор нос
та за секој бан кар да има мож ност да 
ја прет ста ви својата институција на 
по ши ро ка та јавност пре ку текст во 
спи са ни е то „ЕБан кар“ во рам ки те на 
АБИТ.

За ед нич ка е на ша та визија за фи
нан сис ка едукација на граѓаните со 
цел носење на до бри од лу ки за нив ни
те фи нан сии на кра ток, сре ден и долг 
рок, во мош не не пред вид ли ва та ид
ни на, а со цел бан ки те докрај да би дат 
раз бра ни ка ко нив на под дрш ка, парт
не ри на субјектите и дви га те ли на 
економијата. Кон ти ну и ра на та фи нан
сис ка едукација, ка ко на вра бо те ни те 
во бан ки те и во фи нан сис ки те ин сти
ту ции, та ка и на граѓаните, ту ка мис
лам и на ком па ни и те и преземањето 
на кол ку што е мож но по пред вид ли ви 
ри зи ци, ќе во ди до ис плат ли ви про
ек ти и про фит но работење. Во оваа 
на со ка, са кам да по тен ци рам де ка 
фи нан сис ки здра ви субјекти (бан ки, 

Марко Поповски
Директор на дирекција за маркетинг на население, 
сектор за маркетинг
ХАЛКБАНК АД Скопје

ПОСТОЈАНО ИНВЕСТИРАЊЕ ВО 
ЗАДОВОЛСТВО НА КЛИЕНТИТЕ

Халк Банк инвестираше 
во повеќе полиња, но 

најголемата инвестиција 
беше во создавањето 
на одлична синергија 

помеѓу искусен кадар, од 
едната страна, кој беше 
присутен во управните 

тела на банката, и 
високообразован млад 
кадар, од друга страна, 

на кој му покажа дека 
нема цели што не можат 

да се достигнат, со 
вредна работа, тренинзи 

и инвестирање во 
дополнително знаење
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Ка ко ва жен по ка за тел 
за до се гаш ни от успех 
прет ста ву ва и фак тот 

де ка Халк Бан ка АД 
Скопје, от ка ко е при-

сут на во Македонија, ја 
зго ле ми ак ти ва та над 

че ти ри пати и прет ста-
ву ва чет вр та бан ка во 

сек то рот (по по след ни те 
споредбени по ка за те ли 
од НБРМ за 30.09.2016 

го ди на) со ак ти ва од 
584 милиони евра со 

31.12.2016 и кон ти ну и ра-
но прет ста ву ва во деч ка 

бан ка во по рас тот на 
порт фо ли о то во де лот 

на финансирање на ком-
па ни и те и на се ле ни е то.

претпријатија, граѓани) во де ни од про
фит но то работење, но сат здра ви од лу
ки и се под гот ве ни за до пол ни тел ни 
ин вес ти ции и за развој во работењето.

Халк Бан ка АД Скопје е бан ка што е 
блис ка до па за рот, до семејствата и до 
претпријатијата со цел да ги слуш не 
по тре би те и со од вет но да ре а ги ра со 
кон ти ну и ра ни про ме ни и решенија, 
почнувајќи од наједноставните алат
ки за со ра бот ка, до ин вес ти ции во ин
фор ма тич ка технологија, што овоз мо
жу ва по лес но и по бр зо решавање на 
по тре би те на кли ен ти те. Цент рал но 
мес то во на ша та па ле та на про из во
ди се решенија на со че ни кон за ште
да на енергија, зголемување на кон
ку рент нос та, по го ле ма ефи кас ност и 
подигнување на жи вот ни от стан дард 
пре ку по нис ки смет ки, под дрш ка на 
из во зот и про из водст во то, за шти та 
на жи вот на та сре ди на, стимулирање 
на гра деж ни от сек тор пре ку по вол ни 
стан бе ни кре ди ти за граѓаните и фи
нан сис ки алат ки за гра деж ни те ком
па нии.

Најголемиот број чи та те ли зна ат де
ка Халк Бан ка АД Скопје во Македонија 
е при сут на од ап рил 2011 го ди на. Од 

влегувањето во Македонија, Халк 
Банк ин вес ти ра ше во повеќе полиња, 
но најголемата инвестиција бе ше во 
создавањето на од лич на синергија 
помеѓу ис ку сен ка дар, од ед на та стра
на, кој бе ше при су тен во управ ни те 
те ла на бан ка та, и ви со ко об ра зо ван 
млад ка дар, од дру га стра на, на кој 
му по ка жа де ка не ма це ли што не 
мо жат да се до стиг нат, со вред на ра
бо та, тре нин зи и инвестирање во до
пол ни тел но знаење. Во фо ку сот на 
Халк Банк не по стои по ва жен субјект 
во про це сот од кли ен тот. За до вол ни
те кли ен ти кон ти ну и ра но но сат но ви 
кли ен ти. Па ра лел но со внат реш но
то реорганизирање оде ше и под дрш
ка та во над во реш на презентација 
пред па за рот пре ку инвестирање во 
но ви и реновирање на постојните 
филијали, ка де што бројот на 
филијали од 21 во 2011 го ди на, ќе до
стиг не до 37 филијали до крајот на 
2016 го ди на. Најмодерно опре ме ни те 
филијали, ком плет но ре но ви ра ни во 
комбинација од вр в ни про фе си о нал
ци, прет ста ву ва ат пријатно мес то во 
кое кли ен ти те мо жат за ед нич ки да ги 
под гот ват фи нан сис ки те пла но ви и 
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да ги из вр шат си те ти по ви на днев ни 
бан кар ски ак тив нос ти.

Под дрш ка та во де лот на Ал тер
на тив ни те ка на ли и ин фор ма тич ка
та технологија се со стои, пред сè, во 
инвестирањето во соп ст вен про це
сингцен тар за кар тич но работење, 
3Д си гур нос на плат фор ма, од лич на 
по кри е ност со но ви АТМ, не кои и со 
кешин функција, најмодерни ПОС
тер ми на ли, инвестиција во бес кон
такт на технологија, инвестирање во 
ком плет но но во елек трон ско бан 
кар ст во и мо бил но бан кар ст во за 
фи зич ки и прав ни ли ца, онлајнап
ли цирање, инвестиција во ЕРПсис
тем и мно гу дру ги про це си, што 
до  ве доа до зголемување на тран сак
ци и те што се вр шат пре ку но ви те 
ди ги тал ни решенија од над 50% од 
вкуп ни от број, со тренд на кон ти ну и
ра но зголемување, со цел олеснување 
и поедноставување на секојдневните 
бан кар ски тран сак ции за кли ен ти те, 
и тоа со ви со ко ни во на без бед ност.

Со под дрш ка та од ма тич на та бан
ка, Халк Бан ка АД Скопје де нес е 
успеш на ма ке дон ска институција 
со млад и мо ти ви ран ка дар, со про
сек од 35 го ди ни од вра бо тен, што 
им да ва шан са на мла ди те за но ви 
вработувања, кон ти ну и ра но, еду ка
тив но надградување шан са за прак

тич на едукација на го лем број сту
ден ти пре ку раз лич ни пре зен та ции 
и ра бо тил ни ци пре ку по се та на прак
тич на ра бо та во бан ка та итн.

Ис куст во то и знаењето што во 
се бе го има ат аку му ли ра но служ бе
ни ци те во Халк Бан ка Турција, ка ко 
и бан кар ски от сек тор во Р. Турција 
во  оп што, почнувајќи од гри жа та за 
секој по еди не чен кли ент, па сè до 
најсофистицираните мож нос ти за 
бан  кар ски ак тив нос ти, е не про цен лив 
из вор за развивањето на бан кар ст во то 
во Р. Македонија. Секоја ор га ни зи ра
на ра бо тил ни ца или се ми нар со гос ти 
од Р. Турција мо же да прет ста ву ва од
лич на шан са за мла ди те бан ка ри кои 
би са ка ле да се раз ви ва ат во сво и те 
зна ења од еле мен тар ни те познавања 
и ис куст ва, сè до специјализирано 
развивање на по еди неч ни фи нан сис
ки на уки.

Халк Бан ка АД Скопје во пе ри о
дот што сле ду ва про дол жу ва да би де 
блис ку до сто панст во то и граѓаните, 
во на со ка на создавање на до пол ни
тел ни вред нос ти, со креирање ре ше
ние за секој кли ент, по пер со на ли зи
ра но бан кар ско то работење и по ну да 
на про из во ди што се во со глас ност со 
барањата на кли ен ти те, за тоа што ни
е ден чо век не е ист, а со тоа и секоја 
по тре ба е уни кат на.

До пол ни тел но упла те ни-
от ка пи тал по про даж ба-
та во 2011 го ди на, ка ко 
и реинвестирањето на 
до бив ки те со зда де ни од 
из ми на ти те го ди ни во 
ка пи та лот на бан ка та, 
прет ста ву ва ше под дрш-
ка од ак ци о нерот во 
зголемување на ка па ци-
те тот на бан ка та и си лен 
сиг нал за под дрш ка на 
ма ке дон ска та економија. 
Се то ова во комбинација 
со ста бил ни от бренд на 
Халк Бан ка Турција ка ко 
наш ак ци о нер, бе ше пре-
поз на е но од ште да чи те 
кои ја сме та ат Халк Бан-
ка ка ко си гур но мес то за 
оплодување на сво и те 
за ште ди.
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1Пред крајот на својот ман
дат ост ва рив те со ста но ци со 
прет став ни ци на ММФ и на 

Свет ска та бан ка. На со ста но ци
те се раз гле ду ва ше еко ном ска та 
ситуација на Цр на Го ра со по се
бен ак цент на ди на ми ка та на 
по раст на ка пи тал ни те ин вес
ти ции и ре зул та ти те на фис кал
на та по ли ти ка. Во тој кон текст, 
как ва е оце на та на прет став ни
ци те на ММФ и на Свет ска та бан
ка?

 Оце на та на ММФ и на Свет ска
та бан ка за состојбата на бан кар
ски от сек тор на Цр на Го ра е мош
не по вол на. По зи тив но се оце не ти 

на по ри те за намалување на не
функ ци о нал ни те кре ди ти и ка мат
ни те стап ки на бан ки те. Она што 
за гри жу ва од гле диш те на овие 
ин сти ту ции е вло ше на та состојба 
на фис кал на та позиција. По рас тот 
на јавниот долг и буџетскиот де фи
цит, во најголема ме ра, е усло вен 
од зголемувањето на над во реш
но то задолжување, пр венст ве но 
за из град ба на ав то па тот. Два та 
по ка за те ла, јавниот долг и фис
кал ни от де фи цит, се над ли митот 
утвр ден со кри те ри уми те од Маст
рихт, што ја за гро зу ва фис кал на та 
од р ж ли вост. По ра ди тоа, по треб
ни се ит ни ко рек тив ни мер ки 

за ограничување на тро шо ци те, 
намалување на пла ти те во јавниот 
сек тор и зголемување на на пла та
та на буџетските при хо ди.

2Не одам на Цр на Го ра ста на 
член ка на НА ТО. Кои се еко
ном ски те ефек ти? Ка ко тоа 

влијае на макроекономијата?
 Цр на Го ра се наоѓа пред 

членст во на НА ТО. До го во рот за 
при ем на Цр на Го ра во НА ТО до
се га е ра ти фи ку ван од стра на на 
14 земјичлен ки. Оста ну ва До го во
рот да го ра ти фи ку ва ат и преос та
на ти те 13 земјичлен ки на НА ТО, 
што се оче ку ва це ли от про цес 
на ратификација да за вр ши во 
пр ви от квар тал на 2017 го ди на. 
Член    ство  то во НА ТО би зна че ло 
по ви сок сте пен на си гур ност на 
граѓаните, сто панст во то и на др
жа ва та Цр на Го ра. Тоа би бил до
бар сиг нал за потенцијалните над
во реш ни ин вес ти то ри сло бод но 
да ин вес ти ра ат во Цр на Го ра. Има 
прос тор за ин вес ти ции во земјата, 
пр венст ве но во об лас та на ту риз
мот, енер ге ти ка та, сообраќајот и 

Тоа би бил добар сигнал 
за потенцијалните 
надворешни инвеститори 
слободно да инвестираат 
во Црна Гора

БИ ЗНАЧЕЛО ПОВИСОК СТЕПЕН 
НА СИГУРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ, 
СТОПАНСТВОТО И НА ДРЖАВАТА

ЧЛЕНСТВОТО ВО НАТО
Mилојица Дакиќ, 
доскорашен гувернер на Централната 
банка на Црна Гора 
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земјоделството. За ин те ре си ра нос
та за стран ски ин вес ти ции во Цр
на Го ра е мно гу из ра зе на. Цр на Го
ра е ли дер во ре гио нот во од нос на 
при ли вот на стран ски ди рект ни 
ин вес ти ции, што во 2015та, во од
нос на 2014 го ди на, се по рас на ти за 
75%. Во мо мен тот, во Цр на Го ра се 
при сут ни ин вес ти то ри од 88 земји.

3Как во е ва ше то мислење за 
бан кар ски от сис тем во Цр на 
Го ра, во со глас ност со квар

тал ни от извештај за ра бо та та на 
бан ки те и на мик ро фи нан сис ки
те ин сти ту ции во те кот на пр ва та 
по ло ви на на 2016 го ди на? Во как
ва состојба се бан ки те во Цр на 
Го ра?

 Веќе по дол го вре ме е при сут
но по зи тив но то движење на па ра
мет ри те во бан кар ски от сек тор на 
Цр на Го ра. Ак ти ва та на бан ки те во 
од нос на ис ти от пе ри од ла ни е по
рас на та за 6,6%, ка пи та лот за 5,8%, 
а де по зи ти те за 7,8%. Кре дит на та 
ак тив ност на бан ки те не е на за до
во ли тел но ни во, и покрај тоа што 
кре ди ти те во по след ни те не кол ку 
ме се ци се во по раст. Во од нос на 
ис ти от пе ри од ла ни, кре ди ти те 
се по го ле ми за 0,6%. За бе ле жан е 
по раст на одоб ре ни кре ди ти, што 
во пр во то по лу го дие оваа го ди на 
из не су ва ат 25% од вкуп ни те кре
ди ти на бан ки те. Лик вид нос та и 
сол вент нос та се кон стант но над 
про пи ша но то ни во. Лик вид нос та 
е во по раст од 5,7%, до де ка ко е фи
ци ен тот на сол вент ност на бан ки
те е на ни во 16 (про пи ша но ни во 
е 10). Бан ки те остварија по зи ти вен 
фи нан сис ки ре зул тат.

Ка мат ни те стап ки на бан ки те 
и по на та му се ви со ки, иа ко е при
су тен тренд на нив но намалување. 
Пон де ри ра на та про сеч на ефек тив
на ка мат на стап ка на вкуп ни те 
кре ди ти из не су ва 7,8% и по нис ка 
е за 1,05 про цент ни по ени во спо
ред ба со ис ти от пе ри од ми на та та 
го ди на, до де ка онаа на но во одоб
ре ни те кре ди ти из не су ва 7,48% и 
на ма ле на е ду ри за 1,57 про  цен
тни по ени. Ис то та ка, при су тен е и 
тренд на намалување на па сив ни
те ка мат ни стап ки.

Покрај ви со ки те ка мат ни стап
ки, про блем е и ви со ко то ни во на 

не функ ци о нал ни кре ди ти (10,5%). 
Тре ба да се има пред вид де ка овие 
кре ди ти во 2011 го ди на из не су ваа 
ду ри 26% од вкуп ни те кре ди ти. 
До намалување дојде пр венст ве
но од нив на та на пла та, по тоа од 
репрограмирање или од пре нос 
на вак ви те кре ди ти на фак то ринг
ком па нии на мајкитебан ки во 
странст во. Со цел ублажување на 
овој про блем, во Цр на Го ра се до не
се За кон за до го вор но фи нан сис ко 
преструктуирање, а пот пи шан е и 
До го вор помеѓу Сто пан ска та ко мо
ра, Ми нис тер ст во то за фи нан сии и 
Цент рал на та бан ка.

Ге не рал но, бан кар ски от сис тем 
во Цр на Го ра е ста би лен, лик ви ден 
и сол вен тен. Не ма бан ка со из ра зе
ни про бле ми во ра бо та та.

4Кои се претстојните об вр с
ки за по на та мош но то усо
гла сување на за ко но давст

во то од об лас та на бан кар ска та 
супервизија со ре гу ла ти ва на на 
ЕУ?

 Цент рал на та бан ка на Цр на 
Го ра кон стант но е во про цес на 
усогласување на ре гу ла ти ва та што 
е во нејзина над леж ност со ре гу
ла ти ва та на ЕУ. Бан кар ска та ре
гу ла ти ва во Цр на Го ра е во ви сок 

сте пен усог ла се на спо ред ди рек
ти ви те на Ев роп ска та комисија. 
Тој про цес е кон ти ну и ран. Во 2016 
го ди на под гот ве ни се из ме ни и 
дополнувања на За ко нот за Цен
трал на та бан ка на Цр на Го ра и За
ко нот за те ков ни те и ка пи тал ни те 
ра бо ти со странст во. Од про пи си те 
што се од не су ва ат на супервизија, 
до крајот на 2017 го ди на по треб
но е да се до не сат: За кон за бан ки, 
За кон за фак то ринг, фи нан сис ки 
ли зинг, микрокредитирање и га
рант но кредитирање, Од лу ка за 
аде кват ност на ка пи та лот, Од ли ка 
за лик вид ност на бан ки те и Од лу
ка за регистрација на бан ки те и 
фи нан сис ки те ин сти ту ции. Во пр
ви от квар тал на 2018 го ди на ќе се 
до не се За кон за санација на бан ки
те.

5Ка пи та лот на бан ки те во 2016 
го ди на, во од нос на ис ти от пе
ри од од 2015 го ди на, е зго ле

мен за 5,8%. Што има најголемо 
влијание за по раст на ка пи та лот 
на бан ки те во Цр на Го ра во 2016 
го ди на?

 Најновите по да то ци по ка жу
ва ат де ка ка пи та лот на бан ки те 
во од нос на крајот од прет ход на
та го ди на е по рас нат за 8,7%. На 

Ис клу чи тел но сум по чес тен со од лу ка та на Ака дем ски от со вет на АБИТ 
во кој сум из бран за по че сен член на Ака дем ски от со вет. Од лу ка та ја 

при мив со за до вол ст во, за тоа што ја це нам ра бо та та и достигнувањата 
што АБИТ ги има ост ва ре но во крат ки от пе ри од од две го ди ни. Моја 

об вр ска е че ти ри е сет го диш но то ис куст во стек на то со ра бо та во Цен-
трал на та бан ка на Цр на Го ра да про бам да го при бли жам на мла ди те 

ге не ра ции кои се опре де ли ле да ја ра бо тат оваа ра бо та.
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по рас тот на ка пи та лот влијаеше 
докапитализацијата на две бан ки, 
по че то кот на ра бо та на ед на но ва 
бан ка, ка ко и по зи тив ни от фи нан
сис ки ре зул тат на ни во на це ли от 
бан кар ски сис тем.

6Как ва е ситуацијата во Цр на 
Го ра во ак тив нос ти те во бан
кар ст во то на ма ло (Retail 

Banking)? Да ли по стои по раст на 
кредитирањето на ма ли те и сред
ни те ком па нии?

 Спо ред методологијата на 
Цр на Го ра, не ма официјални по
да то ци за ма ли те и сред ни
те претпријатија. Се сле ди 
движењето во сек то ри те еко
но мија и на се ле ние. Сек то рот 
на се ле ние учест ву ва со повеќе 
од 52% во формирањето на 
вкуп ни те де по зи ти. Во од нос 
на ис ти от пе ри од ми на та та го
ди на, овие де по зи ти се по  рас
на ти за 4,3%. Во струк ту ра та 
на де по зи ти те на на се ле ни е
то, оро че ни те де по зи  ти учес
т ву ва ат со 55%. Од дру га стра
на, кре ди ти те на на се ле ни е то 
учест ву ва ат со 40,6% во вкуп
ни те кре ди ти и тие се по рас
на ти за 4,8% во од нос на ис ти
от пе ри од прет ход на та го ди на, 
до де ка, пак, по рас тот на но во
одоб ре ни те кре ди ти за на се ле
ни е то из не су ва ат ду ри 42,6%. 
Најголем дел од кре ди ти те на на се
ле ни е то (95,7%) се одоб ре ни на рок 
по долг од ед на го ди на. На мен ски 
раз гле ду ва но, најзастапени се го
то вин ски те кре ди ти со 51,2%, по
тоа кре ди ти те за стан бе но градење 
и адаптација со 40,8%. Уред нос та 
на расчистување на об вр ски те на 
овие ка те го рии кон бан ки те е мно
гу по го ле ма во од нос на дру ги те 
сек то ри. Во струк ту ра та на вкуп
ни те не функ ци о нал ни те кре ди ти 
овој сек тор учест ву ва со 28%.

7Спо ред ва ши те про ек ции и 
очекувања, со как ви про бле
ми ќе се со очи цр но гор ска та 

економија во 2017 го ди на?
 Цр на Го ра има БДП по гла ва на 

жи тел во из нос по го лем од шест 
ил јади ев ра. Во по след ни те де сет 
го ди ни БДП бе ше во по раст по про
сек во го ди на од 3,2%. Во 2015 го ди

на, по рас тот из не су ва 3,5% во од нос 
на 2014 го ди на, и покрај не по вол
но то меѓународно опкружување: 
те ро ри зам, миг ран ти и укра ин ска
та кри за. Во 2017 го ди на тре ба да се 
оче ку ва про дол же но при суст во на 
про бле ми те што и до се га беа при
сут ни. Во прв ред, не лик вид нос та 
на ре ал ни от сек тор што се од ра зу
ва на ви со ко ни во на за ос та на ти 
дол го ви. Мо мен тал но има 19% на 
прав ни ли ца и претпријатија што 
се бло ки ра ни. По тоа, има ви со ко 
но во и ди на ми ка на јавниот долг 
и буџетски де фи цит, ка ко и ви со ко 

ни во на не функ ци о нал ни кре ди ти 
и ка мат ни стап ки во бан кар ски от 
сек тор.

8Со повеќе од 40 го ди ни ис
куст во во Цент рал на та бан
ка на Цр на Го ра, мо же да се 

ка же де ка сте ре гио на лен ек с
перт за мо не тар на по ли ти ка и 
управување со мо не тар ни те фи
нан сии. Се га, ка ко член на Ака
дем ски от со вет во ма ке дон ска та 
бан кар ска академија – АБИТ, кои 
се ва ши те пла но ви за во ид ни на?

Ис клу чи тел но сум по чес тен со 
од лу ка та на Ака дем ски от со вет на 
АБИТ во кој сум из бран за по че сен 
член на Ака дем ски от со вет. Од
лу ка та ја при мив со за до вол  ство, 
за тоа што ја це нам ра бо та та и 
достигнувањата што АБИТ ги има 
ост ва ре но во крат ки от пе ри од од 
две го ди ни. Моја об вр ска е че ти ри

е сет го диш но то ис куст во стек на то 
со ра бо та во Цент рал на та бан ка на 
Цр на Го ра да про бам да го при бли
жам на мла ди те ге не ра ции кои се 
опре де ли ле да ја ра бо тат оваа ра
бо та.

Што се од не су ва за мојата по
на та мош на ак тив ност во Цр на 
Го  ра, спо ред За ко нот, не мам пра
во во пе ри од од ед на го ди на по 
завршување на ман да тот ка ко гу
вер нер да се за ни ма вам со ра бо ти 
во фи нан сис ки от сек тор. За тоа 
вре ме ќе раз мис лу вам. Во секој 
случај, не се гле дам се бе во никоја 

дру га об ласт, освен во фи нан
си и те. Ра бо та та со мо не тар на
та по ли ти ка е моја об ласт на 
која ќе оста нам ве рен докрај.

9Как во е ва ше то ми сле ње 
за важ нос та и мо ти ва ци
ја та во из бо рот и ра бо та

та на мла ди те бан ка ри? Која 
е ва ша та по ра ка на мла ди те 
и пер спек тив ни бан ка ри во 
Македонија?

 Ка ко во секоја ра бо та, та ка 
и во оваа, мотивацијата е мно
гу би тен еле мент, и во фа за та 
на из бор и во те кот на ра бо та та 
од стра на на мла ди те бан ка ри. 
Мотивацијата е ос нов на дви
жеч ка си ла што ги пот тик  ну
ва луѓето да ост ва ру ва ат по до
бри ре зул та ти. До кол ку по стои 

мотивација, ре зул та ти те ќе би дат 
не изос тав ни. Мо ти ви ра ни от чо век 
си гур но ќе ја сра бо ти ра бо та та по
до бро, по од луч но и по по све те но. 
За мотивацијата не тре ба да се за
ни ма ва ат са мо вра бо те ни те ту ку 
и нив ни те менаџери. Моја по ра ка 
до мла ди те е де ка мо ра ат да има
ат јасна визија за својата ид ни на, 
да би дат од луч ни во на ме ра та да го 
ост ва рат она што го има ат за мис ле
но, мак си мал но да се по све тат на 
ра бо та та за којашто се опре де ли ле. 
Со ог лед на тоа што во бан кар ст во
то не ма или има мал ку ра бо ти што 
мо жат да се ра бо тат ин ди ви ду ал но, 
по треб но е да се раз вие чув ство
то за припаѓање на ти мот со кој 
се ра бо ти. Ис то та ка, не оп ход на е 
постојана интеракција помеѓу вра
бо те ни те и не тре ба да се има страв 
од конкуренција на ра бот но то мес
то.

Моја по ра ка до мла ди те е де ка мо ра ат да има ат 
јасна визија за својата ид ни на, да би дат од луч-
ни во на ме ра та да го ост ва рат она што го има ат 
за мис ле но, мак си мал но да се по све тат на ра бо-
та та за којашто се опре де ли ле
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1 Др Ајзелмајер, вие ед наш го 
спо ре див те кон тро лин гот на 

буџетирањето со пловење. Што 
мис лев те со тоа?

Ко га ќе сед нам во брод, мо
же би ќе са кам да го по ми нам 
Ат лант ски от Оке ан, на при мер, 
или мо же би са мо ќе по ми нам 
убав ви кенд на блис ко то езе ро. 
Барањата на еки па жот и опре
ма та ќе за ви сат од тоа за што ќе 
се од лу чам јас. Ако пла ни рам да 
го по ми нам Ат лант ски от Оке ан, 
ќе ми би де по тре бен пре ку оке ан
ски брод, обу чен тим и со од вет на 
без бед нос на опре ма. Ако одам на 
ви кендпловење, мојот фо кус ќе 
би де на со чен на кош ни ца та за 
пик ник, лад ни пијалаци и уба во 
вре ме за семејството. Во случај на 
пре мин пре ку Ат лант ски от Оке
ан, ќе пред ви дам ло ши вре мен
ски усло ви и на чи ни ка ко да се 
спра вам со нив.

2 Подготвувањето за патување 
ба ра планирање и бу џе ти ра

ње?
Планирањето и буџетирањето 

се ко гаш е по вр за но со „по тре би
те“. Прашањето не е што мо же да 
се слу чи, ту ку што са кам да се слу
чи? Ова озна чу ва де ка тре ба да се 
под гот вам за она што са кам да го 
по стиг нам; пла но ви те за ра бо та 
и нив ни те тро шо ци се она што 
тре ба да ги ис пла ни рам. Име но, 
збо рот „планирање“ ге не рич ки е 
најсоодветен за тоа, но ис то та ка 
по на та му ќе ги срет не ме и „опе ра
тив но и стра теш ко планирање“, 
ка ко и „дол го роч ни и крат ко роч
ни планирања“.

Тер ми нот буџет, по мал ку или 
по ве ќе, озна чу ва де та лен план за 
след на та фи нан сис ка го ди на. Тоа 

е об вр ска, за лог или облигација, 
из ра зе на во бројки или ак тив нос
ти, на со че на кон остварување на 
на ме ра та што ја спо ме нав, по точ
но за реализација на цел та.

3 Зна чи, преминувањето на Ат
лант ски от Оке ан е на град на 

за да ча за кон тро ло ри те. Но, па
за ри те ста ну ва ат сè по нес та бил

ни, кли ен ти те сè по веќе ин ди ви
ду а ли зи ра ни. Кол ку е си гур но, 
па ду ри и воз мож но, пла ни ра
њето под тие окол нос ти?

Ми на та та го ди на, еден мој 
при ја тел бе ше учес ник на пре ку
оке ан ско преминување. Тој мо
ра ше два па ти да го од ло жи по
врат ни от лет, бидејќи не бе ше 

КОНТРОЛИНГОТ ОСТАНУВА НЕЗАМЕНЛИВ
ДУРИ И ВО УСЛОВИ НА ЛОШИ ПАЗАРИ, 
НЕРВОЗНИ КЛИЕНТИ И БРЗИ ПРОМЕНИ

Планирање и буџетирање на „отворено море“

Д-р Клаус Ајзелмајер
Извршен директор на Академијата за контролинг 
од Минхен, Германија (Controller Akademie), 

Во интервјуто посветено за иднината на контролингот го споредува планирањето и 
буџетирањето со подготовка да се премине преку Атлантскиот Океан со едрилица, 
велејќи дека доброто планирање е важно особено затоа што би можело да зафати 
бура за време на патувањето.

Секој кој слепо се придржува 
на статичен буџет, едноставно 
прави грешка
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воз мож но си гур но предвидување 
за вре ме то. Се пак, пла нирањето 
сè уште има смис ла ка ко изјава 
за на ме ра. Ако де нес ра бо там во 
не си гур на сре ди на, мо рам да жи
ве ам со фак тот де ка ре ал нос та мо
же мно гу бр зо да ги за зе ме мо и те 
пла но ви. Тоа озна чу ва де ка мо
рам да развијам не што повеќе од 
са мо изјава за на ме ра, ис то та ка, 
по треб но е да под гот вам извештај 
за очекувања – про гно за, на при
мер: за доц не то то пристигнување. 

Не мо же ме да ги спре чи ме раз
ли ки те, но по лес но мо  же ме да се 
спра ви ме со раз ли ки од нап ред 
пред ви де ни. От ту ка, би ре кол де
ка без раз ли ка да ли ра бо там на 
пред вид ли ви па за ри или на па за
ри што бр зо се ме ну ва ат, се ко гаш 
мо рам да се при спо со бам и да се 

под гот вам.
Ако оче ку ва те рецесија на про

даж ба та, тре ба да има до вол но па
ри на смет ка за да се по ми не тој 
кри ти чен пе ри од. Со од вет на кре
дит на линија во бан ка, ис то та ка, 
мо же да по мог не во надминување 
на та ков про блем. Ова е по зна то 
ка ко управување со ри зик, што е 
важ на ком по нен та во про це сот 
на планирање.

4 Осо бе но е теш ко да се де фи ни
ра ат це ли те во усло ви на кон

стант ни, дра ма тич ни про ме ни 
на па за рот. Как ви оп ции има ат 
кон тро ло ри те?

Од пер спек ти ва на соп ст ве
ник, компанијата е од р ж ли ва на 
долг рок ако ги ис пол ни сво и те 
про фит ни про сеч ни очекувања 
на од ре ден вре мен ски пе ри од. 
Тоа ука жу ва де ка тре ба да се по
ста ват ми ни мал ни це ли што мо
ра ат да се по стиг нат, ду ри и ако 
прос то рот за нив но остварување 
е ком пли ци ран. Во тој случај, 
мо же да се за ме ни цел та на про
фитот со го лем број це ли де фи
ни ра ни во од нос на очекувањата 
за ка мат ни те стап ки, на при
мер, или за соп ст ве ни те це ли 
за по раст, земајќи ги пред вид 
ка ко ре зул тат на по тре ба та за 
финансирање. Це ли те мо жат да 
би дат фор му ли ра ни ка ко фик с
на цел, на при мер сто ми ли о ни 
ев ра, или де фи ни ра ни ка ко ре
ла тив ни це ли, ка ко остварување 
или од бра на на 50 про цен ти од 
уде лот на па за рот.

Спо ред мо е то мислење, најдо
бро е да се пра ви ком би на ци
ја од овие це ли. Ис то то ва жи и 
за тро шо ци те. Мо жат да би дат 
пла ни ра ни во кон кре тен из нос 
или ре ла тив но во од нос на про
даж ба та. Ту ка се со очу ва те со 
пре диз ви кот да се струк ту ри ра 
ба за та на тро шо ци, со тоа што, 
до кол ку оче ку ва те намалување 
на искористувањето на ка па ци
те ти те, сè уште ќе би де те во мож
ност да влијаете ба рем на дел од 
тро шо ци те, пре ку аут сор синг на 
при мер. Во ми на то то, има при ме
ри на ин тер на ци о нал ни ком па
нии ка де што успе а ле да ги не ут
ра ли зи ра ат ло ши те ре зул та ти во 
еден ре гион со по до бри ре зул та ти 
од дру ги ре гио ни, ка де што биз
ни сот ги над ми нал очекувањата. 
Оп шта та цел мо же да се по стиг
не – иа ко ра бо ти ме со по зи тив ни 
и не га тив ни раз ли ки во од дел ни 
ре гио ни.

5 Да ли се за ла га те за по сил на 
ори ен та ција на ре ла тив ни те 

це ли (ка ко уде лот на па за рот) 
на спро ти ап со лу т ни те це ли (ка
ко про даж ба та)?

Пра вил на та комбинација е 
клу  чот. Без раз ли ка кол ку се ра
зум ни ре ла тив ни те це ли, тие 
не ма да успе ат да опс та нат без 

кон крет ни те це ли. До кол ку 
компанијата до би ва ка пи тал од 
ак ци о не ри те, ак ци о не ри те за воз
врат оче ку ва ат до бив ка што мо ра 
да се по стиг не. За да се по стиг не 
тоа, компанијата мо ра да ге не ри
ра повеќе про даж ба од тро шо ци, 
за да се покријат. Сев куп но, ста ну
ва по важ но од сè, ком па ни и те да 
ги на пра ват сво и те ор га ни за цис
ки мо де ли флек си бил ни, за да мо
жат по лес но да од го во рат на про
ме ни те на па за рот. Ком па ни и те 
ќе го по стиг нат тоа со планирање 
на сценарија и идентификување 
на про бле ми те.

Постојат раз лич ни на чи ни да 
се зго ле ми флек си бил нос та, на 
при мер со воведување на флек
си бил ни ра бот ни ча со ви, од нос
но со компензација на вре ме то, 
употребувајќи над во реш ни со
ра бот ни ци, со користење на ин
ди ви ду ал ни над во реш ни услу ги 
што не се јадро на конкуренција, 
па ду ри и ком плет но над во реш но 
про из водст во. Но, оваа флек си
бил ност не е бес плат на. Ва ши те 
тро шо ци ќе се зго ле мат, што зна
чи де ка кли ен ти те на крајот ќе 
мо ра ат да пла тат по ви со ка це на.

6 Да ли тра ди ци о нал ни те алат
ки на кон тро ло ри те – нив ни

те стан дар ди зи ра ни мо де ли, сè 
уште функ ци о ни ра ат во так ви 
усло ви?

Стра теш ко то и опе ра тив но то 
планирање, вклучувајќи го и бу
џе ти рањето, се важ ни, бидејќи 
тие опи шу ва ат ка де са ка те да 
оди те во од нос на организацијата, 
кли ен ти те и вра бо те ни те. Ако 

КОНТРОЛИНГОТ ОСТАНУВА НЕЗАМЕНЛИВ
ДУРИ И ВО УСЛОВИ НА ЛОШИ ПАЗАРИ, 
НЕРВОЗНИ КЛИЕНТИ И БРЗИ ПРОМЕНИ

Од пер спек ти ва на соп ст ве-
ник, компанијата е од р ж ли ва 
на долг рок ако ги ис пол ни 
сво и те про фит ни про сеч ни 
очекувања на од ре ден вре-
мен ски пе ри од.
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ра бот на та сре ди на ста ну ва сè 
повеќе не ста бил на, не е до вол
но да се од го во ри со на вод но 
по до бри и по де тал ни пла но ви. 
До бар извештај е оној што има 
ре зул та ти од ра бо та та. До кол ку 
не ста бил нос та се зго ле му ва, ра
бо та та и стра те ги и те тре ба да 
се при спо со бу ва ат по чес то. По
тре бен е ре до вен про гре си вен 
пре глед, од нос но прогнозирање. 
Сек то ри, ка ко што се на бав ка, 
развој и про из водст во, чес то не 
се во мож ност да ги ме ну ва те 
сво и те тро шо ци на кра ток рок. 
На тоа не мо же да се од го во
ри са мо со по до бра кон трол на 
алат ка. На мес то тоа, тре ба да се 
по ста ви прашањето да ли ор га
ни за цис ка та струк ту ра мо же да 
се при спо со би за да се ис пол нат 
барањата. Ед на компанија ка ко 
„Епл“, на при мер, се фо ку си ра 
на развој, дизајн и мар ке тинг. 
Таа го има аут сор си ра но це ло то 
про из водст во за снаб ду ва чи те од 
Азија.

Ова озна чу ва де ка „Епл“ ге
не  рал но не тре ба да се гри жи 
за ис ко рис тување на про из
водствени те ка па ци те ти, иа ко 
мо же да има не кои до го во ри со 
кои се га ран ти ра од ре де но ми
ни мал но користење за про из во
ди те лот. На при мер, ако ве ру вам 
де ка мојата ком пе тент ност е во 
про из водст во то на ви со кок ва
ли тет ни про из во ди во мо и те 
про из водст ве ни фаб ри ки во 
Германија, ќе ми би де теш ко да 
ги не ут ра ли зи рам не ста бил нос
ти те на па за рот. Ед на за доц не та 
по рач ка мо же да по мог не во овој 
случај, на при мер, да се унап
ре ди на бав ка та за во ид ни на. 
Во спро ти вен случај, ќе мо рам 
да се оби дам да го ис ко рис там 
мојот про из водствен ка па ци тет 
со при вре ме но намалување на 
це ни те, сè со цел да се пре жи вее 
так ва та фа за.

7 За под др жу ва чи те на идејата 
за „над во реш но буџетирање“ 

пре диз вик е це ли от кон цепт 
на ко ман  да и кон тро ла, вклу
чу вајќи ги и тра ди ци о нал ни те 
алат ки за кон тро линг, ка ко што 
се: планирање, буџетирање и 
ана ли за на варијанти. Как во е 
Ва ше то мислење за ова?

Ин тен зив но ја раз гле ду ва ме 
иде  јата за „над во реш но бу џе
ти ра ње“, ка ко во Академијата 
на кон тро линг (Controller Akad

emie), та ка и во Меѓународната 
кон тро линг асоцијација (Interna
tional Controller Association – ICV).

По бор ни ци те на овој при
стап ука жу ва ат осо бе но на не
до ста то ци те на тра ди ци о нал
ни от кон тро линг, ка ко што е 
почитувањето на ста тич ки от 
буџет. Се сеќавам на еден при
мер, гер ман ска гру па за трговија 
на ма ло иден ти фи ку ва ла не оче
ку ва на мож ност за про даж ба во 
Франција, но не мо же ла да ја ре
а ли зи ра, по ра ди тоа што буџетот 
за мар ке тинг веќе бил пред ви
ден и по тро шен за територијата 
на Германија, иа ко тоа не би ло 
во оп што по треб но.

Се пак, овој при мер са мо го 
по ка жу ва по греш ни от на чин на 

работење со тра ди ци о нал но то 
буџетирање. Тоа не зна чи де ка во 
секој случај тре ба да се на пуш ти 
тра ди ци о нал но то буџетирање, 
но озна чу ва де ка тре ба да се про
ме ни на чи нот на користење на 
кон тро лор ски те алат ки. Ком па
ни јата мо ра да под гот ви про гно
за за мож нос ти те за про даж ба на 
раз лич ни па за ри. Во тој случај, 
буџетот за мар ке тинг мо ра да 
се при спо со бу ва и да се на со чу
ва во за вис ност од оче ку ва на та 
мож ност за про даж ба. Секој што 
сле по се при др жу ва на ста ти чен 
буџет, ед нос тав но пра ви греш ка.

8 Мо то то за тоа би би ло: Не ги 
пре скок нувајте планирањето 

и бу џе ти рањето. По до бре те ги! 
Кој е ва ши от ко мен тар?

Ток му та ка. Ние, во Ме ѓу на
род на та кон тро линг асоцијација, 
го има ме илу ст ри ра но со след
ниов при мер: ако еден ле кар му 
пре пи ше на не гов па ци ент од ре
ден лек и по тоа се кон ста ти ра де

ка тој лек не дејствува, ле ка рот 
не ма ед нос тав но да пре ста не да 
пре пи шу ва ле ко ви и да пре ста не 
да се оби ду ва во ид ни на. Ле ка рот 
ќе ги ме ну ва до за та или ле кот, сè 
до де ка не ја по стиг не цел та да го 
оздра ви па ци ен тот.

9 Вие сте член на Од бо рот на 
из врш ни чле но ви на Ака де

ми јата за кон тро линг. Кои веш
ти ни тре ба да ги по се ду ва ат 
мла ди те луѓе кои има ат на ме
ра да се при клу чат на кон тро
лингпрофесијата во вре ме во 
как во жи ве е ме де нес?

Тие тре ба да има ат опе ра тив
ни веш ти ни, од смет ко водст во 
до фи нан сис ко известување. Во 
секој случај, прашањето де нес 
не е са мо да се со бе рат бројките 
ту ку тие тре ба и да се про да дат. 
Тоа озна чу ва де ка еден кон тро
лор тре ба да има познавање на 
про це си те и сре ди на та на па
за ри те во компанијата во која 
ра бо ти. Од нат ре, кон тро ло ри те 
тре ба да има ат пре глед на ре ле
вант ни те про це си и на нив ни
те тро шо ци. Важ но е да се има 
це лос на сли ка на синџирот на 
снабдување на компанијата, од 
снаб ду вач, пре ку про из во ди тел 
до кли ент. Кон тро ло ри те мо ра ат 
да би дат си гур ни де ка са ка ат да 
до прат до луѓето. Ние ми лу ва ме 
да ка же ме де ка кон тро лин гот е 
мар ке тинг на смет ко водст во то. 
Тоа зна чи де ка за да ча на кон тро
ло ри те е да ги за поз на ат луѓето 
со алат ки те и со ин фор ма ци и те 
што ги да ва сис те мот, за да мо
жат да но сат по до бри од лу ки, 
ду ри и во вре ме на не из вес ност 
и на вре мен ски ограничувања. 
Елас тич нос та ќе се по ка же во 
по ба ру вач ка та, ис то та ка. Не 
мо же ме да пла ни ра ме ко га ќе 
се појави кри за, но ко га веќе ќе 
се појави, кон тро ло ри те ќе има
ат мно гу ра бо та за тоа што на 
компанијата ќе ~ тре ба ат оп ции 
за дејствување. Во ис то вре ме, 
ова озна чу ва де ка кон тро ло ри
те ќе би дат по ви ка ни да раз
мис лу ва ат за ал тер на ти ви, т.е. 
сценарија. Јас, ис то та ка, сум 
член на Управ ни от од бор на Ин
тер на ци о нал на та гру па за кон
тро линг (International Group of 
Controlling – IGC), ка де што раз
вив ме мо дел за над леж нос ти на 
кон тро ло ри те што ја објави не
одам на „Ха у фе Фер лаг“.

Ако ра бот на та сре ди на ста ну-
ва сè повеќе не ста бил на, не 
е до вол но да се од го во ри со 
на вод но по до бри и по де тал-
ни пла но ви. До бар извештај 
е оној што има ре зул та ти од 
ра бо та та. До кол ку не ста бил-
нос та се зго ле му ва, ра бо та та 
и стра те ги и те тре ба да се при-
спо со бу ва ат по чес то. 
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Е
кс тер на ли за ци ја или аут сор
синг прет ста ву ва користење 
на бан кар ски, фи нан сис ки и/
или по мош ни услу ги за под
дрш ка на со став ни те еле мен

ти на де лов ни те про це си, а кои се 
пре не су ва ат на над во ре шен обез бе
ду вач на сер ви си, на кон ти ну и ра на 
ос но ва и врз ба за на до го вор. Ова не 
под раз би ра пренесување на фи нан
сис ки те ак тив нос ти, ту ку са мо на 
услу ги те што се во функција на нив
на под дрш ка.

Пренесувањето на стан дар ди
зи ра ни те услу ги во кои спаѓаат 
си с те  ми те за меѓубанкарска ко му
ни кација и тргување, те ле ко му ни

ка цис ка мре жа и ин фра струк ту ра, 
мар ке тингуслу ги и истражување 
на па за рот, одржување, чистење, ко
му нал ни услу ги, на бав ка на сто ки и 
гра деж ни ра бо ти, на ем на не движ
нос ти, не ма ат трет ман на услу ги од 
над во реш ни ли ца во кон текст на 
екс тер на ли за ци јата.

Екс тер на ли за ци јата ка ко про цес 
на па за рот во свет ски рам ки по стои 
по дол го вре ме и нор мал но е со те кот 
на го ди ни те да се иден ти фи ку ва ат 
и да се вред ну ва ат и по зи тив ни те 
стра ни, но и да се има ат пред вид и 
ло ши те ис куст ва и про бле ми. Гло
бал ни трен до ви во ИТиндустријата 
се Infrastructure as a Service (IaaS), 

ОД ЕКСТЕРНАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛОВНИТЕ ПРОЦЕСИ 
ВО БАНКИТЕ И ВО ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Игор Бислимовски
Одговорен за сигурност на информативниот систем
Самостојна дирекција за контрола на усогласеност на 
работењето на банката и спречување на перење пари
Комерцијална банка АД Скопје

За дол жи тел ни те ак-
тив нос ти, внат реш на та 
ревизија, управувањето 
со ри зи ци те, усог ла се нос-
та со про пи си те, со глас но 
За ко нот за бан ки бан ка та 
не може да ги 
пре не се на тре ти ли ца
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Мо ти ви те и по тре ба та 
од екстернализација 
на де лов ни те про це си 
најчесто про из ле гу ва 
од по тре ба та да се на-
ма лат тро шо ци те, да 
се обез бе ди по го ле ма 
до стап ност на ре сур си те 
и да се на ма ли ри зи кот, 
да се зго ле ми ефи кас-
нос та во работењето, 
да се има при стап до 
најновата технологија и 
до ек с перт ски те цент ри, 
ра ци о нал но да се на со-
чат чо веч ки те ре сур си 
во суш тин ски те де лов ни 
ак тив нос ти, да се до бие 
по го лем ква ли тет во 
од нос на услу ги те и да се 
обез бе ди кон ку рент ска 
пред ност.

Мо ти ви 
и по тре ба од 
екстернализација

Platform as a Service (PaaS), Software 
as a Service (SaaS), Cloud Computing. 
Го ле ми те ком па нии што ги пер ци
пи ра ат трен до ви те свес ни се де ка 
на гло бал ни от па зар се пра ват се
ри оз ни тек тон ски поместувања и 
де ка со бр за та индустријализација и 
дигитализација во си те об лас ти, тра
ди ци о нал но етаб ли ра ни те биз ни си 
веќе не се си гур ни и настојуваат сво
и те услу ги да ги пре на со чат во друг 
сек тор.

Ко га се спо ме ну ва аут сор синг, во 
кон текст на фи нан сис ки от сек тор, 
ге не рал но се има пред вид екс тер
на лизирањето на про це си те што се 
од не су ва ат на ин фор ма тич ка та тех
нологија. Ис то рис ки гле да но, во ра 
ни те осум де сет ти го ди ни на ми на ти
от век екс тер на ли за ци јата по чну ва 
ка ко про цес, за ед но со по тре би те да 
се пре пуш тат ак тив нос ти те што се 
од не су ва ат на ИТ на дру ги фир ми 
што ја има ат со од вет на та ек с пер ти
за во оваа об ласт.

Прашања

Про це сот на екс тер на ли за ци
ја во ед на бан ка би тре ба ло да по
чне да се од ви ва во рам ки те на 
бан ка та. Таа тре ба да има јасно из
гот ве на по ли ти ка и стратегија за 
користење услу ги од над во реш ни 
ли ца. Идентификацијата на ма те ри
јал носта на про це си те што би мо же
ле да би дат пред мет на екс тер на ли
за ци ја, тре ба да би де врз ос но ва на 
опсеж на ана ли за и од го вор на след
ни те прашања:

• Кои про це си или нив ни де ло
ви мо жат да се екс тер на ли
зи ра ат, кои се ре гу ла тор ни те 
ограничувања и кои ак тив нос
ти ба ра ат лиценцирање од су
пер ви зор ски ав то ри тет?

• Ка ко се оце не ти ин тер но ефи
кас нос та и тро шо ци те што бан
ка та ги има во од нос на тоа ко га 
ис ти те про це си би се пре пуш
ти ле врз ос но ва на до го вор на 
дру га компанија?

• Как во влијание би има ла екс
тер на ли за ци ја та на од но си те 
во рам ки те на бан ка та, на мо
ра лот и на ра бот ни те ме с та на 
вра бо те ни те?

До кол ку врз ос но ва на прет ход на
та ана ли за бан ка та до не се од лу ка за 
екс тер на ли за ци ја, на ред ни че ко ри 
би би ле да се да де од го вор на:

• По кои па ра мет ри и кри те ри
уми би се вр ше ла дла бин ска 
евалуација на потенцијалниот 
снаб ду вач на услу  ги (ис кус
т во, струч на ос по со  бе ност, 
познавање на про пи си, ре пу
тација, па за рен удел, локација, 
по  тре ба од до пол ни тел ни сис
те ми, кон вер зии, евен ту ал ни 
по диз ве ду  ва чи, ре ви зор ски и 
фи нан сис ки из веш таи и сл.) и да
ли е не оп ход  на сертификација 
или не го во ли цен ци ра ње?

• Кои усло ви и стрикт ни од ред би 
тре ба да се вклу чат во До го во
рот за екс тер на ли за ци ја со над
во реш ни от снаб ду вач, осо бе но 
око лу ни во то и ква ли те тот на 
услу ги, ро ко ви и каз не ни од
ред би?

• Ка ко кон ти ну и ра но ќе се сле ди 
ква ли те тот на давањето услу
ги од стра на на над во реш ни
от снаб ду вач, вре ме на одѕив, 
пер фор ман си, кон тро ла над 
давањето услу ги во по глед на 
до вер ли вос та, ин тег ри те тот 
и до стап нос та на по да то ци
те, ревизија и реевалуација на 
снаб ду ва чот?

• Што ако снаб ду ва чот не е во 
состојба да го обез бе ди по треб
но то ни во или, во оп што, ако 
пре ки не со давањето услу ги, 
как ви се не го ви те пла но ви за 
обезбедување не пре ки на тост 
во работењето и пла но ви те за 
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Спо ред ис куст ва та од 
ре гио нот и по да то ци те 
на На род на та бан ка 
на Р. Хр ват ска од 2015 
го ди на, 95% од кре-
дит ни те ин сти ту ции не 
ко ри стат и не пла ни ра ат 
користење на Infrastruc-
ture-as-a-Service (IaaS). 
Во бла го по го ле ма ме ра, 
17% има ат при ме не то 
т.н. Software-as-a-Service 
(SaaS), и тоа пр венст ве но 
во екстернализација на 
од ре де ни спе ци фич ни 
мо ду ли/ап ли ка ции.

Хр ват ска

санација од ка та стро фа?
• Под кои усло ви, кои се ри зи

ци те и да ли е во оп што мож но 
компанијата пов тор но да го 
вра ти де лот или про це сот што 
прет ход но бил екс тер на ли зи
ран?

Во про це сот на про це на на ри
зи кот од екс тер на ли за ци ја се ко гаш 
тре ба да се има ат пред вид и фак то
ри те, ка ко што се: скри е ни те тро
шо ци, ска пи те из ме ни на до го во
рот и зголемувањето на це ни те на 
услу ги те, решавањето на спо ро ви те, 
губењето на ин тер ни те ком пе тен
ции, над зо рот над ак тив нос ти те и 
ино ва тив ни те ка па ци те ти.

Ко га се во прашање бан ки те, по
го лем дел од нив го има ат за др жа но 
кон зер ва тив ни от при стап во од нос 
на екс тер на ли за ци јата и до кол ку се 
ре шат на ис то то, тоа го пра ват во по
мал обем или са мо на од ре де ни де ло
ви од де лов ни те про це си. Бан ки те се 
под го лем при ти сок на усогласување 
со ре гу ла ти ва та и обезбедување на 

си гур нос та на кли ен ти те и нив ни те 
по да то ци. За постигнување на тие це
ли, ка ко и за достигнување на ба ра
но то ни во на ква ли тет на услу ги, тие 
има ат на пра ве но се ри оз ни ин вес ти
ции и вложувања во материјални и 
во чо веч ки ре сур си.

Ком па ни и те што, од своја стра на, 
има ат потенцијал и мож ност да да
ва ат услу ги за бан ки и фи нан сис ки 
ин сти ту ции за да опс та нат на па за
рот мо ра ат да на пра ват до пол ни тел
ни вложувања и да обез бе дат ви со ко 
ни во на специјализираност на услу
ги те, ка ко и да се во че кор со ло кал
но то за ко но давст во и ре гу ла ти ва та.

За клу чок
За клу чок е де ка екс тер на ли за

ци ја та по стои повеќе од 50 го ди ни, 
сè уште е во ди на ми чен об лик и ќе 
опс та не. Во ид ни на се оче ку ва ак ту
ел ни те ми од оваа об ласт да би дат 
(1) мул ти вен дорекс тер на ли за ци ја 
и сор сингмре жи, (2) кла уд ком пју
тинг и не го ви те им пли ка ции, (3) 
управување со ри зи кот од екс тер на
ли за ци ја и (4) ме то ди те за над ми ну
ва ње на оф шо рингдуп ки те.

Ре гу ла ти ви
Ев роп ска та ре гу ла ти ва што се 

од не су ва на екс тер на ли за ци јата на 
де лов ни те про це си во бан ки те е со
др жа на во Sound Practices for the 
Management and Supervision of Op
erational Risk и Outsourcing in Finan
cial Services на Basel Committee on 
Banking Supervision – BCBS, ка ко и во 
Guidelines of outsourcing на Commit
tee of European Banking Supervisors – 
CEBS (EBA).

До маш на та ре гу ла ти ва што е 
во че кор со ев роп ска та е со др жа
на во За ко нот за бан ки те, Од лу ка
та за управување со ри зи ци те, Су
пер ви зор ски от цир ку лар бр. 10 за 
управување со опе ра тив ни от ри зик, 
Од лу ка та за си гур ност на ин фор ма
тив ни от сис тем на бан ка та и Су пер
ви зор ски цир ку лар бр. 9 за си гур
ност на ин фор ма тив ни от сис тем на 
бан ки те.

(Ста во ви те и мислењата со др жа
ни во текс тот се пред мет на лич на 
опсервација на ав то рот и не ма ат цел 
на кој би ло на чин да влијаат на чи
та те ли те во по глед на нив на та од лу
ка во од нос на екс тер на ли за ци јата.)
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ЗАШТИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
И ПРИВАТНОСТА ВО БАНКИТЕ

Важен сегмент во работата на банките и на другите финансиски институции

З
а шти та та на лич ни те по да  то
ци и право то на при ват  ност се 
ос нов ни фун да  мен тал ни пра ва 
што се га  ран ти ра ни со Ус тавот 
на Ре  пуб ли ка Македонија, а 

нив на та за  шти та при мар но се уре ду
ва со За ко нот за за шти та на лич ни те 
по да то ци, до не сен во 2005 го ди на и 
от то гаш има прет р пе но се дум из ме
ни, ка ко и со под за кон ски те ак ти што 
про из ле гу ва ат од овој за кон.

Со За ко нот се де фи ни ра ат ка те го
рии на лич ни по да то ци, на чи ни на 
кои лич ни те по да то ци се со би ра ат и 
се об ра бо ту ва ат, пра ва та на субјектот 
на лич ни по да то ци, ка ко и мер ки за 
за шти та на лич ни те по да то ци од не

до зво ле на об ра бот ка, пре нос на по да
то ци те во дру га земја, давање по да
то ци на користење, пра ва и об вр ски 
на офицерот за за шти та на лич ни те 
по да то ци и пре кр шоч ни од ред би.

За шти та та на лич ни те по да то ци 
и при ват нос та на кли ен ти те от се
ко гаш пре ста ву ва ла ва жен сег мент 
во ра бо та та на бан ки те и на дру ги те 
фи нан сис ки ин сти ту ции. При тоа, об
ра бот ка та на лич ни те по да то ци при 
извршување на фи нан сис ки те ак
тив нос ти е пред ви де на во го лем број 
за ко ни што го ре гу ли ра ат фи нан
сис ко то работење: За кон за бан ки
те – за ра ди вршење на фи нан сис ки 
ак тив нос ти; За кон за спречување на 

Глигор Пандиловски, 
Директор на Дирекција за контрола на усогласеноста и 
следење на активностите за спречување на перење пари и 
финансирање на тероризам
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За шти та та на лич ни те 
по да то ци и при ват нос та 
на кли ен ти те от се ко гаш 

пре ста ву ва ла ва жен 
сег мент во ра бо та та на 

бан ки те и на дру ги те 
фи нан сис ки ин сти ту ции.

www.abit.edu.mk 25

БАНКИ



перење па ри и финансирање те
ро ри зам – за ра ди утврдување на 
мер ки те и дејствата за откривање 
и спречување на перење па
ри, по вр за ни каз ни ви де ла и 
финансирање те ро ри зам; За кон 
за пла тен про мет – за вршење 
ак тив нос ти на пла тен про мет 
(бан ки те ка ко но си те ли нa пла
тен про мет); За кон за ра бот ни те 
од но си и За кон за еви ден ци и
те во об лас та на тру дот – за ра ди 
остварување пра ва од ра бот ни те 
од но си; За кон за извршување – 
за ра ди извршување на по ба ру
вања итн.

Дирекцијата за за шти та на 
лич ни те по да то ци пре ста ву
ва ре гу ла то рен ор ган што врши 
над зор над за ко ни тос та на 
пре зе ме ни те ак тив нос ти при 
обработување на лич ни те по да
то ци и нив на та за шти та во РМ, а 
офицерот за за шти та на лич ни те 
по да то ци е од го во рен за при ме
на на ре гу ла ти ва та од об лас та на 
об ра бот ка та и за шти та на лич
ни те по да то ци кај кон тро ло рот, 
од нос но но си те лот на збир ки те 
на лич ни по да то ци што се об ра
бо ту ва ат, во на ши от случај бан
ка та.

Ос нов ни на че ла за за шти та 
на по да то ци, што фи нан сис ки

те ин сти ту ции и дру ги те прав
ни ли ца кои вр шат об ра бот ка на 
лич ни по да то ци тре ба да ги по
чи ту ва ат со глас но ре гу ла ти ва та 
се: лич ни те по да то ци тре ба да се 
об ра бо ту ва ат пра вич но и во со
глас ност со за ко нот; да се со би ра
ат за кон крет ни, јасни и со за кон 
утвр де ни це ли и да се об ра бо ту
ва ат на на чин што е во со глас
ност со тие це ли; да се со од вет ни, 
ре ле вант ни и да не се пре обем ни 
во од нос на це ли те по ра ди кои се 
со би ра ат и се об ра бо ту ва ат; да се 
точ ни, це лос ни и ка де што е по
треб но ажу ри ра ни, при што ќе се 
пре зе мат си те со од вет ни мер ки 
за бришење или коригирање на 
по да то ци те што се не точ ни или 
не це лос ни, имајќи ги пред вид 
це ли те по ра ди кои би ле со бра ни 
или об ра бо те ни и да би дат чу
ва ни во фор ма што овоз мо жу ва 
идентификација на субјектот на 
лич ни по да то ци, не по дол го од 
што е по треб но да се ис пол нат 
це ли те по ра ди кои по да то ци те 
се со бра ни за по на та мош на об ра
бот ка.

Ток му непочитувањето на 
овие на че ла чес то до ве ду ва до 
неов лас те на или до не за кон ска 
об ра бот ка на лич ни те по да то ци, 
што мо же да пре диз ви ка се ри оз

ни нарушувања на при ват нос та 
на кли ен ти те.

Ка ко по сле ден ак ту е лен при
мер за нарушување на при ват
нос та и про тек на по да то ци 
во свет ски рам ки пре ста ву ва 
случајот т.н. „Па на ма пејперс“, 
ка де што се ра бо ти за про тек на 
11,5 ми ли о ни да то те ки со вкуп на 
го ле ми на од 2,6 терабајти, што 
от кри ва ат фи нан сис ки ин  фор
ма ции (тран сак цис ки смет  ки и 
ин фор ма ции за соп  стве  нич ка 
струк ту ра, лич ни по да то ци на 
фи зич ки ли ца итн.) за повеќе од 
214.418 оф шорком па нии. На ве
де ни те до ку мен ти се укра де ни 
од ин тер на та ба за на по да то ци 
на чет вр та та по го ле ми на во све
тот ад во кат ска оф шорфир ма со 
по тек ло од Па на ма – „Мо сак Фон
се ка“.

Ка ко тре ба да би де по ста вен 
ефи ка сен сис тем за за шти та на 
лич ни те по да то ци на кли ен ти те 
и нив на та при ват ност во ед на 
институција?

Пред сè, со воспоставување на 
ин тер ни ак ти во со глас ност со 
ре гу ла ти ва та во кои це лос но и 
те мел но ќе би дат објаснети пра

За шти та на по да то ци те на 
кли ен ти те пре ста ву ва об вр-
ска на си те вра бо те ни и тие 
прет ста ву ва ат ос нов но то ни во 
на за шти та од зло упо тре ба 
и не за кон ска об ра бот ка или 
откривање на по да то ци те на 
кли ен ти те...
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ва та и об вр ски те на вра бо те ни
те во за шти та та на при ват нос та 
на кли ен ти те и нив но со од вет но 
комуницирање со си те вра бо
те ни, ка ко и поставување на за
шти тен сис тем што ќе се те ме ли 
на повеќе ни воа на за шти та на 
по да то ци те на кли ен ти те.

За шти та на по да то ци те на 
кли ен ти те пре ста ву ва об вр ска 
на си те вра бо те ни и тие прет ста
ву ва ат ос нов но то ни во на за шти
та од зло упо тре ба и не за кон ска 
об ра бот ка или откривање на по
да то ци те на кли ен ти те и за тоа 
од осо бе на важ ност е постојаното 
комуницирање со вра бо те ни те 
на ин тер ни те ак ти од об лас та на 
за шти та та на лич ни те по да то ци 
во фор ма на обу ки или евес ни ци 
во рам ки те на институцијата.

По треб но е воспоставување 
на кон крет ни и јасни од го вор нос
ти во од нос на за шти та та на лич
ни те по да то ци помеѓу офицерот 
за за шти та на лич ни те по да то
ци, од го вор но то ли це за ин фор
ма тив на си гур ност на бан ка та 
и ли це то/сек то рот за кон тро ла 
на усог ла се нос та на работењето 
на бан ка та со про пи си те. Во не
кои ин сти ту ции овие три по зи
ции се кон цент ри ра ни во ед на 
лич ност, а во не кои е на пра ве
на сегрегација на од го вор нос ти
те, при што тре ба да се на пра ви 
јасна по дел ба на об вр ски те и 
од го вор нос ти те помеѓу од го вор
ни те ли ца што ќе овоз мо жи ефи
кас на со ра бот ка во справување 
со се ка ков вид ин ци дент по вр

зан со по вре да на при ват нос та и 
со по да то ци те на кли ен ти те.

Вршење на го диш на ревизија 
од стра на на Сек то рот за внат
реш на ревизија на вос пос та
ве ни от сис тем за за шти та на 
по да то ци те на кли ен ти те е 
ис то та ка од осо бе но значење 
за про це на на ефи кас нос та во 
функционирањето и во аде кват
нос та на вос пос та ве ни от сис тем.

Која е уло га та на сек то рот/ли це-
то за кон тро ла на усог ла се нос та 
на работењето на бан ка та со 
про пи си те во за шти та та на лич-
ни те по да то ци?

 Со ве то дав на (ја сле ди усог
ла се нос та со за ко нот и со про
пи си те до не се ни врз ос но ва на 
за ко нот што се од не су ва ат на за
шти та на лич ни те по да то ци ги 
из ра бо ту ва ин тер ни те ак ти, да ва 
мислење за при ме на на ре гу ла
ти ва та);

 Пре вен тив на (вр ши про
вер ка на до го во ри со кли ен ти, 
до го во ри со над во реш ни ли ца 
и си те дру ги до го во ри со кои се 
вр ши об ра бот ка на лич ни те по
да то ци за нив на усог ла се ност со 
ре гу ла ти ва та; учест ву ва во про
це сот на од го вор на по пла ки од 
кли ен ти те кои се од не су ва ат на 
за шти та на лич ни те по да то ци; 
од го ва ра на барањата на ре гу
ла тор ни те ор га ни и дру ги ли ца 
во од нос на за шти та на лич ни те 
по да то ци на кли ен ти те; вр ши те
рен ска кон тро ла на об ра бот ка та 
на лич ни те по да то ци те на кли
ен ти те [при суст во на бро шу ра, 
по стап ка за вршење тран сак
ции и ажурирање на кли ен ти те]; 
спро ве ду ва обу ка за при ме на на 
ре гу ла ти ва та; ги одоб ру ва про
мо тив ни те кампањи/материјали 
на бан ка та; во со ра бот ка со ре
фе рен тот и ОСИС вр ши пријава 
на збир ка на лич ни по да то ци и 
пријава за пре нос на по да то ци во 
дирекцијата);

 Ко рек тив на (из гот ву ва ак ци о
нен план за утвр де  ни те не пра вил
нос ти и ја сле  ди им пле мен та ци
јата на ко  рек  тив ни те мер ки; вр ши 
те рен ска и вон те рен ска кон тро ла 

на исполнувањето на ко рек тив ни
те мер ки; спро ве ду ва обу ка за вра
бо те ни те за де тек ти ра ни те не пра
вил нос ти и им пле мен ти ра ни те 
ко рек тив ни мер ки).

Постојана со ра бот ка со 
Дирекцијата за за шти та на лич-
ни те по да то ци

Од осо бе на важ ност е по сто
јаната комуникација со Ди рек
ци јата за прашања од об лас та 
на за шти та та на лич ни те по
да то ци. Сто пан ска бан ка АД – 
Скопје има од лич на со ра бот ка 
со Дирекцијата и е во постојана 
консултација при реализирање 
про ек ти/ак тив нос ти што вклу
чу ва ат об ра бот ка на лич ни те 
по да то ци на кли ен ти те. Име
но, ние сме пра ва и единст ве на 
бан ка во РМ што во рам ки те на 
сво е то работење во со ра бот ка со 
Дирекцијата има ме из гот ве но 
бро шу ра „Зош то на бан ка та и� се 
по треб ни мо и те лич ни по да то
ци?“ Оваа бро шу ра е на ме не та за 
постојните и за ид ни те кли ен ти 
на бан ка та со цел да им по мог не 
на по ед нос та вен на чин да раз бе
рат што се слу чу ва со нив ни те 
лич ни по да то ци при нив на та об
ра бот ка во фи нан сис ки те ин сти
ту ции.

На ни во на Здру же ние на 
бан кар ст во, Комисијата за Com
pliance и АМЛ во со ра бот ка со 
Дирекцијата има из гот ве но ни за 
про ек ти од кои по себ но би ги из д
во ил изготвувањето Апликација 
за регистрирање/ажури рање 
на кли ент (фи зич ко и прав но 
ли це), што е за дол жи тел на и се 
пр име ну ва во си те бан ки во РМ, 
ка ко и изготвување Изјава за 
собирање, об ра бот ка, чување и 
пре нос на лич ни по да то ци во со
глас ност со об вр ски те на бан ки
те кон За ко нот за усогласување 
на да но ци те по стран ски смет ки 
(Foreign Account Tax Compliance 
Act – FATCA). Ова е од осо бе но 
значење за бан ки те во от суст во 
на Меѓувладин до го вор помеѓу 
Ре пуб ли ка Македонија и влас ти
те од САД, што ќе ги де фи ни ра од
го вор нос ти те на две те др жа ви во 
спроведување FATCA.

Ка ко по сле ден ак ту е лен при мер 
за нарушување на при ват нос та 
и про тек на по да то ци во свет ски 
рам ки пре ста ву ва случајот т.н. 
„Па на ма пејперс“, ка де што се 
ра бо ти за про тек на 11,5 ми ли о ни 
да то те ки со вкуп на го ле ми на од 
2,6 терабајти, што от кри ва ат фи-
нан сис ки ин  фор ма ции (тран сак-
цис ки смет  ки и ин фор ма ции за 
соп  стве  нич ка струк ту ра, лич ни 
по да то ци на фи зич ки ли ца итн.)
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Македонија не е исклучок од овој тренд 

КРЕДИТНАТА АНАЛИЗА ВО 
МОДЕРНОТО БАНКАРСТВО

С
екојдневно сме све до ци на сè по
бр зи и по чес ти про ме ни во де лов
но то опкружување, ка ко и на не
пред вид ли ви фи нан сис ки усло ви 
во свет ски рам ки. Апе ти ти те за 

преземање ри зи ци се раз лич ни за секоја 
бан ка и ва ри ра ат од најминимални 
и кон зер ва тив ни до најагресивни. Во 

из ми на ти те го ди ни не бе ше не во оби
ча е на појава на не га тив ни фи нан сис
ки ре зул та ти, намалувања на кре дит
ни рејтинзи, па ду ри и пропаѓање и на 
најреномирани свет ски бан ки. Се то ова 
по ка жа де ка не што не е во ред со про це
си те на одобрување на из ло же нос ти те 
кај мно гу бан ки и де ка тие има ат ви со

М-р Златко Нестороски
Раководител на служба за управување на 
односите со големи претпријатија 
НЛБ Банка АД Скопје
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ко ток сич ни портфолија, што до ве де до 
по тре ба од зајакнување на ана ли за та на 
фи нан сис ки те пер фор ман си на ком па
ни и те при одобрувањето на из ло же нос
ти те и по стро го оценување на ри зич
нос та на плас ма ни те на бан ки те.

Кре дит на та ана ли за за зе ма сè по
зна чајна уло га при одобрувањето на 
кре ди ти те и сè повеќе бан ки има ат 
по себ ни служ би за кре дит на ана ли за. 
Македонија не е ис клу чок од овој тренд 
и не кои бан ки веќе има ат фор ми ра но 
служ би што се за ни ма ва ат со оваа про
бле ма ти ка.

Која е уло га та на кре дит ни от 
ана ли ти чар? 

Кре дит ни от ана ли ти чар е оној 
што тре ба де тал но да се за поз нае со 
работењето и со биз нисмо де лот на 
компанијата. Тоа зна чи де ка тре ба да 
има ди рект на комуникација со кли ен
тот со цел да ги обез бе ди си те по треб ни 
и ре ле вант ни по да то ци за работењето 
на компанијата, ка ко што се: на чин на 
оперирање, па за ри на на бав ки, па за ри 
на про даж ба, на чин на плаќање, на пла
та на побарувања, конкуренција, учест
во на па за рот, па зар ни трен до ви, да ли 
во оби ча е но компанијата ко рис ти ак ре
ди ти ви или га ран ции при на бав ки те, 
ка ко компанијата го фи нан си ра сво е то 
работење, те ков ни и ид ни про ек ти итн. 
Си те овие ин фор ма ции тре ба да би дат 
по твр де ни пре ку ана ли за на фи нан сис
ки те по да то ци на компанијата, хо ри зон
тал на и вер ти кал на ана ли за, ана ли за 
на па рич ни от тек, ана ли за на трен до ви, 
по ка за те ли итн. Чес то па ти има слу чаи 
ко га фи нан сис ки те из веш таи да ва ат 
мош не добра сли ка за компанијата, но 
ко га ќе се на вле зе во де тал на ана ли за 
на секој бројка се доаѓа до со се ма друг 
за клу чок. 

На при мер, компанијата мо же да има 
ис ка жа но ви сок по зи ти вен фи нан сис ки 
ре зул тат на крајот на го ди на та, но по де
тал на та ана ли за да би де утвр де но де ка 
тој фи нан сис ки ре зул тат е из гра ден од 
мно гу не на плат ли ви побарувања, ло ши 
вложувања што не ге не ри ра ат при хо ди 
и во блис ка ид ни на би тре ба ло да се от
пи шат итн. 

По ен та та е во тоа де ка зад секоја 
бројка во фи нан сис ки те из веш таи стои 
не кое објаснување што тре ба да ни ја 
по твр ди нејзината ре ал ност. До пол ни

тел но, се ко гаш ко га компанијата из гот
ву ва ре ви зор ски из веш таи, тие тре ба да 
би дат де тал но про чи та ни и ана ли зи ра
ни од стра на на кре дит ни от ана ли ти
чар, да ли се со ква ли фи ку ва но мислење 
или не и, до кол ку се со ква ли фи ку ва но 
мислење, да се об р не вни ма ние на што 
се од не су ва квалификацијата. Си те овие 
ана ли зи и раз го во ри со кли ен тот тре ба 
да ре зул ти ра ат во ед но мислење из гот
ве но од стра на на кре дит ни от ана ли ти
чар во кое ќе би де да де на оцен ка и став 
за здравјето на компанијата, од р ж ли
вос та на нејзиниот биз нисмо дел и ква
ли те тот на трансакцијата, од нос но да ли 
бан ка та тре ба да ја под др жи фи нан сис
ки здел ка та на компанијата или не.

Оче ку ва на за гу ба

Ис то та ка, пред се кое одобрување на 
из ло же ност кон некоја компанија, бан
ка та ја пре сме ту ва евен ту ал на та оче ку
ва на за гу ба (EL – expected loss) со цел да 
утвр ди да ли мо же да ја под не се евен ту
ал на та за гу ба од трансакцијата. Иа ко на 
ублажување на оваа за гу ба мо же да по
мог не ква ли те тен ко ла те рал, се пак тре
ба да се наг ла си де ка при одобрување на 
кој би ло плас ман на од ре де на компанија 
најбитно е фи нан сис ко то здравје на 
компанијата, т.е. фи нан сис ка та си гур
ност и нејзиниот от пла тен ка па ци тет, 
како и ква ли те тот на трансакцијата, а 
ко ла те ра лот има вто ро сте пе но значење.

Ри зи ци 

При ана ли за та тре ба да се утвр дат 
потенцијалните ри зи ци со кои би се 
со очи ла компанијата и ри зи ци те на 
трансакцијата и да се пред ло жат мер ки 
за нив но митигирање, ка ко и до го вор ни 
ко ве нан ти што ќе тре ба да ги ис пол ну
ва компанијата за це ло времетраење на 
кре дитот со цел да се за шти ти бан ка та.

От пор при давање по да то ци 

Со ог лед на тоа што најголемиот број 
по да то ци за работењето на компанијата 
тре ба да ги обез бе дат кли ен ти те, че с та 
појава е да се има  от пор при давање 
по да то ци или да да ва ат ми ни мум по
да то ци, мислејќи де ка на тој на чин се 
до ве ду ва во ри зик од протекување ин
фор ма ции до конкуренцијата или за ра
ди дру ги при чи ни. Тоа, пак, да ва сиг нал 

Кредитната анализа 
зазема сè позначајна 
улога при одобрувањето 
на кредитите и сè повеќе 
банки имаат посебни 
служби за кредитна 
анализа
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Ко га ста ну ва збор за 
но ви дол го роч ни ин-
вес ти ции, се ко гаш се 
ба ра од кли ен ти те да 
до ста ват ква ли те тен и 
де та лен биз нис-план, со 
за тво ре на фи нан сис ка 
конструкција и про ек-
ти ран па ри чен тек од 
инвестицијата.

на бан ка та де ка се ра бо ти за не тран спа
рен тен кли ент и де ка во так ви слу чаи 
мож ни се про бле ми при со ра бот ка та 
во ид ни на. За тоа, уште на по че то кот на 
со ра бот ка та ра бо ти те тре ба да се по ста
ват на тој на чин што на кли ен тот јасно 
ќе му би де да де но на знаење де ка бан
ка та ќе ба ра по да то ци за работењето 
на компанијата, де ка се то тоа ќе оста не 
де лов на тајна, де ка бан ка та е парт нер 
со кли ен тот и за да се има ква ли тет на 
со ра бот ка во ид ни на ќе тре ба да се има 
отво рен и транс па рен тен од нос.

„Downside scenario“ на па рич ни от тек 
и „Оutsource“ услу ги од кон сул тан ти 

Ко га ста ну ва збор за но ви дол го
роч ни ин вес ти ции, се ко гаш се ба ра од 
кли ен ти те да до ста ват ква ли те тен и 
де та лен биз нисплан, со за тво ре на фи
нан сис ка конструкција и про ек ти ран 
па ри чен тек од инвестицијата. Ис то 
та ка, тре ба да би де до ста ве на це лос на
та про ект но тех нич ка документација 
за про ек тот, што се да ва на про це на 
на не за ви сен про це ни тел со цел да се 
утвр ди ре ал на та це на на чинење на 
инвестицијата. По до ста ва та на ком
плет на та документација, кре дит ни от 
ана ли ти чар ја из гот ву ва ана ли за та за 
про ек тот, ја про ве ру ва ре ал на та ост
вар ли вост на до би е ни от биз нисплан и 
из гот ве ни от па ри чен тек од кли ен тот, 
из гот ву ва „downside scenario“ на па рич
ни от тек ка ко кон зер ва тив на варијанта 
и да ва ко неч на оце на на про ек тот. При
тоа, чес то па ти се ко ри стат „outsource“ 
услу ги од кон сул тан ти, про це ни те ли, 
про фе со ри итн., бидејќи за да се из гот
ви ква ли те тен „due diligence“ за од ре
де ни про ек ти по треб но е и не за вис но 
мислење од про фе си о нал ци и ек с пер ти.

Во вр ска со дол го роч ни те ин вес ти
ции, би наг ла сил де ка во по след но вре
ме за по фал ба кај ма ке дон ски те бан ки 
е појавата на за ед нич ко финансирање 
на го ле ми про ек ти пре ку про ект но 
финансирање и формирање син ди ка ти. 
На тој на чин бан ки те го де лат ри зи кот 
од евен туа лен не ус пех на про ек тот и 
при тоа ана ли зи те на про ек тот пред да 
се вле зе во не го во финансирање се по
ква ли тет ни и по се оп фат ни.

Пред лог мер ки

По не ко гаш, при ана ли за та на ра бо

те њето на компанијата кре дит ни от ана
ли ти чар мо же да со гле да и ра ни зна ци 
на влошување на пер фор ман си те на 
кли ен тот и при тоа вед наш тре ба да се 
пред ло жат мер ки со цел на вре ме но да 
се спре чи до пол ни тел но влошување на 
здравјето на компанијата. Так ви мер ки 
би би ле: про ме на на биз нисмо де лот на 
компанијата, неодобрување на некоја 
трансакција што за кли ен тот из гле да 
про фи та бил на, но е мно гу ри зич на или 
во краен случај и преструктуирање на 
кре ди ти те што ги има кли ен тот со цел 
да му се олес ни работењето и да му се 
по до бри лик вид нос та, а со тоа и бан ка та 
да си го спа си плас ма нот.

Се то ова спаѓа во де лот на ра бот ни
те за да чи на еден кре ди тен/фи нан сис ки 
ана ли ти чар кој за да би де успе шен мо ра 
кон ти ну и ра но да вло жу ва во се бе пре
ку секојдневно надградување и учење, 
ка ко и пре ку следење на фи нан сис ки
те те ко ви и ди на мич ни те трен до ви во 
свет ска та економија.
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М
отивацијата на вра бо  те
ни те е сло же на и ин ди
ви ду а ли зи ра на, а стра
те ги и те и так ти ки те на 
менаџментот мо ра ат да 

би дат ши ро ко по ста ве ни за да ги 
ре шат прашањата за мотивацијата 
на по един ци те, бидејќи про дук
тив нос та на тру дот, ост ва ре ни те 
пер фор ман си и по све те нос та на 
организацијата се во ди рект на вр
ска со мотивацијата.

На чи ни те за мотивирање на 
вра бо те ни те мо же ме да ги по де ли
ме во две гру пи: внат реш ни и над
во реш ни.

Внат реш ни от мо ти ва тор е не
што внат ре во са ми от вра бо тен 
што му пре диз ви ку ва внат реш но 
чувст во да са ка да ра бо ти по до бро 
или да са ка да про дол жи да ра бо ти. 

Чес то па ти се на ре ку ва и не фи нан
сис ки мо ти ва тор.

Над во реш ни от мо ти ва тор про
из ле гу ва над вор од вра бо те ни от.

На при мер: ра бо та што се 
совпаѓа со она што вра бо те ни от 
најмногу са ка да го ра бо ти прет
ста ву ва внат ре шен мо ти ва тор. 
Давањето бо нус или на гра да прет
ста ву ва над во ре шен мо ти ва тор.

Точ но е де ка па ри те се ко гаш ќе 
би дат еден од глав ни те фак то ри во 
мотивирањето на луѓето. Но, ке
шот не е се ко гаш единст ве ни от од
го вор и во мно гу слу чаи ду ри не е 
ни најдобриот од го вор. Па ри те, во 
ос но ва та, се на чин на кој ги за др
жу ва ме ре зул та ти те во ра бо та та, 
за тоа тие се по слаб и не тол ку тра
ен мо ти ва тор.

Тоа кон што тре ба да се стре

ми секој ра бо то да вач е да со зда де 
ра бот на око ли на и кул ту ра што 
ги зго ле му ва мож нос ти те за внат
реш на мотивација. Вра бо те ни те 
са ка ат да ве ру ва ат де ка нив ни те 
по гле ди и мислења се зе ма ат пред
вид, де ка менаџментот ги слу ша. 
Тие са ка ат да им би дат да де ни 
мож нос ти за ли чен развој и развој 
на нив на та ка ри е ра, да им би дат 
да де ни мож нос ти да го ра бо тат 
тоа што најдобро го зна ат. Тие са
ка ат ра бо та што се совпаѓа со нив
ни от на чин на однесување. Тие 
са ка ат при зна ние од менаџментот 
ко га ќе сра бо тат добро.

Во про дол же ние сле ду ва ат не
кол ку ед нос тав ни на чи ни да ги 
мо ти ви ра те ва ши те вра бо те ни и 
да го до би е те она што го са ка те од 
нив. До кол ку успе е те ба рем 70% 
од овие пра ви ла да ги пр име ну ва
те успеш но, вие ќе има те од лич
ни пре ду с ло ви да би де те до бри 
менаџери и да по стиг не те мак си
мал ни ре зул та ти од ва ши те вра бо
те ни.

Парите, во основата, се начин на кој ги задржуваме 
резултатите во работата, затоа тие се послаб и не  
толку траен мотиватор

Тоа кон што треба да се стреми 
секој работодавач е да создаде 
работна околина и култура 
што ги зголемува можностите 
за внатрешна мотивација. 
Вработените сакаат да веруваат 
дека нивните погледи и мислења 
се земаат предвид, дека 
менаџментот ги слуша.

Марија Ивановска, 
Раководител на Оддел за човечки ресурси и организација
ТТК Банка АД Скопје

МОТИВИРАЊЕ ВРАБОТЕНИ – 
НЕФИНАНСИСКО МОТИВИРАЊЕ ВРАБОТЕНИ
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ПРИ ЗНА НИЕ
Ко га ва ши те вра бо те ни за вр ши ле не што, 
тие по стиг на ле не што. Ва ше то при зна ние е 
искажување почитување/бла го дар ност за тоа 
постигнување. Повеќето менаџери не по ка жу-
ва ат до вол но при зна ние, бидејќи тие са ми те не 
го до би ва ат до вол но. За тоа, не им доаѓа при-
род но да го пра ват тоа. Ако ова се од не су ва на 
вас, мо ра те да се от ка же те од овој из го вор ка ко 
од ло ша на ви ка. Ста не те да ва тел. По глед не те 
во це на та. При зна ни е то е бес плат но!

ПО ФАЛ БА НА СА МО ТО МЕС ТО

Ис то та ка, ова е по вр за но со при зна ние, но ту ка 
клу чот е во вре ме то. Ко га ќе се со зда де при-
чи на да по фа ли те не ко го не ја одложувајте 
по фал ба та по ра ди која би ло при чи на! Бр за та 
реакција е ед нак ва на ефи кас ност. По фа ле-
те ги луѓето ко га постигнувањето е во све жо 
сеќавање кај си те. Тоа што да ва ефект е да из-
ле зе ме и да ка же ме де ка нечија презентација 
би ла од лич но на пра ве на или да ра коп лес ка ме 
за до бра та про даж ба. По фа ле те ги вед наш за 
тоа што го ост ва ри ле или што го по стиг на ле! 
Не дозволувајте вре ме то да се ис кра де и да 
го от трг не секој грам на по зи ти вен ефект што 
по фал ба та мо же да го има ко га е ка жа на без 
одлагање.

НА УЧЕ ТЕ ДА ГИ ПРЕ ПОЗ НА ВА ТЕ И ДА ГИ 
ЕЛИ МИ НИ РА ТЕ ЗА КА НИ ТЕ

Ра бот ни ци те чес то мис лат де ка нив ни те 
менаџери ко ри стат за ка ни со цел да ги мо ти ви-
ра ат, до де ка менаџерите постојано го не ги ра ат 
тоа. Тие не мис ле ле де ка им се за ка ну ва ат на 
вра бо те ни те, но до кол ку та ка се по чувст ву ва ле 
вра бо те ни те, то гаш тоа е за ка на и тоа дејствува 
не га тив но на ни во то на мо ти ви ра ност. Зна чи, 
менаџерите тре ба да на учат ка ко да ги пре поз-
на ат по стап ки те што вра бо те ни те ги гле да ат ка
ко за ка на и да ра бо тат на нив но елиминирање 
или видоизменување. Мож нос та е ефи ка сен 
мо ти ва тор. Стравот не е.

ТИМ СКИ ДУХ
На пра ве те фотографија на це ли от ваш пер со-
нал (вклучувајќи се и се бе!), зго ле ме те ја и за ка-
че те ја на вид ли во мес то. Повеќето луѓе са ка ат 
да се ви дат се бе си ка ко дел од гру па или тим.

ПРИ ЗНА НИЕ ОД НАЈВИСОКИОТ 
МЕНАЏМЕНТ

Ова е тајно оружје. Па, ка ко и се кое тајно оружје, 
вре ме то е најкритично. Ако се ко рис ти пре мно-
гу чес то, вред нос та му се на ма лу ва. А до кол ку 
се ко рис ти са мо во специјални слу чаи и рет ки 
достигнувања вред нос та е ог ром на. Прет ход но 
збо ру вав ме за оп шти признанија и по зи тив но то 

влијание што тие го има ат врз ва ши те луѓе. Тоа 
по зи тив но влијание ќе се ка чи за не кол ку ни воа 
по ви со ко ко га при зна ни е то доаѓа од ге не рал-
ни от ди рек тор.

РАЗ МИС ЛЕ ТЕ ЗА ПРЕД НОС ТИ ТЕ/СИЛ НИ
ТЕ СТРА НИ НА ВА ШИ ТЕ ВРА БО ТЕ НИ!

Повеќето менаџери се гри жат за тоа ка де гре-
шат нив ни те вра бо те ни. Тоа прет ста ву ва нор-
мал на за гри же ност, но ја впрег ну ва де мо ти-
ви рач ка та спре га. За да из гра ди те мотивација, 
пот се те те се се бе си која е најсилната стра на/
најголемата пред ност на секој вра бо тен. 
Пробајте да го за тек не те ва ши от вра бо тен до-
де ка ра бо ти не што пра вил но, а не по греш но. 
То гаш, на гра де те го так во то однесување. Ох-
раб ре те ги вра бо те ни те да го пов то ру ва ат тоа.

КОМУНИЦИРАЈТЕ!

Отво ре на та комуникација за повеќето ра бот-
ни ци е при ори тет број 1. И мно зинст во то ра-
бот ни ци сме та ат де ка нив ни те менаџери не 
ко му ни ци ра ат отво ре но со нив. Но, мно зинст-
во то менаџери го твр дат спро тив но то. Кој е во 
пра во? По греш но прашање. Ако вра бо те ни от 
мис ли де ка вие кри е те информација што му е 
по треб на во вр ска со не го ва та ра бо та или со ра-
бот но мес то, тој ќе из гу би мотивација и ќе раз-
вие от пор кон ва ше то менаџирање. Вре ме е да 
ко му ни ци ра те по отво ре но.

ПРАШАЈТЕ ГИ ВРА БО ТЕ НИ ТЕ 
ШТО СА КА АТ

Ра бот ни ци те се мо ти ви ра ни од... она што ги 
мо ти ви ра! Вра бо те ни те има ат раз лич ни це ли 
и жел би, па за тоа им се по треб ни раз лич ни ра-
бот ни и развојни мож нос ти. Не мо же те да ги 
мо ти ви ра те ин ди ви ду и те со оп шти/за ед нич ки 
про гра ми. За да ја мак си ми ра те мо ти ви ра нос та 

прашајте го секој ра бот ник што го по кре ну ва.

НАД ВО РЕШ НИ СЕ МИ НА РИ
Над во реш ни те се ми на ри прет ста ву ва ат сти му-
ла тив на па у за. Бидејќи над во реш ни те се ми-
на ри не се се ко гаш еко но мич ни, пред ви де те 
се ми на ри или ра бо тил ни ци на са мо то мес то за 
ва ши от пер со нал. Ис ко рис те те над во ре шен се-
ми нар ка ко нат пре ва ру вач ка на гра да за еден 
или за двајца. По тоа на пра ве те струк ту ри ран 
план за тие што при суст ву ва ле на се ми на рот 
за крат ко вре ме да го пре не сат се ми на рот на 
дру ги те ко га ќе се вра тат. Со тоа си те ста ну ва ат 
еду ци ра ни по це на за еден.

ПОБАРАЈТЕ ОД ВРА БО ТЕ НИ
ТЕ ИНФОРМАЦИЈА ЗА НИВ НО ТО 

РАБОТЕЊЕ

Овој ме тод ја вклу чу ва моќта на по врат на та 
информација, што прет ста ву ва информација 
за тоа ка ко оди ра бо та та. Кол ку повеќе ин фор-
ма ции, тол ку повеќе внат реш на мотивација. Но, 
да ли се ко гаш ги зна е те де та ли те? Веројатно не. 
Та ка, на мес то вие да ги ка жу ва те, прашувајте ги 
вра бо те ни те за информација во вр ска со нив но-
то работење.

ЛИ ДЕР СКИ УЛО ГИ
Дајте им на луѓето ли дер ски уло ги за да ја 
на гра ди те нив на та из вед ба и ис то та ка да по-
мог не те во идентификувањето на луѓето кои 
во ид ни на би ги унап ре ди ле. Повеќето луѓе 
се сти му ли ра ни пре ку ли дер ски уло ги, ду ри и 
пре ку докажување на са мо то мес то. Ис ко рис-
те те ги пред нос ти те и спо соб нос ти те на ва ши те 
вра бо те ни пре ку предвидување се сии на обу ки 
и до зво ле те му на еден од ва ши те вра бо те ни да 
ги во ди обу ки те. Овоз мо же те им на ва ши те вра-
бо те ни да ви по мог нат во водењето на тим ски 
про ект за да ги по до бри те ин тер ни те про це си.

СЛУШАЈТЕ
Ова е лес но: са мо слушајте со вни ма ние. За 
иде и те на вра бо те ни те за подобрување на ра-
бо та та... Или нив ни те про бле ми, гри жи, фруст-
ра ции, кон флик ти, дра ми, прашања по вр за ни 
со де ца та и сл. Се раз би ра, вие мо ра те да ја 
раз де ли те ра бо та та од за ба ва та и ка ко менаџер 
тоа мо же да ви од зе ме вре ме – но со при чи на, 
ин те ли гент ни те слушања се со ста вен дел од ра-
бо та та.

НО СЕ ТЕ ТЕТ РАТ КА ЗА ИДЕИ
Што мис лат вра бо те ни те? Да ли има ат некоја 
добра идеја? Ко му му е гајле! Ба рем мно гу 
вра бо те ни мис лат та ка за нив ни те менаџери. 
Се пак, повеќето менаџери по са ку ва ат нив ни-
те вра бо те ни да спо де лу ва ат повеќе идеи и 
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иницијативи. Ед нос та вен на чин да го пре мос-
ти те овој чест про блем е да но си те праз на тет-
рат ка за запишување на иде и те на вра бо те ни те. 
Менаџерите кои стек на ле прак ти ка да со би ра ат 
најмалку по ед на стра ни ца со идеи секој ден, 
пре ку ноќ ста на ле од лич ни слу ша те ли, а нив ни-
те вра бо те ни одед наш пол ни со идеи.

ПО КА ЖЕ ТЕ РЕ А ЛЕН ИН ТЕ РЕС ЗА ИД НА ТА 
ПА ТЕ КА НА КА РИ Е РА ТА НА РА БОТ НИ КОТ
Со зна ни е то на вра бо те ни от де ка не го ви от 
менаџер на вис ти на се гри жи за на пре до кот на 
не го ва та ка ри е ра пра ви чу да во однесувањето 
на вра бо те ни от. Мен тор ст во то, тренирањето, 
сугерирање на до пол ни тел но надградување 
или курс – се то ова мо же да би де од по мош за 
вра бо те ни те и да би де ви со ко вред ну ва но.

ПА ТОТ НА КА РИ Е РА ТА
Ва ши те вра бо те ни тре ба да зна ат кои мож нос ти 
за унапредување потенцијално стојат пред нив ка
ко ре зул тат на нив ни от развој. Ова прашање по-
не ко гаш е за бо ра ве но на спро ти важ нос та што ја 
има во мотивирањето на ра бот ни ци те. По ста ве-
те па те ка на ка ри е ра та во ва ша та организација. 
Иа ко спе ци фич ни окол нос ти ба ра ат од вас да 
по ба ра те чо век над вор од ва ша та компанија, 
се ко гаш пр во тре ба да го зе ме те пред вид внат-
реш ни от пер со нал. Ако го на пра ви те тоа, вие 
праќате мно гу по зи тив на по ра ка до секој де ка 
на вис ти на постојат мож нос ти за напредување во 
ка ри е ра та во рам ки те на ва ша та организација.

НА ЗИВ НА РА БОТ НА ТА ПОЗИЦИЈА
Ко га збо ру ва те за на зи вот на ра бот на та позиција 
вие за ди ра те во са мо по чит та на луѓето. Ка ко 
некој се чувст ву ва во вр ска со на чи нот на кој е 
до жи ву ван на ра бот но то мес то е кри тич на ком-
по нен та на це ло куп но то однесување и мо рал. 
За мис ле те социјално собирање што вклу чу ва не-
кои од ва ши те вра бо те ни. Те ма та за ра бо та се на-
мет ну ва не из беж но. Да ли ва ши те луѓе ќе би дат 
гор ди или за сра ме ни да го спо де лат на зи вот на 
нив на та ра бот на позиција и на нив но то ра бот но 
мес то? Важ нос та да се чувст ву ва ат гор ди на тоа 
што се и на тоа што го ра бо тат е мо ну мен тал на. 
Би де те кре атив ни при размислувањето на мож-
нос ти те за на зи ви те. До зво ле те им на ва ши те вра-
бо те ни да да дат свои идеи за на зи вот. Во крајна 
линија, вие се со очу ва те со гор дос та... Гор дос та 
го зајакнува по зи тив ни от став... А по зи тив ни от 
став е ос но ва за продолжување на успе си те.

ОБЈАСНЕТЕ ГО ВА ШИ ОТ СИС ТЕМ НА 
НАГРАДУВАЊЕ

Про из вол ни те на гра ди ге не ри ра ат ци ни зам, а не 
мотивација. Вра бо те ни те сме та ат де ка нив ни те 
менаџери не ги по чи ту ва ат ко га од вед ро не бо 

ќе објават но ви про гра ми. По ка же те по чит кон 
вра бо те ни те и почитувајте ја нив на та по тре ба да 
зна ат, информирајќи ги це лос но за секоја но во-
во ве де на на гра да.
Однесувајте се кон дру ги те она ка ка ко што вие би 
се од не су ва ле кон се бе си.
Ко га ста ну ва збор за трет ма нот на под ре де ни-
те, ова е ос нов но пра ви ло. Но, и моќно во ис то 
вре ме – сè уште ва лид но ка ко од пред не кол ку 
сто ти ци го ди ни. По ка жу ва те де ка ги по чи ту ва те 
вра бо те ни те ка ко ин ди ви дуи и за ра ди ра бо та та 
што ја ра бо тат.

ПРЕ СТА НЕ ТЕ ДА ИМ ГО ОД В ЛЕ КУ ВА ТЕ 
ВНИ МА НИ Е ТО НА ВРА БО ТЕ НИ ТЕ

Повеќето ра бот ни ци не са ка ат ниш то дру го, освен 
да се фо ку си ра ат на сè по до бро вршење на нив-
на та ра бо та. Но, од нив на пер спек ти ва, кри тич ни 
ин ци ден ти го од в ле ку ва ат нив но то вни ма ние, 
што до ве ду ва до гри жи во нив на та комуникација, 
без бед ност, пра вед ност, почитување и дру ги 
клуч ни ра бот ни кри те ри уми што менаџерите рет-
ко ги пре поз на ва ат. До кол ку вие пр во се гри жи те 
за најфундаменталните нематеријални барања 
на вра бо те ни те, то гаш вие ќе мо же те и да го сме-
ни те/при спо со би те фо ку сот од нив ни от ан гаж-
ман на ва ша та ра бот на аген да.

ПО КА ЖЕ ТЕ ВИС ТИН СКИ ИН ТЕ РЕС ЗА 
БА ЛАН СОТ ПОМЕЃУ НИВ НИ ОТ ЖИ ВОТ И 

НИВ НА ТА РА БО ТА

Се раз би ра, до тој сте пен до кој менаџерите 
мо жат да по ну дат флек си бил ност во рас по ре-
дот. И би де те со разбирање за об вр ски те кон 
фамилијата, ле кар ски пре гле ди и слич но – так во 
разбирање мо же да би де мно гу по чи ту ва но. Ма-
ли те гес то ви чес то пра ват го ле ма раз ли ка.

ДОБРА РА БОТ НА ОКО ЛИ НА
Ра бот ни те усло ви се мно гу важ ни за на чи нот на 
кој вра бо те ни те се чувст ву ва ат до де ка ра бо тат. 

Коз ме тич ки, да ли ва ша та канцеларија из гле да 
добро? Да ли има сли ки на ѕидовите, цвеќиња 
или све жи на кај дру ги те не шта што ге не рал-
но луѓето ги пра ват да се чувст ву ва ат добро во 
својата око ли на. Да ли нив ни от ра бо тен прос тор 
има до вол но мес то или да ли се стес не ти ка ко 
„сар ди ни“? Што за ме бе лот? Да ли би ро то е со 
по треб ни те ди мен зии, стол че то удоб но? Да ли 
има ат прос тор за складирање до ку мен ти и да ли 
има ат раз но ви ден кан це ла рис ки материјал по-
тре бен за мак си мал но извршување на ра бо ти те. 
Да ли тем пе ра ту ра та е со од вет но ре гу ли ра на.

ДЕН ЗА ОПУШ ТЕ НО 
КЕ ЖУ АЛОБЛЕКУВАЊЕ

Она му ка де што се ба ра дрес-код секој ден, опуш-
те ни те де но ви ста ну ва ат по пу лар на по са ку ва-
на жел ба. Во ве де те опуш тен ден пред од мор за 
секој по еди нец да ужи ва во де нот пред одење на 
од мор. Про гла се те опуш тен ден во след ни от ра-
бо тен ден „са мо за тоа“!

СЛО БОД НО ВРЕ МЕ
Во ве де те нат пре ва ри со кои се до би ва сло бод но 
вре ме. Луѓето ќе се нат пре ва ру ва ат за 15 ми ну ти 
или по ло ви на час сло бод но вре ме ис то кол ку што 
би се нат пре ва ру ва ле за па рич на на гра да. Ста ве-
те ги це ли те на ма са и ко га овие це ли ќе би дат 
по стиг на ти од стра на на ин ди ви дуа, тим или це-
ли от пер со нал, на гра де те ги со сло бод но вре ме. 
До зво ле те по ра но одење од ра бо та, по доц неж но 
доаѓање или, пак, про дол же но вре ме за ру чек.

СОЦИЈАЛНИ ДРУЖЕЊА/СОБИРАЊА
За ка жа ни над во реш ни на ста ни ја зајакнува по вр-
за нос та што за воз врат по ма га на тим ски от дух, 
што во крајна линија влијае на ва ша та по зи тив на 
ра бот на ат мо сфе ра. За ба ва со кос ти ми за пр ви 
ап рил, пик ник за де нот на тру дот, пред но во го-
диш на за ба ва и слич но се са мо дел од иде и те што 
успеш но ги спојуваат луѓето за ед нич ки да по ми-
нат вре ме за уживање.
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Не треба да се занемари 
фактот дека клиентот, 
пред сè, сака да стекне 

доверба во својата 
банка, што е исклучиво 

остварливо преку директен 
контакт на вработените 
со клиентите, па оттука 

е и оправданоста на 
постоењето на развиена 

мрежа на експозитури

КРЕИРАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ 
ПОНУДИ НА ПРОИЗВОДИ 

И УСЛУГИ СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ

Трендот кон кој банките во иднина ќе се стремат 

Предизвик за банките е да се најде баланс помеѓу трендовите што ги наметнува развојот 
на технологијата и класичниот начин на комуникација со клиентите

Р
итејлбан кар ст во то го ста ва во 
фо ку сот ин ди ви ду ал ни от ко рис
ник на про из во ди и услу ги на 
бан ка та. Со вре ме ни те усло ви на 
работење на фи нан сис ки те ин

сти ту ции се де тер ми ни ра ни најмногу 
од бр зи от развој на технологијата, во 
овој сег мент вклучувајќи го мо же би 
најмногу сег мен тот на ра бо та со фи
зич ки ли ца. Име но, сè повеќе се со
очу ва ме со не до стиг на вре ме, барајќи 
на чи ни за поедноставување на на чи
нот на кој ги из вр шу ва ме секојдневни 
по тре би и ак тив нос ти. Се ка ко, ту ка 

спаѓаат и по тре би те на кли ен ти те за 
многубројните бан кар ски про из во
ди и услу ги, почнувајќи од отворање 
смет ки, користење на раз ни де по зит
ни и кре дит ни про из во ди, кар тич ки, 
елек трон ско бан кар ст во и сл. Со ог лед 
на опстојувањето на повеќе бан ки во 
Ре пуб ли ка Македонија, огра ни че ни от 
па зар на кој функ ци о ни ра ат бан ки те 
на мет ну ва типизација на про из во
ди те и услу ги те што ги ну дат бан ки
те, ка ко во де лот на де по зи ти, та ка и 
во де лот на кредитирање и кар тич но 
работење. Развојот на технологијата 

М-р Марија Ефремова, 
Директор на Сектор за работа со физички лица
Еуростандард банка АД Скопје
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во бан кар ски от сек тор ја на мет
ну ва по тре ба та од сè по го ле ма 
дигитализација во работењето 
пре ку воведување на мо бил ни 
ап ли ка ции и унапредување на 
ап ли ка ци и те за елек трон ско бан
кар ст во пре ку кои бан ка та ста ну
ва до стап на за кли ен тот во се кое 
вре ме. Освен што има мож ност 
да ги сле ди состојбите на сво и
те смет ки и да вр ши плаќања 
во се кое вре ме, по на та мош но то 
развивање на овие ап ли ка ции да
ва мож ност кли ен тот да се ре гис
три ра во бан ка та, елек трон ски да 
по пол ну ва ап ли ка ции за раз лич
ни про из во ди, па ду ри и да из бе
ре со од ве тен де по зи тен про из вод 
во бан ка та. Се пак, не тре ба да се 
за не ма ри фак тот де ка кли ен тот, 
пред сè, са ка да стек не до вер ба во 
својата бан ка, што е ис клу чи во 
ост вар ли во пре ку ди рек тен кон
такт на вра бо те ни те со кли ен ти
те, па от ту ка е и оправ да нос та на 
постоењето на раз ви е на мре жа на 
ек с по зи ту ри. Пре диз вик за бан ки
те е да се најде ба ланс помеѓу трен
до ви те што ги на мет ну ва развојот 
на технологијата и кла сич ни от на
чин на комуникација со кли ен ти
те. Трен дот кон кој бан ки те во ид
ни на ќе се стре мат е креирање на 
ин ди ви ду ал ни по ну ди на про из во
ди и услу ги со глас но по тре би те на 
кли ен ти те.

Во сво е то 15го диш но по сто ење 
Еурос тан дард бан ка АД Скопје по
сте пе но го зго ле му ва сво е то учес
тво во бан кар ски от сек тор и од 
2014 го ди на бан ка та вле зе во ран
гот на сред ни бан ки во РМ. Трен дот 
на по раст на бан ка та бе ше при дру
жен со зголемување на про из во ди
те и на услу ги те што ги ну ди бан
ка та во де лот на ра бо та со фи зич ки 
ли ца. Следст ве но, бру токре ди ти
те на фи зич ки ли ца во сеп тем в ри 
2016 го ди на се со по раст од 20% во 
од нос на де кем в ри 2015 го ди на. Се 
ра бо ти за ква ли тет но порт фо лио 
на што ука жу ва и учест во то на со
мни тел ни и спор ни побарувања 
во де лот на фи зич ки ли ца, што 
од вкуп но то порт фо лио во де кем
в ри 2015 го ди на е зна чи тел но на
ма ле но во сеп тем в ри 2016 го ди на. 
По рас тот се дол жи на по вол ни те 
усло ви за по тро шу вач ки кре ди ти 

што бан ка та ги ну ди за кли ен ти те 
кои сво и те примања ги на со чи ле 
во Еурос тан дард бан ка АД Скопје, 
ка ко и од приспособување на усло
ви те за стан бе ни кре ди ти и кре ди
ти обез бе де ни со хи по те ка на ни во 
на па зар ни те трен до ви во РМ. Се
ка ко, не е за не мар лив и бројот на 
пен зи о нер ски кре ди ти што бан ка
та ги ну ди за сво и те кли ен ти пен
зи о не ри, при што мак си мал ни от 
рок на от пла та на кре дитот е до 84 
ме се ци или до 73го диш на воз раст.

Во де лот на кар тич но то ра бо
те ње, кај кре дит ни те кар тич ки 
од брен дот „Мас тер кард“ за кли
ен ти те е при мам лив ми ни мал
ни от ме се чен из нос за от пла та од 
3% од вкуп но на пра ве ни от долг 
на кар тич ка та. Пр ва та го ди на од 
издавање на кар тич ка та, бан ка та 
не на пла ту ва чле на ри на, пр во то 
подигнување го то ви на со кре дит
ни те кар тич ки на бан ко ма ти на 
Еурос тан дард бан ка АД Скопје е 
без провизија и сле ду ва бес плат
на услу га за СМСбан кар ст во за 
си те тран сак ции на кли ен тот. 
Тре ба да се спо ме не и ак ту ел ни от 
про из вод Giftкар тич ка или кар

тич ка за по да рок, што кли ен ти те 
за ми ни мал на провизија мо жат 
да ја добијат во не кол ку из ра бо те
ни дизајни, со од вет но спа ку ва на 
за по да рок за раз ни при го ди, ка ко 
што е ро ден ден, праз ник, при но ва 
во семејството, свад ба и сл.

Во де лот на де по зи ти те на фи
зич ки ли ца Еурос тан дард бан ка 
АД Скопје има ста би лен тренд на 
по раст, при што учест во то на де
нар ски те де по зи ти из не су ва 84% 
од вкуп на та де по зит на ба за, а дру
ги те се де по зи ти во де ви зи. При
чи на за вак ви от по дол гот ра ен 
тренд е по ви со ка та ка мат на стап
ка што кли ен ти те ја до би ва ат за 
орочување во де на ри во од нос на 
ка мат на та стап ка што ја до би ва
ат за орочување во де ви зи. Ка ко 
најатрактивен де по зи тен про из
вод за фи зич ки ли ца се издвојува 
про из во дот „ДЕ НАР ПЛУС“, што е 
флек си би лен де по зит со ска лес ти 
ка мат ни стап ки во за вис ност од 
из но сот на де по зитот. Флек си би
лен про из вод на де по зит од ист 
тип е до ста пен за кли ен ти те и за 
орочување во ев ра.

За ра ди без бед ност на вред ни 
лич ни ра бо ти, кли ен ти те мо жат 
да изнајмат раз лич ни го ле ми ни 
на се фо ви во Цент ра ла та на бан
ка та со на ма лен из нос на на до
мес ток на го диш но ни во. Бан ка та  
ну ди мож ност за кли ен ти кои 
има ат де по зи ти над 400 илјади де
на ри на про из во дот „ДЕ НАР ПЛУС“ 
и бес плат но користење сеф.

След на та го ди на бан ка та ќе 
се ста ви ак цент на воведување 
но ви ни за ко рис ни ци те во елек
трон ско то бан кар ст во на кои ин
тен зив но се ра бо ти из ми на тиов 
пе ри од, а кои мно гу ќе им ја олес
нат комуникацијата со бан ка та, 
воведување апликација за мо бил
но бан кар ст во, но ви про из во ди 
или модификација на постојните 
со глас но по тре би те на кли ен ти те. 
Ис то та ка, по ра ди со ра бот ка та на 
Еурос тан дард бан ка со Ма ке дон ска 
по шта АД Скопје, ќе настојуваме 
по го лем дел од про из во ди те на 
бан ка та да се лес но до стап ни и 
пре ку еди ни ци те на Ма ке дон ска 
по шта АД Скопје, што има ат ши ро
ко рас прост ра не та мре жа низ Ре
пуб ли ка Македонија.

Во сво е то 15-го диш но по сто ење 
Еурос тан дард бан ка АД Скопје 
по сте пе но го зго ле му ва сво е то 
учест во во бан кар ски от сек тор и 
од 2014 го ди на бан ка та вле зе во 
ран гот на сред ни бан ки во РМ. 
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ЗАШТИТЕН МЕХАНИЗАМ НА БАНКАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ ОД НЕУСОГЛАСЕНОСТ

УПРАВУВАЊЕ СО ФУНКЦИЈАТА COMPLIANCE 

Г
ло бал на та фи нан сис ка кри
за ја от кри сла бос та на кор
по ра тив но то управување 
и не ус пе хот да се раз бе рат 
ри зи ци те што се пре зе ма

ат при секојдневното де лов но 
работење. Следст ве но, фи нан сис
ка та кри за при до не се до сè по
пру ден тен при стап од стра на на 
фи нан сис ки те ре гу ла то ри во од
нос на по ста ве нос та на ин тер ни те 
по ли ти ки и про це ду ри на ком па
ни и те во од нос на усог ла се нос та 
со за кон ска та ре гу ла ти ва и етич
ко то однесување ка ко дел од це ло
куп ни от сис тем на секојдневното 
бан кар ско работење. И до тол ку 
повеќе, не е до вол но бан ки те веќе 
са мо да има ат по ста вен внат ре
шен сис тем на управување со ри
зи ци те Compliance со ста ве ни од 
по ли ти ки и про це ду ри, со ог лед 
на тоа што барањата на ре гу ла то
рот сè повеќе се про ши ру ва ат во 
на со ка на функционирањето на 
сис те мот.

Во Ре пуб ли ка Македонија, 
функ цијата на кон тро ла на усогла
се нос та (Compliance) е де фи ни ра
на со член 99 од За ко нот за бан
ки те, при што на ве де но е де ка 
Служ ба та за кон тро ла на усог ла
се нос та на работењето на бан ка
та со про пи си те е од го вор на за 
идентификација и следење на 
ри зи ци те од не усог ла се нос та на 
работењето на бан ка та со про пи
си те. Под ри зик од не усог ла се ност 
со про пи си те се сме та осо бе но, но 
не ис клу чи во, ри зи кот од из ре че
ни мер ки од стра на на На род на та 
бан ка, од фи нан сис ки за гу би и ре
пу та цис ки ри зик ка ко по сле ди ца 
на про пус ти во усогласување на 
работењето на бан ка та со про пи
си те. Спо ред Од лу ка та за ос нов ни
те на че ла и прин ци пи на кор по ра
тив но то управување во бан ка од 
2007 го ди на, кон тро ла та на усог ла

се нос та е пред ви де на ка ко сис тем 
за над зор и кон тро ла во це ло куп
ни от сис тем на кор по ра тив но то 
управување. До пол ни тел но, ор га
ни те на над зор и управување по
треб но е да обез бе дат не за вис ност 
на функцијата Compliance пре ку:

 обезбедување на фор ма лен 
ста тус во бан ка та;

 именување ли це или ор га ни
за цис ки дел за кон тро ла на 
усог ла се ност;

 обезбедување по ста ве ност на 
функцијата на на чин што не
ма да пре диз ви ка су дир на ин
те ре си;

 обезбедување при стап до 
си те по треб ни ин фор ма ции 
на служ ба та/вра бо те ни те во 
служ ба та;

 воспоставување ме ха ни зам на 
не пре ки на та со ра бот ка меѓу 
служ ба та и ли ца та од го вор ни 
за управување со ри зи ци те.

Се ри о зен че кор на пред во 
ширењето на кул ту ра та Compli
ance во Ре пуб ли ка Македонија се 
пра ви со ед но го диш на та сер ти
фи ка цис ка про гра ма за бан кар ска 
специјализација на Академијата 
за бан кар ст во и ин фор ма тич ка 

технологија Certified Compliance 
Specialist (CCS)®. Ка ко дел од оваа 
про гра ма, со чи не та од три мо ду
ли, пр в пат е овоз мо же но те о рет
ска и прак тич на струч на на об
раз ба на офи це ри те Compliance 
во Македонија. Ка ко учес ник на 
оваа сер ти фи ка цис ка про гра ма, 
се здо бив со до пол ни тел ни те о
рет ски познавања од функцијата 
Compliance, ка ко и ис клу чи тел
но ко рис ни ин фор ма ции во од
нос на секојдневното работење, 
ка ко најдобри прак ти ки од дол го
го диш ни те Compliance и бан кар
ски про фе си о нал ци од прак ти ка
та, ка ко од Р. Македонија, та ка и 
од странст во. Имајќи го пред вид 
трен дот на го ле ми те и успеш
ни кор по ра ции од об лас та на ИТ, 
при ват ни здравст ве ни уста но
ви, енер гет ски дејности итн., да 
има ат свои од де ли Compliance, во 
блис ка ид ни на се оче ку ва и не фи
нан сис ки те ма ке дон ски ком па
нии, па и јавната администрација 
да ја ин тег ри ра ат оваа функција 
во сво е то работење, а ка ко пре ду
с лов за успеш но интегрирање на 
функцијата Compliance во де лов
но то работење ја пре по ра чу вам 
оваа сер ти фи ка цис ка про гра ма.

Димитар Поп-Георгиев, 
Стопанска банка АД – Скопје

Ка ко учес ник на оваа сер-
ти фи ка цис ка про гра ма, се 

здо бив со до пол ни тел ни 
те о рет ски познавања од 

функцијата Compliance, како 
и ис клу чи тел но ко рис ни 

ин фор ма ции во од нос на 
секојдневното работење, 
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С
то пан ска бан ка АД Би то ла е 
една од успеш ни те при каз ни на 
ма ке дон ски от фи нан сис ки па
зар. Пред са мо пет го ди ни тоа 
бе ше бан ка со го ле ми за гу би од 

ре чи си де сет ми ли о ни ев ра. На бан ка
та ~ беа опре де ле ни ограничувања и 
из ре че ни мер ки од стра на на На род на
та бан ка на Македонија, а таа се со очу
ва ше и со ог ром но не функ ци о нал но 
кре дит но порт фо лио.

Се гаш ни от менаџмент го при фа ти 
пре диз ви кот и успеа да ја рео р га ни
зи ра и да ја мо дер ни зи ра Сто пан ска 
бан ка АД Би то ла. Успеш но ја ре а ли
зи ра за да де на та цел да го ис чис ти не
функ ци о нал но то кре дит но порт фо лио 
од ре чи си 20 ми ли о ни ев ра пре зе мен 
имот од не на пла те ни побарувања. Се 
вне су ва све жа крв во секоја од по зи
ци и те од би лан си те на бан ка та, ка ко 
што се но ви кли ен ти и но ви услу ги, но 
пред сè подмладување на ка да рот.

Де нес збо ру ва ме за це лос но транс

фор ми ра на и ре фор ми ра на бан ка. 
Сто пан ска бан ка АД Би то ла има но ва 
мо дер на ор га ни за цис ка ше ма, со про
сеч на воз раст на вра бо те ни те од 40 
го ди ни. Бан ка та е ре чи си двојно по го
ле ма во спо ред ба со 2012 го ди на, ко га 
има ше вкуп на ак ти ва од 107 ми ли о ни 
ев ра, а во 2016 го ди на ак ти ва та до стиг
на ре чи си 170 ми ли о ни ев ра. Учест
во то на не функ ци о нал ни те кре ди ти 
е са мо 2,8%, а пре зе ме ни от имот за 
не на пла те ни плас ма ни из не су ва по
мал ку од два ми ли о ни ев ра. Во из ми
на тиов пе ри од за три па ти е зго ле мен 
бројот на ек с по зи ту ри и за сто бројот 
на вра бо те ни.

Кон ку рент ска пред ност на Сто пан
ска бан ка АД Би то ла е по све те нос та 
на нејзиниот тим на креирање по ну да 
што ги реф лек ти ра барањата на кли
ен ти те. Во из ми на ти те че ти ри го ди ни 
бан ка та зна чи тел но ја про ши ри па
ле та та на про из во ди. Во ве де ни за де
по зит ни и кре дит ни про из во ди за фи

НАЈДОБРА БАНКА ЗА РАБОТА СО 
ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА 2016

Стопанска банка АД Битола, од страна на „Глобал банкинг & фајненс“, е избрана за:

Де нес збо ру ва ме за це-
лос но транс фор ми ра на 
и ре фор ми ра на бан ка. 
Сто пан ска бан ка АД Би-
то ла има но ва мо дер на 
ор га ни за цис ка ше ма, 
со про сеч на воз раст 
на вра бо те ни те од 40 
го ди ни. 
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зич ки и прав ни ли ца. По се бен ин те рес 
кај фи зич ки те ли ца пре диз ви ку ва ат 
сти му ла тив ни те и ска лес ти те штед ни 
вло го ви, де по зи ти те со ан ти ци па тив
на ис пла та на ка ма та, суб вен ци о ни ра
ни те стан бе ни кре ди ти и кре ди ти те со 
фик с на ка мат на стап ка во пр ви те го ди
ни. До де ка кај прав ни те ли ца осо бе но 
ат рак тив ни про из во ди се де нар ски те 
де по зи ти со де виз на кла у зу ла, флек си
де по зи ти те, кре ди ти те од кре дит на та 
линија на Ев роп ска та ин вес ти цис ка 
бан ка, ка ко и overdraft кре ди ти те.

Ино ва тив но то работење и следење 
на но ви те трен до ви во бан кар ско
то работење се цвр ста опре дел ба на 
менаџментот на бан ка та. Им пле мен
ти ра ни се но ви елек трон ски сер ви
си и но ви брен до ви во кар тич но то 
работење.

Сер ви сот „Мобипеј“ на Сто пан ска 
бан ка АД Би то ла е но ва функ ци о нал
ност што овоз мо жу ва вклучување на 
бан ка та во сер ви сот на Ма ке дон ски 
Те ле ком АД – Скопје за плаќање со по
мош на мо би лен уред, и тоа ка ко из
да вач на кар тич ка што го под др жу ва 
тоа и ка ко има тел на мре жа од уре ди 
на кои ќе мо же да се плаќа со мо би лен 
уред (issuing и acquiring).

Во 2015 го ди на Сто пан ска бан ка 
АД Би то ла ја во ве де и услу га та „СМС
известување“, со која на сво и те кли
ен ти им овоз мо жу ва за секоја на пра
ве на трансакција со кар тич ка, ка ко и 
за секоја про ме на на тран сак цис ка та 
смет ка да добијат СМСизвестување во 
ре ал но вре ме.

2016 година бан ка та ги им пле мен
ти ра и кар тич ки те „Мас тер кард“, што, 
за раз ли ка од постојните кар тич ки 
„Ви за“, се од ти пот на Contactless Smart 
Chip кар тич ки и го по се ду ва ат ло го
то на „Мас тер кард“ за бес кон такт но 
плаќање, „Пеј пас“.

Во за врш на фа за на имплементација 
е и но ви от сер вис за елек трон ско бан
кар ст во, што ќе ко рис ти One Time Pas
word (вре мен ска ло зин ка) ка ко ме ди
ум за потпишување на плаќањата за 
фи зич ки те ли ца, што ги ис пол ну ва 
си те си гур нос ни стан дар ди за овој тип 
плаќање.

„Гло бал бан кинг & фајненс“ и фи нан
сис ки от ма га зин „Биз нис ворлдвајд“ 
се ед ни од во деч ки те свет ски из во
ри на ав то ри та тив на ана ли за на 
меѓународниот фи нан сис ки и бан кар
ски сек тор. Се чи та ат во повеќе од 200 
земји и прет ста ву ва ат ед ни од глав ни
те из во ри на ин фор ма ции за клуч ни те 
фак то ри на одлучување во фи нан сис
ко то работење. Својот уг лед го ба зи ра ат 
на објективност, влијание, ин тег ри тет 
и точ ност во информирањето.

Овие на гра ди се при зна ние за Сто
пан ска бан ка АД Би то ла и за нејзиниот 
менаџер, за кон ти ну и ра ни те на по ри 
што се вло жу ва ат во на со ка на ста
бил но и про фи та бил но работење, 
ка ко и за развој на ино ва тив ни про
ек ти и про из во ди. Овие прес тиж ни 
на гра ди прет ста ву ва ат меѓународната 
верификација на успеш на та при каз на 
на Сто пан ска бан ка АД Би то ла.

Сто пан ска бан ка АД Би то ла ја до
че ку ва но ва та 2017 го ди на со под гот
вен план за ак ти вен и кон ку рен тен 
развој во рам ки те на бан кар ска та 
индустрија и ге не рал но во фи нан сис
ки от сис тем на Ре пуб ли ка Македонија. 
Менаџментот на бан ка та оче ку ва во 
2017 го ди на ма ке дон ска та економија 
да до жи вее по зи тив на стап ка на по
раст, од нос но со разрешувањето на 
внат реш на та по ли тич ка кри за да се 
зго ле ми прет ход но про ек ти ра на та 
стап ка на по раст. Во таа смис ла, се ка ко 
и бан кар ски от сек тор има ог ром на уло
га, об вр ска и од го вор ност. Во Сто пан ска 
бан ка АД Би то ла оче ку ва ат и по са ку ва
ат след на та го ди на бан кар ски от сек тор 
да би де ста би лен и во функција на еко
ном ски от по раст, осо бе но пре ку зго ле
ме но то ни во на кредитирање на на се
ле ни е то и мно гу повеќе на ма ли те и на 
сред ни те претпријатија.

По твр да за овие по стиг на ти ре зул та ти се не кол ку те прес тиж ни 
меѓународни на гра ди. Во 2016 го ди на, втор пат по ред, Сто пан ска бан-
ка АД Би то ла, од стра на на „Гло бал бан кинг & фајненс“, е из бра на за:

НАЈДОБАР ГЛА ВЕН ИЗ ВР ШЕН 
МЕНАЏЕР ВО БАН КАР СКИ ОТ 

СЕК ТОР ЗА 2016

НАЈДОБРА БАН КА ЗА РА БО ТА 
СО ФИ ЗИЧ КИ ЛИ ЦА 2016

НАЈДОБРА БАН КА ЗА РА БО ТА 
СО ПРАВ НИ ЛИ ЦА 2016
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„Овие достигнувања се 
резултат на кориснички 

ориентираната стратегија 
на банката. Нашите 
клиенти и нивните 

потреби се примарен 
фокус во креирањето на 
понудата и пласманот на 

производи и услуги.

ТРОЈНА КРУНА „НАЈДОБРА 
БАНКА ВО МАКЕДОНИЈА“ 

ЗА ОХРИДСКА БАНКА СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

О
хридска банка Сосиете Же
не рал со гoрдост објавува 
дека ја заврши 2016 го ди
на како добитник на ин
тер  националната на гра да 

„Нај доб ра банка во Ма ке до ни ја“, 
доделена од „The Banker“. Оваа 
на гра да доаѓа на врвот на прет
ход ните две во истата ка  те го рија, 
до делени во првата по ло ви на од 
го ди ната од „Euromoney“ и „Glob
al Finance“. 

„The Banker“ – ед на од нај пре
стиж ни те меѓународни фи нан сис
ки пу бли ка ции во соп ст ве ност на 
„Financial Times Ltd.“, ја про гла си 
Ох рид ска бан ка Со си е те Же не рал 
за „Најдобра бан ка во Македонија“ 
за 2016 го ди на. Ова е уште ед но 
при зна ние за постојаните рас
теч ки ре зул та ти и од р ж ли ви от 
развој на комерцијалните ак тив
нос ти во од нос на си те биз нис и 

ор га ни за цис ки сег мен ти, што ја 
по зи ци о ни ра ат Ох рид ска бан
ка Со си е те Же не рал на ви со ко 
мес то во кон ку рент но то па зар но 
опкружување.

Добивањето на три те на гра ди 
во пе ри од од са мо ед на го ди на е 
ре зул тат на кон ти ну и ра ни те за
лож би на бан ка та да прет ста
ви со се ма но во ни во и ква ли тет 
во тра ди ци о нал но то бан кар ско 
порт фо лио на ма ке дон ски от па
зар.

Цел та на бан ка та е постојано 
да ну ди ква ли тет ни и транс па
рент ни про из во ди и услу ги, што 
ги ис пол ну ва ат, па ду ри и ги над
ми ну ва ат очекувањата на кли ен
ти те.

Ед но од ос нов ни те, но не и 
единст ве ни те ме ри ла на успе хот 
на бан ка та е ост ва ре ни от фи нан
сис ки ре зул тат, што од секој ас
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пект на опе ра тив ни те ак тив нос
ти, до стиг ну ва ре корд но ви со ко 
ни во.

Во 2016 го ди на Ох рид ска 
бан ка Со си е те Же не рал бе ле
жи по раст во си те сег мен ти од 
работењето. Во пр ви те три квар
та ли ост ва ре на е не тодо бив ка 
за 15% по ви со ка од онаа ост ва
ре на во ис ти от пе ри од ми на та
та го ди на. По рас тот на вкуп ни
от би ланс на состојба из не су ва 
9,6%. Зголемувањето на кре дит
ни те плас ма ни из не су ва 12%, 
до де ка де по зи ти те од на се ле ние 
се зголемија за 5,7% во од нос на 
ис ти от пе ри од ла ни. Па ра лел
но, ква ли те тот на кре дит но то 
порт фо лио оста ну ва на од лич но 
ни во, со учест во од 5,4% на не
функ ци о нал ни плас ма ни, што е 
зна чи тел но по ма ло од про се кот 
на бан кар ски от сек тор.

„Овие достигнувања се ре зул
тат на ко рис нич ки ори ен ти ра на
та стратегија на бан ка та. На ши
те кли ен ти и нив ни те по тре би се 
при ма рен фо кус во креирањето 
на по ну да та и плас ма нот на про
из во ди и услу ги. Наша цел е да 
би де ме прв из бор на ко рис ни
ци те и најпрепорачана бан ка 
во Македонија“, до да де Бран ка 
Павловиќ.

Пре ку сво и те де лов ни и оп
штест ве но од го вор ни ак тив
нос ти, Ох рид ска бан ка Со си е те 
Же не рал ед нак во со зда ва до пол
ни тел ни вред нос ти за сво и те 
вра бо те ни, кли ен ти и за ед ни ца
та во це лост, ка ко до бар кор по
ра ти вен граѓанин во земјата.

Во пе ри о дот што сле ду ва, фо
ку сот оста ну ва на по тре би те на 
кли ен ти те, пре ку обезбедување 
на ино ва тив ни и по вол ни про
из во ди и услу ги за нив. Ид ни на
та пред во де на од ди ги тал ни те 
транс фор ма ции и мо дер ни зи
ра ни от про фил на кли ен ти те, 
ги на со чу ва пла но ви те за развој 
на Ох рид ска бан ка Со си е те Же
не рал во пра вец на следење 
и одржување на тем по то на 
трансформација, со амбиција да 
оста не ед на од во деч ки те бан ки 
во Македонија, обезбедувајќи 
од р ж лив по раст и про фи та бил
ност.

ИНТЕРВЈУ 

„Јас сум професионално и лично многу почестена. Ова е многу голем 

успех на нашата банка! 2016 година беше исклучително успешна година 

за Охридска банка Сосиете Женерал. Во банкарството, на светско ниво, 

постојат три најважни авторитети: ’Global Finance‘, публикација на Светската 

банка од Вашингтон, ’Euromoney‘ од Лондон и ’The Banker‘, публикација на 

престижниот магазин ’Financial Times‘, кој во 2016 година славеше 90 години 

постоење. Охридска банка Сосиете Женерал 2016 година доби награди од 

сите три институции за ’Најдобра банка во Македонија‘. Во април – ’Global 

Finance‘, во јули – ’Euromoney‘ и во декември во Лондон – ’The Banker‘. Ова 

претставува хет-трик или тројна круна – најголем успех досега за нашата и 

ваша банка“, изјави Бранка Павловиќ, претседател на Управниот одбор на 

Охридска банка Сосиете Женерал.
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1 Гос по дин Хаџидинев, вие доаѓате 
од Ре пуб ли ка Бугарија, ка де што 

бев те дел од Пр ва та ин вес ти цис ка 
бан ка АД Софија и од На род на та бан
ка на Р. Бугарија, ка ко и дел од „Ад ви 
корп“ во Лон дон. Ка ко го оце ну ва те 
ма ке дон ски от бан кар ски сек тор? 
Кол ку мо не тар на та по ли ти ка на На
род на та бан ка на Македонија со од
вет ст ву ва на по тре би те на бан ки те?

Мис лам де ка ма ке дон ски от бан кар
ски сек тор е во мно гу добра состојба и 
ма ке дон ски те бан ки се упра ву ва ат 
муд ро и кон зер ва тив но. До каз за ова 
е фак тот де ка ма ке дон ски от бан кар
ски сек тор не бил се ри оз но за сег нат од 
гло бал на та фи нан сис ка кри за што се 
слу чи во пе ри о дот од 2008 до 2010 го ди
на, ка ко и од дол га та кри за во грч ки от 
бан кар ски сис тем.

Во од нос на мо не тар на та по ли
ти  ка на На род на бан ка на Ре пуб ли
ка Македонија (НБРМ), сме там де ка 
таа е од лич на. На при мер, гледајќи го 
движењето на кур сот на де на рот на
спре ма ев ро то, очиг лед но е де ка мо не
тар на та по ли ти ка на НБРМ по ма га да 
се под др жи  це нов на ста бил ност, што 
да ва си гур ност, ка ко на бан ки те, та ка 
и на стран ски те ин вес ти ции во др жа
ва та.

Ис то та ка, уме ре на та и кон тро ли
ра на та инфлација до ве ду ва до по зи ти
вен про из во ден јаз, пре ку што се пред
ви ду ва ре ал но остварување на БДП и 
задржување на аде кват но то ни во на 
де виз ни те ре зер ви. Се то ова ука жу
ва де ка НБРМ има од лич ни по ли ти ки 

Оптимист сум дека во 2017 година ситуацијата ќе биде помирна и попродуктивна за 
бизнисот и за граѓаните, како и за банкарскиот систем

ВO КОНТЕКСТ НА РИЗИЦИТЕ И 
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ, 

ТЕШКА, НО УСПЕШНА ГОДИНА

Владислав Хаџидинев, 
Главен директор за финансии, член на Управниот одбор и 
извршен директор во УНИБанка АД Скопје
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УНИБанка 2016 го ди на ја за вр ши со не то-до бив ка по 
оданочување од при ближ но 2,2 ми ли о на ев ра

Ге не рал но, сме там де ка 
си ла та на УНИБан ка е 
во ко лек тив на та ра бо та. 
До вер ба та што сме ja 
из гра ди ле со на ши те 
кли ен ти е ос но ва та на 
на ши те успе си

од ас пект на водење на мо не тар на та 
економија, но и ис пи та ни ин ст ру мен
ти за нејзино успеш но спроведување.

2 Ва ша та земја е член ка на ЕУ, ка де 
што по ми ну ва те зна ча ен дел од 

ка ри е ра та. От ту ка, мо же те ли да 
ни да де те кра ток осв рт што зна чи 
членст во то на Ре пуб ли ка Бугарија 
во Ев роп ска та унија во функција на 
развој и унапредување на бан кар
ски от сек тор? Кои се глав ни те при
до бив ки од членст во то во ЕУ за мо
не тар ни от сис тем во Бугарија, а сè со 
цел да по слу жат ка ко при мер за Ре
пуб ли ка Македонија?

Членст во то на Бугарија во ЕУ по
мог на за развојот на економијата во 
др жа ва та. Биз ни сот драс тич но се 
зго ле ми во си те сфе ри. До хо ди те и 
стан дар дот на жи вот на граѓаните се 
зголемија. За развојот на бан кар ски от 
сис тем ова бе ше, и сè уште е, мно гу по
зи ти вен фак тор и по мог на за се ри о зен 
по раст на ак ти ви те и на ка пи та лот на 
бу гар ски те бан ки.

За се га, Бугарија не е член на ев ро
зо на та и мо не тар на та по ли ти ка е це
лос но под кон тро ла на На род на та бан
ка на Р. Бугарија, но ка ко член на ЕУ, 
Бугарија ги хар мо ни зи ра за ко ни те и 
бан кар ски те ре гу ла ти ви спо ред ди рек
ти ви те на ЕУ. Мо же би по не кол ку го
ди ни ќе се ини ци ра и интегрирањето 
на Бугарија во ев ро зо на та.

Од ас пект на мо не тар на та по ли ти

ка, од крајот на де ве де сет ти те го ди ни, 
мо не тар на та по ли ти ка на Бугарија е 
во ре жим на ва лу тен борд и, во прак
ти ка та, бу гар ски от лев е по вр зан со 
ев ро то. Та ка, ин ди рект но, мо не тар на
та по ли ти ка на Ев роп ска та цент рал на 
бан ка има влијание врз бу гар ска та.

3 На по че то кот на но ва та го ди на, 
ко га ги су ми ра ме ре зул та ти те од 

прет ход на та, ка ко би ја оце ни ле 2016 
го ди на? Да ли бе ше ед на од по ус пеш
ни те за бан ки те во Македонија?

Вo кон текст на ри зи ци те што по ми
наа и по стиг на ти те ре зул та ти, мис лам 
де ка го ди на та бе ше теш ка, но успеш
на. Име но, во про ле та 2016 го ди на, 
има ше оби ди за шпе ку ла ции про тив 
вред нос та на ма ке дон ски от де нар и 
ова при до не се за зголемување на лик
вид нос ни от ри зик во бан кар ски от 
сис тем. Ре ак ци и те на НБРМ во те кот 
на ап рил беа пре циз ни и сме ли и не 
се до зво ли ескалација на кри за та, до 
ниво што мо же по се ри оз но да го отеж
ни работењето на бан ки те.

Ле то то 2016 го ди на ситуацијата се 
нор ма ли зи ра ше и бан ки те во Ма ке до
нија успеаја да по стиг нат по зи тив ни 
ре зул та ти. Оп ти мист сум де ка во 2017 
го ди на ситуацијата ќе би де по мир на и 
по про дук тив на за биз ни сот и за гра
ѓаните, ка ко и за бан кар ски от сис тем.

4 Ка ко ги оце ну ва те ак ту ел ни те 
состојби во биз ниссек то рот во 

земјава? Кои сек то ри се со најмал 
ри зик за пласирање на бан кар ски те 
кре ди ти, а кои се најризични?
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Од ас пект на кре дит ни от ри зик, 
во мо мен тов е теш ко да се каже 
кои сек то ри се најквалитетни, а 
кои се најризични. Ние ра бо ти
ме со кли ен ти од си те сек то ри во 
економијата.

Да ка же ме де ка во си те сек
то ри на ма ке дон ска та економија 
има фир ми со раз ли чен ри зи чен 
про фил – не кои функ ци о ни ра ат 
од лич но, дру ги мо жат да има ат 
од ре де ни теш ко тии. Во УНИБанка 
ги ана ли зи ра ме сил ни те и сла би
те стра ни на на ши те кли ен ти, за 
да им пред ло жи ме фи нан сис ки 
решенија што од го ва ра ат на нив
ни те це ли.

5 Со как ви ре зул та ти УНИБанка 
ја за вр ши 2016 го ди на и 

на што се дол жат тие? Да ли 

освежувањето со мла ди ек с
пер ти во ви со ки от менаџмент 
на бан ка та при до не се за по до
бру вање на пер фор ман си те во 
работењето?

УНИБанка 2016 го ди на ја за 
вр ши со не тодо бив ка по ода
но  чување од при ближ но 2,2 
ми ли о на ев ра. Од ас пект на про
фи та бил ност, ова зна чи де ка ќе 
по  стиг не ме Return on Equity од 
10%, и Return on Assets од 1%.

Во го ди на та што из ми на по
стиг нав ме по раст на кре дит но то 
порт фо лио од 10%, а де по зит на та 
ба за ја зго ле мив ме со 11%. Прак
тич но, ак ти ва та на УНИБанка 

до стиг на 232 ми ли о ни ев ра во 
крајот на го ди на та, што е по раст 
од бли зу 12%.

При чи ни те за по стиг на ти
те по  зи тив ни ре зул та ти се ком
плек с ни. Ге не рал но, сме там де ка 
си ла та на УНИБанка е во ко лек
тив на та ра бо та. Ние сме тим од 
400 вра бо те ни, со 30 ек с по зи ту ри 
низ др жа ва та и до вер ба та што 
сме ja из гра ди ле со на ши те кли
ен ти е ос но ва та на на ши те успе
си.

Зна чи, УНИБанка рас по ла га 
со го ле ма ба за на кли ен ти и во 
па си ва та и во ак ти ва та, кли ен ти 
кои во најголем дел се лојални 

Во те кот на 2017 го ди на не се оче ку ва ка мат ни те стап ки во ЕУ да ја про ме-
нат својата тенденција и веројатно ќе оста нат на постојното ни ско ни во
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на бан ка та, ка ко за ра ди струч
нос та со која рас по ла га ат вра
бо те ни те, усло ви те и ни во то на 
услу ги те што ги ну ди бан ка та, 
та ка и за ра ди добро вос пос та ве
ни те сис те ми за функционирање 
во бан ка та. Ис то та ка, бан ка та 
постојано ра бо ти на про це си те 
за оптимизирање на сво и те при
хо ди и рас хо ди, што има и по зи
тив но влијание врз крај ниот ре
зул тат од работењето.

За слу га та е и на Управ ни от 
од бор на бан ка та, на че ло со г. 
Ко с та Мит ров ски и г. Дел чо Кр
стев, кои низ го ди ни те из гра ди ле 
еки па од менаџмент, со ис куст во, 
ек с пер ти за и про фе си о на ли зам. 
На на ши те менаџери им се да де
ни од в р за ни ра це и пол на сло бо
да во на чи нот на размислување 

и во носењето од лу ки, пре
зен  тирањето на но ви идеи за 
подобрување на работењето на 
бан ка та, а по прет ход но де фи ни
ра ни пра ви ла на ак тив нос ти и 
дејствувања.

6Кои ком по нен ти од бан кар
ско то порт фо лио се клуч ни 

но си те ли на пер фор ман си те на 
УНИБанка?

Ква ли те тот на кре дит но то 
порт фо лио на УНИБанка е клу
чен фак тор за нас, што најдобро 
го ка рак те ри зи ра на ши от биз
ниспро фил. Ка ко ни во на не
функ ци о нал ни кре ди ти и ни во 
на ре зер ви ра ност, УНИБанка 
е ед на од најдобрите бан ки во 
Македонија.

Ни ски от про цент на ре зер ви
ра ност се дол жи на кре дит на та 
по ли ти ка, ка де што има ме си
лен фо кус врз управувањето на 
кре дит ни от ри зик – ка ко при 
одобрувањето на но ви кре ди
ти, та ка и при управувањето на 
порт фо ли о то од веќе пла си ра ни
те кре ди ти. На ша та стратегија 
е да ја најдеме рам но те жата 
помеѓу ри зи кот и про фи та бил
нос та во си те про дук ти и услу ги 
што ги ну ди ме на кли ен ти те.

Сис те мот на управување со 
кре дит ни от ри зик во си те фа зи 
од жи вот ни от век на еден плас
ман во кој учест ву ва ат си те ре
ле вант ни стра ни од бан ка та е 
ре зул тат на мно гу го диш но то ис
куст во и ана ли зи од работењето 
на бан ка та ка ко про цес и ка ко 
по един ци вклу че ни во ис ти от 
сис тем на функционирање.

7 Ак тив ни те и па сив ни те ка
ма ти и во 2016 го ди на беа на 

ре ла тив но опаѓачко ни во. Кои 
се очекувањата по таа ос но ва? 
Ќе се за др жи ли ни ско то ни во 
на ка мат ни стап ки на де по зи
ти те и, во кон текст на тоа, как
ва ка мат на по ли ти ка ќе во ди 
УНИБанка во 2017 го ди на?

Ка мат ни те стап ки од гло
ба лен ас пект, во по след ни те 
го ди ни, се во тенденција на 
намалување. Тоа се дол жи на: 
ни ско то ни во на инфлација и на 
мо не тар ни те по ли ти ки за еко

ном ско стимулирање, што беа 
ини ци ра ни од цент рал ни те бан
ки на САД и на ЕУ, ка ко реакција 
од гло бал на та фи нан сис ка кри за.

Оваа тенденција на на ма лу ва
ње на ка мат ни те стап ки е ре ал на 
и во Македонија, што е нор мал
но за што гло бал ни те фи нан сис
ки па за ри се по вр за ни и за вис ни 
ед ни од дру ги. Во те кот на 2017 
го  ди на не се оче ку ва ка мат ни
те стап ки во ЕУ да ја про ме нат 
сво јата тенденција и веројатно 
ќе оста нат на постојното ни ско 
ни во. Тоа зна чи де ка веројатно и 
ка  мат ни те стап ки во Македонија 
ќе оста нат на ис то то ни ско ни во.

Во од нос на кре ди ти те, мо е то 
лич но размислување е де ка во из
ми на ти те го ди ни во Македонија 
не  ма ло по ат рак тив ни ка ма ти 
стап  ки. Оче ку вам во те кот на 
це ла та 2017 го ди на да про дол жи 
таа тенденција и сме там де ка тоа 
ќе би де по зи тив но за биз ни сот и 
за економијата во др жа ва та.

Во од нос на де по зи ти те, во 
бан  кар ски от сек тор и се га се ну
дат роч ни де по зи ти и де по зит ни 
про дук ти со ин те рес ни ка мат ни 
стап ки. Во мо мен тов, УНИБанка 
има ед ни од најатрактивните де
по зи ти во Македонија и пла ни ра
ме во 2017 го ди на да про дол жи ме 
со ова по ли ти ка, во комбинација 
со постојните мар жи во ак ти
ва та, добро то управување со 
си те ри зи ци во бан ка та, а пред 
сè со кре дит ни от ри зик што ~ 
да ва на бан ка та добра ос но ва за 
остварување на сво и те стра теш
ки те пла но ви.

8Кои се најголемите пре диз ви
ци за УНИБанка во 2017 го ди

на?
Сил на та конкуренција, ви со

ки те очекувања на кли ен ти те и 
на на ши те ак ци о не ри ќе би дат 
ос нов ни те пре диз ви ци во те кот 
на 2017 го ди на. Од дру га стра на, 
убе ден сум во потенцијалот на 
УНИБанка во постигнувањето на 
но ви успе си, па ќе ја про дол жи ме 
тенденцијата на по раст на ак ти
ва та, ка ко што е случај во по след
ни те не кол ку го ди ни на на зад.

Ква ли те тот на кре дит но то 
порт фо лио на УНИБанка е 
клу чен фак тор за нас, што 

најдобро го ка рак те ри зи ра 
на ши от биз нис-про фил. 

Ка ко ни во на не функ ци о нал ни 
кре ди ти и ни во на ре зер ви-
ра ност, УНИБанка е ед на од 

најдобрите бан ки во Македонија.
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1. Трите најголеми закани 
за 2016 година:

- Нарушување на до-
стап носта на мрежно и 
апликативно ниво (Dis-
tributed Denial of Service- 
DDoS),

- Социјален инженеринг 
(Phishing),

- Кражба на параметри за 
пристап со инфилтрација 
на злонамерен код (Ad-
vanced Persistent Threat- 
ATP)

Извор: Level 3SM- 2016

Д
и ги тал ни те тех но ло гии ра
ди кал но ги ме ну ва ат ре чи си 
си те ас пек ти на на ши от жи
вот. Би мо же ло да се ка же де ка 
све тот ста ну ва под ос та пен во 

си те сфе ри по ра ди зго ле ме на та по вр
за ност и развојот на ин фор ма тич ка
та технологија, а тоа, пак, влијае на 
ин тер ак ци и те помеѓу луѓето во нив
на та комуникација и во де лов но то 
работење. Зго ле ме на та по вр за ност е 
всуш ност пред ност со која е овоз мо
же на раз ме на на по да то ци и ин фор ма
ции. Се пак, со по вр за нос та сме из ло
же ни на на ста ни и состојби на губење, 
краж ба или прислушкување на по да
то ци те, а потенцијално мо же да би де 
зло упо тре бе но мес то то на из вор или 
дестинација на информацијата.

СО ПОВРЗУВАЊЕ, КОРИСТЕЈЌИ ТЕ ХНО ЛО
ГИЈА, СТА НУ ВА МЕ ИЗ ЛО ЖЕ НИ НА НО ВИ ТЕ 

РИ ЗИ ЦИ ВО ДИ ГИ ТАЛ НИ ОТ ПРОС ТОР 
НА РЕ ЧЕ НИ КИ БЕР  РИ ЗИ ЦИ.

Уште на по че то кот тре ба да се ис
так не де ка тер ми нот ки бер  си гур ност 
и ин фор ма цис ка си гур ност се од не су
ва ат на ис та по ли ти ка во ком па ни и те 
и ин сти ту ци и те, со која се оце ну ва ат 
ри зи ци те и се ре гу ли ра си гур нос та на 
кор по ра тив ни те по да то ци и ин фор
ма ци и те. Се пак, цел та на овој текст е 
да се ак цен ти ра ат раз ли ки те за ра ди 
унап ре де но дејствување во од нос на 
ки бер  ри зи ци те, па за тоа тер ми ни те 
ки бер  си гур ност и ин фор ма цис ка си
гур ност ќе се ко ри стат ком па ра тив но. 
Име но, кибер  си гур нос та се де фи ни ра 

НОВИТЕ РИЗИЦИ СЕ КИБЕР РИЗИЦИТЕ
КИБЕР ОТПОРНОСТА КАКО ОДГОВОР НА НОВИТЕ РИЗИЦИ

Д-р Снежана Черепналковска Дуковска, CISA, ISO 27001LA, 
Одговорен внатрешен ревизор за информатичка 
технологија во Народната банка на Република Македонија
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2. Која е мотивацијата за 
сајбер напад?

Финансиска добивка 32 %

Прекин на услугите 18 %

Кражба на лични 
податоци   
16 %

Кражба на интелектуална 
сопственост 14 %

Кражба на класифицирани

податоци 11 %

Непознато 6 %

Ниту едно од 
претходните 3 %

Извор: ISACA and RSA 
Conference Survey - 2016

3. Досега, киберсигурноста 
е проблем од 445 
милијарди американски 
долари, а експертите 
предвидуваат дека оваа 
бројка ќе се искачи 
на 6.000 милијарди 
американски долари до 
2021 година. Компаниите 
што биле нападнати или 
пробиени, како ефект 
од тие настани искусиле 
прекин во работењето, 
финансиска загуба, кражба 
на податоци. 
Извор: World Economic 
Forum – 2016

ка ко си гур ност на сис те ми те, мре жи
те и по да то ци те во ди ги тал ни от прос
тор. Кибер  си гур нос та ќе ста не мно гу 
важ на ко га ре чи си сè ќе се по вр зе на 
ин тер нет пре ку уре ди те на ре че ни 
Internet of things (или IoT е мре жа од 
објекти што ра бо тат на прин цип на 
колекција и раз ме на на по да то ци и 
из вр шу ва ат од ре де на ак тив ност). За 
да опс та не ме, ќе тре ба да ста не ме от
пор ни на кибер  ри зи ци те.

ШТО Е КИБЕР  ОТ ПОР НОСТ?
Идејата за кибер  от пор ност (или 

елас тич ност, а во ори ги на лен на зив 
resilience) во ос но ва та е евалуација на 
си гур нос та на компјутерската мре жа 
што е во состојба на за ка на од кибер 
 на пад, и тоа во пе ри о дот пред, за вре
ме и от ка ко би се слу чил та ков не са
кан на стан. Тер ми нот от пор ност не 
е си но ним на тер ми нот об но ва (во 
ори ги на лен на зив recovery). Овој тер
мин не е по вр зан со на стан во мо мен
тот на случување, ту ку се од не су ва на 
долг пе ри од во кој сис те мот функ ци
о ни ра и за тоа тре ба да се ин тег ри ра 
во це ло куп на та де лов на стратегија. 
Кибер  от пор нос та се по вр зу ва со кибер 
 си гур нос та.

ЗОШ ТО Е ВАЖ НА КИБЕР  ОТ ПОР НОС ТА?
Постојат две при чи ни зош то тре ба 

да сме за ин те ре си ра ни за кибер 
 от пор нос та. Пр во, дол го роч  нос та и из
др ж ли вос та на ин фор  ма цис ки те сис
те ми се клуч ни  те фак то ри во обез бе ду
вање на кибер  си гур нос та. И вто ро, 

кому ни цирањето и информирањето 
се ви тал ни за справување со по стој ни
те ри зи ци и справувањето со но ви те 
ри зи ци што се ка рак те рис тич ни при 
имплементација и поврзување со веш
тач ка интелигенција, Internet of things 
и квант ни те компјутери, ка ко след на 
генерација на при ме на на ин фор ма
тич ка та технологија.

4. Трите најголеми кибернапади 
за 2016 година:

- На 4.02.2016 година, кибернападот 
на Централната банка на Бангладеш 
резултираше со финансиска загуба од 81 
милион американски долари префрлени 
преку свифт-системот;

- Во мај 2016 година, кибернападот на 
компанијата АДП резултирал со кражба 
на лични податоци на 1.400 вработени 
што може да резултира со нова измама 
за поврат на данок за украдените лични 
податоци;

- На 23.12.2015 година, компанијата за 
дистрибуција на електрична енергија 
во Украина искусила кибернапад што 
резултирал со прекин во електричната 
енергија на 225.000 домаќинства. Иако 
настанот бил во декември, последиците 
центрирани околу кибернападот се 
случиле на почетокот на 2016 година кога 
и се ангажирале експертите за анализа на 

нападот.
Извор: RHEA Group – 2016
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КА КО ДА СЕ ПО СТИГ НЕ КИБЕР  ОТ ПОР НОСТ?
Кибер  от пор нос та се ба зи ра на упра

ву вањето со ри зи ци те, па за тоа и не по
стои мо мент во де лов но то работење од 
кој по чну ва или за вр шу ва нејзиното 
вклучување. На про тив, таа по чну ва од 
градењето на стратегијата и опе ра ци
и те со што се обез бе ду ва ме ха низ ми те 
на управување со тра ди ци о нал ни те 
ри зи ци да ва жат и за но ви те, кибер 
 ри зи ци те. Добро то управување со ин
фор ма тич ка та технологија на стра те
гис ко ни во ќе го под др жи аде кват но то 
и ефек тив но то управување со кибер 
 ри зи ци те. За добро управување со ри
зи ци те се им пле мен ти ра мо де лот на 
три те ли нии на од бра на, а од бо ри те и 
ви со ко то ра ко водст во, ка ко и вла да та 
во својата аген да тре ба да ги вклу чат 
кибер  ри зи ци те и идентификацијата 
на толеранцијата на овие ри зи ци. Тие 
се од го вор ни за алоцирање на аде кват
ни ек с пер ти, фи нан сии и технологија 
пре ку носење про гра ма за кибер 
 от пор ност.

Во оваа кибер  п рог ра ма се ко ри стат 
ин фор ма ции што би мо же ло прет ход
но да би дат со од вет но ор га ни зи ра ни 
и транс фор ми ра ни во мо дел на де лов
на интелигенција и би се ко рис те ле 
за одлучување на по ви со ко ни во. На 
тој на чин, про гра ма та не ма да со др жи 
ди рект ни ин струк ции за тоа што тре
ба од бо рот и ви со ко то ра ко водст во да 
на пра ви во ситуација на кибер  на пад, 
ту ку, базирајќи се на транс фор ми ра
ни те ин фор ма ции, ќе мо жат да но сат 
од лу ки за ак тив нос ти те што тре ба да 
се пре зе мат.

Кибер  п рог ра ма та вклу чу ва ак
тив  нос ти што да ва ат ре зул тат во по
долг вре мен ски пе ри од, што е су пери
ор но во од нос на тра ди ци о нал но то 
обезбедување на ин фор ма цис ка та 
си  гур ност што се од не су ва на ед на 
ин  стан ца во вре ме. Веќе не е до вол
но да се под гот ву ва ме за од бра на од 
некој потенцијален на пад што би бил 
на тех нич ко ни во и со тоа да ја шти
ти ме мре жата од некој не ав то ри зи ран 
при стап. Бидејќи сла бос ти те во еден 
дел од мре жата мо жат да ја ком про ми
ти ра ат це ла та мре жа во компанијата 
и по ши ро ко. От пор нос та тре ба да се 
при ме ни се оп фат но на сис те ми те, а 
не на ин ди ви ду ал ни ком па нии. Име
но, до се га кон тро ли те за ин фор ма цис
ка си гур ност по кибер  на пад опфаќаа 
изолација на те ме то на на пад во од нос 

на оста то кот од мре жата, при што, тој 
дел од ин фор ма цис ки от сис тем ста ну
ва не до ста пен за да не мо же не га тив
но да влијае на оста то кот од мре жата. 
Со кибер  от пор нос та се пла ни ра ка ко 
те ме то на на пад да оста не до стап но 
и да го из др жи на па дот со ште та што 
ре ла тив но ќе би де ми ни ми зи ра на во 
од нос на влијание на дру ги де ло ви и 
ширење на дру ги компјутерски мре
жи, а се то тоа за ра ди имплементација 
на веќе из ра бо те на про гра ма за од го
вор по ва ков на пад. Во тоа и се со стои 
пред нос та на кибер  от пор нос та на
спро ти ин фор ма цис ка та си гур ност.

Во кибер  п рог ра ма та се ко ри стат 
ин фор ма ции за сла бос ти те во ин тер
но кон трол ни от сис тем, ин ци ден ти
те и ри зи ци те со што се по до бру ва 
кван ти те тот и ква ли те тот на ин фор
ма ци и те за носење од лу ки. Вр ски те 
помеѓу про це си те тре ба да се ед нос
тав ни, на при мер, да се из вес ту ва за 
со мни тел ни на ста ни или со мни тел
на гру па на ста ни што се пов то ру ва
ат. Детекцијата на вак ви на ста ни мо
же да се вр ши со имплементација на 
веш тач ка интелигенција (ка ко што се 
при ме на на нев рон ски мре жи, мул ти
а гент ни сис те ми ба зи ра ни на теорија 
на гра фо ви и дру ги). Комуникацијата 
и информирањето тре ба да ги над
ми нат гра ни ци те на ком па ни и те и 
ин сти ту ци и те што под раз би ра по
ши ро ка со ра бот ка со ре гио нал ни 
специјализирани ти мо ви.

5. Основни контроли за 
киберотпорност:

Превентивни: Обуки на 
вработените за сигурност 
на информациски системи и 
независно ИТ-пенетрациско 
тестирање;

Детективни: Обучен тим за 
брза реакција по настанат 
кибернапад и форензички 
анализи;

Корективни: Управување 
со непрекинатост во 
работењето, управување 
со кризи, план за 
заштита на вредности и 
киберпрограма.

Извор: IBM студија во 2016 
и IT Governance LTD – 2016 

6. Трите најголеми закани 
за 2017 година:

- „Crime-as-a-service“, што 
се однесува на услуга за 
криминален кибернапад 
со кој се нарушува 
достапноста на системите 
или се инсталира некој 
злонамерен код;

- Зголемен одлив на 
информации од уредите 
како што се Internet of 
Things;

- Социјалните медиуми во 
корпоративна и приватна 
околина.

Извор: Information Security 
Forum – an independent non-

for-profit organization focused 
on risk management – 2016
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Е
фи кас но то кор по ра тив но упра
вување на бан ки те е од клуч но 
значење за пра вил но функ цио
ни рање на бан кар ски от сек тор 
и на це ла та економија. По свет

ска та фи нан сис ка кри за, во која го ле мо 
влијание има ше и на чи нот на работење 
и управување на бан ки те, јасен е ставот 
на Ба зел с ки от ко ми тет за бан кар ска 
супервизија (по на та му во текс тот: Ба зел
с ки от ко ми тет) де ка не до ста то ци те и сла
бос ти те во работењето и управувањето 
на бан ки те мо жат да ре зул ти ра ат со 
прелевање на про бле ми те на ни во на цел 
бан кар ски сек тор и економијата во це ли
на. За тоа е не оп ход но, ре гу ла тор на та рам

ка по којашто ра бо тат бан ки те постојано 
да се над гра ду ва и да се зајакнува. Во 
оваа рам ка го ле мо значење има и рам
ка та на кор по ра тив но управување на 
бан ки те. Ба зел с ки от ко ми тет во јули 
2015 го ди на ги ре ви ди ра ше Прин ци пи те 
за кор по ра тив но управување на бан ки
те од 2010 го ди на, за да обез бе ди рам ка 
по која бан ки те и су пер ви зо ри те тре ба 
да ра бо тат за да се по стиг не ста бил но и 
транс па рент но управување со ри зи ци те 
и донесување од лу ки, ка ко и да се про мо
ви ра до вер ба та на јавноста во без бед нос
та и ста бил нос та на бан кар ски от сис тем. 
Ре ви ди ра ни те прин ци пи ја наг ла су ва ат 
кри тич на та важ ност на ефи кас но то кор
по ра тив но управување за без бед но и ста
бил но функционирање на бан ки те. Тие ја 
по тен ци ра ат важ нос та на управувањето 
со ри зи ци те, ка ко дел од це ло куп на та 
рам ка на кор по ра тив но то управување 
на бан ка та, ја про мо ви ра ат вред нос та на 
сил ни над зор ни од бо ри и ко ми те ти (ко
ми сии) на од бо рот и ја наг ла су ва ат по

Со цел усогласување со 
Ба зел с ки те прин ци пи за 

кор по ра тив но управување 
на пра ве ни се из ме ни 

на За ко нот за бан ки те 
во де лот на ор га ни те на 

бан ка та и управувањето. 
Овие из ме ни се пре-

диз вик за креирање на 
по ста би лен и по ефи ка сен 

сис тем на кор по ра тив но 
управување. Пред бан-

ки те е пре диз ви кот за 
усогласување. Тие тре ба 
да ги из ме нат постојните 

ак ти (на при мер, ста тут, 
пра вил ни ци, про це ду ри) 

и да ги до не сат пред-
ви де ни те но ви ак ти (на 

при мер, по ли ти ки) со цел 
овие ак ти да би дат во со-
глас ност со од ред би те од 
За ко нот, во рок од де вет 

ме се ци, сме та но од 25 ок-
том в ри 2016 го ди на (ден 
на влегување во си ла на 

За ко нот за изменување и 
дополнување на За ко нот 

за бан ки те објавен во 
„Служ бен вес ник на РМ“, 

бр. 190/16 од 17.10.2016 
го ди на).

Нов критериум што треба да го 
исполнува секое лице со посебни права и 
одговорности во банката е задолжително 

да ги познава правилата за добро 
корпоративно управување

ПРЕДИЗВИК ЗА ПОЕФИКАСНО 
КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

НОВИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ – 

м-р Милена Најдова, 
докторант на Правен факултет „Јустинијан Први“ 
Скопје  и супервизор во Дирекција за вонтеренска 
супервизија и лиценцирање во НБРМ 
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тре ба та од ефи кас но вршење на над
зор ни те функ ции.

Со за кон ски те из ме ни се за јак
ну ваат кри те ри уми те што тре ба да 
ги ис пол ну ва ат ли ца та со по себ ни 
пра ва и од го вор нос ти. Та ка, нов кри
те ри ум што тре ба да го ис пол ну ва 
се кое ли це со по себ ни пра ва и од го
вор нос ти во бан ка та е за дол жи тел
но да ги по зна ва пра ви ла та за добро 
кор по ра тив но управување. Овој 
кри те ри ум се од не су ва на член на 
над зо рен од бор, член на упра вен од
бор, член на од бор за ревизија, член 
на од бор за управување со ри зи ци и 
дру ги ра ко вод ни ли ца со глас но со 
ста ту тот на бан ка та. 

За тоа оваа од ред ба не под
раз   би ра познавање са мо на про
пи   ша ни те пра ви ла за кор по ра
тив но управување од стра на на 
су  пер ви зор ски от ор ган и бан ка та 
ту ку и на це ли от сис тем на кор по ра
тив но управување на бан ка та.

Познавањето, а уште повеќе по
чи тувањето и спроведувањето на 
пра  ви ла та за добро кор по ра тив но 
управување кон ти ну и ра но ќе се сле
ди и ќе се оце ну ва за тоа што за  ко
но да вец от опре де лил де ка не по чи
ту вањето на овие пра ви ла мо же да 
би де ос но ва за повлекување на со
глас нос та за именување член на над
зо рен или упра вен од бор (со глас но 
член 153 од За ко нот за бан ки те) или 
за неиздавање со глас ност во случај 
на нив но пов тор но именување. Со
глас но из ме ни те, во овие слу чаи ќе 
се це ни да ли со непочитувањето 
на пра ви ла та за добро кор по ра тив
но управување се за гро зу ва си гур
нос та и ста бил нос та на бан ка та и 
нејзините до ве ри те ли.

Но ви те од ред би на член 83 од 
За ко нот овоз мо жу ва ат член на над
зо рен или упра вен од бор на бан ка 
ис тов ре ме но да чле ну ва, од нос но 
да вр ши из врш ни или не из врш ни 
функ ции во ор га ни те на управување 
или над зор на точ но опре де лен број 
не бан кар ски фи нан сис ки ин сти ту
ции или не фи нан сис ки ин сти ту ции. 
Ограничувањата не се од не су ва ат на 
членст во во: 1) ор га ни на не про фит
ни ор га ни за ции на во лон тер ска ос
но ва, без на до мес ток, и 2) во ор га ни 
на тр гов ски друш т ва што припаѓаат 
на ис та бан кар ска гру па во Ре пуб ли
ка Македонија или во странст во.

„ВНИ МА НИЕ НА УРЕ ДЕН 
И СО ВЕ СЕН ТР ГО ВЕЦ“

Од ед на стра на, За ко нот ја во ве
ду ва флек си бил нос та за ис тов ре ме
но вршење на повеќе функ ции, но 
од дру га стра на ја зго ле му ва од го вор
нос та за работењето на си те ли ца со 
по себ ни пра ва и од го вор нос ти. Со 
из ме ни те им се да ва об вр ска да ра
бо тат единст ве но во ко рист на ин
те ре си те на бан ка та и на нејзините 
де по нен ти и да по ста пу ва ат со вни
ма ние на уре ден и со ве сен тр го вец. 
Утврдувањето на нив на та од го вор
ност ќе се це ни пре ку пра вен стан
дард – „вни ма ние на уре ден и со
ве сен тр го вец“ кој е де фи ни ран во 
член 3 став 1 точ ка 5 од За ко нот за 
тр гов ски те друш т ва. До пол ни тел но, 
чле но ви те на над зор ни от од бор на 
бан ка та, највнимателно тре ба да ја 
ко ри стат мож нос та за ис тов ре ме но 
вршење на повеќе функ ции, бидејќи 
но ви те из ме ни из реч но ба ра ат овие 
чле но ви да по све ту ва ат до вол но 
вре ме за извршување на об вр ски те 
што про из ле гу ва ат од над леж нос
ти те про пи ша ни со За ко нот. Ис то 
та ка, цел та на но ви те за кон ски од

ред би е над зор ни от од бор на бан ка
та да би де со ста вен од чле но ви кои 
има ат со од вет ни знаења и ис куст во, 
од нос но се ква ли фи ку ва ни, ин ди
ви ду ал но и ко лек тив но, за сво и те 
функ ции. Иа ко над зор ни от од бор от
се ко гаш е ко лек ти вен ор ган, пр в пат 
во За ко нот се по тен ци ра де ка чле но
ви те на овој ор ган за ед но тре ба да 
има ат знаења и ис куст во по треб ни 
за не за ви сен над зор на работењето 
на бан ка та, а осо бе но за разбирање 
на ак тив нос ти те што ги вр ши бан
ка та и на материјалните ри зи ци на 
кои е из ло же на. Во прак ти ка та, при 
составување и оценување на ко лек
тив на та со од вет ност на над зор ни
от од бор, тре ба да се зе ме пред вид 
след но то:

 чле но ви те тре ба да има ат ши рок 
спек тар на знаења и ис куст во во ре
ле вант ни об лас ти и да ра бо тат во 
раз но вид ни про фе си о нал ни сре
ди ни за да се про мо ви ра раз лич
нос та на ста во ви те. Ре ле вант ни те 
об лас ти на ком пе тент ност мо жат 
да вклу чу ва ат, но не да се огра
ни чу ва ат на: па за ри на ка пи тал, 
фи нан сис ка ана ли за, прашања за 
фи нан сис ка та ста бил ност, фи нан
сис ко известување, пра во, ин фор
ма тич ка технологија, стра те гис ко 
планирање, управување со ри зи
ци, наградување, регулација, кор
по ра тив но управување, ме на џер
ски веш ти ни и др.;

  од бо рот ко лек тив но тре ба да има 
ра зум но разбирање за ло кал ни те 
и за ре гио нал ни те еко ном ски и 
па зар ни си ли и на прав на та и ре
гу ла тор на та сре ди на; и

  ин ди ви ду ал ни от став на чле но
ви те на од бо рот тре ба да ја олес
ни комуникацијата, со ра бот ка та 
и кри тич ка де ба та во про це сот на 
носење од лу ки.

Имајќи ја пред вид суш тин ска
та уло га што тре ба да ја има ат не за
вис ни те чле но ви во објективното и 
не за вис но следење на работењето 
на бан ка та, се во ве ду ва од ред ба со 
која се про пи шу ва де ка ис то ли це не 
мо же да би де не за ви сен член на над
зор ни от од бор во ис та бан ка по дол го 
од три по сле до ва тел ни ман да та. Зна
чи, ед но ли це мо же најдолго два на е
сет го ди ни да ја вр ши оваа функција 
во ис та бан ка. Но, со вре мен ско то 

Под добро кор по ра тив но упра ву-
ва ње се под раз би ра сис тем што се 
со стои од јасно опре де ле на рам ка 

чијашто при мар на цел е за шти та на 
ин те ре си те на си те за ин те ре си ра ни 
стра ни во со глас ност со јавниот ин-

те рес, на од р ж ли ва ос но ва. 
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ограничување на вршењето на оваа 
функција, за ко но да вец от не го ре шил 
про бле мот на „ре ал на та“ не за вис
ност на чле но ви те и за тоа не оп ход но 
ќе би де на не за вис ни те чле но ви да 
им се ста ват на располагање фор мал
ни и не фор мал ни ме ха низ ми со цел 
да ја ис так нат својата не за вис ност во 
одлучувањето.

НО ВИ НАД ЛЕЖ НОС ТИ ШТО МУ СЕ 
ДО ВЕ РУ ВА АТ НА НАД ЗОР НИ ОТ ОД БОР

За да од го во ри со од вет но на но
ви те за кон ски над леж нос ти, над
зор ни от од бор тре ба да има пра во 
опре де ле но во ста ту тот на бан ка та 
да фор ми ра специјализирани ко
ми те ти (ко ми сии)

На пра ве ни се про ме ни и во над
леж нос ти те на ор га ни те на бан ка та. 
Та ка, не кои од до се гаш ни те над леж
нос ти на со бра ни е то на бан ка та (на 
при мер, усвојување на де лов на та по
ли ти ка, развојниот план, фи нан сис
ки от план на бан ка та, именување 
и разрешување на чле но ви те на 
од бо рот за ревизија) пре ми ну ва ат 
во над леж ност на над зор ни от од
бор. Со глас но из ме ни те, чле но ви
те на од бо рот за ревизија за својата 
ра бо та ди рект но ќе му од го ва ра ат 
на над зор ни от од бор. Ова не зна чи 
де ка осла бу ва моќта на хи ерар хис
ки највисокиот ор ган на бан ка та. 
Вршењето на овие функ ции од стра
на на над зор ни от од бор е во на со ка 
на по тре ба та од ефек тив но вршење 
на над зор за којшто ќе се оче ку ва и 
зго ле ме но и со од вет но информирање 
на ак ци о не ри те. Во таа на со ка се и 
не кол ку но ви над леж нос ти што му 
се до ве ру ва ат на над зор ни от од бор: 
усвојувањe по ли ти ка за избегнување 
су дир на ин те ре си; усвојување по ли
ти ка за наградување; донесување и 
спроведување по ли ти ка за на чи нот 
на из бор, следење на работењето 
и на разрешување на чле но ви
те на над зор ни от од бор, од бо рот 
за управување со ри зи ци, од бо
рот за ревизија и управ ни от од бор; 
усвојување на ко дек сот за кор по
ра тив но управување. За да од го во
ри со од вет но на но ви те за кон ски 
над леж нос ти, над зор ни от од бор 
тре ба да има пра во опре де ле но во 
ста ту тот на бан ка та да фор ми ра 
специјализирани ко ми те ти (ко ми
сии). Се ра бо ти за прашања што 

има ат го ле мо влијание во сис те мот 
на кор по ра тив но управување и за
тоа е по треб на струч на под го тов ка 
и до след но спроведување на до не
се ни те ак ти. Ба зел с ки от ко ми тет ги 
по со чу ва овие прашања ка ко со од
вет ни за формирање ко ми сии што 
ќе има ат јасно де фи ни ра ни за да чи, 
со став и ра бот на про це ду ра. На ко
ми си и те тре ба да се гле да ка ко на 
специјализирани (со ве то дав ни) 
тела на кои над зор ни от од бор мо же 
да им де ле ги ра дел од сво и те функ
ции, но не и сво и те над леж нос ти.

Из ме ни те во по глед на зго ле му
вање на ли митот за одобрување на 
из ло же ност кон ли це од над 20% од 
соп ст ве ни те средст ва на бан ка та и 
одобрување тран сак ции со по вр за
ни ли ца со бан ка та во из нос од над 
6.000.000 де на ри се на пра ве ни со 
цел намалување на влијанието на 
над зор ни от од бор врз секојдневното 
опе ра тив но работење на бан ка та и 
потенцирање на не го ва та над зор на
та уло га.

ЧЛЕ НО ВИ ТЕ НА ОД БО РОТ 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИ ЗИ ЦИ

Со глас но из ме ни те, чле но ви
те на од бо рот за управување со ри
зи ци, меѓу дру го то, тре ба да има ат 
познавање за работењето на бан ка
та, нејзините про из во ди и услу ги 
и да има ат познавање за ри зи ци те 
на кои е из ло же на бан ка та. Над зор
ни от од бор се га ќе мо ра да вни ма ва 
при именувањето на чле нот на од
бо рот за управување со ри зи ци да ли 
ли це то со по себ ни пра ва и од го вор
нос ти, вра бо те но во бан ка та го има 
по треб но то познавање. Ка ко ре зул

тат на про ме ни те во над леж нос ти те 
на над зор ни от од бор, на од бо рот за 
управување со ри зи ци му се до да ва 
но ва над леж ност да одоб ру ва из ло
же ност кон ли це од над 10 до 20% од 
соп ст ве ни те средст ва на бан ка та.

ЧЛЕ НО ВИ ТЕ НА УПРАВ НИ ОТ ОД БОР
Слич но на од ред ба та за чле но ви

те на над зор ни от од бор, во за ко нот 
се пред ви ду ва и де ка чле но ви те на 
управ ни от од бор тре ба за ед но да по
се ду ва ат струч ни знаења и ис куст во 
по треб ни за не за вис но управување 
на бан ка та, а осо бе но за разбирање 
на ак тив нос ти те што ги вр ши бан ка
та и на материјалните ри зи ци на кои 
е из ло же на, во со глас ност со пра ви ла
та за кор по ра тив но управување. Ова 
е по лес но за следење за што овие чле
но ви се вклу че ни во секојдневното 
работење и управувањето на бан ка
та. Но ва над леж ност на овој ор ган е 
донесување и спроведување по ли ти
ка за на чи нот на из бор, следење на 
работењето и на разрешување на ли
ца та со по себ ни пра ва и од го вор нос
ти што се опре де ле ни со ста ту тот.

Бан ки те меѓусебно се раз ли ку ва
ат по повеќе кри те ри уми, па за тоа и 
не мо же да се оче ку ва де ка ќе се ор
га ни зи ра ат или ќе упра ву ва ат на ист 
на чин. Не ма единст вен сис тем на 
добро кор по ра тив но управување. По
ра ди ова се сме та де ка кор по ра тив но
то управување на бан ка та тре ба да се 
ор га ни зи ра со глас но нејзината го ле
ми на, ак ци о нер ска та струк ту ра, сло
же нос та на ак тив нос ти те, еко ном
ско то значење, про фи лот на ри зик и 
биз нисмо де лот на бан ка та и на бан
кар ска та гру па на која таа припаѓа.
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1 Доаѓате од бан кар ска та ин дус три ја, 
ка де што по ми нав те по го лем дел од 

Ва ша та ка ри е ра. От ту ка, мо же те ли 
да ни да де те кра ток осв рт за тоа како 
ги оце ну ва те ак ту ел ни те состојби и 
пер спек ти ви на ма ке дон ски от бан
кар ски сис тем?

Очиг лед но е де ка жи ве е ме во ин те
рес ни и пре диз ви ку вач ки вре ми ња. Во 
из ми на ти те не кол ку го ди ни, а по себ но 
во го ди на та што из ми на, де лов ни те 
бан ки, за ед но со сво и те ко ми тен ти, се 
соочија со зна чи тел ни пре диз ви ци во 
сво е то работење, на мет на ти не са мо 
од ак ту ел ни те по ли тич ки и еко ном
ски случувања во земјата ту ку и од гло
бал ни те еко ном ски те случувања. Тоа 
при до не се до намалување на еко ном
ски от по раст, но и до зголемување на 
не из вес нос та, со што ре ал ни от сек тор 
ста на уште по ран лив. Во ва ков ам би
ент, еви ден  тен е не до сти гот на оп ти
ми зам кај ком па ни и те за реализирање 
на но ви дол го роч ни ин вес ти цис ки ак
тив нос ти, што се од го ле ма важ ност 
за развојот на економијата, но и зго

ле ме на е прет паз ли вос та и ре зер ви
ра нос та на де лов ни те бан ки, осо бе но 
во кре дит на та под дрш ка на прав ни те 
субјекти што ре зул ти ра ше пов тор но 
во уме рен по раст на кре дит на та ак
тив ност. Ток му таа кон зер ва тив на
та де лов на по ли ти ка на бан ки те во 
Македонија го пра ви бан кар ски от сек
тор здрав, си гу рен и ста би лен, но пред 
сè и лик ви ден и под гот вен за по за си ле
на кре дит на ак тив ност.

Но, и покрај тоа, од го вор но твр дам 
де ка бан ки те ка ко про фи та бил ни ин
сти ту ции што но сат од го вор ност не 
са мо за соп ст ве ни от про фит ту ку и за 
про фитот на сво и те ко ми тен ти се глад
ни да ви дат пер спек тив ни, из др жа ни 
и про фи та бил ни ин вес ти цис ки про ек
ти и под гот ве ни се да ги под др жат со 
кре дит на ак тив ност во кус рок и под 
кон ку рент ни усло ви. Не по стои бан ка 
што има мож ност, а би про пуш ти ла 
шан са да под др жи компанија со пер
спек ти вен ин вес ти цис ки про ект што 
ре ал но ве ту ва развивање на биз ни сот, 
но ви ра бот ни ме с та и со ка па ци тет за 

генерирање на па ри чен тек со кој ќе се 
обез бе ди расчистување на си те ви до ви 
об вр ски.

Но, пер спек ти ва та на ма ке дон ски
от бан кар ски сис тем пр венст ве но ја 
гле дам ток му во спо соб нос та на бан ки
те и ком па ни и те по бр зо да се при спо
со бат на но ви те ра бот ни усло ви, да го 
ели ми ни ра ат пе си миз мот и со до пол
ни тел на до за на по зи тив на енергија 
храб ро да пре зе мат но ви де лов ни ак
тив нос ти што се не оп ход ни де нес, а 
не ут ре. Факт е де ка одржувањето на 
„состојба на ми рен сон“ не са мо што е 
ток сич на за по рас тот на биз ни сот ту ку 
мо же да при до не се и за не гов пад.

2 Што зна чи да се ра бо ти ка ко дол
го го ди шен успе шен бан кар на 

позицијата – со вет ник на ге не рал ни
от ди рек тор на КИБС?

КИБС ка ко институција за ме не 
беше добро по зна та уште во вре ме то 
на мо е то ак тив но дејствување во ИК 
бан ка, а по тоа и во Халк бан ка, од при
чи на што прет ход но бев член на управ

СТРЕМЕЖ НА КОМПАНИЈАТА Е ДА СЕ РАЗВИВА
КАКО МОДЕРНА И ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНА КОМПАНИЈА

Сашка Костовска Длака, 
советник на генералниот директор, 
Клириншка куќа КИБС АД Скопје

Во КИБС 
продолжуваме да 

работиме во рамките 
на дигиталната 
доверба со цел 
да ја доведеме 

компанијата до ниво 
на препознавање од 

страна на ЕУ 
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ни от од бор, од нос но дел од ор га ни те 
на управување на институцијата. Спо
ред тоа, преземањето на се гаш ни те 
ра бот ни об вр ски прет ста ву ва ше не
ка ков ло ги чен по тег од моја стра на и 
би рек ла ска ли ло плус на мојата ка ри
е ра. Факт е де ка сло же нос та на ак тив
нос ти те што се из вр шу ва ат во КИБС 
и од го вор нос ти те што ги но си мо е то 
ра бот но мес то се на највисоко ни во, 
па спо ред тоа по ба ру ва ат и највисок 
сте пен на знаење и дол го го диш но ис
куство во бан кар ски от сек тор. Спо ред 
тоа, сме там де ка успеш но се со очу вам 
со ра бот ни те пре диз ви ци и при до не
су вам за развој на компанијата осо
бе но по ра ди фак тот што мно гу добро 
ми е по зна то ка ко функ ци о ни ра ед на 
бан ка од нат ре, а и сè уште раз мис лу
вам ка ко бан кар.

3 Која е визијата на КИБС ка ко инс
ти ту ци ја ос но ва на од бан ки те?

Визијата на КИБС е да оста не во
деч ка сер вис на институција не са мо 
за давање услу ги од меѓубанкарски 
ин те рес ту ку и услу ги за по тре би
те на др жа ва та и за дру ги де лов ни 
субјекти. До пол ни те лен стре меж на 
компанијата е да се раз ви ва ка ко 
мо дер на и па зар но ори ен ти ра на 
компанија, це лос но по све те на на ак
ту ел ни те еко ном ски случувања и 
за кон ска та ре гу ла ти ва и со тоа да го 
про дол жи кон ти ну и ра ни от дол го го
ди шен по раст на про фи та бил нос та и 
за до вол ст во то на ак ци о не ри те, парт
не ри те и ко рис ни ци те кај кои ужи ва 
ви сок сте пен на до вер ба.

4 Бан кар ска та индустрија се со очу
ва со пре диз ви ци при чи не ти од 

бр зи от по раст и ино ва тив нос та во 
технологијата, ко рис нич ки те на ви
ки и за кон ски те ре гу ла ти ви. Ка де се 
гле да КИБС во пре срет на гло бал ни
те пре диз ви ци?

Се со гла су вам де ка пре диз ви ци те 
на бан кар ски от сек тор се по вр за ни 
со ди ги тал на та трансформација на 
сво е то работење. Сме там де ка е па
мет но бан ки те да ја ис ко ри стат ди
ги тал на та револуција за создавање 
на но ви из во ри на при хо ди пре ку 
зголемување на за до вол ст во то на 
постојните кли ен ти и привлекување 
на но ви. Бан ки те што храб ро ќе вло
жу ва ат во најновата технологија со 
цел креирање на ви со ко тех но лош ки
те про из во ди и отворање на но ви ка

на ли на дистрибуција си гур но ќе при
до не сат до зголемување на лојалноста 
на кли ен ти те по ра ди ви со ко то ни во 
на ко мо ди тет и на ма ле ни те тро шо ци 
што ќе ги добијат кли ен ти те од нив
но то користење.

Ка ко и до се га, КИБС е под гот вен 
да од го во ри на по тре би те на бан кар
ски от сек тор на мет на ти не са мо од 
тех но лош ки те ино ва ции ту ку и од 
про ме на на за кон ски те ре гу ла ти ви, 
кон крет но во де лот што го по кри ва 
но ва та ре гу ла ти ва на ЕУ (910/2014). 
Ста ну ва збор за услу ги за елек трон ска 
идентификација, авторизација, елек
трон ска пре по ра ча на ис по ра ка на 
да то те ки, дол го роч но архивирање на 
елек трон ски до ку мен ти итн.

5 Как ви се при ори те ти те кои ва ша
та институција ги преземa во кон

текст на ид ни те пла но ви за развој? 
Кои се ак ту ел ни те развојни про ек ти 
и ак тив нос ти на КИБС?

Ка ко и до се га, при ори те ти те на 
компанијата по чну ва ат со обез бе
дување на кон ти ну и ран развој на 
кли рин гот на ма ли ме ѓу бан кар ски 
плаќања во со глас ност со ме ѓу на
род ните стан дар ди. Во оваа го ди на 
ис то та ка сме на со че ни кон по до бро 
позиционирање на па за рот на на ши
от ино ва ти вен про из вод – про це со рот 
за елек трон ска трговија и елек трон

ски плаќања „Кипеј“, што ги по вр зу
ва тр гов ци те, ку пу ва чи те и бан ки те 
со цел ед нос тав но и лес но плаќање на 
ин тер нет.

Но, во пре срет на со вре ме ни те 
фи  нан сис ки те ко ви и по тре би, КИБС, 
во со ра бот ка со бан ки те, e во фа за на 
развој на решенија и ин фра струк
ту ра за ин стантплаќања – плаќања 
што се из вр шу ва ат во ре ал но вре ме 
(не по го ле мо од 10 се кун ди). Вак ви те 
плаќања ќе ре зул ти ра ат со ставање 
на располагање на средст ва та на при
ма чот вед наш по комплетирање на 
трансакцијата. Ре ше ни е то пред ви ду
ва рас по лож ли вост на сер ви сот 24х7, 
а ќе би де за сно ва но на нај н овите пре
по ра ки од Ев роп ски от пла тен со вет за 
ин стантплаќања и со користење на 
фи нан сис ки те по да точ ни стан дар ди 
ISO 20022.

До пол ни тел но, во КИБС про дол
жу ва ме да ра бо ти ме во рам ки те на 
ди ги тал на та до вер ба со цел да ја 
до ве де ме компанијата до ни во на 
препознавање од стра на на ЕУ ка ко 
но си тел на ре гу ла ти ва та 910/2014, а 
со тоа да ис пол ни ме уште еден услов 
за приближување на Ре пуб ли ка 
Македонија кон „елек трон ски те ко
ви“ на Унијата.

6 Кои се при до не сот и уло га та на 
КИБС во функција на Ма ке дон ско 

кре дит но би ро? Мо же те ли да ни да
де те крат ка елаборација?

Уште во 2008 го ди на, бан ки те уви 
доа не оп ход ност од основање на но ва 
институција во бан кар ски от сек тор со 
цел да се по до бри кре дит на та ин фор
ми ра ност на бан ки те за донесување 
на ефи кас ни кре дит ни од лу ки при 
ми ни мум кре дит ни ри зи ци. Од таа 
при чи на, со глас но за клу чо кот на 
бан ки те до не сен на здру же ни е то на 
бан ки, КИБС се јави ка ко единст вен 
ос но вач на пр во то при ват но кре дит
но би ро во Ре пуб ли ка Македонија и со 
тоа на 24.12.2008 го ди на го ос но ва ше 
Ма ке дон ско то кре дит но би ро.

От то гаш, па до де нес, Ма ке дон ско
то кре дит но би ро се раз ви во единст ве
ни от сис тем во Ре пуб ли ка Македонија 
што вр ши собирање, обработување 
и раз ме на на по да то ци за об вр ски те 
на прав ни те и на фи зич ки те ли ца и 
да ва ин фор ма ции за за дол же нос та и 
ре дов нос та во расчистувањето на об
вр ски те на днев но ни во. 

Успешно се соочувам со работните 
предизвици и придонесувам за развој 
на компанијата особено поради фактот 
што многу добро ми е познато како 
функционира една банка однатре, а и 
сè уште размислувам како банкар
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М
енаџирањето и спро ве
ду ва њето на про це сот на 
на пла та во рам ки те на 
една компанија (бан ка, 
фи   нан сис ка инс титуција, 

ко  му нал но прет пријатие, те ле
комкомпанија, комерцијално прет 

при ја тие или СМЕ) е ком плек сен и ма
кот р пен. За да би де успе шен, тој тре  ба 
да вклу чу ва посветеност на стру ч ни 
чо веч ки и специјализирани тех  нич
ки ре сур си, ка ко и им пле мен ти рање 
на со од вет ни сис те ми за на пла та и 
спроведување обу ки за генерирање 

Во Македонија, про це сот 
на доверување на на пла-
та та на про фе си о нал ни 
аген ции по чна во 2003 
го ди на, со влегување на 
де неш на та компанија 
„ЕОЅ Мат рих“ на па за рот. 

За успе шен про цес на 
на пла та, од лу ка та за 
доверување на на пла та та 
на над во реш на агенција 
тре ба да би де по ткре пе-
на со од лу ка та за из бор 
на вис тин ски парт нер во 
овој про цес, од нос но за 
из бор на про фе си о нал на 
агенција за на пла та.

ИЗБОРОТ НА ВИСТИНСКИ ПАРТНЕР 
Е КЛУЧЕН ВО ОДЛУКАТА ЗА АНГАЖИРАЊЕ 
НА НАДВОРЕШНА АГЕНЦИЈА ЗА НАПЛАТА

М-р Верица Хаџи-Смилевска, 
Раководител на оддел за развој на бизнисот
„ЕОЅ Матрих“ Македонија 
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Па зар ни те усло ви во 
повеќе земји до зво лу ва ат 
олес не то формирање 
ком па нии што се за-
ни ма ва ат со на пла та 
на побарувања, но 
тоа не зна чи де ка тие 
обез бе ду ва ат услу ги на 
ни во на ква ли тет, со од-
вет но за чувст ви тел ни 
дејности, ка ко што се 
бан кар ска та, те ле ком 
или комерцијалната 
индустрија.

Ис куст во то на ЕОЅ во 
дејноста ука жу ва на тоа 
де ка про це сот на на пла та 
е чувст ви те лен и ба ра 
највисоко ни во на про-
фе си о нал но однесување 
кон кли ен ти те и нив ни те 
ко ми тен ти

знаење во де лот на на пла та на 
побарувања. Ток му по ра ди тоа во по
след ни те 30 го ди ни во Ев ро па и ши
рум све тот, ком па ни и те од раз лич ни 
дејности про це сот го до ве ру ва ат на 
про фе си о нал ни и специјализирани 
ком па нии за на пла та на побарувања 
(аген ции за на пла та). Во Македонија, 
про це сот на доверување на на пла та
та на про фе си о нал ни аген ции по чна 
во 2003 го ди на, со влегување на де
неш на та компанија „ЕОЅ Мат рих“ на 
па за рот. Мно гу бр зо по почнување со 
ак тив нос ти те во 2003 го ди на, па за
рот во Македонија ги пре поз на при
до бив ки те од свет ски те трен до ви за 
доверување на на пла та та на про фе
си о нал на агенција и го лем број ком
па нии (го ле ми, сред ни и ма ли) ста
наа кли ен ти на „ЕОЅ Мат рих“.

За успе шен про цес на на пла та, 
од лу ка та за доверување на на пла та
та на над во реш на агенција тре ба да 
би де по ткре пе на со од лу ка та за из бор 
на вис тин ски парт нер во овој про цес, 
од нос но за из бор на про фе си о нал на 
агенција за на пла та. Па зар ни те усло
ви во повеќе земји до зво лу ва ат олес
не то формирање ком па нии што се за
ни ма ва ат со на пла та на побарувања, 
но тоа не зна чи де ка тие обез бе ду ва
ат услу ги на ни во на ква ли тет, со од
вет но за чувст ви тел ни дејности, како 
што се бан кар ска та, те ле ком или 
комерцијалната индустрија. Ис куст во
то на ЕОЅ во дејноста ука жу ва на тоа 
де ка про це сот на на пла та е чувст ви те
лен и ба ра највисоко ни во на про фе си
о нал но однесување кон кли ен ти те и 
нив ни те ко ми тен ти во задоцнување, 
со цел реализирање на на пла та, но 
ис тов ре ме но одржување на по зи тив
ни ре ла ции помеѓу за сег на ти те стра
ни. Ра бо та та на се ри оз на агенција за 
на пла та на побарувања мо ра да би де 
за сно ва на на највисоки мо рал ни и 
етич ки стан дар ди на однесување, 
усогла се ни со за ко но дав на та и прав на 
ре гу ла ти ва на земјата во која ра бо ти.

При из бо рот на про фе си о нал на 
агенција за на пла та ос нов ни те ка рак
те рис ти ки што тре ба да се пре поз на ат 
во неа се:

• да би де дел од меѓународна ком па
ни ја со што мо же да се над гра ду ва 
и да се пот пи ра на ста бил нос та и 
знаењето од ин тер на ци о нал на та 
сре ди на за на пла та на побарувања;

• да би де дел од асоцијација или тело 

кое има за цел регулирање на ин
дус три јата;

• да ра бо ти со глас но за ко ни те, про
пи си те, ре гу ла ти ви те и барањата 
на кли ен ти те за за шти та на по да

„ЕОЅ е компанија што сво е то дол го го диш но 
ис куст во го ко рис ти за аплицирање на со од-
ве тен мо дел на со ра бот ка за си те кли ен ти и 
лес но се при спо со бу ва кон нив ни те барања 
и очекувања. Ефек тот од про фе си о на лен и 
сис те ма ти зи ран при стап што го ко рис ти ме во 
про це сот на на пла та та е вид лив уште при по че-
то кот на етаблирање на меѓусебната со ра бот ка 
со кли ен ти те.
Реализирањето на успеш ни те опе ра тив ни прак-
ти ки и про це си за на пла та на побарувањата 
се спро ве ду ва во це лос но кон тро ли ра на ра-
бот на сре ди на, со постојан мо ни то ринг на 
остварување на си те ра бот ни ак тив нос ти. Про-
це сот на на пла та та на побарувања за секој кли-
ент по себ но е ’tailor madе‘ и се кре и ра со глас но 
спе ци фи ки те и ка рак те рис ти ки те на порт фо-
ли о то, при ро да та на побарувањето, не го ва та 
ста рост, пре фе рен ци и те на кли ен тот, а се то тоа 
во на со ка на реализирање на успе шен про цес 
на на пла та.
По стап ки те што ги пре зе ма ’ЕОS Mатрих‘ се 
кон со ли ди ра ни со ак тив нос ти те на кли ен ти те 
и се ре а ли зи ра ат во на со ка на тоа да се на пла-
ти побарувањето, а ис тов ре ме но ко рис ни ци те 
кои доц нат со сервисирање на сво и те об вр ски 
се еду ци ра ат за важ нос та од придржување 
кон нив, ка ко и за при до бив ки те од на вре ме но 
плаќање на сво и те дол го ви, со цел и по на та-
му да оста нат за до вол ни ко ми тен ти на на ши те 
кли ен ти.“

Мр МАЈА КОТЕСКА 
– РАКОВОДИТЕЛ НА ОПЕРАЦИИ 

ВО „ЕОЅ МАТРИХ“ МАКЕДОНИЈА
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Работењето со про фе-
си о нал на агенција за 
на пла та има крајна цел 
ре ализација на успеш ни 
про цен ти на на пла та, но 
при тоа минимизирајќи 
ги мож ни те не га тив ни 
ефек ти од про це сот 
(по пла ки, справување со 
при го во ри итн.). 

Во чувст ви тел на дејност 
ка ко на пла та та на 
побарувања, на ба ву ва-
чот мо ра да пре поз нае 
парт нер за дол го роч-
на со ра бот ка, а не 
најевтина мо мен тал на 
по ну да.

то ци, што е по ткре пе но со им пле
мен ти ра ни стан дар ди за ква ли тет 
и ин фор ма цис ка без бед ност;

• да има дол го го диш но ку му ли ра но 
„know how“, што овоз мо жу ва бр зо 
и ефи кас но спроведување на про
сец от и поставување на најдобри 
прак ти ки за на пла та, ком плет но 
усог ла се ни со по ли ти ки те на кли
ен тот;

• да има сил на ор га ни за цис ка струк
ту ра, што под раз би ра рас по лож ли
ви ра бот ни по зи ции за ква ли тет но 
спроведување на ба ра ни те ак тив
нос ти.

„ЕОЅ Мат рих“ својот успех во на
пла та на побарувања го те ме ли на 
по го рес по ме на ти те ос нов ни ка рак
те рис ти ки, но и пре ку инвестирање 
во мно гу повеќе ак тив нос ти за 
најдобро спроведување и постојано 
усовршување на про це сот на на пла та, 
ка ко што се:

• сил на опе ра тив на струк ту ра на 
ре сур си по све те ни единст ве но на 
дејноста на пла та на побарувања, 
од нос но обу че ни ре сур си со спе
ци јализирани знаења во об лас
та на ко му ни ка цис ки веш ти ни и 
преговарање;

• од де ле ние за ана ли за што овоз мо
жу ва рес пон зив ност при обез  бе
дување на по треб на из веш та ј ност 
и ана ли зи;

• сил на ИТпод дрш ка и ста бил на 
ба за на по да то ци што под раз би ра 
сис тем за следење и еви ден ти рање 
на про це сот на на пла та и успеш но 
спроведување на де фи ни ра ни стра
те гии за ра бо та;

• ме ха ни зам за мо ни то ринг и тре

нинг/рет ре нинг на агент ска та 
струк  ту ра и ра ко во ден тим;

• сис тем за имплементирање и кон  
тро ла на постојниот код на од не
су  вање и дејствување, ка ко и ста
бил ни вред нос ти што има ат цел 
де лување по највисоки стан дар ди 
и по чит кон на ши те кли ен ти, парт
не  ри, долж ни ци и вра бо те ни;

• рес пон зи вен, кон ти ну и ран и флек 
си  би лен на чин на ко му ни  кација 
со кли ен ти те, а сè со цел пот пол
на усог ла се ност во за ед нич ко то 
дејствување и спро ве ду ва ње на 
нај добрите прак ти ки за успеш на 
на  пла та.

Работењето со про фе си о нал на аген
ци ја за на пла та има крајна цел ре али
за ција на успеш ни про цен ти на на
пла та, но при тоа минимизирајќи ги 
мож ни те не га тив ни ефек ти од про це
сот (по пла ки, справување со при го во
ри итн.). Работењето со аген ции за на
пла та што не се при др жу ва ат и не ги 
по се ду ва ат го рес по ме на ти те ка па ци
те ти, мо же да до ве де до трајно губење 
ко ми тен ти и по вре да на репутацијата 
и имиџот на кли ен тот. Ток му по ра ди 
овие ри зи ци селектирањето на вис
тин ски парт нер во спроведувањето на 
на пла та та на побарувања е од осо бе но 
значење. На ба ву ва чи те тре ба да се во
дат од спо ме на ти те па ра мет ри за из
бор на најдобар по ну ду вач и тре ба да 
им пле мен ти ра ат про цес на селекција 
на парт нер за на пла та во коj це на та не 
смее да би де единст ве ни от кри те ри ум 
за из бор. Во чувст ви тел на дејност ка ко 
на пла та та на побарувања, на ба ву ва
чот мо ра да пре поз нае парт нер за дол
го роч на со ра бот ка, а не најевтина мо
мен тал на по ну да.
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Лик вид ни те средст ва 
мо ра ат да но сат некој 
при ход, од нос но да не би
де сте рил ни, осо бе но во 
усло ви на фи нан сис ка та 
кри за и намалување на 
ка мат ни те стап ки.

УПРАВУВАЊЕ СО ВИШОКОТ 
НА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА

ВО УСЛОВИ НА НАМАЛУВАЊЕ НА КАМАТНИТЕ СТАПКИ
Преголемата ликвидност ја намалува рентабилноста на банката, а 
спротивно, желбата за поголема рентабилност ја намалува ликвидноста

У
правувањето со лик вид нос та е 
ед на од ос нов ни те ком по нен ти 
на добро то бан кар ско работење, 
а тоа прет ста ву ва управување 
со ак ти ва та и па си ва та (би ланс

на и вон би ланс на) со цел да се обез бе
дат си те па рич ни од ли ви со со од вет ни 
па рич ни при ли ви.

Комерцијалните бан ки при оства ру
вањето на нив ни те це ли за дол жи тел но 
се при др жу ва ат на глав ни те прин ци пи 
на работењето. Еден мно гу ва жен прин
цип е одржување на оп ти мал но ни во 
на лик вид ност, ка ко и усогласување на 
об вр ски те и побарувањата на долг рок. 
Ге не рал но, пре го ле ма та лик вид ност ја 

на ма лу ва рен та бил нос та на бан ка та, а 
спро тив но, жел ба та за по го ле ма рен та
бил ност ја на ма лу ва лик вид нос та.

А се пак, тре ба да се има пред вид де ка 
комерцијалните бан ки во од ре де ни мо
мен ти рас по ла га ат и со ви шок на лик
вид ни средст ва. Лик вид ни те средст ва 
мо ра ат да но сат некој при ход, од нос но 
да не би де сте рил ни, осо бе но во усло ви 
на фи нан сис ка та кри за и намалување 
на ка мат ни те стап ки. Одржувањето 
на оп ти мал на лик вид ност са мо за 
исполнување на за кон ски те об вр ски 
или на вре ме но то расчистување на 
об вр ски те за комерцијалните бан ки 
прет ста ву ва са мо тро шок, па за тоа тре

Д-р сц. Ќенан Идризи, 
Директор на секторот за средства и ликвидност
Македонска банка за поддршка на развојот
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Соочувајќи се со ви шок 
на де нар ски средст ва, 
кај бан ки те сè повеќе 
рас те ше по ну да та за 
благајнички за пи си, но 
НБРМ тој из нос го огра-
ни чи на 22 милијарди де-
на ри ис то та ка ја укинa 
мож нос та за вложување 
во де виз ни те де по зи ти 
со цел бан ки те да ги 
на со чат средст ва та во 
сто панст во то...

ба вни ма тел но и ра ци о нал но да се пла
си ра ат во најприходни плас ма ни.

СПО РЕД Ј. ДЕР МИ НЕ, 
УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТ ВА И ОБ ВР СКИ 

Е УМЕТ НОСТ, А НЕ НА УКА 

Ток му ова ука жу ва на фак тот де ка 
це на та на фи нан сис ки те средст ва 
(ка ма та, ва лу тен курс) мош не теш ко 
мо жат да се пред ви дат. Та ка, во 2016 
го ди на, све до ци сме на драс тич но 
намалување на ка мат ни те стап ки во 
ев ро зо на та и во САД.

Вак ви от тренд на движењето на ка
мат ни те стап ки на свет ски те фи нан
сис ки па за ри пре диз ви ку ва го ле мо 
влијание и на фи нан сис ки те па за ри 
во Македонија, та ка што го ди на ва ќе 
се за па ме ти по тоа што бан кар ски
от сек тор во Македонија рас по ла га 
со мак си ма лен из нос на лик вид ни 
средст ва. До де ка во прет ход ни те го ди
ни глав на ак тив ност на бан ки те бе ше 
обезбедување на оп ти мал на лик вид
ност за исполнување на за кон ска та об
вр ска и на дру ги те об вр ски, 2016 го ди на 
ги при тис на бан ки те да наоѓаат ал тер
на тив ни ин ст ру мен ти за пласирање 
на сло бод ни те средст ва.

Ка ко глав на при чи на за тоа бе ше:
• Намалувањето, од нос но не га

тив ни те ка мат ни стап ки во 
ев ро зо на та;

• Огра ни че ни от из нос на 
благајничките за пи си;

• Го ле ма та флуктуација на аме
ри кан ски до ла ри;

• По сте пе но зголемување на ка
мат ни те стап ки во САД.

Го ре на ве де ни те ин ди ка то ри из вр
ши ја си лен при ти сок на бан кар ски от 
сек тор во Македонија, но и по ши ро ко. 
Име но, по објавувањето на не га тив на та 
ка мат на стап ка од стра на на ЕЦБ (ме се
чен еури бор –0,371), бан ки те на ев ро зо
на та по чнаа со пре смет ка на не га тив
ни ка ма ти за де по зи ти те. Овој мо мент 
ги при ну ди бан ки те во Македонија 
да ги на ма лат де виз ни те де по зи ти во 
странст во пре ку конвертирање на ев
ра та во де на ри и нив ни от плас ман 
во де на ри со де виз на кла у зу ла или 
пласирање во крат ко роч ни хар тии од 
вред ност (др жа ви те и благајничките 
за пи си) да ги на ма лат ка мат ни те стап
ки за пласирање кре ди ти и слич но. 

Мож нос та за конвертирање на ев ро то 
во до ла ри прет ста ву ва ше го лем ри зик 
по ра ди флук ту а ци и те на аме ри кан ски 
до ла ри во те кот на го ди на та (од 53 де
на ри за еден УСД на 59 де на ри за еден 
УСД.)

Соочувајќи се со ви шок на де нар ски 
средст ва, кај бан ки те сè повеќе рас те
ше по ну да та за благајнички за пи си, 
но НБРМ тој из нос го огра ни чи на 22 
милијарди де на ри ис то та ка ја укинa 
мож нос та за вложување во де виз ни те 
де по зи ти со цел бан ки те да ги на со чат 
средст ва та во сто панст во то, но се ка ко, 
сто панст во то не бе ше во состојба да го 
ап сор би ра по го ле ми от дел од сло бод
ни те лик вид ни средст ва.

Овие движења се реф лек ти раа ди
рект но на намалување на ак тив нос ти
те и ка ко из нос и ка ко тран сак ции на 
па за рот на па ри и на де виз ни от па зар, 
осо бе на за исполнување на за кон ска
та об вр ска, бидејќи бан ки те сè повеќе 
рас по ла га ат со сло бод ни лик вид ни 
средства, а тргувањето на де виз ни те 
па за ри е не из вес но, од нос но мож нос та 
за не га тив ни ефек ти е сè по го ле ма. 

Тргнувајќи од го ре на ве де ни те 
фак ти, менаџерите на бан ки те и во 
след на та го ди на ќе се со очу ва ат со 
слич ни пре диз ви ци. Во секој мо мент 
тре ба да се по све ту ва вни ма ние на 
движењата на фи нан сис ки те па за ри 
во Македонија и на свет ски те фи нан
сис ки па за ри, за да мо жат да се опре
де лат за оп ти мал ни от дел на лик вид
нос ни те средст ва и постигнување на 
ра зум на рен та бил ност од ви шо кот на 
ли вид ни те средст ва.

Очекувањата во 2017 го ди-
на во ев ро зо на та се ре чи си 
ис ти, не га тив ни ка мат ни 
стап ки и за ба вен еко ном-
ски по раст, а тоа се дол жи 
на бе гал с ка та кри за и на 
зголемувањето на те ро-
рис тич ки те ак тив нос ти во 
земјите на ев ро зо на та. Што 
се од не су ва до САД, про-
гно зи те се оп ти мис тич ки. 
Веќе по прет се да тел с ки из-
бо ри во САД, економијата 
бе ле жи по зи тив ни ре зул-
та ти. Ако се по глед нат 
изјавите на ФЕД за по раст 
на ка мат ни те стап ки ќе се 
кон ста ти ра де ка во 2017 
на ед наш има ше ре ак ции 
на па за рот во САД, од тоа 
и очекувањето за по рас тот 
на кур сот на аме ри кан ски 
до ла ри и ка мат ни те стап ки 
е сè по из ве сен.

ОЧЕКУВАЊА
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О
д ра ко во ди те ли на ек с по зи
ту ри до ви ши менаџери на 
филијали, а осо бе но во 2015 
го ди на, Академијата за бан
кар ст во на ма ло од Лон дон 

(Retail Banking Academy) има про ду ци
ра но најголем број на сер ти фи ци ра ни 
бан ка ри на ма ло од по че то кот со ра
бо та (во 2011 го ди на). Име но, вак ва та 
едукација про дол жу ва да да ва ис клу
чи тел ни на гра ди и при до бив ки за 
оние што се по све ти ле за подигнување 
на стан дар ди те на бан кар ст во то на 
мало, станувајќи сер ти фи ци ра ни бан
ка ри на ма ло.

Јакоб Мван за од бан ка та Стан
дард чар те ред од Замбија тре ба да се 
зе ме ка ко при мер. Ко га Јакоб ја по чна 
квалификацијата за бан кар ст во на 
мало ни во 1, тој бе ше менаџер на сред
но ни во, но бе ше унап ре ден во се ни ор 
менаџер за управување со филијали 
со завршување на ни во 3 од сер ти фи
ка цис ка та про гра ма за бан ка ри на ма
ло.

„Ко га се за пи шав на кур сот, бев 
во ти мот за про даж ба на хи по те ки и 
ав то мо бил с ка про даж ба на по зи ци
јата менаџер на сред но ни во, но по 
завршувањето бев унап ре ден во ме
на џер на од дел за про даж ба на хи
по те ки и ав то мо бил с ка про даж ба, а 
бр зо по тоа и ка ко се ни ор менаџер на 
филијали“, ре че тој и по на та му ве ли: 
„Овој курс на вис ти на ми по мог на за 
унапредување во мојата ка ри е ра“.

Јакоб уви де де ка си ла та на кур сот 
лежи во фак тот што оние што ги по ми
ну ва ат три те ни воа на квалификација 
ги ко ри стат при до бив ки те на ши ро
ки от при стап што го по кри ва спек
та рот на бан кар ст во то на ма ло. Во 
индустрија во која бан ка ри те на ма ло 
се ка те го ри зи ра ни, опре де ле ни за од
ре де на об ласт или не кол ку об лас ти, 
спо ред Јакоб, ква ли фи ка ци и те се се оп
фат ни и на вис ти на неверојатно по зи
тив ни за на пре док во ка ри е ра та.

„Ова е единст ве на та сер ти фи ка цис
ка про гра ма што ќе ти да де мож ност 
да ги раз бе реш си те клуч ни об лас ти 
на бан кар ст во то на ма ло. Повеќето 

бан ка ри на ма ло се специјализирани 
за од ре де на об ласт, но от ка ко некој 
ќе го до бие овој сер ти фи кат, то
гаш има отво рен по глед и 
пре глед на си те об лас
ти на бан кар ст во то на 
ма ло, што за ме не 
се га прет ста ву ва 
муд ра пред ност во 
ка ри е ра та“, рече 
Јакоб.

Вра та та што 
се отво ри за Јакоб 
ка ко ре зул тат на 
тоа што ста на сер
ти фи ци ран бан кар 
на ма ло не при до
не се за ед но, ту ку за 
две унапредувања. По
точ но, тој се га има од го
вор ност и мож ност да го про
ши ри успе хот во бан кар ст во то на 
ма ло на бан ка та Стан дард чар те ред.

„Се га упра ву вам со нај го ле мата 
филијала во земјата, на са мо 31 го ди
на, со пер со нал од 33 ли ца, ба за на 
кли ен ти од 14.155, со вкуп ни смет ки 
на кли ен ти од 15.725 и при до нес во 
при хо ди те од 15% од вкуп ни от број 
ост ва ре ни при хо ди на ма ло од це ли от 
биз нис“, за вр ши тој.

Во не кои слу чаи, на при мер Адо 
Адо беа од Еко бан ка во Га на, ста ну
ва  њето на сер ти фи ци ран бан кар на 
ма ло е по мал ку важ но за добивање 
унапредување или две, а мно гу повеќе 
за опремување со алат ки и са мо до вер
ба за да се иг ра уло га та ка ко шеф на 
управувањето на филијали по нај ви
со ки стан дар ди.

„Мојата позиција ка ко шеф на мре
жа на филијали на Еко бан ка во Га на 
ба ра од ме не да обез бе дам и да да дам 
ли дер ст во и на со ки на си те на ши 
филијали со кон стант но помагање за 
да им се да де ква ли тет на услу га на 
кли ен ти те, со што Еко бан ка ја пра ви 
до ми нант на бан ка во Га на“, ре че Адо.

„Успеш но то спроведување на овие 
об вр ски ба ра под ла бо ко разбирање на 
об лас та бан кар ст во на ма ло, во вр ска 
со постојните гра ни ци и ид ни те на со

Ова е единст ве на та сер-
ти фи ка цис ка про гра ма 
што ќе ти да де мож ност 

да ги раз бе реш си те 
клуч ни об лас ти на бан-

кар ст во то на ма ло. 

ШТО ПРОДОЛЖУВА ДА ОТВОРА ВРАТИ
МЕЃУНАРОДНА СЕРТИФИКАЦИЈА
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„Се стек нав со 
најсовремени алат ки од 
мно гу ис кус ни прак ти ча-
ри во индустријата, а за 
воз врат јас ги спо де лу-
вав со мо и те ко ле ги, што 
ре зул ти ра ше со по зи тив-
ни про ме ни во биз ни сот“

ки, ва лид нос та на ис ка зи те што ги да
ва ат кли ен ти те и ком пе тен ци и те што 
се по треб ни за да се ре а ли зи ра ат ефи
кас но“, про дол жи таа.

„Ге не рал но, про гра ма та за сер ти
фи ци ран бан кар на ма ло ме над гра ди 
со знаење, веш ти ни и алат ки, што се 
им пе ра тив за ефи кас но извршување 
на бан кар ст во то на ма ло, со што со
зда де на та вред ност и за кли ен ти те и 
за бан ка та е од осо бе но значење.“

Фо ку сот на ква ли те тот за вре ме на 
кур сот на Академијата за бан кар ст во 
на ма ло бе ше од ис клу чи тел на важ ност 
за Адо, која ка жа де ка материјалите за 
кур сот се она што ја ис так на ле од кон
ку рен ти те на па за рот.

„Вед наш штом по чнеш да ја по се
ту ваш обу ка та ќе ги от ф р лиш си те 
сомне жи де ка материјалите за кур сот 
не се раз ви е ни од стра на на во деч ки
те и ис кус ни те бан кар ски ек с пер ти на 
мало“, ре че таа.

„Во те кот на мојата ка ри е ра, се 
срет нав со повеќе ака дем ски и про
фе си о нал ни материјали од кур се ви и 
да би дам објективна, никој не бе ше 
повеќе ком пле тен и ис пол нет со ап
ли ка тив ни знаења и алат ки, ка ко што 
тоа беа материјалите на про гра ма та 
на бан кар ст во на ма ло од Лон дон“, до
да ва таа.

Адо ни ка жа де ка тоа се алат ки 

што мо жат да се пре не сат во вис тин
ски ре а лен де ло вен успех, ка ко што е 
рационализирањето на филијалите и 
донесување на об но вен фо кус на ети
ка та за бан кар ст во на ма ло по го ди ни 
по ми на ти запоставувајќи ја оваа те ма.

„Се стек нав со најсовремени алат
ки од мно гу ис кус ни прак ти ча ри во 
индустријата, а за воз врат јас ги спо
де лу вав со мо и те ко ле ги, што ре зул ти
ра ше со по зи тив ни про ме ни во биз ни
сот“, ре че Адо.

„По на та му, етич ки те мо ду ли во 
про гра ма та се ед ни од најдобрите, со 
тоа ка ко тие ја про ши ру ва ат мојата 
свест за мно гу кри тич ни етич ки 
прашања што обич но се пре не се ни во 
зад ни на та“, за вр шу ва таа.

Двајцата, и Јакоб и Адо се ед ног лас
ни во од нос на из бо рот да се при клу
чат на про гра ма та за сер ти фи ци ран 
бан кар на ма ло. Тоа би ло најдобрата 
од лу ка што ја на пра ви ле не ко гаш.

„Ед нос тав но ка жа но, кур сот не са мо 
што ми по мог на да ги развијам сво и
те ли дер ски спо соб нос ти ту ку и ми ги 
отво ри вра ти те на бескрајните мож нос
ти за развој на ка ри е ра та, и на ло кал но 
ни во и меѓународно ни во“, ре че Јакоб.

„Добивањето на ста ту сот сер ти
фи ци ран бан кар на ма ло е знак де ка 
се по се ду ва највисок стан дард на 
едукација, ети ка и на со ки на кли ен
ти те во бан кар ст во то на ма ло, што ми 
дава чувст во на гор дост и ис пол не
тост“, за клу чи Адо.

„Ко га се за пи шав на кур сот, бев во 
ти мот за про даж ба на хи по те ки и 
ав то мо бил с ка про даж ба на по зи ци-
јата менаџер на сред но ни во, но по 
завршувањето бев унап ре ден во ме на-
џер на од дел за про даж ба на хи по те ки 
и ав то мо бил с ка про даж ба, а бр зо по тоа 
и ка ко се ни ор менаџер на филијали“

Јакоб Мван за од бан ка та 
Стан дард чар те ред од Замбија
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Формирање на 
банкарски конзорциум 
би ги намалил трошоците 
како кај банките, така 
и кај барателите на 
конкретниот банкарски 
производ

Г
ра деж ни те претпријатија не мо 
жат да се раз ви ва ат до кол ку не 
би дат под др жа ни од бан кар  ски
от сек тор, и тоа не са мо пре  ку 
кредитирањето, ту ку уште по зна

чајна за гра деж ни те ком па  нии е под
дрш ка та на бан ки те при из да ва ње то 
на бан кар ски га ран ции

За гра деж ниш т во то, гло ба ли за ци
ја та на свет ско то сто панст во зна че ше 
тренд што отво ри мно гу мож нос ти за 
ком па ни и те од сек то рот и, во ед но, мно
гу пре диз ви ци.

Са мо најголемите транс на ци о нал 
ни гра деж ни ком па нии има ат ма те ри
јал ни ре сур си и знаење за по лес но да 
мо жат да го про ши рат својот биз нис 
и да се појават на но ви па за ри. Дру
ги те гра деж ни ком па нии, што са ка ат 

да ја зго ле мат својата кон ку рент ност 
и да се појават на нов стран ски па зар, 
се су ди ра ат со по тре ба та од до пол ни
те лен ка пи тал, технологија, ек с пер ти
за, ка дар, опре ма и слич но. За тоа, гра
деж ни те ком па нии мно гу чес то, ка ко 
на до маш ни от па зар, та ка и на стран
ски те па за ри, меѓусебно се по вр зу ва ат, 
формирајќи т.н. за ед нич ки вложувања 
(JV).

На стап от на стран ски те па за ри е 
сег мент што во ми на то то има ше го ле
мо влијание врз рас тот и развојот на 
гра деж ни те претпријатија во Ре пуб
ли ка Македонија. Гра деж ни те прет
пријатија од земјава со де це нии из ве 
ду ва ле гра деж ни ра бо ти на стран ски те 
па за ри, и тоа на па за ри те во Ев ро па, но 
и на па за ри те од Блис ки от Ис ток.

ПЕРСПЕКТИВАТА НА ГРАДЕЖНИОТ 
СЕКТОР И НЕГОВИОТ ИДЕН РАЗВОЈ 
ЗАВИСАТ ОД ПОДДРШКАТА НА БАНКИТЕ 
И НА БАНКАРСКИОТ СЕКТОР ВО ЗЕМЈАВА

М-р Татјана Ацковска 
В.д. финансиски директор
ДГ Бетон АД Скопје
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Де нес, гра деж ни те ком па нии од 
Македонија сè повеќе се ори ен ти ра
ни на до маш ни от па зар. Трен дот на 
движење на ак тив нос та на ма ке дон
ски те гра деж ни ком па нии на стран
ски те па за ри е ре зул тат на за ед нич
ко то влијание на го лем број фак то ри 
и про бле ми што по дол го вре ме ги оп
то ва ру ва ат ком па ни и те во Ре пуб ли ка 
Македонија. Со вре ме ни те усло ви на 
работење ба ра ат работењето на гра
деж ни те ком па нии да се за сно ва на ви
сок ква ли тет, бр зи на и на почитување 
на ро ко ви те, флек си бил ност на ком па
ни и те и, се ка ко, фи нан сис ка ста бил
ност и ка пи тал.

Ед но од најзначајните прашања 
од кои за ви си интензивирањето на 
де лов на та ак тив ност на гра деж ни те 
претпријатија во странст во е фи нан
сис ка та ста бил ност на ком па ни и те. 
Само фи нан сис ки ста бил ни те ком па
нии мо жат да по ну дат по нис ка це на, да 
по бе дат на тен дер, на вре ме но и ква ли
тет но да из ве дат гра де жен објект.

Гра деж ни те претпријатија не мо
жат да се раз ви ва ат до кол ку не би дат 
под др жа ни од бан кар ски от сек тор, 
и тоа не са мо пре ку кредитирањето, 
ту ку уште позначајна за гра деж ни те 
ком па нии е под дрш ка та на бан ки те 
при издавањето на бан кар ски га ран
ции. Бан кар ски те га ран ции се еден од 
најзначајните фи нан сис ки ин ст ру мен

ти без кои не мо же да се за мис ли да се 
склу чи до го вор не са мо на над во реш
ни те па за ри ту ку и во земјата.

Прак ти ка та по ка жу ва де ка бан ки
те сè повеќе ги има ат ола ба ве но усло
ви те при работењето со по го ле ми те 
гра деж ни ком па нии во земјава. За 
бан ки те е мно гу по важ но мес то то на 
компанијата на па за рот, нејзините 
пла но ви за ид ни на, го то вин ски от 
тек на ид ни те ак тив нос ти, про ек тот 
што се из ве ду ва и не го ви от ин вес ти
тор, от кол ку ви дот и го ле ми на та на 
обезбедувањето што може да го по ну ди 
гра деж на та компанија за обезбедување 
на плас ма ни те.

Про бле ми те со бан ки те се јавуваат 
во слу ча и те ко га тре ба да се из да дат га
ран ции што го над ми ну ва ат ли митот 
на бан ка та. Бан ки те во земјава, во со
глас ност со су пер ви зор ски те стан дар ди 
на НБРМ, се огра ни че ни во ви си на та на 
кре дит но то задолжување кон прав ни
те субјекти. Кре дит но то задолжување 
на кли ен тот кај од ре де на бан ка, што 
не е обез бе де но со де по зит или со не
от по вик ли ва без ус лов на гаранција од 
пр вок лас на бан ка, др жа ва та и слич но, 
не смее да над ми не 25% од га рант ни от 
ка пи тал на бан ка та.

Во со глас ност со состојбата во бан
кар ски от сек тор, постојат не кол ку по
го ле ми бан ки што се во состојба кре
дит но да се из ло жат над 25 ми ли о ни 

За гра деж ниш т во то, гло-
ба ли за ци ја та на свет ско-
то сто панст во зна че ше 
тренд што отво ри мно гу 
мож нос ти за ком па ни и те 
од сек то рот и, во ед но, 
мно гу пре диз ви ци.

Ед но од најзначајните 
прашања од кои за ви-

си интензивирањето 
на де лов на та ак тив-
ност на гра деж ни те 

претпријатија во странст-
во е фи нан сис ка та ста-

бил ност на ком па ни и те. 
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Прак ти ка та по ка жу ва де
ка бан ки те сè повеќе ги 
има ат ола ба ве но усло-

ви те при работењето со 
по го ле ми те гра деж ни 
ком па нии во земјава. 

Во Македонија не ма 
тол ку го ле ма бан ка што 
би мо же ла да из да де 
га ран ции со кои би се 
обез бе ди ле про ек ти те 
вред ни ми ли о ни ев ра. 

ев ра. Дру ги те бан ки се кла си фи ци ра
ни во гру па та на сред ни и ма ли бан ки 
и во со глас ност со го ле ми на та на нив
ни от ка пи тал се огра ни че ни во плас
ма ни те (до пет ми ли о ни ев ра).

Из вед ба та на по го ле ми те ин вес ти
цис ки ра бо ти, што се цел на по го ле
ми те гра деж ни ком па нии од земјава, 
по вле ку ва по тре ба од бан кар ски га
ран ции на ви со ки из но си и от ту ка 
уло га та на бан ки те е не со мне но важ
на. Со ог лед на фак тот што го ле ми те 
ин фра струк тур ни про ек ти има ат и го
ле ми вред нос ти, со ограничувањето од 
25% од га рант ни от ка пи тал, бан ки те 
не мо жат се ко гаш да им из ле зат пре
срет на гра деж ни те ком па нии.

Во Македонија не ма тол ку го ле
ма бан ка што би мо же ла да из да де 
га ран ции со кои би се обез бе ди ле 
про ек ти те вред ни ми ли о ни ев ра. Са
мо со еден ин фра струк ту рен про ект 
гра деж ни те ком па нии мо жат во це
лост да го ис пол нат вкуп ни от за кон
ски до зво лен ли мит во ед на бан ка. 
Со потпишувањето до го вор за из вед
ба на гра деж ни ра бо ти тре ба да се 
до ста ват две га ран ции – гаранција 
за добра из вед ба на ра бо ти те, што 
најчесто се из да ва на из нос од 5 до 
10% од вкуп на та вред ност на до го
во рот, ка ко и аван сна та бан кар ска 
гаранција, што се ба ра на из нос од 
10 до 20% од из но сот на до го во рот. 
Од дру га стра на, ин вес ти то ри те на 
про ек ти те не прифаќаат га ран ци и
те се ко гаш да би дат из да де ни од две 
раз лич ни бан ки.

Во си ту а ции ко га е над ми нат ли
митот во бан ка та, дел од бан ки те се 
под гот ве ни да ги преф р лат плас ма
ни те кон сво и те стран ски ма тич ни 
бан ки, но оваа про це ду ра е дол га и 
ком плек с на, па од зе ма мно гу вре ме и 
драс тич но се зго ле му ва ат тро шо ци те 
око лу издавањето на ба ра ни те га ран
ции. Ис то та ка, бан ки те ну дат и ре ше
ние пре ку формирање на на мен ски 
де по зи ти, при што се ба ра опре де лен 
из нос најчесто 10 до 15% од пред ви де
ни от аванс што гра деж на та компанија 
оче ку ва да го при ми од ин вес ти то рот, 
ком па ни и те да го де по ни ра ат ка ко на
мен ски де по зит за обезбедување на 
бан кар ски те га ран ции. Ова е не при
фат ли во за гра деж ни те ком па ни и те, 
земајќи пред вид де ка средст ва та од 
аван сот им се по тре бе ни да се по чне 
ра бо та та на објектот и финансирање 
на ре дов но то работење.

Не со мне но, по треб но е бан ки те да 
раз мис лу ва ат за на чи ни те на нив но 
здружување при под дрш ка на гра деж
ни те ком па нии за из вед ба на по го ле
ми гра деж ни про ек ти. Формирање на 
бан кар ски кон зор ци ум би ги на ма лил 
тро шо ци те ка ко кај бан ки те, та ка и кај 
ба ра те ли те на кон крет ни от бан кар ски 
про из вод.

Са мо пре ку отво рен дијалог на обе те 
стра ни, но и со прет ход но под гот ве на 
стратегија и план од стра на на гра деж
ни те ком па нии, мо же да се оче ку ва да 
дојде до реализација на по го ле ми про
ек ти ка ко во земјата, та ка и на стран
ски те па за ри.
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РАЗВОЈ

С
ол вент ност 2 прет ста ву ва но ва ре
гу ла тор на рам ка за вршење на 
дејноста на друш т ва та за оси гу
рување и реосигурување во Ев  роп
ска та унија со која се ре ви ди ра ат 

до се гаш ни те решенија за ка пи тал ни те 
барања, а се во ве ду ва ат но ви пра ви ла за 
сол вент ност, управување со ри зи ци те и 
супервизија за сно ва на на ри зи ци, ка ко и 
нов на чин на известување и обе ло де ну ва
ње, со крајна цел овоз мо жу вање на по
ква ли тет на за шти та на оси  гу ре  ни ци те, 
од нос но ко рис ни ци те на оси гу рувањето.

Осигурувањето во Ев роп ска та унија и 
во прет ход ни от пе ри од бе ше ре гу ли ра но 
пре ку го лем број на ди рек ти ви во рам
ки те на ре гу ла тор на рам ка вос пос та ве на 
во ра ни те се дум де сет ти го ди ни (Сол вент
ност 1), чијашто пр вич на цел би ла да вос
пос та ви ми ни мум хар мо ни зи ра ност во 
оси гу ри тел на та дејност. И покрај тоа што 
оваа рам ка го по ми на тес тот на вре ме то, 
се пак развојот на оси гу ри тел на ре гу ла ти
ва се ма ни фес ти ра ше со значајни раз ли ки 
помеѓу земјитечлен ки. Ка ко ос но вен не

до стиг од де неш на глед на точ ка се иден
ти фи ку ва ше де ка барањата за ка пи тал
на та аде кват ност не ги зе ма ат пред вид 
си те ри зи ци на кои се из ло же ни друш т
ва та за осигурување и реосигурување.

Ди рек ти ва та 2009/138/ЕК за осно ва ње 
и вршење на оси гу ри тел на и рео си гу ри
тел на дејност, позната ка ко Ди рек ти ва 
Сол вент ност 2, за   ме ни 14 ди рек ти ви од 
рам ка та Сол   вент ност 1 и пред ви ду ва мак
си мал на хармонизација меѓу земјите
член  ки на внат реш ни от па зар на услу  ги 
за осигурување во Ев роп ска та уни ја. Пр
вич но пред ви де ни от рок за им пле мен та
ци ја (1 јануари 2014 го ди на) е из ме нет со 
донесувањето на Ди рек ти ва та 2014/51/EУ 
по зна та ка ко Ди рек ти ва Ом ни бус 2 со 
која се пред ви ду ва но ва та ре гу ла тор на 
рам ка да се пр име ну ва од 1 јануари 2016 
го ди на. Со оваа ди рек ти ва ис то та ка се 
фор ми ра и се де фи ни раа над леж нос ти те 
на Ев роп ско над зор но те ло за осигурување 
и пен зии (EIOPA).

ДИ РЕК ТИ ВА ТА СОЛ ВЕНТ НОСТ II 
СЕ БА ЗИ РА НА ТРИ СТОЛ БА

Пр ви от столб се од не су ва на кван
ти  та тив ни те барања на друш т вата за 
оси гурување и реосигурување во утвр
ду вањето на по треб ни от соп  ствен ка пи
тал, тех нич ки те ре зер ви и вложувањето 
на средст ва та, ка ко и на вреднување на 
средст ва та и на об вр ски те. Но ва та ре гу
ла ти ва вос пос та ву ва две ни воа на ка пи
тал ни барања по зна ти ка ко По тре бен 
ка пи тал за сол вент ност (Solvency Capital 
Requirement – SCR) и Ми ни ма лен по тре
бен ка пи тал (Minimum Capital Require
ment – MCR), што им да ва ат на су пер ви
зо ри те по го ле ма мож ност за на вре ме на 
интервенција. По треб ни от ка пи тал за 
сол вент ност мо же да се утвр ди со упо
тре ба на стан дард на фор му ла или ин те
рен мо дел што тре ба да ги оп фа ти си те 

СОЛВЕНТНОСТ 2
НОВА РЕГУЛАТОРНА РАМКА ВО 
ДОМЕНОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

М-р Дарко Блажевски
Координатор на Дирекцијата за истражување и развој 

во Агенцијата за супервизија на осигурување

Д-р Климе Попоски 
Претседател на Советот на експерти во 
Агенцијата за супервизија на осигурување

Пр ви от столб се од не су-
ва на кван ти та тив ни те 
барања на друш т ва та 

за осигурување и 
реосигурување во 

утврдувањето на по-
треб ни от соп ст вен 

ка пи тал, тех нич ки те 
ре зер ви и вложувањето 
на средст ва та, ка ко и на 

вреднување на средст ва-
та и на об вр ски те.
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Вто ри от столб ги утвр-
ду ва ква ли та тив ни те ас-
пек ти пре ку утврдување 

по доб ност на ли ца та 
кои упра ву ва ат со друш-

т во то, воведување на 
соп ст ве на про це на на 
ри зи ци и сол вент ност 

(ORSA – own risk and 
solvency assessment) и 

на чин на спроведување 
супервизија врз на че ла-

та на про пор ци о нал ност, 
што под раз би ра водење 

смет ка за при ро да та, 
обе мот и сло же нос та на 
ак тив нос ти те што се вр-

шат во друш т во то.

ри зи ци во работењето на друш т во то што 
мо жат да се из ме рат со цел да обез бе ди 
де ка друш т во то мо же да под не се во рок 
од ед на го ди на по сле ди ци од штет ни на
ста ни што се ре а ли зи ра ат ед наш во 200 
го ди ни [барање за калибрирање за вред
ност из ло же на на ри зик (Value at Risk 
– VAR) со ин тер вал на до вер ба од 99,5%, 
со рам ка од ед на го ди на]. Ми ни мал ни от 
по тре бен ка пи тал се утвр ду ва со при ме
на на ли не ар на фор му ла со утвр де ни ап
со лу т ни ми ни мал ни вред нос ти [барање 
за калибрирање за вред ност из ло же на на 
ри зик (Value at Risk – VAR) со ин тер вал на 
си гур ност од 85% со вре мен ски пе ри од од 
1 го ди на].

Вто ри от столб ги утвр ду ва ква ли та
тив ни те ас пек ти пре ку утврдување по
доб ност на ли ца та кои упра ву ва ат со 
друш т во то, воведување на соп ст ве на 
про це на на ри зи ци и сол вент ност (ORSA – 
own risk and solvency assessment) и на чин 
на спроведување супервизија врз на че ла
та на про пор ци о нал ност, што под раз би
ра водење смет ка за при ро да та, обе мот 
и сло же нос та на ак тив нос ти те што се 
вр шат во друш т во то. Во овој сег мент ди
рек ти ва та пред ви ду ва воспоставување 
на клуч ни функ ции во друш т ва та што 
опфаќаат управување со ри зи ци, сис тем 
на ин тер ни кон тро ли и усогласување со 
про пи си те, внат реш на ревизија и ак ту
ар ска функција, а по себ но се утвр ду ва ат 
и барања за пренесување на вршење ак
тив нос ти на тре ти ли ца.

Тре ти от столб се од не су ва на транс
па рент ност и па зар на дис цип ли на пре
ку обезбедување на значајни ин фор ма
ции за су пер ви зор ски от ор ган и јавно 
објавување на про пи ша ни те ин фор ма
ции. На су пер ви зор ски от ор ган му се 
до ста ву ва ат ква ли та тив ни и кван ти
та тив ни ин фор ма ции пре ку ре дов но и 
вон ред но известување (RSR – Regular Su
pervisory Report и QRT – quantitative report
ing templates), при што се пред ви ду ваа 
известување на су пер ви зор ски от ор ган со 
користење на меѓународниот стан дард за 
фи нан сис ко и де лов но известување XBRL 
(eXtensible Business Reporting Language). 
Исто та ка, за друш т ва та се во ве ду ва об
вр ска за објавување на најзначајните ин
фор ма ции за работењето пре ку Извештај 
за сол вент нос та и фи нан сис ка та состојба 
(SFCR – Solvency and Financial Condition Re
port).

Ди рек ти ва та Сол вент ност 2 по све ту ва 
по себ но вни ма ние на супервизијата на 
гру па ци и те. На гру па ци и те се гле да како 

обе ди не ти ен ти те ти над кои се вр ши 
кон со ли ди ра на супервизија. До пол ни
тел но, утвр ден е на чин на спроведување 
супервизија на гру па ци и те и од но сот со 
дру ги те су пер ви зо ри во рам ки те на су
пер ви зор ски от колеџ, а осо бе но раз ме на
та на по да то ци и координацијата на ак
тив нос ти те.

РЕ ПУБ ЛИ КА МАКЕДОНИЈА
Оси гу ри тел ни от сек тор во Ре пуб ли

ка Македонија, повеќе го ди ни по ред, 
за бе ле жу ва по зи ти вен тренд што мо же 
да се иден ти фи ку ва пре ку постојаниот 
по раст на по ли си ра на та бру топремија, 
ка ко и пре ку зго ле мен број друш т ва за 
осигурување, при што повеќето од нив се 
со мајкиком па нии што се со се диш те во 
Ев роп ска та унија, кај кои веќе од по че то
кот на оваа го ди на по чнаа со при ме на та 
на Сол вент ност 2.

Во таа на со ка, Ми нис тер ст во то за фи
нан сии ка ко над леж на институција за 
предлагање ре гу ла ти ва од до ме нот на 
фи нан сис ки от сис тем и Агенцијата за 
супервизија на осигурување ка ко над леж
на институција за донесување на под за
кон ски ак ти и за супервизија на па за рот 
на осигурување, ја иден ти фи ку ва по тре
ба та за подобрување на де лов на та кли ма 
кај друш т ва та за осигурување, што пред 
сè вклу чу ва создавање на со од вет на ре гу
ла ти ва и супервизија на осигурувањето.

Со цел усогласување на ре гу ла ти ва та 
од об лас та на осигурувањето, што про
из ле гу ва ка ко об вр ска од На цио нал на та 
про гра ма за усвојување на ев роп ско то 
пра во (НПАА), Поглавје 9. Фи нан сис ки 
услу ги, од нос но 9.2. Осигурување и про
фе си о нал но пен зис ко осигурување, во 
2011 го ди на, Ми нис тер ст во то за фи нан
сии из ра зи ин те рес за реализација на 
про ект во рам ки те на Ин ст ру мен тот за 
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Тре ти от столб се од не-
су ва на транс па рент ност 
и па зар на дис цип ли на 
пре ку обезбедување на 
значајни ин фор ма ции за 
су пер ви зор ски от ор ган и 
јавно објавување на про-
пи ша ни те ин фор ма ции. 

прет прис тап на по мош (ИПА) за 2012 го
ди на – Ком по нен та за тран зи цис ка по
мош и ин сти ту ци о нал на над град ба, 
пре ку спроведување на Тви нин гот ка ко 
ин ст ру мент за градење ин сти ту ции и 
јакнење на ин сти ту ци о нал ни те ка па
ци те ти. Во рам ки те на На цио нал на та 
про гра ма за ИПАком по нен та 1 – ТА ИБ 
за 20122013 го ди на, про ек тот на сло вен 
„По на та мош но усогласување со ЕУ во об
лас та на осигурување и зголемување на 
па зар ни те ак тив нос ти“ бе ше одобрен, 
а Ми нис тер ст во то за фи нан сии, за
ед но со Агенцијата за супервизија на 
осигурување, се јавуваат ка ко не го ви ко
рис ни ци.

Крајни ре зул та ти што се оче ку ва ат од 
имплементација на овој про ект се под го
тов ка на нов за кон за осигурување, што 
ќе ја транс по ни ра Ди рек ти ва та Сол вент
ност 2 и под го тов ка на но ви под за кон
ски ак ти, што ќе про из ле зат од но ви от 
за кон, ка ко и зајакнување на ка па ци
те ти те на Агенцијата за супервизија на 
осигурување и Ми нис тер ст во то за фи
нан сии.

ПРЕ ДИЗ ВИ ЦИ
Оваа ре фор ма прет ста ву ва еден од 

најголемите ре фор м ски за фа ти во рам  ки
те на Ев роп ска та унија и за  тоа усо гла су
ва њето и нејзиното им пле мен тирање 
прет ста ву ва осо бен пре диз вик.

Ка ко глав ни пре диз ви ци во им пле
ментацијата мо же ме да из д во име не
кол ку, но спо ред нас, најзначајно е па
зар но то вреднување на средст ва та и 
об вр ски те што под раз би ра де ка вред нос
та на средст ва та и об вр ски те тре ба да ја 
од ра зи те ков на та вред ност по која тие 
мо жат да би дат истр гу ва ни на фи нан сис
ки те па за ри.

Состојбата е ре ла тив но по лес на во де
лот на па зар но то вреднување на средст ва
та осо бе но кај земјитечлен ки што има ат 
до вол но дла бо ки и ли к ви д ни па за ри што 
овоз мо жу ва ат иден тификување на па
зар ни те це ни. Но, кај земјите со не до вол
но раз ви е ни фи нан сис ки па за ри, во кои 
спаѓа Ре пуб ли ка Македонија, на вис ти на 
прет  ста ву ва пре диз вик одредувањето 
на па зар ни те це ни на фи нан сис ки те ин
ст ру мен ти, по ра ди што е по треб но да се 
ко ри стат ме то ди за про це на што се ко гаш 
во се бе но сат субјективни расудувања.

Уште по ком плек с на е состојбата со 
об вр ски те на друш т ва та за оси гу ру вање 
и реосигурување за кои не по стои па зар 
со ог лед на тоа што про из ле гу ва ат од 
склу че ни от до го во рот помеѓу друш т во

то и оси гу ре ни кот. Со глас но Ди рек ти ва
та Сол вент ност 2, па зар на та вред ност на 
об вр ски те се до би ва пре ку проекција на 
оче ку ва ни па рич ни од ли ви, што по тоа 
се дис кон ти ра ат со користење на без ри
зични ка мат ни стап ки со со од вет на роч
ност, со цел да се до бие најдобрата про
це на, што по тоа се ко ри ги ра со мар ги на 
за ри зик.

Друг зна ча ен пре диз вик, осо бе но за 
друш т ва та за осигурување на жи вот, 
прет ста ву ва опкружувањето на ни ски 
ка мат ни стап ки. Со ог лед на дол го роч ни
от ка рак тер на овие про из во ди, друш т ва
та за осигурување живот се ис пра ве ни 
пред го лем пре диз вик со цел да при ка
жат и да обез бе дат со од вет на струк ту ра 
на вложувања за да од го во рат на пре зе
ме ни те об вр ски.

Ге не рал но, пр вич ни те ана ли зи ука
жу ва ат де ка воведувањето на Ди рек ти
ва та Сол вент ност 2 ќе ан га жи ра по го лем 
ка пи тал со цел да се ком пен зи ра ат па
зар ни те ри зи ци усло ве ни од во ла тил нос
та на вложувањата, ка ко и зголемување 
на тро шо ци те за работење на друш т ва
та со ог лед на воведувањето на клуч ни
те по зи ции и креирањето на по обем но 
известување.

Се пак, не тре ба да се за бо ра ви фак тот 
де ка крајна цел на си те овие барања што 
ги на мет ну ва Ди рек ти ва та Сол вент ност 
2 е да се со зда де по ква ли те тен и по до
бро ре гу ли ран па зар што ќе ги за шти ти и 
пра вил но ќе ги ин фор ми ра оси гу ре ни ци
те и ко рис ни ци те на осигурување. Олес
ни тел на окол ност во имплементацијата 
прет ста ву ва не оп ход нос та за воведување 
на пре од ни од ред би со кои по стап но ќе се 
пр име ну ва ат од ред би те на ди рек ти ва та, 
ка ко и при ме на та на прин ци пот на про
пор ци о нал ност, што под раз би ра по ед
нос та ве ни по стап ки за по ма ли те друш
тва за осигурување.

АБИТ ОСИГУРУВАЊЕ

М-р Дарко Блажевски
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НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

„еБан кар“ ќе објавува струч ни, на уч ни и ревијални тру до
ви, при ка зи на слу чаи или крат ки из веш таи од работењето на 
фи нан сис ки те ин сти ту ции. Ав то ри те се долж ни да се при дру
жу ва ат на пра ви ла за под го тов ка на тру до ви те. Уре ду вач ки от 
од бор на „еБан кар“ не ма да ги при фа ти за разгледување и/или 
рецензија тру до ви те што не ма да ги за до во лат овие барања. 

Под го тов ка на ма ну скрипт:

Ма ну скрип тот тре ба да би де под не сен во А4 фор мат (216 х 
279 мм) со мар ги ни од 25 мм од секоја стра на, от чу кан са мо на 
ед на стра на од лис тот, со двоен про ред, со го ле ми на на бук ви 
12 точ ки, Time New Roman. Бројот на стра ни ци те (без та бе ли и/
или фи гу ри/илуст ра ции) за ви си од ти пот на тру дот: 

За ор ги на лен на учен труд 12 стра ни ци и најмногу 6 та бе ли 
и/или гра фи ко ни/сли ки;

За стру чен труд или ревијален труд 8 стра ни ци и најмногу 
4 та бе ли и/или гра фи ко ни/сли ки;

При каз на случај или кра ток извештај 6 стра ни ци и 
најмногу 3 та бе ли и/или гра фи ко ни/сли ки.

Секој од дел од тру дот тре ба да зап ч ну ва на но ва стра ни ца: 
на слов на стра ни ца, ап ст ракт со клуч ни збо ро ви, текст на тру
дот, ре фе рен ци, ин ди ви ду ал ни та бе ли, илуст ра ции и ле ген ди. 
Нумерирањето на стра ни ци те тре ба да би де во дол ни от де сен 
агол, почнувајќи од на слов на та стра ни ца. 

Првастраница – на слов на стра ни ца: тре ба да со др жи: (а) 
на слов на тру дот, кра ток, но ин фор ма ти вен; (б) име то и пре

зи ме то на секој ав тор; (в) институција; (г) име то и ад ре са та на 
ав то рот со ко го ќе се ко рес пон ди ра во вр ска со ма ну скрип тот. 

Вто ра стра ни ца  ап ст ракт и клуч ни збо ро ви: Ап ст рак тот 
тре ба да е на пи шан со најмногу 150 збо ра за не струк ту ри ран 
ап ст ракт и 250 збо ра за струк ту и ран ап ст ракт (ги со др жи де
ло ви те: цел/и на студијата или истражувањето, ос нов ни про
це ду ри, глав ни те на оди/ре зул та ти, по да то ци те и нив на та 
ста тис тич ка значајност, ако е мож но), и глав ни те за клу чо
ци. Ис так не те ги но ви те и важ ни те ас пек ти на студијата или 
опсервацијата. 

Под ап ст рак тот идентификувајте ги и на пи ше те ги клуч
ни те збо то ви: 35 збо ра или крат кии фа зи кои ќе по мог нат во 
индексирањето на тру дот и при публицирањето на ап ст рак
тот. 

Третаипонатамошнистраници–текстнатрудот: 
Текс тот обич но тре ба да би де, но не е за дол жи тел но, по де лен 
на де ло ви со след ни ве на сло ви: во вед, материјал и ме то ди, ре
зул та ти и дискусија. 

Вовед: Из не се те ја цел та на тру дот. Сумирајте ја оправ
да нос та за изведување на студијата или опсервацијата. 
Дајте ги са мо ре фе рен ци те стро го по вр за ни со пред ме тот на 
истражување или опсервација, не пра ве те обе мен пре глед на 
пред ме тот на истражување/опсервација. Не ставајте по да то ци 
или за клу чо ци од ра бо та та за која се из вес ту ва. 

Материјал (се од не су ва на материјалот врз кој се вр ши 
истражувањето) и ме то ди: из не се те ја оп шта та дескрипција на 
ме то ди те. Опи ше те го јасно из бо рот на ва ши те опсер ва ци о ни 

ЗА ПУБЛИЦИРАЊЕ 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА АВ ТО РИ ТЕ 

РЕЦЕНЗИЈА И СТАНДАРДИ

В
о про гра ма та на Уре ду вач ки от од бор на „еБан
кар“ важ но мес то има мож нос та за објавување 
на ва ши те струч ни и на уч ни тру до ви, со цел за 
ва ша едукација, не са мо онаа што про из ле гу ва 
од читањето на објавените тру до ви, ту ку и за 

подигнување на ни во то на знаење за це ли от про цес од 
под го тов ка до објавување на ма ну скрипт. Овој про цес 
под раз би ра и рецензија на под не се ни те тру до ви. 

Рецензија или евалуација од ко ле гиек с пер ти е про
цес на подложување на труд, истражување или идеја на 
про вер ка од дру ги кои се ква ли фи ку ва ни и спо соб ни да 
на пра ват не при ст рас на рецензија. Од лу ка та да ли ма
ну скрип тот ќе се објави или не, или ќе се мо ди фи ци ра 
пред објавувањето, ја до не су ва еди то рот на спи са ни е то 
врз ос но ва на мислењето на еден или повеќе ре це зен
ти. Овој про цес тре ба да ги ох раб ри и по тик не ав то ри те 
да се при др жу ва ат на при фа те ни те стан дар ди на нив
на та дис цип ли на и да спре чи дисеминација на ире ле

вант ни на оди, не п от кре пе ни тврдења, не при фат ли ви 
ин тер п ре та ции и лич ни видувања. Тру до ви те кои пле
ди ра ат на ор ги нал нос та тре ба да се при др жу ва ат на 
прет пос тав ки те на до бра та фи нан сис ка прак ти ка (за 
струч ни те тру до ви ) и на на уч ни от ме тод (секвенција 
или колекција на про це си кои се сме та ат за ка рак те
рис тич ни на на уч но то истражување и за стекнување 
на но во на уч но знаење за ос но ва но на до ка зи).

Се раз би ра, секој има пра во да не се со гла си со ми
сле њето на ре цен зен тот или на еди то рот, и до кол ку 
ус пее да го об раз ло жи и да го по ткре пи својот став со 
ре  ле вант ни до ка зи, ќе при до не се за подобрување на 
ква  ли те тот на рецензирање. Иа ко рецензирањето има 
мно  гу не до ста то ци (најчесто се спо ме ну ва бав нос та), 
се пак, на не го тре ба да се гле да ка ко на чу вар на про
фи лот на ед но спи са ние, унап ре ду вач на ква ли те тот и 
учи тел за стан дар ди те за публицирање на струч нона
уч ни тру до ви. 
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„еБан кар“ ќе објавува струч ни, на уч ни и ревијални тру до
ви, при ка зи на слу чаи или крат ки из веш таи од работењето на 
фи нан сис ки те ин сти ту ции. Ав то ри те се долж ни да се при дру
жу ва ат на пра ви ла за под го тов ка на тру до ви те. Уре ду вач ки от 
од бор на „еБан кар“ не ма да ги при фа ти за разгледување и/или 
рецензија тру до ви те што не ма да ги за до во лат овие барања. 

Под го тов ка на ма ну скрипт:

Ма ну скрип тот тре ба да би де под не сен во А4 фор мат (216 х 
279 мм) со мар ги ни од 25 мм од секоја стра на, от чу кан са мо на 
ед на стра на од лис тот, со двоен про ред, со го ле ми на на бук ви 
12 точ ки, Time New Roman. Бројот на стра ни ци те (без та бе ли и/
или фи гу ри/илуст ра ции) за ви си од ти пот на тру дот: 

За ор ги на лен на учен труд 12 стра ни ци и најмногу 6 та бе ли 
и/или гра фи ко ни/сли ки;

За стру чен труд или ревијален труд 8 стра ни ци и најмногу 
4 та бе ли и/или гра фи ко ни/сли ки;

При каз на случај или кра ток извештај 6 стра ни ци и 
најмногу 3 та бе ли и/или гра фи ко ни/сли ки.

Секој од дел од тру дот тре ба да зап ч ну ва на но ва стра ни ца: 
на слов на стра ни ца, ап ст ракт со клуч ни збо ро ви, текст на тру
дот, ре фе рен ци, ин ди ви ду ал ни та бе ли, илуст ра ции и ле ген ди. 
Нумерирањето на стра ни ци те тре ба да би де во дол ни от де сен 
агол, почнувајќи од на слов на та стра ни ца. 

Првастраница – на слов на стра ни ца: тре ба да со др жи: (а) 
на слов на тру дот, кра ток, но ин фор ма ти вен; (б) име то и пре
зи ме то на секој ав тор; (в) институција; (г) име то и ад ре са та на 
ав то рот со ко го ќе се ко рес пон ди ра во вр ска со ма ну скрип тот. 

Вто ра стра ни ца  ап ст ракт и клуч ни збо ро ви: Ап ст рак тот 
тре ба да е на пи шан со најмногу 150 збо ра за не струк ту ри ран 
ап ст ракт и 250 збо ра за струк ту и ран ап ст ракт (ги со др жи де
ло ви те: цел/и на студијата или истражувањето, ос нов ни про
це ду ри, глав ни те на оди/ре зул та ти, по да то ци те и нив на та 
ста тис тич ка значајност, ако е мож но), и глав ни те за клу чо
ци. Ис так не те ги но ви те и важ ни те ас пек ти на студијата или 
опсервацијата. 

Под ап ст рак тот идентификувајте ги и на пи ше те ги клуч
ни те збо то ви: 35 збо ра или крат кии фа зи кои ќе по мог нат во 
индексирањето на тру дот и при публицирањето на ап ст рак
тот. 

Третаипонатамошнистраници–текстнатрудот: 
Текс тот обич но тре ба да би де, но не е за дол жи тел но, по де лен 
на де ло ви со след ни ве на сло ви: во вед, материјал и ме то ди, ре
зул та ти и дискусија. 

Вовед: Из не се те ја цел та на тру дот. Сумирајте ја оправ

да нос та за изведување на студијата или опсервацијата. 
Дајте ги са мо ре фе рен ци те стро го по вр за ни со пред ме тот на 
истражување или опсервација, не пра ве те обе мен пре глед на 
пред ме тот на истражување/опсервација. Не ставајте по да то ци 
или за клу чо ци од ра бо та та за која се из вес ту ва. 

Материјал (се од не су ва на материјалот врз кој се вр ши 
истражувањето) и ме то ди: из не се те ја оп шта та дескрипција на 
ме то ди те. Опи ше те го јасно из бо рот на ва ши те опсер ва ци о ни 
или ек с пе ри мен тал ни субјекти. Из не се те ги ме то ди те и про це
ду ри те во до вол но де та ли што ќе до зво лат дру ги да ги по ста ват 
ме то ди те, вклучувајќи ги ста тис тич ки те. 

Статистика: Ако по да то ци те се су ми ра ни во де лот ре
зул та ти, специфицирајте ги ста тис тич ки те ме то ди што сте 
ги ко рис те ле за да ги ана ли зи ра те. Опи ше те ги ста тис тич
ки те ме то ди со до вол но де та ли за да му овоз мо жи те на секој 
чи та тел со до вол но знаење да има при стап до ори ги нал ни те 
по да то ци за да се ве ри фи ци ра ат из не се ни те ре зул та ти. Ко га е 
мож но, квантифицирајте ги на оди те и из не се те ги со со од вет
ни ин ди ка то ри на греш ки те на мерење. 

Из бег не те не тех нич ка упо тре ба на тех нич ки те тер ми ни 
во ста тис ти ка та, ка ко што е „слу ча ен“, „нор мал но“, и „мост ра“. 
Дефинирајте ги ста тис тич ки те тер ми ни, кра тен ки и повеќето 
сим бо ли.

Дискусија: Ис так не те ги но ви те и важ ни те ас пек ти 
на студијата и за клу чо ци те што ќе сле ду ва ат од нив. Не 
повторувајте ги во де та ли по да то ци те или дру ги от материјал 
да ден во прет ход ни те де ло ви. Из не се те ги им пли ка ци и те на 
на оди те и нив ни те ограничувања, вклу чи тел но и им пли ка ци
и те за ид ни те истражувања. Компарирајте ги опсер ва ци и те со 
дру ги ре ле вант ни сту дии. По вр зе те ги за клу чо ци те со це ли те 
на студијата и из бег не те не ква ли фи ци ра ни ис ка зи, тврдења и 
за клу чо ци кои не се пот пол но по ткре пе ни со ва ши те по да то
ци. Избегнувајте да да ва те при ори тет на ра бо ти те што не се 
за вр ше ни. Из не се те но ва хи по те за са мо ко га е јасно де ка мо же 
да га ран ти ра те де ка мо же да би де озна че на ка ко так ва. Мо же, 
ако е со од вет но, да се да дат и пре по ра ки. 

Референци: Ре фе рен ци те се вне су ва ат во текс тот со арап
ски број ста вен во за гра ди, спо ред ре дот на пр во то јавување 
во текс тот. За пишување на ре фе рен ци те во библиографијата, 
ко рис те те го на чи нот и фор ма тот на след ни от на чин: 

(Rosenbloom, 2004: 5670) 
Озна ки те “ibid„, “ob.cit.„ и сл. по пра ви ло не се ко ри стат. 
Из бег не те да ко рис ти те ка ко ре фе рен ци ап ст рак ти, „не

пуб ли ци ра ни по да то ци“ и „лич ни ко му ни ка ции“. Мо же да се 
ко ри стат ре фе рен ци, тру до ви при фа те ни, но се уште не пуб ли
ци ра ни – на пи ше те го спи са ни е то и до да де те „во пе чат“.

ТРУ ДО ВИ ТЕ СЕ ИСПРАЌААТ ВО ЕЛЕК ТРОН СКА ФОР МА ДО УРЕД НИ КОТ НА СПИ СА НИ Е ТО НА ЕЛЕК ТРОН СКА АД РЕ СА: 
email: info@abit.edu.mk

Во си те ма ну скрип ти кои се испраќаат до глав ни от уред
ник тре ба да стои, ка ко на по ме на, да ли тие се на ме не ти за 
руб ри ка та „На уч ни и струч ни тру до ви“. 

На крајот од тру дот, на по се бен лист тре ба да пот пи ше
те изјава де ка тру дот не е по ну ден за печатење и не ма да се 
испраќа ист текст до дру ги струч ни списанија. 

Ед наш при фа тен труд за ова спи са ние го об в р зу ва ав то
рот да не го објавува ис ти от труд на дру го мес то без до зво ла 
на уре ду вач ки от од бор. Ако го објавува ис ти от труд на дру
го мес то, то гаш мо ра да се на ве де де ка е веќе објавен труд во 
спи са ни е то „еБан кар“

НА ПО МЕ НА:

НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ



•	 УПРАВУВАЊЕ СО БАНКАРСКИ РИЗИЦИ

•	 БАНКАРСКИ РАБОТИ СО ПРАВНИ ЛИЦА

•	 БАНКАРСКИ РАБОТИ СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА

•	 БАНКАРСКИ РАБОТИ СО ПРАВНИ И 
ФИЗИЧКИ ЛИЦА

•	 НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊАТА И 
ПРОБЛЕМАТИЧНИТЕ ПЛАСМАНИ

•	 ПРАВНИ РАБОТИ И СПРЕЧУВАЊЕ НА 
ПЕРЕЊЕ НА ПАРИ

•	 УПРАВУВАЊЕ СО БАНКАРСКА МРЕЖА

•	 МЕНАЏМЕНТ  И ОПШТИ СЕМИНАРИ

•	 СЕМИНАРИ ЗА ФИНАНСИСКИ  
ИНСТИТУЦИИ

•	 СЕМИНАРИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ 
КОМПАНИИ

СЕМИНАРИ

Ние создаваме успех.
              We create success.
                       Ne krijojmё sukses.

тел.: +389 2 312 5500     e-mail: info@abit.edu.mk

www.abit.edu.mk


