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ВОВЕДНИК

Почитувани читатели,

Mисијата на Академијата за банкарство 
и информатичка технологија (АБИТ) е 
да се создадат современи концепти на 
специјалистичко образование и да се 
постават нови професионални образовни 
стандарди во двете најперспективни и 
силно поврзани индустрии во светот: 
банкарската и информатичката. За таа 
цел, Управниот одбор и Академскиот 
совет на АБИТ донесоа одлука за развој на 
издаваштвото во насока на обезбедување 
достапност на информациите до јавноста 

и развој на научната мисла.
Во контекст на тоа, нам ни претставува особена чест да ве 
информираме дека со излегување во печат на овој прв (промотивен) 
број на кварталникот „е-Банкар“ го направивме првиот чекор 
кон исполнување на нашата мисија. Имено, преку бесплатниот 
кварталник, на мислење сме дека се овозможува максимална 
афирмација на банкарските субјекти и на поединците-менаџери на 
тие субјекти, со цел: развој на претприемништвото и финансиската 
едукација, како и зголемување на нивото на финансиска едуцираност 
на населението во Република Македонија.
Најбитната карактеристика на секој човек треба да биде објективноста. 
Токму затоа ние во АБИТ го поставивме тој принцип на прво место: 
да бидеме објективни кон сè и за сè. Водени од овој принцип, денес, 
мораме да признаеме дека кај нас се појавува јаз помеѓу банкарскиот 
сектор и потенцијалните претприемачи. Таквиот јаз сè повеќе се 
продлабочува. За да не биде така, ние веруваме дека со оваа нова 
организација – академија во иднина ќе се дејствува во функција на 
зголемување на кредитирањето со особен фокус на потенцијалните 
млади претприемачи на давање практични совети во тој правец. 
Токму затоа АБИТ во своите редови веќе интегрираше голем број на 
банкарски специјалисти, членови на управните одбори на банките 
и високи авторитети од Народната банка на Република Македонија.
„Банкарската индустрија“ е наш голем пријател и како индивидуи 
и како бизниси. Ние во АБИТ силно веруваме дека банкарскиот 
голем менаџер не е арогантен и „високоплатен“ суетен човек, туку 
напротив, тој е на исто стојалиште со лекарот – ја има алатката 
да „помага“. Овој првиот го спасува индиректно човекот, додека 
вториот има директно влијание врз организмот. Исто така, ние сме 
силно убедени дека со доближување на банкарската фела до младиот 
претприемач со формирање на т.н. „претприемачко банкарство“, 
преку специјализиран тренинг и сертифицирани специјалистички 
семинари, согласно европските стандарди за банкарски тренинг 
од една, и издавањето на ова стручно списание „е-Банкар“ од друга 
страна, кај нас, ќе се креира поголем УСПЕХ.
Денес, во услови на совршена конкуренција, дејноста на банката не 
се врзува исклучиво за парите, туку за нејзината целокупна актива 
и тоа особено онаа актива што е најважна за нејзината успешност 
и профитабилност во работата. Имено, најважната активност на 
банката не се парите во трезорот, туку довербата на клиентите кон 
неа. Таа доверба е резултат на долгогодишен труд и совесна работа 
на банкарските специјалисти. Но, за да се изгради таа доверба, на 
банката ѝ се потребни дополнителни сили, со кои таа ќе влијае врз 
клиентите, за тие подоцна да побараат и дополнителни услуги од 
неа. Тоа е можно само доколку банката ги препознава трошоците 
поврзани со човечките ресурси како инвестиција.

Со почит.

Доц. д-р Синиша Наумоски
Главен уредник

WWW.ABIT.EDU.MK
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АКТИВНОСТИСПОРЕД ПРИМЕРОТ НА ЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ 

Формирана Академијата за банкарство 
и информатичка технологија (АБИТ)

Во присуство на високи банкарски авторитети, меѓу кои, м-р Димитар Богов, гувернер на 
Народната банка, ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, проф. д-р Велимир 

Стојковски, амбасадори, претставници на менаџментот на банките-основачи на Академијата, 
еминентни банкари и професори, на 24 јуни годинава, официјално беше прогласен почетокот на 

активностите, во насока на исполнување на мисијата на новата асоцијација.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Под мотото „Ние создаваме 
успех“, на 24 јуни годинава, 

според примерот на европските 
земји, во Република Македонија 
беше промовирана првата 
сериозна образовна институција 
наменета за банкарски тренинг и 
организација на специјалистички 
семинари. Имено, АБИТ, во хотелот 
„Александар палас“ во Скопје, 
ја одржа својата конститутивна 
седница на која беа промовирани 
органите на Академијата, нејзините 
цели, визија и мисија.
Поддржана од страна на 
трите најголеми банки како 
нејзини полноправни членки, 
вклучително и најголемиот дел 
од преостанатите, во партнерство 
со НБРМ, Економскиот институт 
при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје и Македонска 
берза АД Скопје, оваа нова 
институција отвора ново поглавје 
во банкарството, потполнувајќи 
го јазот меѓу теоријата и 
практиката, меѓу модерното 
и современото, во насока на 
повисоки банкарски стандарди, во 
чекор со современите трендови. 
Оттука, Академијата за банкарство 
и информатичка технологија, 
како асоцијација што отвора 
нова страница во банкарската 
индустрија во Македонија, се 
декларира дека ќе работи на 
исполнување на мисијата за 
создавање на современи концепти 
на специјалистичкото образование 
и да постави нови, професионални, 
образовни стандарди во двете 
на јперспективни и  силно 
поврзани индустрии, банкарската 
и информатичката.

Оваа институција пред себе 
ги поставува и високите 
цели, финансиска едукација 
и зголемување на нивото на 
финансиска писменост на 
населението во Република 
Македонија, помагање преку 
специјализиран тренинг и 
едукација во областите на 
банкарството, сметководството, 
информатичките технологии 
и претприемништвото. Потоа, 
развој на информатичката наука 
и технологија, промоција на 
домашната и интернационалната 
соработка со универзитети, високи 
школи, институти, академии и 
други неформални образовни 
институции. Во нејзините цели 
е запишано и промовирањето 
на претприемништвото, како 
современа деловна и развојна 
филозофија на приватните 
и јавните,  стопанските и 
нестопанските претпријатија.
Н а  н а с т а н о т  п о  п о в о д 
конституцијата на Академијата, 
пред повеќе од четириесет 
високи гости, меѓу кои, ректорот 
на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ – Скопје, проф. д-р 
Велимир Стојковски, претседатели 
и членови на управните одбори 
на банките, универзитетски 
професори, амбасадори, свој 
говор имаа: гувернерот на НБРМ, 
м-р Димитар Богов; претседателот 
на УО на НЛБ Тутунска банка АД – 
Скопје, Ѓорѓи Јанчевски, во улога 
на претседател на здружението 
на банкари; членот на УО на 
Комерцијална банка АД Скопје, 
д-р Маја Стевкова Штериева, во 
улога на претседател на УО на 

Академијата; претседателот на УО 
на ТТК банка АД – Скопје, проф. д-р 
Драгољуб Арсовски, во улога на 
претседател на Академскиот совет 
на АБИТ; и на крајот свое обраќање 
имаше директорот на Економскиот 
институт, проф. д-р Билјана 
Ангелова, во улога на заменик-
претседател на академискиот совет 
на АБИТ.
На крајот, присутните гости, 
поддржувачи на Академијата, 
можеа да се конкретизираат дека 
таа е поставена на три „столба“:

1 Специјалистички семинари и 
обуки за вработени и невработени 
лица, согласно европските 
стандарди на EBTN (Европската 
асоцијација за банкарски тренинг 
со седиште во Брисел) во која АБИТ 
стана придружен член на 25 април 
2014 година. 
2 Издавање на првиот бесплатен 
к в а р т а л н и к  з а  ф и н а н с и и 
„е-Банкар“. Практично, АБИТ, 
преку издавање на бесплатното 
списание „е-Банкар“, ќе има 
цел да направи максимална 
афирмација на банкарските 
субјекти што ќе се вклучат во неа, 
како и на поединците-менаџери на 
банкарските субјекти-поддржувачи 
на Академијата. 
3 Двосеместрални специјалистички 
е д у к а ц и с к и  п р о г р а м и  с о 
трансферни кредити (ЕКТС) во 
партнерство со високообразовни 
установи во земјата и надвор од 
неа.
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АКТИВНОСТИ СПОРЕД ПРИМЕРОТ НА ЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ 

Банкарите го поздравуваат формирањето на АБИТ
Банкарите едногласно го поздравуваат формирањето и работата на Академијата за банкарство. На 
прашањето како гледаат на основањето на Академијата, какви се нивните очекувања и што ќе значи АБИТ 
за банкарската индустрија воопшто, во насока на подигнување на нивото на едукација, сметаат дека со ова 
се подигнува на повисоко ниво професионалниот развој што ќе влијае позитивно на развојот на целата 
банкарска индустрија.

Турхан Адеми, извршен директор на Халкбанк АД Скопје

Во денешно време, колку и да оди напред технологијата, вложувањето во човечкиот 
фактор останува примарна важност за компаниите. Човечката сила и мисла се главните 
фактори што придонесуваат технологијата и потенцијалот да бидат најоптимално 
искористени. Компаниите треба најмногу да внимаваат и да вложуваат во развојот 
на знаењето и во искуството на нивниот персонал. Концептот на Академијата 
за банкарство ќе придонесе да се отстрани недостатокот од унапредување во 
професионалниот развој на вработените во финансиите, претставувајќи вистинско 
освежување за банкарскиот сектор во Република Македонија. Имајќи предвид дека 
целта на оваа академија е да се унапреди и да се развие едукацијата во доменот на 

финансиите и на информатичките технологии, Халкбанк АД Скопје, како банка што својот развој го бележи преку 
постојано инвестирање во подобра финансиска услуга, професионален кадар и напредни технологии, има само 
позитивно гледиште кон нејзиното основање. АБИТ за банкарската индустрија ќе значи напредни, практични и 
актуелни теми и студии на случај, што секогаш се одличен метод за подигнување на едукацијата. Преку размена 
на искуства и предавања од реномирани професионалци, учесниците во Академијата ќе го надградат своето 
образование, што во практика ќе им помогне да понудат иновативни, специјализирани и достапни услуги на 
своите клиенти, што несомнено ќе доведе до целокупен пораст во квалитетот на банкарскиот сектор во РМ.

М-р Тони Стојановски, член на УО на Стопанска банка Скопје

Основањето на АБИТ претставува голем чекор напред во развојот на банкарството во 
Република Македонија и секогаш со него поврзаните информатички технологии. АБИТ 
е институционализација на веќе стекнатата критична маса на знаења и вештини во 
банкарската професија во Република Македонија, меѓутоа и добра појдовна основа за 
иден развој и соочување со предизвиците во банкарството што доаѓаат од околината 
што постојано се менува и секојдневно поставува повисоки барања пред банкарската 
професија. На прашањето какви се очекувањата од АБИТ, Стојановски одговара дека 
очекувањата се големи. „Мислам дека сите чинители на оваа институција треба да 
опстојат на долг рок со високи амбиции, како што е сега на почетокот. Тоа ќе овозможи 

АБИТ да се изгради во место што ќе претставува извор на знаења и вештини во банкарската професија за многу 
идни генерации на банкари во Република Македонија, спојувајќи го искуството, потребите и пред сè создавајќи 
мостови за целосно интегрирање на банкарската професија во Република Македонија во европските текови и 
обезбедување на непречен и континуиран трансфер на банкарско знаење, искуство и вештини од ‘најдобрите’ 
во европски и светски рамки“, вели Стојановски.

М-р Бесим Билали, главен оперативен директор на Македонската банка 
за поддршка на развој

Основањето на АБИТ е многу важен настан, смета Билали, кој ќе има позитивен 
импакт во банкарскиот сектор во Македонија. „По примерот на европските искуства, 
сметам дека институциите како АБИТ се поткрепа на банките и на финансиските 
институции, од аспект на едукација и обука на вработените. Активностите на АБИТ 
ги гледам во функција на поголема посветеност кон вработените, како најважен 
чинител во секоја економска дејност. Со АБИТ ќе се покрие еден празен простор, 
т.е. тоа е институција што ќе врши континуирана едукација и обука на вработените 
од банките и од другите институции. Особено важно е што обучувачите ќе бидат 

професионалци, кои ќе го споделат нивното искуство и стручното знаење. Моите очекувања се дека ќе се 
подигне квалитетот на едукацијата, а со тоа и квалитетот на услугите што ги нудат банките“, заклучува Билали.
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АКТИВНОСТИСПОРЕД ПРИМЕРОТ НА ЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ 

М-р Владимир Ефтимоски, претседател на УО на Стопанска банка Битола

Основањето на Академијата за банкарство и информатичка технологија е голем 
позитивен чекор кон креирањето квалитет и додадена вредност, не само во 
финансискиот сектор туку и во целокупната економија на државата. Очекувањата се 
преточени во визијата и мисијата на АБИТ, за кои ние, првите директори на сите банки 
од земјата, со целото свое знаење и искуство заеднички се заложивме. Значењето 
за банкарската индустрија е огромно, бидејќи преку активностите на Академијата 
банките ќе добијат на располагање квалитетен стручен кадар, кој ќе биде подготвен 
да одговори на предизвиците и новините и ќе може навреме да ги согледа и да 
предупреди на ризиците. Од друга страна, за населението ќе овозможи едукација 

и зголемување на нивото на финансиска писменост, што ќе овозможи креирање на нови софистицирани 
производи во финансиската индустрија. Сето ова говори за комплементарноста и за придонесот на Академијата 
на страна на понудата (банките) и на побарувачката (населението, фирмите), што на крајот, на ниво на цела 
држава, треба да придонесе за економски просперитет и за пораст на домашниот бруто-производ, смета 
Ефтимоски.

Станимир Станчев, извршен директор-член на УО на Централна 
кооперативна банка

Основањето на Академијата за банкарство и информатичка технологија (АБИТ) во 
делот на банкарство, како прва академија од ваков тип во земјата, со своите цел, 
мисија, визија и концепт, овозможи нова перспектива во промоцијата на нови 
специјалистички знаење од современото банкарско работење. Со формирањето на 
АБИТ, банкарскиот сектор и банките во Република Македонија добиваат непосреден 
партнер во професионалната едукација, кој ќе може соодветно да одговори на 
современите предизвици од банкарското работење. Како член на УО на Централна 
кооперативна банка АД Скопје, целосно го поддржувам основањето на АБИТ и се 

надевам дека ќе биде исклучително квалитетно надополнување на постоечките процеси на континуираната 
професионална едукација како во нашата банка, така и во другите банки. Во однос на идната улога и значењето 
на АБИТ во банкарската индустрија, а во насока на подигнување на нивото на едукација, сметам дека доколку 
се обезбеди континуитет на квалитетна понуда на активности и нивна реализација, придобивката за нас – 
банките, но и за целата банкарска индустрија, ќе биде повеќекратен. Една од придобивките ќе бидат врвни 
професионални кадри, на кои ќе може да се базира континуиран развој на банките индивидуално гледано, 
но и на целиот банкарски сектор, а ќе може да се смета и на позитивни ефекти од развој и унапредување на 
сите процеси и аспекти од деловното работење, заклучува Станчев.

Дамир Кудер, член на УО на НЛБ Тутунска банка

Основањето на АБИТ е потребна и затоа добредојдена иницијатива, банкарскиот 
сектор да се обедини на поле на размена на знаење и на добри практики. Очекувам 
АБИТ да стане лидерска институција во областа на едукација на целокупниот кадар 
на банкарскиот сектор во Македонија. Од исклучително значење е сертифицирањето 
на програмите на Академијата, што дава гаранција за систематичен развој и држење 
чекор со светските новитети на подрачјето на финансиите воопшто.

Ангела Ристова, раководител на Дирекцијата за човечки ресурси на 
Охридска банка

Основањето на ваков тип на специјализирана академија е од исклучително значење за 
развој и едукација на професионалците од банкарската индустрија и информатичката 
технологија, можност за стекнување со специјализирано знаење и практика, како 
и интернационална соработка со универзитети и академии од другите европски 
држави. Очекувам АБИТ да ги оствари сите зацртани цели и да стане реномирана 
и препознатлива институција, што ќе ги следи светските модерни трендови во 
едукацијата на банкарскиот кадар и нивниот континуиран развој, овозможувајќи 
банките да регрутираат и да располагаат со високи стручни и компетентни човечки 

ресурси, што ќе го подигнат нивото на професионализам и квалитет на финансиските услуги во Македонија.
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АКТИВНОСТИ ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА

Академијата за банкарство и информатичка 
технологија стана членка на Европската 
банкарска тренинг асоцијација од Брисел
По позитивната препорака дадена во Даблин, Ирска, на 25 април годинава, Европската 
банкарска тренинг асоцијација од Брисел ѝ даде големо меѓународно признание на 
македонската академија, со тоа што ја официјализираше потврдата за прием на своето 
генерално собрание во Хелсинки, Финска, на 27 јуни годинава.

Академијата за банкарство и 
информатичка технологија 
стана придружна членка 

на  Европската  банкарска 
тренинг асоцијација од Брисел. 
На свечената манифестација, 
во рамките на генералниот 
состанок на земјите-членки, што 
се одржа на 25 јуни, годинава во 
Хелсинки, Финска, претставникот 
на македонската асоцијација за 
банкарски тренинг – АБИТ, доц. д-р 
Синиша Наумоски, во пресрет на 
гласањето од страна на членовите 
на бриселката асоцијација, ќе 
истакне:
„...Искрено се надевам дека 
денеска, вие сите заедно ќе ѝ дадете 
силна поддршка на Академија 
за банкарство и информатичка 
технологија и официјално да стане 
– Associate Membership на EBTN 
(Еuropean banking and financial 
services training association). Тоа ќе 
биде голема чест за нас, но и голема 
обврска да ги застапуваме и да ги 
браниме целите на EBTN. Исто така, 
сакам јавно да се заблагодарам 
на членовите на Board of Direc-
tors на EBTN, кои едногласно на 
25 април во Даблин (Ирска) дадоа 
позитивна препорака за влез на 
нашата академија како Associate 
Membership.“
На состанокот во Хелсинки, 
македонската академија го 
потврди својот статус на 
асоцијација што рамноправно 
со европските партнери ќе 
расправа и ќе креира политики 
за поуспешно водење и напредок 
на банкарското сертифицирано 
едуцирање,  во  чекор со 
современите банкарски трендови 
и текови. Имено, на Генералното 
собрание, извршниот директор 
на Академијата, изразувајќи го 
задоволството од поддршката 
што сите членки на бриселската 

асоцијација едногласно ја 
дадоа кон институцијата што ја 
води, истакна дека во неговата 
земја, дел од водечките луѓе 
во Централната банка, како 
и повеќе од десет генерални 
директори на комерцијалните 
банки, вклучително и самиот тој, 
како млад научно-истражувачки 
работник, си поставиле цел: 
АБИТ да врши финансиска 
едукација и зголемување на 
нивото на финансиска писменост 
на населението во Република 
Македонија, како и да одржува 
специјализиран тренинг и 
сертифицирани специјалистички 
семинари за  банкарските 
работници во согласност 
европските стандарди.
Со добивањето на статусот – 
придружен член во европското 
семејство за банкарски тренинг, 
на долг рок, Академијата ќе 
добие право да биде единствена 
од Република Македонија и 
од регионот акредитирана 
за програмата „Certificate in 
Banking (EFCB)“. Ова ќе значи 
стандардизирање на македонските 
банкарски работници со колегите 
од ЕУ и од целиот свет, каде што 
ваквата диплома (ЕУ-сертификат) 
„EFCB“ има важност.
Освен тоа, АБИТ ќе се залага и 
за афирмација на банкарските 
субјекти од една, и образовните 
институции, од друга страна. 
Меѓу приоритетите на новата 
македонска академија јасно 
се издвојуваат работите на 
доближување на банкарската 
фела до бизнис-секторот преку 
специјализиран тренинг и 
сертифицирани специјалистички 
семинари согласно европските 
стандарди на EBTN.
Во своето обраќање пред 
банкарите, членки на EBTN, 

Наумоски потенцираше дека 
во Република Македонија 
постои јаз помеѓу банкарскиот 
сектор и потенцијалните нови 
претприемачи. „Таквиот јаз сè 
повеќе се продлабочува. Токму 
затоа оваа нова академија за 
банкарство ќе дава практични 
совети и помош при кредитирањето 
и изработката на бизнис-планови 
за апликација во банките на новите 
и младите претприемачи. За таа 
цел, во себе интегрира голем број 
на банкарски експерти и членови 
на УО, повеќе од 20 членови-
менаџери на банки“, ќе дополни 
Наумоски во неговото обраќање 
пред Генералното собранието во 
Хелсинки.
Академијата за банкарство е 
пред голем предизвик, добивајќи 
го членството во европската 
асоцијација, да покаже дека е 
рамноправен правен субјект, 
со капацитет и знаење што 
банкарските експерти ќе го 
покажат пред европските колеги.
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АКТИВНОСТИЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА

Доц. д-р Синиша Наумоски:
Банкарската индустрија – пријател на компаниите

„Ние во АБИТ говориме дека банкарската индустрија е голем 
пријател на компаниите и населението, а не непријател поради 
високите камати. Јас би рекол само државите и поединците кои 
имаат перфектни односи со банкарите се богати држави, а со 
тоа банките се уште побогати. Тоа е добро! Банките ќе враќаат 
назад во бизнис-секторот, многу повеќе пари. Банкарите се наши 
најголеми пријатели и на макроплан и на микроплан. Никако 
поинаку! Мојата Влада го знае ова, затоа и ги почитува“.

За современото банкарство
Довербата на клиентите најважна

Во современото банкарство најважната активност на 
банката не се парите во трезорот, туку довербата на 
клиентите во неа. Ставот на Академијата за банкарство 
е дека таа доверба е резултат на долгогодишен труд 
и совесна работа на банката со клиентите. Меѓутоа, 
денес, се поставува следново прашање: Дали парите 
се основна и единствена активност на комерцијалните 
банки? Современото банкарство денес, во услови 
на пазар на совршена конкуренција, како главна и 
единствена цел за себе си поставува да овозможи 
долгорочна доверба и сигурност за своите комитенти, 
наспроти сега веќе застарената цел на секој менаџмент 
– максимизација на профитот.

Прв работен состанок на Управниот одбор на АБИТ

Во просториите на Комерцијална банка АД Скопје, на 
ден 16.09.2014 година во 10 часот, се одржа првиот 
работен состанок на Управниот одбор на Академијата 
за банкарство и информатичка технологија (АБИТ), во 
состав: проф. д-р Фадиљ Бајрами, проф. д-р Билјана 
Ангелова, проф. д-р Евица Делова Јолевска, д-р Маја 
Стевкова Штериева, Диомидис Николетопулос, м-р 
Тони Стојановски, Николче Петковски, м-р Драги 
Тасевски, Наталија Алексова, м-р Милена Перчинкова, 
м-р Бесим Билали, м-р Владимир Ефтимовски, Ангела 
Ристова, м-р Сашо Димитријоски, д-р Нина Фити 
Неделкова и доц. д-р Синиша Наумоски.
Имено, седницата ја отвори претседателот на 
одборот, д-р Маја Стевкова Штериева, со свое кратко 
обраќање и давање предлог за дневниот ред, на 
кој, како прва точка беше дискутиран деловникот 
за работа. Во понатамошниот тек на состанокот беа 
врачени одлуките за избор на членови на УО на 
АБИТ и потврдите за членство на банките што веќе 
го потпишаа Договорот или веќе имаат донесено 

позитивни одлука на нивните УО. Повеќето од присутните се произнесуваа по основа на значајни точки 
за досегашното и за идното финансиско дејствување на Академијата и за таа цел, од страна на извршниот 
директор, беа презентирани финансиските показатели за идниот период, поточно во академската 2014/2015 
година. На крајот, беа објавени и резултати од направениот избор по основа на претходна евалвација на 
банките, во делот на специјалистички семинари, така што, се констатираше дека Академскиот совет може 
да се состане веднаш и таквите резултати од евалвацијата да ги официјализира во програмата за работа 
на АБИТ 2014/2015 и да ги објави на веб и на социјалните медиуми.
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ПОДДРШКА

ЦЕнТрАлнАТА БАнкА cо ПоддршкА нА АБИТ
СТрУчно оБрАзовАнИЕ зА 
УСПЕшноСТ во рАБоТЕњЕТо 
нА БАнкИТЕ
Централната банка ќе даде силна поддршка на секоја 
иницијатива на банките да вложуваат во усовршување и 
унапредување на знаењата и вештините, што има цел да 
создаде профил на банкар, кој ќе може успешно да се справува со 
предизвиците и ризиците во современото деловно опкружување.

Гувернерот на НБРМ, м-р Димитар 
Богов, во своето излагање на 
конститутивната седница на 

Академијата за банкарство, го изрази 
својот став дека Централната банка 
ќе даде силна поддршка на секоја 
иницијатива на банките да вложуваат 
во усовршување и унапредување 
на знаењата и вештините, што има 
цел да создаде профил на банкар, 
кој ќе може успешно да се справува 
со предизвиците и ризиците во 
современото деловно опкружување. 
Според тоа, комерцијалните банки, 
кај нас, мораат да го усовршуваат 
своето знаење и да бидат во чекор 
со современите банкарски трендови 
и регулативи. Во контекст на ова, м-р 
Богов ќе истакне:
„Навистина е задоволство кога ќе 
се види дека банките не се само 
конкуренти на пазарот туку знаат 
и да соработуваат, така и треба 
да биде, бидејќи имаат како цел – 
меѓусебен натпревар на пазарот за 
придобивање клиенти“.
Според зборовите на гувернерот, 
банките имаат и заеднички 
интереси. Имено, постојаната обука 
и образование на своите кадри 
претставува заеднички интерес 
на банките. Практично, м-р Богов 
смета дека со нудење на подобри 
услуги, банките имаат и заеднички 
интереси со којшто можат заеднички 
да настапуваат. Таков еден заеднички 
интерес е постојаната обука и 
образование на своите кадри, што 
несомнено, во заедништво, банките 
поефикасно и поефективно би ја 
постигнале оваа цел. Ова негово 
тврдење, од своја страна, подразбира 
дека со пониски трошоци банките 
можат да си обезбедат во целост 
континуирана едукација на својот 
кадар. Тоа е така, ако се знае дека 
стручниот кадар е секако еден од 
носечките столбови за развојот на 
банките.
Во функција на поддршка на стручното 

образование, според зборовите 
на гувернерот, Народната банка ја 
поддржува Академијата за банкарство 
и информатичка технологија и смета 
дека со нејзиното појавување се создава 
заедничка платформа на банките за 
поуспешна едукација и унапредување 
на знаењето за најновите случувања 
во банкарските системи во светот, 
како и за пренесување на најдобрите 
практики на управување со ризиците 
во македонскиот банкарски систем. Во 
таа насока, тој ќе додаде:
„Ѝ посакувам успешна работа, 
успешен развој на Академијата 
и Народната банка ќе биде тука 
за да ѝ помогне во нејзиното 
функционирање, да обезбедува 
стручен кадар, предавања и сè што 
ќе биде потребно од нас“.
Понатаму, тој продолжува: „Се 
надевам дека и во иднина ќе 
бидеме дел од развојните проекти 
на банките што ќе придонесат 
за поквалитетно и поуспешно 
управување со ризиците, а со тоа и 
за посигурен и стабилен банкарски 
систем што е услов за развој и 
напредок на економијата и земјата 
во целина“.
Имено, нема дилеми во тврдењето 
што вели: доколку банките вложуваат 
во едукација и знаење, ќе можат да 
очекуваат успешност во справувањето 
со ризиците. Практично, денес, во 
услови на нестабилност 
на пазарите и светската 
економија, банките мораат 
да го усовршуваат своето 
знаење и да бидат во чекор 
со современите банкарски 
трендови и регулативи. 
Оттука, гувернерот со право, 
при неговото обраќање на 
конститутивната седница, 
забележува дека банките 
се клучни актери во 
архитектурата на секој 
финансиски систем и вели 
дека тие имаат суштинско 

значење за секоја национална 
економија. Исто така, тој смета 
дека динамичните промени на 
финансиските пазари во светот имаат 
силно влијание врз работењето на 
банкарската индустрија и токму затоа 
ќе додаде:
„Само со понатамошно стручно 
усовршување на банкарските 
кадри, следење на трендовите 
во банкарството и размена 
на заедничките искуства се 
овозможува успешно етаблирање 
во современите финансиски текови 
и јакнење на банкарскиот систем“. 

Прв промотивен 
специјалистички семинар
Под мотото „Денови на специјалистичко 
банкарство“, Академијата за банкарство 
и информатичка технологија – Скопје, 
во соработка со Хрватскиот институт за 
банкарство и осигурување – Загреб и 
наши домашни предавачи, истакнати 
експерти од НБРМ, темелно и целосно 
ги запознаа учесниците со најдобрите 
практики на управување со ризикот 
во глобалната финансиска криза. 
Имено, на семинарот беше ставен на 
регулаторната рамка на банкарското 
работење – Базел 3 и Директивата 
за капитални барања на ЕУ, што 
претежно ќе влијае на работењето на 
банките во следната деценија. За таа 
цел, презентацијата на проф. д-р Иван 

ГУВЕРНЕР НА НБРМ, М-Р ДИМИТАР БОГОВ
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АБИТ – придружна членка на 
EBTN од Брисел 

Во насока на европската научна интеграција, 
м-р Богов ќе рече: „Очекувам со отворањето на 
центарот за обука за банкарство во Република 
Македонија, како придружна членка на 
најголемата асоцијација во Европа за обуки 
во областа на банкарството и финансиските 
услуги, European Banking & Financial Services 
Training Association од Брисел, да се пренесат 
високите стандарди за обука во областа на 
банкарското работење“.
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Шверко вклучуваше примери од бизнис-практики на банките во 
Хрватска и во регионот.
Според мислењето на гувернерот, за почит е тоа што првиот 
промотивен семинар беше посветен на значајна и актуелна тема 
што овозможи банките да ја зголемат свесноста за промените што 
ќе следат, истовремено да се запознаат со најдобрите практики за 
спроведување на оваа комплексна регулатива.
„Од таа причина, мене ми претставува чест и задоволство што 
имам можност да присуствувам денеска на презентацијата 
на Академијата за банкарство и информатичка технологија и 
нејзиниот прв промотивен специјалистички семинар“, истакна 
м-р Богов.

Регионот со големи 
последици од кризата
Македонија со 
пониско ниво на 
нефункционални 
кредити
Според тврдењата на гувернерот, 
последиците од светската финансиска 
криза, како и должничката криза, 
силно се почувствуваа во економиите 
на земјите од регионот со негативни 
последици врз нивните банкарски 
системи што се соочуваат со високо 
ниво на нефункционални кредити. 
Понатаму, тој истакнува дека кај нас, за 
среќа, состојбата иако е во таа насока, 
сепак стоиме многу подобро отколку 
другите земји во регионот. Секако, 
тоа има влијание и врз апетитот на 
банките за иден кредитен растеж и врз 
капацитетот за пораст на целокупната 
економија, затоа секоја добра 
практика за намалување на нивото на 
нефункционалните кредити е повеќе од 
добредојдено.

АБИТ-анализа:
Според извештаите на НБРМ за 2013 
година, може да се забележи дека 
структурата на кредитната изложеност 
во Република Македонија, според 
категоријата на ризик, е во значителна 
мера поголема кај правните лица, во 
сооднос на онаа кај физичките лица. 
Имено, вкупниот износ на кредити 
што имаат нефункционален статус 
кај правните лица за 2013 година 
изнесува 345 милиони евра (збирно 
од трите категории на ризик: В, Г и Д) 
или 9,3% од вкупните кредити. Додека 
пак, нефункционалните кредити кај 
физичките лица за категории на ризик 
В, Г и Д изнесуваат 95 милиони евра или 
2,5% од вкупните кредити. Споредбено, 
за разлика од нас, состојбите во 
структурата на кредитната изложеност 
на земјите-членки на ЕУ со посебен 
осврт на Република Хрватска се многу 
полоши и изгледаат вака: вкупниот износ 
на кредити што имаат нефункционален 
статус кај правните лица за 2013 година 
изнесува 5,9 милијарди евра. Оттука, 
високи 4 милијарди евра или 28,2% од 
вкупните кредити на банките припаѓаат 
на правни лица, додека 1,9 милијарди 
евра или 11,1% од вкупните кредити на 
банките се на физички лица. 
(Извор: Хрватска Народна банка)

ГУВЕРНЕР НА НБРМ, М-Р ДИМИТАР БОГОВ ПОДДРШКА

Нова спогодба Базел 3  
Промените во меѓународната 
регулаторна рамка 
Базелскиот комитет во 2009 година почна со изработка на 
новата спогодба (Базел 3). Новата спогодба првпат ги зајакна 
стандардите на адекватност на капиталот (конверзациски и 
контрацикличен „buffer“ и со тоа се дефинира минималното 
ниво на финансиска потпора, промени во дефинирањето 
и содржината на регулираниот капитал итн.), експлицитно 
дефинирајќи ги стандардите за адекватност на ликвидноста 
(воведени се минималните барања за ликвидноста преку 
воведување на две ликвидносни стапки, како и дополнителни 
барања на ликвидноста преку збир на показателите за 
мониторинг на ликвидноста). Новиот договор има цел да ја 
подобри способноста на Комитетот, да ги апсорбира загубите 
на целиот банкарски сектор, да направи подобрување на 
управувањето со ризикот и со корпоративното управување и да 
ја зајакне транспарентноста на комерцијалните банки.

„Промените во меѓународната регулаторна рамка што беа 
преточени во концептот Базел 3, што во своето средиште го 
има зајакнувањето на отпорноста на банкарските системи преку 
повисока регулаторна стапка на адекватност на капиталот 
и регулаторно одредени коефициенти за ликвидност, ќе 
предизвикаат промени и во банкарското опкружување и 
во нашата земја. Македонското законодавство постојано ги 
следи светските практики и се усогласува со меѓународната 
регулаторна рамка поради што промените предизвикани од 
Базел 3, ќе бидат преточени и во домашната регулатива, но 
секако тоа ќе оди постепено“, истакнува гувернерот м-р Богов.



ПОДДРШКА

Современите банкарски трендови и развојот 
на информатичката технологија ја наметнува 
потребата од освежување на знаењата и едукација 

на банкарските работници. Експертите од академската 
фела и оние од практиката сè повеќе ја истакнуваат 
потребата од постојана едукација и стекнување со нови 
знаења и вештини, што банкарските работници, како и 
вработените во другите финансиски институции ќе ги 
направат поефикасни во изведувањето на секојдневните 
работни задачи. Економскиот институт при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, како научно-образовна 
институција, перманентно го поддржува едукативниот 
процес и подигнувањето на нивото на знаење во 
областа на финансискиот менаџмент и банкарството, 
претприемништвото, бизнис-менаџментот и другите 
организациски сфери во корпоративниот сектор за 
потребите на сите што се заинтересирани за унапредување 
на своите знаења и вештини. Институтот, како дел од 
Академскиот совет и Управниот одбор на Академијата 

за банкарство и информатичка технологија, дава голема 
поддршка на работењето на Академијата. Оттаму сметаат 
дека АБИТ има мисија и визија и понатаму да ги развива 
компетенциите и знаењата, вештините на вработените во 
банките да креира и да испорачува специјализирани обуки 
за вработените во банкарскиот сектор, но и да даде свој 
придонес и во процесот на зголемување на финансиската 
писменост на населението во Република Македонија. Во 
тој домен, преку својата активност, а во соработка со 
АБИТ ќе се креираат специјализирани обуки, што, освен 
за банкарскиот сектор, ќе бидат наменети за останатите 
сектори, обуки за потенцијални и постојни претприемачи, 
со единствена цел да ја подобрува комуникацијата и 
координацијата помеѓу бизнис-секторот и банките, сметаат 
од Економскиот институт.

Меѓународното и домашното опкружување 
рапидно се менуваат
АБИТ ќе соработува со Европската банкарска асоцијација за 
испорачување на тренинг-обуки. На тој начин ќе испорачува 
сертифицирани обуки од областа на банкарството, 
осигурувањето и финансиите воопшто. Според зборовите 
на проф. д-р Билјана Ангелова, директор на Економскиот 
институт, оние што ќе ги испорачуваат обуките, во 
рамките на банкарската академија, се универзитетски 
професори, експерти од практиката, луѓе коишто со 
своето знаење, искуство, експертиза и практика ќе можат 
да ги зголемат вештините, знаењата, капацитетите, 
на сите што се вработени во финансиската индустрија. 
Учеството на Економскиот институт, кој ќе дава едукативна 
поддршка во имплементацијата на целите на АБИТ за 
унапредување на знаењата на персоналот вработен во 
банките, претставува можност за континуиран придонес 

Едукација за поквалитетни човечки 
ресурси во финансискиот сектор
Потребата од формирање на АБИТ како 
институција произлегува од фактот што 
меѓународното и домашното опкружување 
рапидно се менуваат, особено по финансиската 
криза од 2008 година наваму, откако се 
создаде сосема поинаква деловна клима. Се 
менуваат начините на коишто се извршуваат 
класичните банкарски трансакции, што 
се однесуваат на операции во финансиски 
инженеринг, инвестициско банкарство итн.

ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ СКОПЈЕ
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кон пошироката деловна заедница. 
Во своето долгогодишно постоење, 
Економскиот институт е позициониран 
како значаен фактор на развојот на 
економската мисла во државата и 
нејзината имплементација ќе учествува 
во успешното разрешување на сите 
практични проблеми во оваа сфера. 
Повеќе од шест децении успешно 
реализира научно-истражувачки 
активности од областа на економските 
науки, образованието, оспособува 
и усовршува научно-истражувачки 
кадри, создава и развива научно-
истражувачка инфраструктура, развива 
издавачка дејност, како и други работи 
непосредно врзани со остварувањето 
на основната дејност.
Во своето излагање, во рамките на 
конститутивната седница на АБИТ, 
меѓу другото, таа истакна дека 
потребата од формирање на ваква 
институција произлегува од фактот 
што меѓународното и домашното 
опкружување рапидно се менуваат, 
особено по финансиската криза од 
2008 година наваму, откога се создаде 
сосема поинаква деловна клима. „Се 
менуваат начините на коишто се 
извршуваат класичните банкарски 
трансакции, од наједноставните до 
најсложените, што се однесуваат на 
операции во финансиски инженеринг, 
инвестициско банкарство итн.“, истакна 
Ангелова.

Кризата наметна дилеми
Финансиската криза од 2008 година 
упати многу прашања и дилеми 

околу управувањето со ризиците 
во банкарството,  кредитниот 
ризик, ризикот на солвентноста, 
ликвидоносниот, оперативниот ризик и 
сите останати ризици во банкарството, 
начинот на управување, односно 
балансирање меѓу адекватноста на 
капиталот и профитабилноста на 
банките. Со тоа, се менува структурата 
на управување во банките, истакна 
Ангелова пред банкарската елита на 
конститутивната седница што се одржа 
на 24 јуни годинава во Скопје. Ваквите 
процеси наметнуваат и следење на 
трендовите, едукација и оспособување 
на банкарската индустрија да одговори 
на предизвиците. 
Информатичката технологија длабоко 
навлегува во сите сектори, па така и 
во банкарскиот сектор, отворајќи 
широко поле за развој на нови 
банкарски производи, процедури 
итн. Сето ова и многу друго е доволна 
причина за понатамошен развој и 
освежување, обновување на знаењето 
на вработените во финансиската 
индустрија. АБИТ ќе се базира на 
едукации и семинари, што ќе значат 
примена на теоретските постулати 
во практиката, во применетото 
банкарство, во применетите финансии, 
во применетите теоретски знаења 
од областа на осигурувањето и сè 
она што претставува главно јадро на 
деловните банки. Се надевам дека ова 
ќе значи зголемување на квалитетот 
на човечките ресурси во финансискиот 
сектор.

Економскиот  институт  при 
Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, како научно-
образовна институција, која е дел 
од Академскиот совет и Управниот 
одбор на Академијата за банкарство 
и информатичка технологија, дава 
голема поддршка на работењето на 
Академијата.

Проф. д-р Билјана Ангелова, 
директор на Економскиот 
институт

ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ СКОПЈЕ ПОДДРШКА
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Банкарскиот сектор вложува во 
едукацијата на вработените. 
Банкарите оценуваат дека 

ги следат современите трендови 
во банкарското работење, а тоа 
го постигнуваат преку постојана 
едукација на своите тимови. 
На оваа тема своите ставови ги 
истакнува и д-р Маја Стевкова 
Штериева, член на Управниот 
одбор на Комерцијална банка АД 
Скопје.

Колку е фокусиран 
банкарскиот сектор на 
зајакнување на сопствените 
капацитети и на тимовите 
за работа?
Би можело слободно да се каже 
дека банкарскиот сектор е еден 
од водечките во едукација на 
кадрите и воведување на нови 
производи за Банкарскиот сектор е 
еден од водечките во едукација на 
кадрите и во воведување на нови 
производи за своите клиенти, како 
за правните, така и за физичките 
лица. За да може да се оствари тоа, 
потребна е постојана едукација на 
кадарот, како преку формалните 
начини на едукација, така и преку 
постојани обуки во примената на 
нови производи, методи на работа, 
организација приспособена на 
новите трендови. Ако влезете во 
која било банка во Македонија 
ќе видите дека образованието не 
престанува со завршувањето на 
формалното образование, односно 
со факултетите, без оглед дали е 
економски или правен факултет, 
информатичка технологија или 
некој друг факултет, вработените 
често одлучуваат да продолжат 

со посетување на дополнителни 
курсеви, како и да одат на 
последипломски студии.
Ние, во банките, имаме голем 
број млади луѓе кои континуирано 
продолжуваат со магистерски 
студии,  со подготовка за 
докторски дисертации,  со 
научно-истражувачка работа 
итн. Настрана од тоа, речиси сите 
банки во Македонија, особено 
оние банки што се членови 
на банкарски групации, имаат 
интерни едукативни центри. Оние 
што не се членови на групации, 
како што е Комерцијална банка, 
имаат интерни модели за обука на 
своите вработени и континуирано 
организираат обуки. Тоа можат да 
бидат специфични обуки што се 
однесуваат на конкретна област, 
производи и услуги што се нудат 
на клиентите, но мoжат да бидат 
и обуки за односи со клиенти 
(softskills), со што се настојува 
да се подобри работењето со 
клиентите и, општо, да се подобри 
шалтерското работење.
Генерално, банките водат особена 
грижа за понатамошната едукација 
и обука на своите вработени. 
Банкарските работници постојано 
се испраќаат на обука во странство 
со цел колку што може повеќе да 
се следат светските трендови и да 
се воведуваат нови производи и 
услуги што ги нудат банките во 
другите земји.

Можеме ли да 
дефинираме дека имаме 
високоедуциран стручен 
кадар во македонскиот 
банкарски систем?

Да, банките во Македонија 
имаат едуциран и стручен 
кадар, а тоа може да се потврди 
преку образовната структура 
на вработените во банкарскиот 
систем што се подобрува секоја 
година. Во еден период можеше да 
се забележи дека во банките многу 
често работеа луѓе само со средно 
училиште, што беше наследство 
од минатото што се менува со 
текот на времето. Така, со секоја 
нова генерација на нововработени 
млади луѓе, во банките се менува 
образовната структура и тие 
сè повеќе се унапредуваат. Врз 
основа на официјално објавените 
податоци од страна на НБРМ, за 
квалификациската структура на 
вработените на ниво на банкарски 
систем може да се види дека во 
изминатите десетина години 
имало значително подобрување. 
Имено, учеството на вработени со 
високо образование, магистратура 
и докторат од 36,7% е зголемено 
на 79,4%, додека останатото е во 
полза на вработените со средно и 
вишо образовани.

Банкарскиот сектор 
е  водечки во едукација 
на кадри

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АБИТ

............................................................
Банкарскиот сектор, меѓу останатите сектори во 
економијата, е еден од водечките за едукација на кадрите 
и во воведувањето на нови производи за своите клиенти, 
како за правните така и за физичките лица.

............................................................

Д-р Маја Стевкова 
Штериева, 
член на Управниот одбор на 
Комерцијална банка АД Скопје
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Во рамките на една 
деловна година, колку е 
застапен тој едукативен 
дел во програмите, во 
активностите во една 
банка?
Во текот на една година постојат 
цела низа различни видови обуки на 
коишто се упатуваат вработените. 
Би можела да зборувам за 
случајот на Комерцијална банка, 
а не поединечно за секоја банка, 
но мислам дека, генерално, 
станува збор за сличен пристап 
и во останатите комерцијални 
банки во Република Македонија. 
Секако, овде не ги земам предвид 
НБРМ, како централна банка, и 
Македонската банка за поддршка 
на развој, поради нивните разлики 
со останатите банки. Така, може 
да се каже дека вработените од 
сите сектори од најниското ниво 
или од референтското ниво, па до 
нивото на секторски директори, 
во текот на годината имаат 
континуирани обуки, што можат 
да се однесуваат на примена на 
одредени специфични производи 
или услуги што се новововедени, 
но и на новини во банкарското 
работење, светски практики, 
м е ѓ у н а р о д н и  п р о ц е д у р и . 
Истовремено, континуирано се 
прават обуки и на шалтерските 
работници, на вработените 
кои работат со клиенти и имаат 
постојана комуникација со 
клиентите: како да се реализира 

продажба на нови производи, 
како кај новите производи да се 
појасни на клиентите начинот 
на нивната употреба итн. Сите 
нивоа на вработени, почнувајќи од 
референтското ниво, па понатаму 
до раководните нивоа во банката, 
вклучително и менаџерскиот тим, 
во текот на годината подлежат на 
одреден број часови или одреден 
број на одредени видови обуки 
со коишто се подобрува нивната 
едукација и подготвеноста за 
исполнување на работните задачи.

Што може да се очекува од 
банкарскиот сектор, како 
новина на ова поле, во 
наредниот период?
Тоа што ние, како банки, го 
почувствувавме во изминатиов 
период е потребата за едукација 
на повисоко ниво, и покрај тоа 
што има квалитетна понуда на 
семинари од страна на различни 
куќи во Република Македонија. 
Добро е да постои нешто што ќе 
биде една интегрирана платформа 
што е поддржана од сите банки, 
што ќе има цел обезбедување на 
квалитетна едукација во областа 
на банкарството, за обезбедување 
на сите видови обуки. Тука можеме 
да зборуваме и за специјалистички 
обуки и за специфични обуки што 
се однесуваат на примена на 
одредени акти што претставуваат 
регулатива, правилници, одлуки 
што ги носи Централната банка 
или други институции. Токму во таа 
смисла е формирана Академијата 
за банкарство и информатичка 
технологија (АБИТ), која беше 
промовирана и на 24 и 25 јуни 
годинава првпат го одржа првиот 
семинар. Имено, станува збор 
за фондација, што е поддржана 
од банките, иако банките не се 
нејзини директни основачи. 
Оваа поддршка ќе се реализира 
преку учество на претставници 
на банките во Управниот одбор 
и во Академскиот совет на АБИТ. 
Понатаму, овие претставници ќе 
даваат свој придонес во начинот 
на организирање на семинарите 
и обуките, темите што ќе бидат 
покриени со оваа академија, 
изборот на предавачи и слично. 
Генерално, целта на Академијата 
ќе биде организирање на стручни 
семинари и обуки, од една 
страна, и издавачка дејност преку 
издавање на стручното списание 

и промоција на едукацијата на 
банкарскиот кадар, од друга 
страна. Пред многу години, имавме 
едно специјализирано банкарско 
списание што се занимаваше 
исклучиво со банкарски теми. Во 
моментов имаме различни видови 
на економски списанија, но нема 
нешто што конкретно се однесува 
на банкарството, така што таа 
празнина би била пополнета на 
овој начин. Со развојот на АБИТ 
се планира да се организираат и 
двосеместрални специјалистички 
програми со трансферни кредити, 
што можат да бидат искористени за 
поинакви видови на дополнителна 
едукација. Практично, со тоа 
би можело да се создаде еден 
поинтегриран пристап само за 
банките и за нивните потреби.

Што очекувате да се 
постигне со Академијата?
Главните очекувања се насочени 
кон тоа Академијата да направи 
интеграција меѓу потребните 
знаења на ниво на банкарскиот 
систем. Во моментот тоа е застапено 
поединечно кај секоја банка преку 
своите индивидуални програми, 
своите програми интегрирани во 
нивните групации што ги имаат 
дел од банките, како и програми 
што ние во своите институции ги 
организираме и притоа секој на 
свој начин ги решава проблемите 
на едукацијата. Со ова би можело 
да се направи единствен пристап 
меѓу банките во дополнителната 
едукација, што би била поврзана, 
би овозможила размена на 
искуства, корисни дискусии, 
вклучување на Централната банка 
и примената на регулативата 
на Централната банка.Еден 
од моделите за практично 
обучување на банкарите, што во 
Европа и во светот се применува, 
се таканаречените купови. Во 
овој случај, тоа би било АБИТ-
куп, каде што станува збор 
за симулации на банкарски 
активности и ИТ-активности. Други 
потенцијални можности за обука 
се таканаречените школи: школи 
за сметководство и финансии, 
за банкарство и информатичка 
технологија, што повторно ќе 
произлезат од потребите на 
корисниците и главно на тој начин 
би бил обезбеден континуиран 
и систематизиран пристап во 
едукацијата на кадарот.

Д-Р МАЈА СТЕВКОВА ШТЕРИЕВА, 
ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ
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БАНКИСТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Поставуваме предизвик за следните генерации на 
банкари во Стопанска банка Ад Скопје
Банката ги препознава трошоците поврзани со човечките ресурси повеќе како инвестиција, 
особено во динамичната банкарска индустрија и во окружувањето што налага 
вработените да се посебно едуцирани, обучени за да понудат одлична услуга за клиентите.

Која е позицијата на СБ на 
домашниот пазар?
Стопанска банка АД Скопје е една 
од најголемите, најпрофитабилните 
и најздравите банки во земјата со 
воспоставен високоефикасен систем 
за корпоративно управување. Со тоа 
што е членка на најголемата банкарска 
групација во Југоисточна Европа – NBG, 
банката добива битна конкурентска 
предност поради тоа што има пристап 
до значајни финансиски, деловни, 
ИТ и слични знаења, вклучувајќи и 
искуства за општествено одговорни 
активности. Финансиските извештаи за 
првата половина на 2014 година јасно 
покажуваат дека банката продолжува 
да покажува пораст и покрај 
економската криза и агресивната 
конкуренција, преку постигнувањето 
о д л и ч н а  п р о ф и т а б и л н о с т  и 
поддршката за кредитоспособните 
бизниси и население.
Претставувајќи еден од доминантните 
брендови на пазарот, банката успева 
и понатаму да ја зајакне довербата 
кај компаниите и населението и 
постепено да ја зголеми својата 
депозитна база за 2% во првата 
половина од годината и да постигне 
импресивни 25,3% пазарно учество. 
Банката продолжува да одржува висока 
ликвидност и да креира сопствени 
извори на средства со сооднос 
помеѓу кредитите и депозитите 
помал од 90%. Банката креира услови 
за успешно спроведување на својата 
долгорочна стратегија за зголемено 
пазарно учество во кредитирањето и 
преку најголемата капитална основа 
во земјата со нето-капитал од 187 
милиони евра и стапка на адекватност 
на капиталот од 17,6%.

Која е вашата стратегија 
кога креирате нови 
банкарски производи? Што 
е инспирација за вашите 
одлуки?
Нашите клиенти се наша инспирација. 
Како и на кој било друг пазар или 
индустриска гранка, клиентите 
имаат барања кои ние треба да ги 
пресретнеме со цел да креираме 
поголемо задоволство кај клиентите.

Досега сме чекор пред конкуренцијата 
во смисла на постојано иновирање 
на нашите финансиски производи 
и услуги, користејќи ги постојаните 
технолошки напредоци достапни 
ширум светот. Банката постојано ги 
збогатува комуникациските канали 
и каналите за дистрибуција. Секако, 
нашата стратегија вклучува постојано 
пазарно истражување и анализи што 
резултираат во развој на производи/
услуги што не само што ги задоволуваат 
потребите на клиентите и им 
обезбедуваат додадена вредност туку 
во исто време и создаваат долгорочни 
вредности и за банката.
 
Кои се најновите трендови 
што ги применивте на 
македонскиот пазар со вашите 
производи?
Во овие 70 години од постоењето, 
банката е постојано на врвот преку 
воведување новитети на пазарот: 
првите станбени кредити, револвинг 
кредитни производи, кобрендирани 
к а р т и ч к и ,  б о г а т  и з б о р  н а 
корпоративни производи и производи 
за населението, што постојано 
се унапредуваат и се ревидираат 
за целосно да се приспособат на 
потребите на клиентите.
Покрај развојот на портфолиото на 
производи, интензивно инвестираме и 
во комуникациските, дистрибутивните 
канали и каналите за плаќање. Досега 
сме ги вовеле сите алтернативни 
канали достапни во модерните 
општества: e-banking, телефонско и 
АТМ плаќање и последниот канал од 

2012 година – m-banking. Овие канали 
се едноставни за употреба, достапни 
24/7 и бесплатни за корисниците.
Како олицетворение на алтернативните 
канали ние, исто така, први на пазарот 
воведовме нов концепт на филијали 
преку i-bank store, концепт-филијалата 
што е исклучиво безготовинска 
и спроведува намалена употреба 
на хартија и други ресурси со кои 
покажуваме дека се грижиме за нашето 
влијание врз животната средина. 
Покрај деловната и советодавната 
улога, филијалата има капацитет и да 
вклучи повеќе општествено одговорни 
активности за различни целни групи 
(деца, невработени, претприемачи, 
студенти, пензионери и сл.).
Во 2014 година воведовме два 
позначајни новитета на пазарот: VCAS 
3D Secure за сите e-commerce плаќања 
со картичките издадени од Стопанска 
банка. Со тоа значајно го подобривме 
искуството на нашите клиенти во 
услови кога растат условите за 
интернет-купување и ги овозможивме 
картичките за 24/7 купувања ширум 
светот.
Второто значајно достигнување 
годинава беше понатамошното 
проширување на продажните канали 
преку првиот tele-sales воведен како 
дополнителна функција на нашиот 
24/7 контакт-центар. Овој канал 
овозможува директна продажба на 
основните кредитни производи за 
население преку телефон исклучиво 
за клиентите кои платата ја добиваат 
преку СБ со што го надополнивме и го 
подобривме искуството на клиентите.

Диомидис Николетопулос,
генерален извршен директор и претседател на Управен одбор
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БАНКИ

Кој е вашиот пристап во 
процесот на управување со 
ризикот, особено кредитниот 
ризик?
Со години, целта на СБ е да изгради и 
да одржи здраво и диверзифицирано 
кредитно портфолио што ќе ги 
заштити вредностите клиентите и 
на акционерите на банката. Оттука, 
банката постојано вложува напори 
во имплементација на ефективна 
структура за управување со ризици, 
поставување на соодветна рамка и 
соодветни процеси. Прудентните 
критериуми за кредитен ризик, 
дефинирани во рамки на апетитот за 
ризик и континуираните процеси за 
надзор, вклучувајќи ги и системите за 
рана дојава, придонесуваат за високиот 
квалитет на кредитното портфолио со 
стапка на нефункционални кредити 
под просекот на банкарскиот сектор. 
Процесите на банката исто така 
постојано подлежат на процена и 
унапредување со цел да се зголеми 
ефикасноста и да се намалат 
оперативните загуби.
Со тоа што СБ е една од најдобро 
капитализираните  банки во 
банкарскиот сектор, банката е отпорна 
на евентуални негативни пазарни 
услови и можни ненадејни потреси.

Колку вложувате во едукација 
на вашите вработени? 
Кои се предностите од тие 
активности?
СБ вистински ги вреднува своите 
вработени и се грижи за нивната 
професионална иднина. Веруваме дека 
преку обезбедување на континуирани 
м о ж н о с т и  з а  д о п о л н и т е л н о 
образование создаваме во исто 
време предности и за вработените и 
за банката.
Нашите вработени јасно препознаваат 
дека постојаните редовни и 
специјализирани обуки им ги 
подобрува професионалните можности 
на долг рок со што придонесуваме за: 
подобрена продуктивност, зголемена 
мотивираност, задоволство на работа 
и подобар морал помеѓу вработените, 
зголемена ефикасност на процесите, 
подобро прифаќање на новитетите и 
отвореност кон прифаќање на нови 
технологии и методологии.
Оттука, можеме да кажеме дека 
банката ги препознава трошоците 
поврзани со човечките ресурси 
повеќе како инвестиција, особено во 
динамичната банкарска индустрија 
и во окружувањето што налага 
вработените да се посебно едуцирани, 

обучени за да понудат одлична услуга 
за клиентите.

Кои кредитни производи се 
најатрактивни кај правните 
лица и кај населението? Какво 
кредитно портфолио има СБ? 
Што доминира во него?
Со тоа што сме банка што успешно ја 
инкорпорира најдолгата традиција 
во иновативните стратегии, успеавме 
да изградиме одлична структура 
на производи што ги задоволуваат 
потребите и на најпребирливите 
клиенти. Во суштина, структурата 
на портфолиото е дефинирана во 
корелација со потребите на клиентите, 
но и со нашата стратегија за производи. 
Го снабдуваме пазарот со кредитни 
картички (алатка за секојдневни 
потреби), потрошувачки кредити (што 
помагаат да се реализираат поголеми 
давачки во семејството), станбени 
кредити (фамилијарни инвестициски 
производи) и сл. Побарувачката за 
овие производи е постојана и ние го 
следиме нивниот сезоналитет со цел 
да ги поврземе со наши промотивни 
понуди особено за клиентите кои 
платата ја примаат преку СБ, клиенти 
кои секогаш ги добиваат најдобрите 
услови за кредитни производи.
Што се однесува до корпоративното 
кредитно портфолио, горди сме што 
стоиме како финансиски партнер зад 
речиси сите поголеми индустриски и 
инфраструктурни проекти во земјава. 
Продолжуваме да нудиме инвестициски 
кредити, кредити за обртни средства, 
дозволени пречекорувања, како и 
производи за извозноориентирани 
компании. Притоа, нашата цел е да 
обезбедиме финансиска поддршка со 
персонализиран пристап што помага 
компаниите да го остварат својот 
потенцијал, да генерираат додадена 
вредност во општеството, да создадат 
нови работни места, да ја зајакнат 
економијата и да го зголемат извозот.

На кое ниво е финансиската 
писменост на вашите 
клиенти? Дали имаат 
поплаки/коментари за вашите 
процедури?
За почеток, финансиските производи 
не се користат импулсивно. Тие 
налагаат да постои специјална 
потреба кај компанијата, семејството 
или лицето. Оттука, нашите клиенти 
многу рационално одлучуваат да 
ги користат производите/услугите 
и, секако, со нашиот совет (една 
од примарните улоги на банката) 
можат да одберат производ што 

најдобро ги пресретнува нивните 
планови и потреби наспроти нивните 
можности. Дополнително, знаеме дека 
клиентите многу се потпираат на 
нашата поддршка, на контактите, на 
високото ниво на транспарентност што 
нашите вработени го нудат со што се 
зголемува задоволството и довербата 
кај клиентите и на крајот се постигнува, 
јас би го заменил зборот „писменост“ 
со разбирање на финансиските 
производи и услуги до позиција од која 
клиентите имаат изградено доволно 
самодоверба полесно да одлучат кој 
производ им одговара.

Кои ви се плановите за 
иднината? Што подготвувате 
за вашите клиенти?
Оваа година прославуваме многу 
значаен јубилеј. Веќе 70 години 
Стопанска банка, поддржана од своите 
вработени и менаџери, е столб на 
економијата, општествено одговорен 
член на окружувањето и доверлив 
финансиски партнер на повеќето 
граѓани и компании во Македонија.
Поставуваме предизвик за следните 
генерации на банкари во Стопанска 
банка не само да го одржат туку и 
да го зголемат високиот етички и 
професионален стандард на работење. 
Да изградат уште посилен бренд и 
да постигнат уште повеќе за нашите 
клиенти и за окружувањето. Затоа, 
постојано работиме на развој на нови 
подобри производи, но во исто време 
преку поголемото инволвирање на 
вработените воведуваме значајни 
внатрешни подобрувања, подобрена 
инфраструктура, канали и услуги со 
што обезбедуваме подобро искуството 
за клиентите.
Со крајот на септември ќе ја завршиме 
националната хуманитарна акција 
„ПОДАРИ НАСМЕВКА“, што ги сплоти 
сите наши клиенти, вработени и 
нацијата во една акција на собирање 
насмевки што банката потоа ќе 
ги трансформира во донација на 
медицинска опрема за детските 
клиники низ земјата. Ќе ја завршиме 
акцијата со голема прослава во Скопје, 
каде што ќе ги повикаме сите учесници 
кои ни дадоа поддршка и кои сакаат 
да видат и други вакви активности во 
иднина.
Се разбира, нашите клиенти можат да 
очекуваат и неколку посебни понуди 
за нашите производи пред крајот на 
годината што дополнително ќе се 
вклопат во прославата на годишнината 
на банката.

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
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БАНКИ НЛБ ТУТНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Прв сериозен чекор 
до специјалистичка 
образовна 
институција
Новата институција е во функција 
на континуиран пренос на знаењето. 
Како нова образовна институција 
е насочена кон постигнување на 
повисоко ниво на знаење и создавање 
на банкарски кадар, што ќе биде 
во функција на постигнување на 
економски развој

Според зборовите на Ѓорѓи Јанчевски, 
претседател на Здружението на банкари и 
претседател на УО на НЛБ Тутунска банка 

АД – Скопје, во Република Македонија има добра 
банкарска традиција и квалитетен банкарски 
кадар. Имено, тој јасно го истакнува фактот дека 
банкарскиот кадар преку поактивно вклучување 
во реформите на државата може да придонесе 
кон побрз развој на економијата. Академијата 
за банкарство и информатичка технологија 
претставува прв чекор во насока на создавање на 
специјализирана банкарска образовна установа, 
што како нова образовна институција е насочена 
кон постигнување на повисоко ниво на знаење од 
една страна, и создавање на банкарски кадар од 
друга страна, што е во директна врска со состојбите 
и трендовите во банкарската индустрија, и кадар 
што ќе биде во функција на постигнување на 
економски развој, ќе подвлече Јанчевски.

„Ова што денес го почнуваме е токму во функција 
на континуиран пренос на знаењето, како 
однадвор, така и дома, така и меѓу банките и 
останатите финансиски институции во РМ, што 
ќе придонесе кон забрзувањето на реформите“, 
рече Јанчевски во својот поздравен говор, на 
конститутивната седница на АБИТ.

Тој истакна дека банките треба да се стремат кон 
реформи и кон следење на европските текови 
во банкарството. Особено за поздравување е 
вклучувањето на Народната банка на Република 
Македонија во оваа иницијатива. „Имајќи предвид 
дека како регулатор на работењето на банките, 
таа има најголем увид во нивото на нивната 
развиеност, но и увид во потребните реформи 
за приклучување на македонскиот банкарски 
сектор на европскиот пазар, што неминовно ќе се 
случи со европската интеграција на РМ“, истакна 
Јанчевски.

Уште еден  чекор кон интеграцијата
Прифаќањето на АБИТ во придружно членство 
на Европската асоцијација за обуки од областа 
на банкарските и финансиски услуги, покрај 

членството на Здружението на банките од РМ во Европската 
банкарска асоцијација, е уште еден чекор кон интеграцијата. 

Макотрпен пат 
Од почетоците на идејата до нејзино реализирање претстои долг и 
макотрпен пат додека се етаблира оваа институција, додека почне 
да работи со полна сила. Имено, банките и нивните вработени 
треба помасовно да се вклучат во оваа институција, посетувајќи ги 
семинарите и работилниците што ќе ги организира Академијата 
за банкарство и информатичка технологија во иднина, додава 
Јанчевски.
Идејата за академијата трае веќе подолго време. Во тој контекст, 
Јанчевски ќе рече: „Не би заборавил да го споменам и Синиша 
Наумоски, кој со својот ентузијазам и упорност успеа да нè поттикне 
да размислуваме кон остварување на оваа долгогодишна идеја“. 
Практично, во регионот веќе подолго време успешно егзистираат 
повеќе специјализирани академии за банкарство со перманентно 
образование на банкарските кадри, така што, со добра стратегија 
и заеднички настап, македонската академија може да стане нивен 
стратешки партнер.

„Во мојата долгогодишна банкарска кариера ова е прв 
сериозен чекор да се организира специјалистичка 
образовна институција од областа на банкарското 
работење, што има цел континуирано образование, 
да го надгради постојаното знаење на вработените во 
банкарската индустрија и да го приближи до светските 
трендови“.

АБИТ за доброто на Македонија
Банките да бидат заинтересирани за оваа 
идеја за добивање на регионален предзнак 

„По направените подготовки, денес присуствуваме на 
остварувањето на оваа идеја, што може да донесе голема 
придобивка на младите банкарски кадри и на сите 
вработени во банкарската индустрија, да им помогне во 
нивното остручување. Секако, има многу добри идеи, но 
за реализацијата ќе треба многу работа, ќе треба да се 
вложат напори, за да се успее во реализација на оваа идеја“, 
рече Јанчевски по повод конституирањето на Академијата. 
Јанчевски заклучува дека почетокот е добар, банките се 
заинтересирани, така што има предуслови да успеат со оваа 
банкарска академија, што ќе биде за доброто на Македонија. 
Доколку се работи понапорно, смета тој, Академијата може да 
има и регионален предзнак.

Ѓорѓи Јанчевски,
претседател на Управен одбор
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БАНКИ ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ

ПОНУДАТА СЕ КРЕИРА ВНИМАТЕЛНО

Банкарските производи ги 
задоволуваат  потребите 
на компаниите
Според зборовите на Николче Петкоски, претседател 
на Управниот одбор на Еуростандард банка АД Скопје, 
она што се нуди на банкарскиот пазар во Република 
Македонија се производи и услуги што комплетно ги 
задоволуваат потребите на компаниите за нивната 
дејност

Николче Петкоски
Претседател на УО, Еуростандард банка АД Скопје

Компаниите соодветно опслужени
Во наредниот период компаниите ќе бидат соодветно опслужени со палетата на производи што ќе им 
бидат понудени и тука нема да има никаков проблем или некаква пречка за функционирањето и развојот 
на компаниите во Република Македонија. Тие ќе имаат пристап до нови, адекватни производи, во чекор 
со современите банкарски трендови и потребите за поефикасно работење.

Понудата на банкарски 
производи и услуги ги 
задоволува потребите на 

компаниите. Тие имаат доволно 
широка палета на производи 
за да можат да си обезбедат 
поефикасно работење. Искусните 
банкарски имиња потенцираат 
дека на ниво на целиот банкарски 
сектор е сосем соодветна за 
потребите на компаниите во 
Република Македонија, за да 
можат да ги извршуваат нивните 
основни дејности. Општ тренд е 
банките постојано да работат на 
унапредување на работењето, од 
аспект на следење и воведување на 
современи банкарски производи. 
Следе јќи  ги  современите 
трендови во банкарското 
работење, македонските банки во 
континуитет внимаваат и на овој 
дел од работењето, нудејќи им 
на компаниите различни видови 

производи, со коишто можат да си 
го олеснат своето работење. Тоа 
го потврдуваат и од менаџментот 
на Еуростандард банка. Според 
зборовите на Николче Петкоски, 
претседател на Управниот одбор, 
понудата на банкарски производи 
ги задоволува потребите на 
компаниите. „Проблемот се овие 
последни неколку години, кога е 
присутна економската криза, што 
не се случува само кај нас, туку 
секаде во светот. Гледајќи од тоа 
агол, можеби се добива впечаток 
како да нема доволна поддршка 
на стопанството. Меѓутоа, не е 
така, бидејќи она што се нуди на 
банкарскиот пазар во Република 
Македонија се производи и услуги 
што комплетно ги задоволуваат 
потребите на компаниите за 
нивната дејност“, заклучува 
Петкоски. „Проблемот е што 
одредени критериуми сега се малку 

повеќе заострени, тоа доведува 
до помали проценти на пораст 
од она што било претходните 
години, а сето тоа се рефлектира 
и на економската активност. 
Меѓутоа,  со заживувањето 
на економската активност во 
Македонија, се надевам дека во 
наредниов период ќе се случува 
тоа, бидејќи нашите најголеми 
трговски и деловни партнери, а 
тоа е пред сè Европската унија, 
полека ги надминуваат оние 
кризни години“, смета Петкоски. 
Банкарите очекуваат дека со 
заживувањето на економската 
активност кај нас искористувањето 
на производите и услугите што 
се нудат на ниво на банкарскиот 
сектор во Република Македонија 
секако ќе биде поголемо и ќе се 
види дека сè што им е потребно 
на компаниите, всушност, е веќе 
во понудата на банките.
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Кризата ги помести 
потребите на компаниите
Банкарите заклучуваат дека со 
економската криза се случија 
промени и на финансискиот 
пазар. Односно, поместувања во 
искористеноста на производите 
што ги нудат на корпоративниот 
сектор. Од менаџментот на 
Еуростандард банка велат дека 
ако се тргнат настрана банкарските 
кредити, што во кризата, а и 
воопшто, се најексплоатиран вид 
на банкарски производ, секако 
дека таму најмногу се гледаше 
проблемот, односно кризата како 
таква имаше најголеми влијанија. 
Според Петкоски, сето тоа се одрази 
и на другите видови производи, 
пред сè оние што се поврзани 
со меѓународното работење на 
нашите компании, како во делот 
на плаќање во странство, така и 
во делот на приливите. „И тука 
имаме одредено намалување на 
користење на тие производи, но 
тоа е очекувано, бидејќи голем дел 
од нашето работење е поврзано 
со дел од надворешни партнери 
и во целата работа ублажување е 
функционирањето на овие неколку 
големи извозни компании, што 
се, пред сè, странски инвестиции, 
што влијаат и во делот на увозот 
и извозот. Меѓутоа, ако го 
изолираме сето тоа, останатиот 

дел од стопанството имаше 
поместување во надолна линија 
при користењето на оние типови 
производи, при користењето 
на типот гаранции, акредитиви, 
дознаки за плаќање во странство. 
Тоа најмногу отсликува какви 
се состојбите на компаниите во 
стопанството, кога немаат потреба 
од користење на оние инструменти 
што се за меѓународни плаќања 
или, пак, за надворешна трговија“, 
вели Петкоски.

Производите се соодветни 
на потребите
Ако се анализираат како банкарски 
производи, онака како што се 
креирани, од Еуростандард банка 
сметаат дека тие се добро креирани 
и се во чекор со потребите и 
современите банкарски трендови. 
Производите се адаптибилни со 
она што им е потребно на нашите 
компании. „Моја процена е дека 
производите и услугите што 
се нудат на ниво на банкарски 
сектор во Македонија се соодветно 
креирани и даваат соодветна 
поддршка за задоволување на 
потребите на компаниите. Во 
Македонија на банкарскиот 
пазар не се присутни производи 
и услуги од типот на поризичните 
категории, тука се, пред сè, 
деривативи, опции, хеџинг. Овие 

производи и услуги се понудени 
и се нудат на поразвиени пазари 
од нашите, а кога велам пазари 
мислам на стопанството како такво. 
Сè уште нашите компании немаат 
потреба од некои такви производи, 
барем во овој момент, така што сè 
она останато, што е на некој начин 
класично банкарство, производите 
и услугите се застапени овде 
и се соодветно структурирани, 
бидејќи целиот банкарски сектор 
функционира на начин што 
нашите производи и услуги ги 
адаптираме, креираме и нудиме 
онака како што им се потребни 
на нашите клиенти, од аспект на 
рочност и начин на финансирање“, 
заклучува Петкоски. Тој смета дека 
немаме никаков проблем. Она што 
е вечна битка помеѓу банкарите 
и останатите во финансискиот 
сектор се каматните стапки. Според 
банкарите, тоа секогаш останува 
дискутабилно. Меѓутоа, според 
првиот човек на Еуростандард 
банка, со оглед на целата наша 
ситуација и целата економија и од 
аспект на извори на средства, иако 
компаниите веројатно нема да се 
согласат со тоа, и тука понудата е 
сосем соодветна, имајќи предвид 
дека огромен износ на кредити 
се исплатија и преку кредитните 
линии што се обезбедија однадвор.

БАНКИ ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ
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БАНКИОХРИДСКА БАНКА

охрИдСкА БАнкА МАкСИМАлно гИ корИСТИ 
ИСкУСТвАТА нА грУПАЦИјАТА СоСИЕТЕ ЖЕнЕрАл

Охридска банка бележи 
голема експанзија на 
банкарскиот пазар во 
изминатите години. Каква е 
понатамошната стратегија?
Развојот на банката е високодинамичен 
и обележан со пораст на обемот на 
работењето и постојаното збогатување 
на портфолиото со нови продукти и 
услуги, како и со проширување на 
обемот на активности и бројот на 
клиенти. Охридска банка перманентно 
го зголемува финансискиот потенцијал 
и, според вкупните средства, банката 
е рангирана на четврто место во 
банкарскиот систем.
Основна стратегија на Охридска 
банка, групација Сосиете Женерал 
(Société Générale Group), е постојаното 
унапредување на квалитетот на 
извршување на банкарските услуги 
и негово целосно насочување кон 
задоволување на потребите на 
комитентите. Банката е насочена кон 
понатамошен пораст, пред сè преку 
развивање и трајно одржување на 
односите со нашите клиенти на 
највисоко ниво како партнер кој ќе 
ги разбере и ќе ги задоволи нивните 
банкарски потреби.

Финансиските резултати се 
позитивни, бележат пораст. 
Што е за одбележување 
од работењето во првото 
полугодие од годината?
Билансот на состојба на Охридска 
банка АД Скопје на крајот на јуни 
2014 година изнесува 28.648 милиони 
денари и забележа пораст од 625 
милиони денари или 2,23% споредено 
со истиот период минатата година. 
Кредитниот пораст достигна 8%, 
додека депозитната база постигна 
зголемување од 7,7%.
Во функција на поддршка на 
комерцијалниот пораст на банката, 
како и задоволување на регулаторните 
барања, споредено со истиот период 
минатата година, зголемена е 
поддршката од матичната банка. 
Дополнително, треба да се забележи 
намалување на ризикот и трошоците 
на ризик и со тоа зголемувањето на 
стабилноста на кредитното портфолио 
во период на тешко економско 
окружување.

Колку се применува и се 
пренесува искуството од 
матичната банка?
Сосиете Женерал е една од најголемите 
европски групации за финансиски 
услуги. Основана на диверзифициран 
универзален банкарски модел, 
групацијата комбинира финансиска 
стабилност со стратегија на одржлив 
развој и се стреми да биде референтна 
за релации во банкарството. Сосиете 
Женерал веќе 150 години игра витална 
улога во европската економија. Со 
повеќе од 148.000 вработени во 76 
земји што опслужуваат 32 милиони 
клиенти низ целиот свет на дневна 
основа.
Банката е целосно интегрирана 
во групацијата Сосиете Женерал. 
Охридска банка максимално ги користи 
искуствата на СГ, приспособени 
согласно локалната регулатива и 
прописи во поглед на групациска 
понуда, производи, комерцијален и 
маркетиншки пристап, принципи на 
работа и со тоа претставува лидер во 
воведувањето на специјално развиени 
производи и услуги за потребите на 
клиентите. Дополнително, банката 
врши успешен трансфер на know-how 

од екстензивната мрежа на групацијата 
СГ.

Каде е фокусирана банката, кон 
кои клиенти?
Универзалниот банкарски модел 
овозможува робустен пристап кон 
сите клиенти. Во текот на последните 
неколку години Охридска банка 
ја зајакна својата позиција како 
„банка на прв избор за големи 
и интернационални компании“. 
Дополнително, банката ја зголеми 
присутноста кај индивидуалните 
клиенти, како и кај домашните фирми, 
со посебна посветеност кај МСП.
Соодветно на барањата на клиентите, 
можеме да им пристапиме со уникатна 
пазарна понуда приспособена на 
нивните потреби што вклучува: 
сеопфатна понуда со акцент на 
кредитите од странските кредитни 
линии со премиум услови, групациска 
способност за структурирање кредити, 
оперативна ефикасност,  кеш-
менаџмент адаптиран на локалната 
регулатива, адаптирана мултиканална 
поддршка, електронско банкарство и 
сл. 

Како гледате на банкарската 
регулатива? Колку е во чекор 
со светските трендови и со 
развојот на македонскиот 
банкарски сектор?
Од влегувањето на СГ во Македонија 
преку Охридска банка се гледа 
континуирана хармонизација 
со европската регулатива што 
придонесува во создавањето на 
подобра рамка на соработка меѓу 
НБРМ и комерцијалните банки, 
што неминовно придонесува кон 
обезбедување стабилна, предвидлива и 
транспарентна околина за планирање 
на бизнис-секторот. Следењето на 
трендовите е детерминирано од 
целокупното ниво на потреби што 
македонската бизнис-заедница ги 
практикува во своето работење.

На кое ниво на развој е 
македонскиот банкарски 
систем?
Зависно од кој аспект се гледа 
македонскиот банкарски систем, 
тој може да изгледа доволно или 

Најважно е да се има одржлив развој со пораст над предвидените пазарни норми со посебен фокус 
на намалувањето на трошоците за ризик, како и развој на човечкиот потенцијал на банката со 
акцент на градењето/одржувањето на трајни партнерски односи со нашите клиенти.

25Е-Банкар   |   Октомври 2014   |   Број 1

Антоније Мариноски, 
заменик-претседател на 
управен одбор



26 Е-Банкар   |   Октомври 2014   |   Број 1



недоволно развиен. Односно, ако 
домашниот систем се спореди со 
западноевропските, американските 
или азиските системи, може да 
изгледа недоволно развиен, но 
ако се спореди со економската 
околина во која функционира, 
македонскиот банкарски систем 
покажува соодветно ниво на развој. 
Ако се земе предвид дека банките 
доминираат во финансискиот систем 
во земјата, во диверзификацијата и во 
дополнителниот развој, тогаш треба 
повеќе да се очекува од други сегменти 
од системот.
Полуконзервативниот банкарски 
систем се покажа како прудентна алатка 
за справување со предизвиците со кои 
се соочи македонската економија во 
изминатиот период. Имајќи ги предвид 
светските и регионалните трендови, 
оваа полуконзервативна политика се 
покажа како адекватно решение, но 
секако би требало да се размислува 
во полиберална насока на движење 
на банкарскиот сектор. 

Како гледате на 
конкуренцијата и каква е 
стратегијата на банката?
Досега, за зголемувањето на 
к о н к у р е н ц и ј а т а  м н о г у  и м а 
придонесено влезот на реномирани 
финансиски институции, како 
СГ, на нашиот банкарски пазар. 
Конкуренцијата на пазарот расте 
доколку се гледа понудата на 
производи и услуги и каматните стапки. 
Меѓутоа, постои простор да се постигне 
повисоко ниво на конкурентност, 
бидејќи сè уште недостига ниво на 
зголемена свест на цена и производ кај 
институциите. ОБСГ е уникатен бренд 
на домашниот пазар, единствена 
што е со меѓународно присуство меѓу 
финансиските институции на пазарот  

Кои се најбарани банкарски 
производи од банката?
Порастот и развојот на секој 
бизнис во голем дел зависи од 

соодветно конципиран пакет 
производи за финансиска поддршка. 
Т р а д и ц и о н а л н и т е  б а н к а р с к и 
производи сè уште се најбарани 
на домашниот пазар. Со оглед на 
моменталната економска состојба, 
изразена е побарувачката за кредити 
за обртни средства, особено кај 
извозноориентираните компании и 
кај продавачите на мало во земјата. 
Од друга страна, компаниите што 
имаат гарантиран готовински тек 
доставуваат барања за среднорочни 
и долгорочни кредити од разни 
кредитни линии, како и кредитни 
линии со грантовска компонента (ЕИБ, 
Светска банка, ЕБРД и сл.). Охридска 
банка е подготвена на своите клиенти 
да им понуди по најповолни услови 
широко диверзифицирано, квалитетно 
портфолио на кредитни производи 
приспособено според нивните 
специфични барања, индивидуални 
потреби и желби.

На кое ниво е кадровската 
екипираност на банката? 
Колку се вложува во развој на 
човечкиот капитал?
Од влегувањето на групацијата СГ 
во Охридска банка евидентирано е 
зголемувањето на бројот на вработени 
во деловната мрежа и во заднинските 
служби. Ние, во Охридска банка, 
сметаме дека вработените се главниот 
капитал на банката и затоа особено 
водиме сметка за нивен континуиран 
развој преку менаџмент на таленти 
и кариери со избирање и градење 
на квалитетен кадар преку редовни 
обуки, како и теоретска надградба и 
подобрување на вештините.

ККако го оценувате нивото на 
стручност на македонските 
банкарски работници?
Иако во последната деценија е 
очигледен постигнатиот напредок на 
македонските банкарски работници, 
тоа е процес што постојано трае и 
тие треба постојано да се трудат да 

БАНКИОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Промена на генерации
Нов динамичен стил на управување кај банките
Кај банките може да се забележи новиот динамичен стил на управување, очигледна е промената на генерации, 
а со тоа се поместени традиционалните текови на пренос на знаење од постарите на помладите. Банкарскиот 
сектор е со континуиран тренд на модернизација и усовршување на производите и услугите што ги нуди 
како резултат на сè пософистицираните барања на клиентите. Заради тоа оформувањето на АБИТ како прва 
едукативна организација од Република Македонија, која станала членка на една европска асоцијација за 
банкарство на пазарот, се случува во вистинско време.

се надградуваат и да се во тек со 
најновите трендови во банкарскиот 
сектор во светски рамки.

Какви се плановите на банката 
за наредниот период?
Од 2007 година до денес Охридска 
банка, како дел од групацијата СГ, 
бележи пораст на портфолиото 
поголем од пазарниот пораст во 
земјата. Сметаме дека досегашната 
стратегија треба да ја продолжиме во 
наредниот период со одржување на 
ниско ниво на ризик. Во наредниот 
период гледаме потенцијал за нудење 
услуги за платни системи, што веќе 
успешно се користат во групацијата 
за кои веќе имаме барања од нашите 
клиенти. Но, како што претходно 
кажав, најважно е да се има одржлив 
развој со пораст над предвидените 
пазарни норми со посебен фокус на 
намалувањето на трошоците за ризик, 
како и развој на човечкиот потенцијал 
на банката со акцент на градењето/
одржувањето на трајни партнерски 
односи со нашите клиенти

Во текот на последните неколку 
години Охридска банка ја 
зајакна својата позиција 
како „банка на прв избор за 
големи и интернационални 
компании. Дополнително, 
банката ја зголеми присутноста 
кај индивидуалните клиенти, 
како и кај домашните фирми, со 
посебна посветеност кај МСП. 

Банка на прв 
избор за големи 
интеранционални 
компании
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кредитниот пазар 
се раздвижува
Ако се погледне структурата на кредитите, радува фактот што 
постепено се менуваат потребите на стопанството. Во текот на 
годинава, сè повеќе се јавуваат компании што имаат потреба од 
кредити за инвестирање во нови проекти за развој.

Банкарскиот пазар евидентира зголемен кредитен 
пораст. Ваквите трендови се присутни особено во 
вториот и третиот квартал од 2014 година. Проекциите 

на Народната банка на Македонија за кредитен пораст 
од 7% годинава, според банкарите, веројатно ќе бидат 
надминати. Она што го потенцираат банкарите, кога станува 
збор за темата кредити и кредитирање, е дека годинава 
има зголемена кредитна активност поради зголемена 
побарувачка на кредити од стопанството и од населението.
Според м-р Владимир Ефтимоски, претседател на Управниот 
одбор на Стопанска банка Битола, евидентна е потребата 
од зголемена кредитна активност. Иако доминира 
побарувачката на кредити за тековна ликвидност и за 
обртни средства, тој вели дека ќе расте и потребата на 
инвестициски кредити, доколку продолжи порастот на 
индустриското производство и на домашниот бруто-
производ во земјава.
„Секако, тоа им дава сигнал на банките дека има зголемени 
активности во инвестициските проекти. Тоа е неопходно за 
економијата да тргне во добра насока, бидејќи глобалната 
финансиска криза од 2008 година остави длабока трага и во 
работењето на македонските компании. Нивната потреба 
за средства за тековно работење (обртни средства и тековна 
ликвидност) континуирано се зголемува од 2009 година 
наваму. Тоа е многу долг период од веќе пет години, што 
на некој начин ќе произведе потреба дел од тие средства 
да треба да се рефинансираат“, смета Ефтимоски.

Банките во служба на стопанството 
Банкарите се децидни дека банките не можат да работат и 
да постојат сами за себе, односно без стопанството ниедна 
банка не може да опстои. Во таа насока и банките постојано 
се приспособуваат на потребите на компаниите. Пред сè, 
затоа што и барањата за кредитна поддршка од страна 
на компаниите постепено се менуваат. Ако се направи 
споредба со 2008 и 2009 година, кога почна светската 
економска криза и почнаа да се чувствуваат првите 
проблеми во македонското стопанство, ќе се забележи 
дека во тој период постоеше интензивна потреба од 
инвестициски кредити, а сега сè повеќе се преминува на 
кредити за тековна ликвидност и за рефинансирање.
Сега, ако се погледне структурата на кредитите, банкарите 
ги радува фактот што постепено се менуваат потребите на 
стопанството. Во текот на годинава, сè повеќе се јавуваат 
компании што имаат потреба од кредити за инвестирање во 
нови проекти за развој. Во банките велат дека мораат да се 
приспособуваат на трендовите и барањата на стопанството.

Во Стопанска банка Битола велат дека се приспособуваат 
и со своите производи и со типовите на кредитирање, 
зависно од трендот што е присутен во економијата и во 
стопанството во соодветен период. На таквите состојби, 
потенцираат, ги приспособуваат деловните стратегии на 
банката.
„Се специјализираме за да одговориме на трендот во 
соодветната индустрија што има потреба од кредитна 
поддршка. Трговијата секогаш има потреба од средства 
за тековно работење, односно од обртни средства и таа 
беше особено доминантна до 2013 година. Во 2013 година 
се поприсутно во кредитирањето беше градежништвото, 
особено изградбата на станови. Но, оваа активност во 
последниот период малку запира. Во последниот период, 
градежните компании се вклучуваат во изградбата на 
големи инфраструктурни објекти, што кај нив наметнува 
потреба од одредени инвестиции и набавки на градежна 
механизација: Затоа кај градежништвото се забележува 
потреба од инвестициски кредити за набавка на градежна 
механизација. Во последно време, како интересни се 
појавуваат производствените капацитети на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија, независно дали 
се соларни централи, хидроелектрани, биогасни централи. 
Во овој сегмент има зголемена активност и зголемена 
потреба за финансирање на инвестициите. Поголема 
побарувачка на кредити е евидентна и кај преработувачките 
капацитети од прехранбената индустрија. Тие секогаш имаат 
потреба од кредити за набавка на определени суровини, 
но и за модернизација на производствените капацитети и 
за изградба на нови погони“, заклучува Ефтимоски.

Доволна поддршка на компаниите
Реториката меѓу банките, од една страна, и компаниите, од 
друга страна, останува и понатаму на истата тема и со истите 
ставови. Секоја од страните ги аргументира доволно силно 
своите ставови. Додека стопанството останува на ставот дека 
банките не се флексибилни и не ги поддржуваат доволно, 
банките остануваат на ставот дека секогаш поддржуваат 
добри и издржани проекти. Ова го коментираат и во 
Стопанска банка Битола, со констатација дека оваа тема, 
на некој начин, се претвора во мит во државава. Наместо 
да има подобра спрега меѓу компаниите и банките, постои 
постојана дискусија дека банките недоволно го поддржуваат 
приватниот сектор.
„Секогаш има добар пазар за добрите проекти и компании. 
Мислам дека вистината е некаде на средина, бидејќи ниедна 
банка, ниту во државава, ниту во светот, не може да опстане 

КОМПАНИИТЕ СО ЗГОЛЕМЕНИ АКТИВНОСТИ 
ВО ИНВЕСТИЦИСКИ ПРОЕКТИ
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без реалниот сектор и без компаниите. 
Реално, една од основните функции на 
банкарството е прибирање депозити и 
пласман на тие средства на долг рок. Со 
тоа, ниедна банка не може да опстане 
без поддршка на реалниот сектор. 
Но, секогаш треба да се има предвид 
и дека секој проект носи ризик со себе. 
Исто така, во последно време, поради 
кризата, се заоструваат критериумите 
и регулативата на Централната банка. 
Таа се подига на повисоко ниво, со 
построги критериуми и повисоки 
стапки за издвојување резервации, 
што малку ни го стеснува просторот 
за соработка со компаниите“, оценува 
Ефтимоски.

Кредитните ризици во 
фокус 
Кредитните ризици се во постојан 
фокус на банките. Затоа, кога се 
зборува за кредитната поддршка, 
банкарите посочуваат дека цената на 
пласманите, меѓу другите фактори што 
се пресудни во кредитната поддршка, 
треба да биде добро измерена преку 
кредитниот ризик и процентот на 
нефункционални пласмани.
Според Ефтимоски, нефункционалните 
кредити стануваат прашање што 
претставува главен фокус на банките, 
бидејќи процентот на нефункционални 
пласмани, иако е на значително 
умерено ниво, сепак претставува 
сериозно и алармантно прашање.
Ова го поткрепува ставот на банкарите 
дека банките во ниеден случај не би 
можеле да финансираат проекти 
или да поддржуваат компании каде 
што навистина не се гледа јасно и 
конкретно на кој начин тие средства 
ќе бидат вратени, каде што ризиците 
се истакнати и реално се превисоки. А, 
уште повеќе што тие ризици понатаму 
ќе се одразат врз целокупниот 
банкарски сектор. Банкарите 
потсетуваат дека тие во реалниот 
сектор гледаат вистински партнер и 
флексибилноста мора да биде присутна 
за да може да се очекува успех во 
работењето на двете страни.

Каматните стапки на ниско 
ниво 
Во последните три до четири години 
значително се смени пристапот на 
банките кон каматната политика. 
Доколку во 2008, 2009 и 2010 година 
важеше една стандардизација на 
каматните стапки во однос на типовите 
на продукти, сега веќе банките го 
мерат ризикот поединечно за секоја 
компанија и многу подлабоко. Врз 
основа на тој ризик ја определуваат 

цената по која ќе ги пласираат парите. 
Затоа, на пазарот сега моментално има 
шареноликост на каматните стапки. 
Затоа и се случува одредена компанија 
да може да се задолжи на многу 
атрактивни каматни стапки, а друга 
да се жали на висината на каматните 
стапки.
„Генерално, сметам дека каматните 
стапки во Република Македонија 
се на ниско ниво, пред сè поради 
конкуренцијата во банкарскиот сектор. 
Тука, дополнителна конкуренција 
внесе и Македонската банка за 
поддршка и развој преку кредитната 
линија од Европската инвестициска 
банка. Овие кредити се пласираат 
со каматна стапка од 5,5%, што е 
навистина атрактивно. Мислам дека 

простор за намалување на каматните 
стапки нема, со определени исклучоци 
– за добри и квалитетни компании што 
нудат високопрофитабилни проекти. 
Кредитниот ризик во државава сè 
уште е присутен, а се изразува и преку 
процентот на сомнителни и спорни 
побарувања на банките“, смета првиот 
човек на Стопанска банка Битола, 
Ефтимоски.
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Професијата банкар 
од критикувана до 
посакувана
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Во изминативе 23 години самостојност на РМ, професијата 
банкар била во исто време и на едната и на другата страна 
од благородниот и неблагородниот медал. Имено, таа во исто 
време е напаѓана за случувањата во развојот на македонската 
економија, но и фалена или оправдувана, особено во услови 
на избегнување на каква било финансиска криза или криза во 
реалниот сектор.

Денес, во услови на циклични 
промени на меѓународните пазари, 
банкарската индустрија ги екипира 
сопствените тимови со поедуциран 
кадар. Имено, тоа предизвикува 
пораст на нивото на едуцираност 
во редовите на банките и од година 
во година, според статистичките 
податоци, во банките се регрутираат 
сè повеќе високоедуцирани кадри. Во 
исто време, вработените банкарски 
работници постојано се едуцираат, 
посетуваат обуки или самостојно го 
продолжуваат образованието. Ако се 
навратиме во банкарската историја, во 
изминатите години банкарскиот сектор 
помина низ турбулентен период, 
за да дојде до ниво на стабилност 
и за да си ја поврати довербата на 
населението. Големите потреси што 
беа почувствувани во банкарската 
индустрија, иако се минато, го 
одолжуваа тој процес на враќање на 
довербата. Според тоа, ако се погледне 
од денешна временска перспектива, 
може да се оцени дека голема заслуга 
за тоа имаат и банкарските тимови, 
што во сопствените редови примија 
едуцирани работници, кои со своето 
знаење, пристап и однос кон клиентите 
го забрзаа тој процес на враќање 
на довербата. Искусните банкари 
велат дека банкарската професија во 
изминатите години била и на едната 
и на другата страна во поглед на 
критиките. Во контекст на тоа, проф. 
д-р Драгољуб Арсовски, претседател 
на УО на ТТК банка АД Скопје, вели 
дека банкарската професија во 
изминативе 23 години самостојност 
на Република Македонија, била 
во исто време и на едната и на 
другата страна од благородниот и 
неблагородниот медал. Имено, таа 
од една страна била во исто време 
напаѓана за случувањата во развојот 

на македонската економија, но и од 
друга страна фалена или оправдувана 
особено во услови на избегнување 
на каква било финансиска криза или 
криза во реалниот сектор. Понатаму, 
проф. Арсовски ќе додаде: „Таа во 
исто време е и критикувана професија 
и карактеризирана како статична, 
нединамична и конзервативна, но и 
привлечна, атрактивна и посакувана“.

Во банкарската индустрија расте 
бројот на вработени
Согласно податоците на НБРМ, на 
почетокот на 2014 година, поточно во 
првиот квартал, бројот на вработени 
во банкарскиот сектор достигнува 
до бројка од 5.953 работници. Сега, 
доколку направиме компаративна 
анализа со податоците од првото 
полугодие на 2014 година, ќе видиме 
дека бројката достигнува до 6.248 
работници. Оттука, се забележува 
пораст од 5% во вториот квартал 
од тековната година наспрема 
претходниот. Секако, таквиот пораст 
е поголем доколку во оваа бројка се 
вклучат и волонтерите и привремено 
вработените лица или практикантите 
кои се залагаат и се обучуваат да 
влезат во банкарската индустрија. 
Според проф. д-р Арсовски, ваквите 
податоци говорат дека продуктивноста 
во банкарството постојано расте, пред 
сè поради побрзиот пораст на активата 
на банкарскиот систем во однос на 
бројот на вработени. Понатаму, тој 
истакнува дека денес во РМ активни 
се 15 банки и 4 штедилници, односно 
на секои 128.983 жители по една банка, 
кои имаат регистрирано 426 деловни 
единици и на секои 4.834 жители 
по една деловна единица. На ова се 
додаваат 350, можеби и повеќе шалтери 
на Македонска пошта, кои работат 
преку Поштенска банка и деловните 

единици на штедилниците, шалтерите, 
менувачниците ,  бро керските 
друштва и други финансиски услужни 
дејности, што со еден збор укажува 
на голем кадровски и организациски 
потенцијал, што постои во банкарската 
индустрија. Со овие податоци РМ 
се рангира сè уште на ниво под 
развиените држави, во поглед на 
квалитетот на банкарската услуга, но 
во врвот на државите од регионот, што 
зборува за добро послужени граѓани 
со банкарски услуги.

17% од студентите се прв потенцијал 
за професијата банкар
Најдобро услужени клиенти од 
страна на банките се жителите од 
скопскиот регион. Потоа, следуваат 
од северозападниот или полошкиот 
регион, па југозападниот или 
пелагонискиот регион,  потоа 
североисточниот регион, додека 
најслабо услужени се граѓаните 
од југоисточниот регион во РМ. 
Тенденциите говорат дека местото 
на оние вработени со средна стручна 
спрема рапидно се заменува со место 
на вработени со висока стручна 
спрема или со повисоки образовни 
нивоа. Според податоците од 2012 
година, бројот на студенти запишани 
на додипломски студии во РМ изнесува 
56.906 студенти. Од нив, 9.459 или 17% 
се студенти кои студираат економија, 
како прв потенцијал за професијата 
банкар. Бројот на дипломираните 
во 2012 година изнесува 10.392, а од 
нив 2.152 или 21% се дипломирани 
економисти. „Сакаме да укажеме 
дека постои голем потенцијал и 
конкуренција за професијата банкар“, 
смета Арсовски.

ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ

РАСТЕ БРОЈОТ НА БАНКАРСКИТЕ РАБОТНИЦИ
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Пример (01.08.2014): За кредит во износ од 30.000 евра, со рок на отплата од 20 години, за приматели на плата преку ТТК Банка, со фиксна каматна стапка 4,90% годишно во првите три години од
отплатата и 6,30% прилагодлива за останатиот период, ануитетот изнесува 196,34 евра во првата година; 217,11 евра за останатиот период. Без надоместок за аплицирање, 1,25% мин.6.000 ден. за
одобрување на кредитот, со надоместок за администрирање на кредитот 0,2% на остатокот од долгот, годишно однапред - СВТ изнесува 6,39% годишно. За сите останати информации обратете се на
www.ttk.com.mk или во експозитурите/филијалите на ТТК Банка.
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АБИТ врска меѓу развојот и 
доедукацијата
Банкарите велат дека новата 
банкарска академија ќе има голема 
улога. Според нив, улогата на АБИТ 
ќе претставува врска на развојот од 
една страна, и специјализацијата на 
професијата банкар, од друга страна. 
Во своето обраќање пред присутните 
на конститутивната седница на АБИТ, 
претседателот на Академскиот совет, 
проф. д-р Арсовски, вели: „Денес е 
потребно постојано усовршување 
и унапредување на знаењето, се 
работи за многу динамична материја, 
многу законски прописи, правила и 
процедури, усовршување на кодекс 
на деловна етика во банкарството, 
потреба од совладување техники 
за одбрана од сè позачестените 
закани од криминал, перење пари 
и разни други девијантни појави“. 
АБИТ, според неговите зборови, ќе 
биде посветена на организирање 
семинари, работилници, стручни 
симпозиуми, тематски расправи, 
едукативни процеси, развој на 
библиографија, литература и други 
заеднички елементи на знаењето. 
Според него, развојот на знаењето 
нема да биде само за банкарите, 
туку напротив, знаењето е потребно 
и за сите што сакаат да ги научат 
тајните на финансиите, да ги користат 
податоците, услугите и соработката 
на банките. „Просторот на кој денес 
истрчуваме е голем и бесконечен, 
наша уметност ќе биде како на најдобар 
можен начин да ги трансферираме 
знаењата на поразвиените банкарски 
системи, со цел нашата банкарска 
индустрија да излегува од рамките на 
традиционалното банкарство во кое 
опстојува денес. Мораме да научиме 
да ги користиме предностите што 
ги нудат европските перспективи, 
европските фондови и да се едуцираме 
според нивните стандарди и барања. 
А, потенцијал имаме. Улогата на АБИТ 
ќе биде да направи активности со кои 
тој потенцијал ќе се ослободи и ќе се 
искористи. Ако банкарската професија 
се адаптира и се приспособи на сите 
барања на модерното банкарство и 
предизвиците на пазарната економија 
тоа ќе биде од корист и за побрзото 
адаптирање и приспособување на 
македонската економија. Банкарството 
треба да помогне најмногу“, заклучува 
Арсовски.

Подобрена продуктивност на 
банкарските работници
Во 2013 година, бројот на вработените 
во банкарскиот систем и понатаму се 

зголемува. Најголем пораст бележат 
една голема банка, за 28 лица, и една 
средна банка, за 20 лица, додека кај 
други две средни банки порастот 
е помал и изнесува 15 и 11 лица, 
покажуваат податоците од анализите 
на Народната банка, преточени 
во Извештајот за ризиците во 
банкарскиот систем на Република 
Македонија во 2013 година. Наспроти 
порастот кај овие банки, кај една 
средна и една голема банка се 
забележува намалување на бројот 
на вработени лица, и тоа за 44 и 29 
лица. Продуктивноста кај банките, 
мерена преку износот на активата по 
вработен, е подобрена кај единаесет 
банки, при што кај седум од нив тоа 
е резултат на побрзиот пораст на 
нивната актива во однос на порастот 
на бројот на вработените лица. Кај три 
банки продуктивноста се зголеми како 
резултат на намалувањето на бројот 
на вработените, а кај една банка се 
должи на паралелното намалување 
на бројот на вработени лица и на 
нивната актива. Според анализите 
на експертите од Народната банка, 
квалификациската структура на 
вработените во банкарскиот систем 
постојано се подобрува.

Во банкарството се вработени кадри со најразлична 
образовна структура. Од нив, 355 се магистри и доктори 
на науки, 3.839 се со високо образование, 219 со 
вишо, 1.599 со средно образование и 36 со останато 
образование. Професијата банкар ја имаат голем 
број вработени кои не припаѓаат на економската или 
правната структура, кои природно се потенцијалот од 
каде што се регрутира професијата банкар.

Расте бројот на магистри и 
доктори на науки

Во банките 6.048 вработени
Денес, во банкарската индустрија, 
со состојба 30.06.2014 година, 
работат 6.248 вработени и овој број 
од година во година е во постојан 
пораст, што укажува дека работните 
места што по природен пат или по 
пат на преструктуирање остануваат 
празни, брзо се пополнуваат со 
нови, а често тоа се и целосно нови 
работни места, кога се работи за 
ширење на банкарската мрежа во 
државата. Во прилог на ваквата 
анализа на проф. Арсовски, во 
продолжение даваме Табела 1, во 
која е прикажано движењето на 
вработените по одредени банки во 
2014 година. Имено, податоците во 
табелата се добиени од статистиката 
на НБРМ, посветена на банкарскиот 
систем на РМ.     (Извор: Илустрација на АБИТ)  

БАНКИ ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ

 БАНКА 
Бр.на 

вработени 
30.06.2014 

% од 
вкупно 

Бр.на 
вработени 
31.03.2014 

% од 
вкупно 

компарација 
 2013/2014 

1 Комерцијална Банка 1,209 19.35% 1,213 19.41% -0.33% 
2 Стопанска Банка Скопје 1,406 22.50% 1,067 17.08% 31.77% 
3 НЛБ Тутунска Банка 770 12.32% 764 12.23% 0.79% 
4 ПроКредит Банка 399 6.39% 541 8.66% -26.25% 
5 Охридска Банка 382 6.11% 371 5.94% 2.96% 
6 УНИ Банка  391 6.26% 363 5.81% 7.71% 
7 Алфа Банка  242 3.87% 280 4.48% -13.57% 
8 Шпаркасе Банка  294 4.71% 265 4.24% 10.94% 
9 Халк Банка 295 4.72% 257 4.11% 14.79% 

10 ТТК Банка  266 4.26% 249 3.99% 6.83% 
11 Центално кооперативна 223 3.57% 197 3.15% 13.20% 
12 Стопанска Банка Битола 153 2.45% 132 2.11% 15.91% 
13 Еуростандард Банка 104 1.66% 92 1.47% 13.04% 
14 Поштенска Банка 0 0.00% 69 1.10% 0.00% 
15 Капитал Банка 73 1.17% 57 0.91% 28.07% 
16 МБПР 41 0.66% 36 0.58% 13.89% 
  ВКУПНО: 6,248 100% 5,953 95% 4.96% 

 

Табела 1
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СУПЕРВИЗИЈАДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОНТЕРЕНСКА СУПЕРВИЗИЈА 
И ЛИЦЕНЦИРАњЕ ВО НБРМ

УлогАТА нА СУПЕрвИзИјАТА 
нА БАнкИТЕ

Обезбедувањето и одржувањето 
на сигурен и стабилен банкарски 
систем е основна премиса за 
зајакнување на довербата на 
јавноста во банкарскиот сектор 
на земјата. Само сигурен и 
стабилен банкарски систем што ја 
ужива довербата на економските 
субјекти може да биде ефикасен 
интермедијатор на ресурсите на 
националната економија во насока 
на интензивирање на економскиот 
развој.

Оттука, со право, секоја држава 
посветува посебно внимание на 
регулацијата на банките, како 
значајна алка во изградбата 
на здрави, ефикасни и сигурни 
банки и заштита на стабилноста 
на банкарскиот систем и 
финансискиот систем во целина. 
Во таа насока постојат различни 
видови регулација:

а) Системска регулација, што 
подразбира донесување прописи 
и правила од страна на државата 
со цел да се минимизира ризикот 
една банка да пропадне и да 
предизвика системска криза и 
нарушување на довербата на 
јавноста во банкарскиот сектор. 
Тоа вклучува осигурување на 
депозитите вложени во банките и 
улогата на централната банка како 
зајмувач во крајна инстанција;

б) Прудентна регулација или 
супервизија се однесува на 
контрола на целокупното 
работење на банките од страна на 
централната банка или од посебно 
формирана независна регулаторна 
институција; и

в) Деловна регулација, што се 
фокусира на начинот на кој банките 
го водат бизнисот, вклучувајќи ги 
внатрешната и надворешната 
независна ревизија.

Анализата на ризиците, односно 
утврдувањето на квантитетот и 
на квалитетот во управувањето 
со различните видови ризици на 
кои се изложени банките во своето 
работење, претставува централно 
внимание во активностите на 
супервизорските органи. Тие 
ја оценуваат соодветноста на 

воспоставените процедури и 
системи од страна на банките што 
се користат за идентификување, 
мерење, следење и контрола на 
ризиците. Преку супервизорските 
контроли се утврдува почитувањето 
на пропишаните супервизорски 
стандарди од страна на банките, 
што имаат цел ограничување 

Утврдувањето на квантитетот и на квалитетот 
во управувањето со различните видови ризици 
на кои се изложени банките во своето работење, 
претставува централно внимание во активностите на 
супервизорските органи.

Со супервизорската функција се оценува сигурноста, стабилноста, 
ризичноста и усогласеноста на работењето на банките со 
прописите. Таа се реализира на три нивоа:
> лиценцирање, односно издавање дозволи и согласности врз 
основа на законската регулатива во земјата;
> вонтеренска (off-site) и теренска (on-site) контрола на 
целокупното работење на банките; и
> преземање на корективни мерки и активности кон банките.

Нивоа на реализација
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на банкарските ризици, a 
произлегуваат од препораките 
дадени од страна на Базелскиот 
комитет за банкарска супервизија 
и европските директиви. На тој 
начин се овозможува добивање 
на сеопфатна слика за ризичниот 
профил на институцијата, врз 
чијашто основа се изработува 
стратегија за супервизија за 
секоја банка одделно и се 
обезбедува основа за планирање 
на супервизорскиот циклус на 
контроли.

Во зависност од опкружувањето 
и промените на пазарот, како 
и од развојот и иновациите 
во банкарската индустрија, 
регулаторите применуваат и 
постојано развиваат нови модели 

со кои го оценуваат работењето 
на банките, нивната успешност 
и профитабилност. Моделите 
претставуваат алатка преку која се 
следат промените на финансиската 
состојба на банките, се проценува 
нивниот профил на ризичност (risk 
profile) и начинот на кој банката 
ги управува ризиците на кои е 
изложена, но истовремено тие 
претставуваат и систем за рано 
предупредување (early warn-
ing system) до супервизорите 
за преземање на корективни 
мерки во случај на влошување на 
финансиската состојба на банката.
Иако секоја земја има развиено 
свој сопствен модел на супервизија 
на банките, зависно од нивото 
на развој на финансискиот 
систем, бројот, концентрацијата 

и големината на банкарските 
институции, отвореноста на 
финансискиот систем и слично, 
сепак сите активности се насочени 
во правец на остварување на 
крајната цел, создавање на сигурен 
и стабилен банкарски систем. 
Нема софистициран, точен модел 
за оценување на работењето на 
банкарските институции. Сите 
методи се во потрага на колку што 
е можно поуспешен начин да го 
оценат работењето на банките, да 
ги проценат ризиците на кои се 
изложени, да ги следат промените 
на финансиската состојба и 
навремено да ги алармираат 
супервизорите за преземање на 
корективни мерки.

Значајните промени што се случија во банкарскиот бизнис како резултат на глобализацијата, 
технолошките промени, воведувањето на нови и покомплексни банкарски производи, 
надополнети со случувањата во економскиот амбиент во последните години придонесоа да 
се зголеми степенот на ризик на кој се изложени банките во своето работење. Воедно, тоа 
претставува и предизвик регулаторите да работат на усвојување на нови пристапи и пронаоѓаат 
подобри патишта и начин за решавање на супервизорските прашања и исполнување на нивната 
мисија на одржување на стабилноста и јакнење на довербата на јавноста во банкарскиот систем.

Супервизијата е динамичен процес

СУПЕРВИЗИЈА
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АКТУЕЛНО

Прв промотивен специјалистички семинар на АБИТ

Практики на управување со ризикот и 
проблематичните кредити во глобалната 
финансиска криза

Банкарските работници на семинарот темелно се запознаа со најдобрите регулативи, практики 
и искуства на управување со ризикот и проблематичните кредити во време на економска криза. 
Посебен акцент беше даден на регулаторната рамка на банкарското работење – Базел 3 и на 

Директивата за капитални барања на ЕУ, што претежно ќе влијаат на работењето на банките 
во следната деценија.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Светските финансиски пазари 
во последниве неколку години 
претрпеа драматични промени. 

Глобалната финансиска криза во 
целост го промени начинот на мерење 
и управување со финансиските 
параметри, ставајќи го во центарот на 
управувачката рамки Risk management, 
како клучна точка што ја одредува 
ефикасноста на банките. Финансиските 
и банкарските кризи покажаа дека 
дури и најразвиените пазари не се 
имуни на финансиските нарушувања. 
Имено, во опкружувањето на посебно 
сложени и поврзани финансиски 
пазари,  минимизирањето на 
ризикот од една страна, и изборот на 
успешна стратегија на управување со 
клучните параметри на дејствување 
од друга страна, стануваат основен 
фактор за квалитет на финансиските 
институции. Токму затоа, квалитетното 
работење подразбира мерење и 
квантифицирање на сите материјално 
значајни категории на ризик на кој 
се изложени банките и квалитетна 
интерпретација на резултатите. Ако 
се има предвид ова, тогаш со право 
во наведениот контекст треба да се 
разгледаат регулаторните промени 
(Базел 2, CRD 4, Базел 3) и очекувања 
како дел на исклучително сложена 
макроекономска рамка во која ќе 
дејствуваат банките во наредниот 
период.
Токму поради оваа проблематика 
на регулаторните промени, во 
јуни годинава, под мотото „Денови 
на специјалистичко банкарство“, 
Академијата за банкарство и 
информатичка технологија – Скопје, 
во соработка со Хрватскиот институт за 
банкарство и осигурување – Загреб и 
наши домашни предавачи, истакнати 
експерти од НБРМ, темелно и целосно 
ги запознаа учесниците со најдобрите 

практики на управување со ризикот 
во глобалната финансиска криза 
и практиките на справувањето со 
проблематичните кредити. Имено, 
на првиот ден од семинарот акцент 
беше ставен на регулаторната рамка 
на банкарското работење – Базел 3 
и Директивата за капитални барања 
на ЕУ, што претежно ќе влијае на 
работењето на банките во следната 
деценија. За таа цел, презентацијата 
на проф. д-р Иван Шверко вклучуваше 
примери од бизнис-практики на 
банките во Хрватска и во регионот.

На првиот ден од семинарот 
Проф. д-р Шверко говореше за Базел 
3 и за адекватноста на капиталот, 
промените што настануваат во 
третирањето на капиталот, како и за 
ризично пондерирана актива по Базел 
3, со анализа на темелните и основните 
промени во однос на Базел 2. Понатаму, 
се образложуваше имплементацијата 
на Директивата за капиталните 
барања, Директивата 2013/36, како 
и се анализираше регулативата на 

ризикот на ликвидноста – Liquidity Cov-
erage Ratio (LCR), начинот на пресметка 
(ликвидна актива, ликвидни приливи и 
ликвидни одливи) и сè што е поврзано 
со оваа проблематика. Исто така, 
внимателно беше објаснет начинот 
на пресметка и отворените прашања 
поврзани со Net Stable Ratio (NSFR). 
На крајот, меѓународниот еминентен 
банкар и експерт проф. д-р Шверко, 
во функција на семинарот ги сподели 
хрватските искуства и влијанието 
на овие регулативи на банкарскиот 
систем и на целокупната економија.

На вториот ден од семинарот
За банкарските работници, во рамките 
на семинарот, се анализираше темата 
за управувањето со проблематичните 
кредити – практики, регулативи и 
искуства. Имено, во банкарската 
индустрија особено големо внимание, 
со право, се посветува на финансиската 
и на квалитативната анализа на 
кредитните барања за донесување на 
економски оправдана одлука за (не)
одобрување кредит. Сепак, нема банка 

Гостин од ЕУ Република Хрватска
Проф. д-р Иван Шверко, член 
на УО на Croatia banke,d.d.
Претходно работел и во банката Хипо Алпе-
Адрија (Hypo Alpe-Adria), како и во Риечката 
банка, Ерст и Штајермеркише банка (Erste & Stei-
ermärkische) и во Фолксбанка. Во 2000 година 
магистрира на деловно работење (МВА) на 
Универзитетот „Кентаки“ во Лексингтон, САД, 
а потоа во 2006 година докторира на Економски 
факултет – Загреб на тема: „Управување со 
некредитните ризици во хрватските банки“. Автор е на бројни научни 
трудови во областа на банкарството и финансиите: „Управување со 
некредитните ризици во хрватските финансиски институции“ и коавтор 
на книгата „Пари, банкарство и финансиски пазари“.
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АКТУЕЛНО ПРВ ПРОМОТИВЕН СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР НА АБИТ

што не се соочила со проблематични 
кредити, односно кредит за кој 
позајмувачот е неспособен да го 
врати по задоволителни услови и со 
тоа причинува делумна или целосна 
загуба на банката. Токму затоа, од 
суштинско значење за македонските 
банкарски работници и менаџери е 
како да ги минимизираат загубите од 
таквите кредити.

За овие теми, во улога на предавачи, 
зборуваа проф. д-р Евица Делова 
Јолевска, д-р Илија Андовски од НБРМ, 
и доц. д-р Зоран Колев, секторски 
директор и универзитетски професор. 
На овој дел од семинарот, банкарските 

Проф. д-р Евица Делова Јолевска – директор на Дирекција за вонтеренска супервизија и 
лиценцирање во НБРМ и универзитетски професор.
Претходно работи како портфолио-менаџер во Дирекцијата за вонтеренска супервизија и 
лиценцирање во НБРМ. Исто така, работи како самостоен советник супервизор во Дирекцијата за 
теренска супервизија, како и виш супервизор во Дирекцијата за теренска супервизија во НБРМ. 
Автор е на 20 стручни и научни трудови во земјата и странство.

Д-р Илија Андовски - 
раководител на група во 
Дирекцијата за теренска 
супервизија во НБРМ. Има работно 
искуство во НБРМ од шест години.  

работници имаа можност да се 
стекнат со дополнителни знаења за 
откривањето на проблематичните 
кредити, преку анализа на стадиумите 
во влошувањето на квалитетот 
на кредитите, потоа да навлезат 
во чекорите во управувањето со 
проблематичните кредити. Д-р 
Андовски, пак, во своето излагање, 
се осврна на нефункционалните 

кредити, со споредбена анализа на 
македонските трендови во банките, во 
делот на нефункционалните кредити, 
со неколку земји од регионот. За 
движењата на нефункционалните 
кредити се анализираше периодот од 

почетокот на финансиската криза, па 
сè до крајот на 2013 година. Експертите 
од Народната банка се осврнаа и 
на процесот на преструктурирање 
на проблематичните кредити со 
еден од можните методи за нивно 
разрешување. Голема придобивка 
од посетата на семинарите на АБИТ е 
фактот што на крајот на обуките секој 
слушател се стекна со специјалистички 

сертификат со осум бода и можност 
за трансферни кредити (ЕКТС). АБИТ и 
во наредниот период ги продолжува 
обуките и семинарите според 
предвидената динамика и тематика. 

Рекоа за семинарот (фидбек): 
„Уште еднаш ви благодарам за беспрекорната организација на специјалистичкиот семинар“.

Душко Тодевски 
заменик-директор во Дирекција за проблематични пласмани
Централна кооперативна банка АД Скопје

Предaвачи од НБРМ

Доц. д-р Зоран Колев - 
заменик-директор на Сектор за 
комерцијално банкарство, ТТК 
банка АД Скопје 
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ПРАКТИКА

УправУвање со ризици во време 
на економска криза 

Банкарите требаше да се занимаваат со ризиците и пред стапувањето на кризата за да се 
подготват за проблемите што доаѓаат, оценуваат регионалните банкарски авторитети

..................................................................................................................

АБИТ-анализа за улогата на 
банкарскиот менаџмент

Улогата и способноста на секој менаџмент 
на банката е да ги мобилизира долгорочните 
слободни парични средства и депозити од 
физичките и правните лица. Таа способност 
вообичаено зависи од категоријата на 
менаџирањето со ризиците и од довербата 
што банките ја уживаат кај своите комитенти. 
Од една страна, неконтролираниот ризик 
е мерило за слабоста на менаџментот во 
комерцијалните банки, додека од друга 
страна, ефективниот менаџмент постојано 
ги набљудува резултатите од дејноста на 
стопанството во целина, за секој од своите 
комитенти дава сигнали на тревога за сите 
дејности што се под негова надлежност и 
дејствува решително и одлучно, кога таквите 
сигнали ќе бидат забележани.

Оттука, јасно се гледа дека една од примарните 
цели на менаџментот во банките претставува 
остварувањето на поголема профитабилност 
во работењето, ако и само ако, притоа 
се обезбедени услови за постигнување 
ликвидност, од една страна, и обезбедена 
сигурност во одржувањето на ликвидноста, 
од друга страна. Во основа, тоа подразбира 
дека банкарскиот менаџмент треба да 
инвестира во средства што остваруваат висок 
принос, а имаат пониски трошоци. Според 
ова, банкарските менаџери во функција на 
повисока профитабилност на сопствената 
банка, во услови на економска криза имаат 
на располагање два пристапа: првиот, да 
ги зголемат ризиците, или вториот, да ги 
намалат оперативните трошоци. Ваквото 
толкување укажува на фактот дека во 
комерцијалните банки профитот ќе варира 
во зависност од ризичноста на портфолиото.

Несомнено, денес, неизвесноста и ризикот го следат човекот, неговиот имот и сите негови активности. Но, нагонот 
за одржување во живот и за самодокажување ги принудува луѓето да преземаат активности во услови на постоење 
ризик. Имено, ризикот не е надворешна работа во банкарското работење денес. Банкарите, повеќе од кога било 

знаат дека позициите што ги имаат по нивна надлежност треба да се контролираат. Впрочем, парите се инпути во 
банкарското работење и тие треба да дојдат од некаде.

Управувањето со ризици се одразува на клиентите 
Како што знаеме, со задоволување на потребниот обем на слободни парични средства во форма на депозити во 
пасивата, банкарите почнуваат да гледаат на активната страна во билансот на состојбата или страната на продажба 
на средствата во форма на кредити. Од своја страна, тоа предизвикува губење на слободата кај паричните средства и 
појава на веројатност дека пласираните средства од банката кај кредитокорисниците нема да бидат вратени под услови 
и во рокови утврдени со договорот. Токму затоа, управувањето со ризиците во банкарскиот сектор има големо влијание 
или се одразува врз клиентите. Реално, управувањето со ризиците е главна работа во секоја банкарска институција. 
Справувањето со сите ризици во работењето е нешто со што се занимаваат банкарите секој ден, велат банкарските 
експерти. Во основата, управувањето со ризиците во кризни времиња не е ништо поважно отколку во времињата 
пред кризата. Странските банкарски авторитети сметаат дека банките треба да имаат сериозен пристап кон ризиците 
постојано, не само кога е криза. Проф. д-р Иван Шверко, член на УО на Кроација банка АД Загреб, смета дека банкарите 
требало да управуваат со ризиците и пред стапувањето на кризата. Во контекст на тоа, тој ќе истакне:
„Мојот основен суд е дека банкарите требаше да се занимаваат со ризиците и пред стапувањето на кризата за да се 
подготват за проблемите што доаѓаат. Реално, управувањето со ризиците е процес што се јавува во банките, како кај 
регулативата, така и кај свеста на банкарите дека тој процес е многу важен“.

Управување со кредитниот ризик
Во услови на зголемена кредитна активност на банката се претпоставува дека ризикот лесно може да излезе од контрола. 
Оттука, неконтролираниот ризик е мерило за слабост во работењето, при што банката е должна да воспостави систем 
за идентификување, мерење, следење и контрола на кредитниот ризик, на кој таа е изложена во своето работење. 
Имено, таквиот информативен систем и аналитичките техники ќе овозможат мерење на кредитниот ризик, што за 
банката претставува квантифицирање на ризикот на клиентите и лицата поврзани со нив, како и квантифицирање на 
ризикот на ниво на портфолио. Ако се погледне билансот на состојбата на една современа банка, се доаѓа до заклучок 

УЛОГАТА НА БАНКАРСКИОТ МЕНАџМЕНТ
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дека кредитниот ризик претставува 
еден од најзначајните ризици. Во 
тој поглед, проф. Шверко додава: 
„Управувањето на ризиците е нешто 
со што се занимаваат банкарите во 
континуитет. Првенствено, се работи за 
управувањето со кредитните ризици, 
што се основа за целата приказна на 
банкарството“.
Според банкарите, нема дилема дека 
ризичното работење се одразува на 
клиентите во банките. Тие ваквите 
тврдења ги аргументираат со фактот 
што поради оваа економска криза, 
поради фактот што банките едноставно 
се подложени на поголеми ризици, 
трошоците за ризиците се поголеми 
и каматните стапки на кредитите се 
значително повисоки во последните 
неколку години, така што процесите 
на управување на ризиците секако 
имаат влијание на клиентите, не само 
преку цената туку и преку фактот што 
банките бараат сè повеќе колатерал 
од клиентите, сè повеќе документи. Во 
основата, тоа е сè она што клиентите 
не сакаат да го слушнат и не им се 
допаѓа.
Имено, денес, банките многу повеќе се 
занимаваат со ризиците отколку пред 
пет или десет години, така што секако 
управувањето со ризиците влијае на 
работењето, како на физичките, така и 
на правните лица. Токму затоа, банката 
е должна да изврши класификација на 
секоја активна билансна и вонбилансна 
ставка според степенот на кредитен 
ризик на кој е изложена или, со други 
зборови кажано, таа треба да го 
утврди степенот на изложеност на 
кредитен ризик. При класификацијата 
на изложеноста на кредитен ризик, 
банката ги има предвид: кредитната 
способност на клиентот, уредноста 
во расчистувањето на обврските од 
страна на клиентот и квалитетот на 
обезбедувањето.
Регионалните искуства покажуваат 
дека банките добро се справуваат 
со ризиците, особено со кредитниот 
ризик. Банкарите од регионот велат 
дека во врска со управувањето со 
ризиците не заостануваме многу 

од поразвиените западни земји. 
Според нивното мислење, со 
доаѓањето на странските банки на 
регионалните пазари, како составен 
дел на регионалните банкарски 
пазари, тие пренесуваат и многу 
знаење и искуство, во сите делови од 
банкарското работење, а особено во 
делот на управувањето со ризиците. 
Во контекст на ова, и наште банкари 
даваат поткрепа.
Имено, заменик-претседателот на 
УО на Охридска банка, Антоније 
Мариноски,  ќе истакне:  „Од 
влегувањето на групација Сосиете 
Женерал (Société Générale Group) во 
Македонија преку Охридска банка, се 
гледа континуирана хармонизација 
со европската регулатива што 
придонесува во создавањето на 
подобра рамка на соработка меѓу 
НБРМ и комерцијалните банки, 
што неминовно придонесува кон 
обезбедување стабилна, предвидлива 
и транспарентна околина за 
планирање на бизнис-секторот“. 
Понатаму, тој додава: „Во функција на 
поддршка на комерцијалниот пораст 
на банката, како и задоволување на 
регулаторните барања, споредено 
со истиот период минатата година, 
зголемена е поддршката од матичната 
банка. Дополнително, треба да се 
забележи намалување на ризикот 
и трошоците на ризик и со тоа 
зголемувањето на стабилноста на 
кредитното портфолио во период на 
тешко економско окружување“.
Управувањето со кредитните ризици 
секогаш е голем предизвик за 
банкарските институции. Затоа, според 
експертите, банките треба да бидат 
внимателни и во воспоставувањето 
и во водењето на кредитната 
политика. На прашањето упатено до 
регионалните банкари, каква треба да 
биде кредитната политика на банките 
во вакво временско окружување кога 
е криза, практично, дали таа треба да 

биде либерална или конзервативна, 
тие велат дека тоа е тешко прашање 
за да се даде одговор.
Според проф. д-р Иван Шверко, тоа е 
кога гледате една работа од различна 

перспектива.
„Банкарите сигурно не мислат дека 
нивните кредитни политики се 
рестриктивни, бидејќи рестриктивната 
политика нема да резултира со толку 
голем удел на лоши пласмани, како 
што во моментот е во портфолиото 
на македонските банки и не само на 
македонските туку и на сите банки во 
регионот. Од друга страна, клиентите, 
штом банките им бараат нешто повеќе 
од осигурување, сметаат дека таквата 
политика е рестриктивна“.
Според Шверко, голем проблем е што 
сега сме во услови на финансиска криза. 
Оттука, тој ќе додаде:
„Во таа криза сте изложени на поголеми 
ризици и, едноставно, не сакате да се 
изложите на дополнителни ризици. 
Меѓутоа, без активната улога на банките, 
што ќе иницираат некој стопански 
пораст, тој стопански пораст потешко ќе 
се оствари. Мислам дека тука е клучна 
улогата, не само на банките туку и на 
регулаторот“.

Државите во регионот се 
задолжуваат
Централните банки и евентуално 
и државите како апарат се тие што 
треба да создадат такво окружување. 
Банкарите треба да се обидат да 
пласираат повеќе кредити, првенствено 
на стопанските субјекти, што би 
требало да го поттикнат порастот. 
За жал, во регионот трендовите 
се во насока на раздолжување. Се 
случува населението комплетно да 
се раздолжува, компаниите исто така, 
единствено се задолжува државата. Тоа, 
сигурно, никому во регионот нема да му 
се донесе дополнителен развој и некоја 
поголема стратешка перспектива.
„Кредитната политика е таква каква што 
е, но она од што се плашам е што нема 
поттик за создавање на нов импулс 
за економски развој и мислам дека 
токму тука регулаторот, централната 
банка делумно, а дури и државите, би 

требало да дадат поттик 
на банките, да се свртат 
повеќе кон секторот 
на стопанството, што 
единствено може да ни 
даде некој позитивен 
импулс во регионот или 
каде било каде што е 
присутна економската 
криза, што е очигледна 
в о  о в о ј  м о м е н т “ , 

завршува Шверко.
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Базел 3 во функција на зголемување на 
акционерскиот капитал 

Македонскиот банкарски 
систем во првата половина 
на 2014 година, со стапка на 
адекватност на капиталот 
од 16,9%, во целост ги 
задоволува стандардите 
на капитална спогодба 
Базел 3. Основната цел на 
новата капитална спогодба 
е воведување реформи за 
зголемување на нивото и на 
квалитетот на сопствените 
средства на банките.

Пред повеќе од една деценија, 
или поточно во 1998 година, 
Управата на федералните 

резерви на САД и претставниците на 
останатите водечки земји во светот, 
направиле спогодба за новите 
стандарди на банкарскиот капитал. 
Имено, ваквиот пакт се нарекува 
Базелска спогодба, како обележје на 
градот Базел, во Швајцарија, каде 
што, меѓу другото, таквата спогодба 
е потпишана. Од тој момент, па 
наваму, новите базелските стандарди 
се применуваат како унифицирани во 
сите банкарски институции на земјите-
потписнички, меѓу кои и нашава. 
Според тоа, првобитните базелски 
стандарди во функција на капиталот 
во банките денес се познати како Базел 
1 и тие наметнуваат потреба од негова 
диверзификација според изворите. 
Имено, за разлика од Базел 1, кога се 
применуваше иста стапка на пондер 
за ризичност за секоја категорија во 
активата на билансот на состојба, со 
примената на Базел 2, при пресметката 
на ризично-пондерираната актива 
според степенот на ризичност се врши 
рангирање на елементите, поточно 
кредитите се рангираат според 
нивниот рејтинг, при што за секоја 
различна категорија на кредити се 
применуваат различни пондери.

Моментална банкарска 
регулатива 
Како што знаеме, денес, со цел да 
се направи правилна процена на 
адекватноста на капиталот, банките се 
должни да направат квантификација на 
ризиците во структурата на средствата, 
а особено на кредитниот ризик. 
Затоа велиме дека банката е должна 

да располага со адекватно ниво на 
капитал потребно за покривање 
на кредитниот ризик, валутниот 
ризик и пазарните ризици. Според 
банкарската регулатива, капиталот 
потребен за покривање на ризиците 
се бара да биде еднаков или повисок 
од 8% од активата пондерирана според 
ризиците. Додека, пак, регулативата 
вели дека активата пондерирана 
според ризиците да биде еднаква 
или повисока од 12,5% од капиталот 
потребен за покривање на ризиците. 

Подобрување на квалитетот 
на основниот капитал, цел на 
новите базелски стандарди
Новата капитална спогодба од Базел 
има цел да ја реформира капиталната 
рамка во банките, со тоа што ќе се 
наметнат повисоки стандарди во 
функција на квалитетот на структурата 
на сопствените средства на банките, 
преку зголемување на нивото и 
учеството на основните елементи на 
капиталот Тиер 1 (основен капитал). 
Имено, со ваквата предложена 
реформа на состанокот на групата 
гувернери на централните банки и 
раководителите на супервизорските 
органи, одржан на 12.09.2010 година 
во Базел, најзначајните промени можат 
да се поделат во две групи активности: 
зголемување на потребното ниво 
капитал и воведување на меѓународен 
ликвидносен стандард.
Едно е јасно: новата капитална 
спогодба ги зајакнува стандардите 
на адекватност на капиталот. Според 
тоа, може да се констатира дека 
Македонскиот банкарски систем во 
првата половина на 2014 година, со 
стапка на адекватност на капиталот 

од 16,9%, во целост ги задоволува 
стандардите на капиталната спогодба 
Базел 3. Во контекст на оваа анализа, 
од НБРМ велат дека македонското 
законодавство ги следи промените и 
во согласност на тоа и принципите од 
Базел 3 ќе бидат имплементирани во 
банкарската регулатива. Понатаму, м-р 
Димитар Богов, гувернер на Народната 
банка, додава дека промените во 
меѓународната регулаторна рамка 
што беа преточени во концептот 
Базел 3, што во своето средиште го 
има зајакнувањето на отпорноста на 
банкарскиот систем, преку повисока 
регулаторна стапка на адекватноста 
на капиталот и регулаторно одредени 
коефициенти за  ликвидност , 
ќе предизвикаат промени и во 
банкарското опкружување во нашата 
земја.

Македонските банки, пред 
и по кризата, покажуваат 
константна стапка на 
адекватност на капиталот 
поголема од пропишаната со 
Базел 3  
Стапката на адекватност на капиталот 
на ниво на целиот банкарски систем 
на РМ, според податоците од НБРМ 
во 2008 година, пред почетокот на 
финансиската криза изнесува 16,2%, 
додека, пак, по кризата во 2013 година 
изнесува повеќе или 16,8%. Таквиот 
континуитет во одржување на висока 
стапка на адекватност на капитал 
(многу над 8% според пропишаната 
регулатива на НБРМ) останува и во 
првата половина на тековната година 
и изнесува 16,9%.
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Малите банки со најголем пад 
на стапката на адекватност на 
капитал
Имено, ако во анализата се оди 
целосно, ќе се констатира дека токму 
малите банки имаат најголем пад 
на процентот на адекватност на 
капиталот. Таквиот пад на процентот 
се движи со забрзана динамика од 
превисоки 61,9% во 2008 година до 
14,9% во првата половина на 2014 
година, така што се очекува со истиот 
процент од првото полугодие (можеби 
намален) да се заврши тековната 
година. Ситуацијата кај големите банки 
останала непроменета. Практично, 
тие покажале позитивен континуитет 
на стапката од 13,4% пред кризата до 
16,0% во првата половина на 2014 
година, што укажува на фактот дека 
тие се имуни на големите циклични 
промени на финансиските пазари 
и, секако, тоа е добар показател за 
целиот банкарски систем. Средните 
банки покажуваат најзадоволителни 
резултати во поглед на стапката на 
адекватност на капиталот. Впрочем, 
тие во тековната година имаат 
најдобар процент од 19,1%, што може 
да се должи и на поголемиот влез на 
странски капитал преку купувањето 
на неколку средни банки од страна 
на големи меѓународни банкарски 
брендови.

Според тоа,  како заедничка 
карактеристика за банкарскиот 
систем во целост може да се каже 

дека е отпорен на цикличните 
пазарни текови и покажува стапка на 
адекватност на капиталот што може 
да одговори на новите капитални 
регулативи пропишани со новата 
капитална спогодба – Базел 3. Ова 
е така, ако се има предвид дека 
основната цел на реформата на новата 
капиталната рамка интегрирана во 
Базел 3 е да се стави поголем фокус 
на акционерскиот капитал, односно 
на обичните акции и на задржаната 
добивка, отколку на инструментите со 
должнички карактеристики и понизок 
квалитет. Суштински, тоа подразбира 
дека со новите правила на Базел 3, во 
иднина, минималниот однос помеѓу 
акционерскиот капитал и активата 
пондерирана според ризикот се 
зголемува од сегашните 2 на 4,5%. 
Понатаму, зголемувањето на овој однос 
ќе биде проследено и со зголемување 
на стапката на основниот капитал (Tier 
1) од 4 на 6%, додека вкупната стапка 

на адекватност на капиталот ќе остане 
иста, односно 8%.

Добар „имиџ“ на штета на 
стабилноста
Покрај ова, во новите регулативи 
предвидени со имплементацијата на 
Базел 3 се вклучени и дополнителните 
износи на потребен капитал, 
што се од исклучителна важност 
за коментирање. Имено, ваквите 
дополнителни износи се состојат 
само од акционерски капитал, што, 
пак, е содржан во Тиер 1, и барањата 
од Базел се токму овој акционерски 
капитал да изнесува најмалку 2,5% од 
активата пондерирана според ризици. 
Според членовите на Базелскиот 
комитет за банкарска супервизија, 
овој дополнителен износ на капитал се 
воведува како резултат на слабостите 
во работењето на банките утврдени 
за време на финансиската криза. 
Со право е ваквата констатација на 
комитетот, ако се знае дека во текот 
на кризата одредени комерцијални 
банки, што остваруваа стапки на 
адекватност многу над пропишаниот 
минимум, наместо да ја задржат 
добивката, со што би се постигнало 
зголемување на нивниот капитал, тие 
продолжуваа да исплаќаат дивиденди, 
со цел во јавноста да се остави посилен 
впечаток. Но, што се постигна со тоа? 
Добар „имиџ“ на штета на стабилноста.
Вториот вид на дополнителен 
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Група 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.6.2014 

Големи банки 13.4% 13.8% 14.1% 15.0% 15.3% 15.8% 16.0% 
Средни банки 16.7% 17.4% 17.0% 17.2% 22.2% 18.8% 19.1% 
Мали банки 61.9% 48.1% 54.7% 38.6% 18.8% 17.6% 14.9% 
Банкарски систем 16.2% 16.4% 16.1% 16.8% 17.1% 16.8% 16.9% 

 

                                Основен капитал + (Дополнителен капитал I + Дополнителен капитал II) 
САК =  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                   Aктива пондерирана според ризик 
   

САК– стапка на адекватност на капиталот 
Tier 1 capital – основен капитал 
Тier 2 capital – дополнителен капитал I и дополнителен капитал II  
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капитал, според Базелскиот комитет, 
се нарекува противцикличен. Имено, 
тој може да се движи од 0 до 2,5% во 
зависност од состојбите во кои се наоѓа 
Македонскиот банкарски систем, што 
за неговата висина или вклученост 
како процент од активата пондерирана 
според ризици одлучува НБРМ. Во овој 
контекст, битно е да се подвлече дека 
овој вид на акционерски капитал не 
е задолжителен и банките нема да 
бидат должни да издвојуваат ваков 
вид дополнителен капитал во текот 
на целиот економски циклус (како што 
е случај со претходниот). Ова значи 
вклучување на макропрудентентна 
димензија во капиталната рамка, така 
што банките ќе можат да го користат 
во услови на криза, односно во тие 
услови националниот супервизор ја 
укинува обврската за исполнување 
на потребното ниво противцикличен 
капитал.
Регионалните банкарски искуства 
покажуваат дека Базел 3 носи промени 
во банкарското работење, што во 
основата го отежнуваат банкарското 
работење. Според хрватските 
искуства, оваа регулатива е голем 
удар за банкарскиот сектор. Имајќи 
го фактот дека банките сè уште се 
соочуваат со последиците од кризата, 
со лоши пласмани и тешка наплата на 
побарувањата. Овие искуства можат 
многу да помогнат на македонскиот 
банкарски сектор, да биде подготвен 
за промените и за сите импликации 
што можат да произлезат. Во контекст 
на ваквите тврдења на регионалните 
банкарски авторитети, гувернерот м-р 
Богов, за состојбите кај нас, ќе истакне:
„Македонското законодавство 

постојано ги следи светските практики 
и усогласеноста со меѓународната 
регулаторна рамка, поради што 
промените предизвикани од Базел 3 
ќе бидат преточени и во домашната 
регулатива. Секако, тоа ќе оди 
постепено“.

Временска рамка за воведување 
на реформите 
Процесот на примена на новите 
барања за висината на сопствените 
средства се почнати на почетокот 
на 2013 година, до кога што секоја 
земја-членка на Базелскиот комитет 
требаше да изврши соодветни измени 
на националната законска рамка. 
Зголемувањето на нивото на потребен 
акционерски капитал и на потребниот 
основен капитал ќе се спроведува 
постепено во неколку фази што ќе 
завршат на почетокот на 2015 година. 
Воведувањето на дополнителниот 
износ за зачувување на капиталот 
ќе почне во 2016 година и ќе заврши 
на 01.01.2019 година, при што е 
предвидено секоја година овој износ да 
се зголемува за 0,625%. Со постепеното 
зголемување на овој вид капитал ќе 
се зголемува и вкупниот износ на 
потребен капитал од 8 на 10,5%. Во 
период од десет години, почнувајќи 
од 01.01.2013 година, постепено ќе се 
исклучуваат инструментите што не 
можат да бидат дел од сите останати 
елементи на сопствените средства, со 
исклучок на акционерскиот капитал.
Супервизорските органи на НБРМ 
имаат право да предвидат пократки 
рокови за примена на новите 
стандарди, доколку оценат дека 
е потребно, имајќи ги предвид 

движењата во нашиот банкарски и 
финансиски систем. Имено, според 
супервизорите, динамиката се 
должни да ја следат само оние банки 
што ги исполнуваат барањата за 
минималната стапка на адекватност 
на капиталот, но се под минимумот 
од 7% за акционерскиот капитал и 
дополнителниот износ за зачувување 
на капиталот.

ЗА ПОГОЛЕМА СТАБИЛНОСТ  

Во иднина 
Стапка на адекватност на капиталот од 
минимум 10,5% до максимум 13%
Основниот капитал (Tier 1) се зголемува од 4 на 6%, така што со новите 
стандарди неговиот минимум ќе биде 6%, а сега, кога ќе се придодаде 
на тоа и дополнителниот износ за зачувување на капиталот од 2,5%, тој 
ќе го достигне до 8,5%. Имено, неговиот максимум може да достигне и 
до 11% доколку во целост НБРМ го воведе барањето за издвојување на 
противцикличен капитал.
Акционерскиот капитал, според стандардите Базел 3, треба да биде 
најмалку 7% во однос на активата пондерирана според ризикот, а 
најмногу 9,5%, ако НБРМ во иднина ја воведе максималната висина на 
противцикличен капитал.
Вкупниот капитал (сопствени средства) според новите регулативи 
треба да достигне најмалку 10,5% од активата пондерирана според 
ризикот.
Стапката на адекватност на капиталот, иако со реформите не се 
менува на почетокот (останува минимум 8%), сепак со воведувањето на 
дополнителни износи на потребен капитал, висината на оваа стапка се 
зголемува најмалку за дополнителни 2,5%, а најмногу за 5%.

Регионот се соочува со Базел 3

Хрватските банки 
под голем удар

Базел е регулатива што почна 
да се применува во европските 
земји од 1 јануари 2014 година. 
Искуствата на Хрватска говорат 
дека со нејзиното применување, 
банките се под голем притисок 
во работењето и ги чувствуваат 
промените. Затоа, потребно е 
добро подготвување и способност 
да се одговори на промените. 
Регулативата се применува неполни 
шест месеци, а сигурно е дека тоа 
ќе донесе ново заострување на 
банкарската регулатива. Проф. 
д-р Иван Шверко, од хрватската 
Кроација банка, вели дека тоа ќе 
значи барање повисоко ниво на 
капитал, со поголеми оперативни 
трошоци. „Во суштина, банкарскиот 
сектор ќе биде преоптоварен, ќе има 
помалку добивка од сега и она за 
што, за жал, треба да бидат свесни и 
нашите комитенти е дека кредитите 
и на физичките и на правните лица 
ќе поскапат“, вели Шверко. Важно 
е да се каже дека во Европската 
комисија, токму затоа што сè уште 
не е завршена европската криза, 
се обидуваат да го одложат тоа. Се 
обидуваат да добијат регулатива 
што ќе биде контрациклична, а не 
проциклична, т.е. оваа регулатива 
да стапи во сила кога еден ден ќе 
излеземе од економската криза. 
Но, неизвесно е дали ќе се успее во 
тоа. Според оцените на хрватските 
банкари, за Македонија е добро 
што во моментот не е членка на 
Европската унија, па не мора да се 
применува оваа регулатива. „Но, 
би било голем удар. Она што сега 
во Хрватска се случува е голем удар 
на работењето на банките и пораст 
на цената на кредитите. Кај вас, тоа 
дополнително ќе се случи. Искрено, 
можеби е подобро сега да уживате во 
времињата додека не се случи тоа“, 
забележува Шверко.
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Во програмата на Уредувачкиот одбор на „е-Банкар“ 
важно место има можноста за објавување на вашите 

стручни и научни трудови, со цел за ваша едукација, не 
само онаа што произлегува од читањето на објавените 
трудови, туку и за подигнување на нивото на знаење 
за целиот процес од подготовка до објавување на 
манускрипт. Овој процес подразбира и рецензија на 
поднесените трудови. 
Рецензија или евалуација од колеги-експерти е процес 
на подложување на труд, истражување или идеја на 
проверка од други кои се квалификувани и способни 
да направат непристрасна рецензија. Одлуката дали 
манускриптот ќе се објави или не, или ќе се модифицира 
пред објавувањето, ја донесува едиторот на списанието 
врз основа на мислењето на еден или повеќе рецезенти. 
Овој процес треба да ги охрабри и потикне авторите да 
се придржуваат на прифатените стандарди на нивната 
дисциплина и да спречи дисеминација на ирелевантни 

наоди, непоткрепени тврдења, неприфатливи 
интерпретации и лични видувања. Трудовите кои 
пледираат на оргиналноста треба да се придржуваат 
на претпоставките на добрата финансиска практика (за 
стручните трудови ) и на научниот метод (секвенција или 
колекција на процеси кои се сметаат за карактеристични 
на научното истражување и за стекнување на ново научно 
знаење заосновано на докази).
Се разбира, секој има право да не се согласи со мислењето 
на рецензентот или на едиторот, и доколку успее да го 
образложи и да го поткрепи својот став со релевантни 
докази, ќе придонесе за подобрување на квалитетот 
на рецензирање. Иако рецензирањето има многу 
недостатоци (најчесто се споменува бавноста), сепак, 
на него треба да се гледа како на чувар на профилот на 
едно списание, унапредувач на квалитетот и учител за 
стандардите за публицирање на стручно-научни трудови. 

рецензија и стандарди за публицирање 

Почитувани соработници

Ве информираме дека Вашите стручни 
и научни трудови што ќе конкурираат за 
објавување во бројот 2 од јануари 2015 
година треба да пристигнат во редакцијата 
на „е-Банкар“ најдоцна до 5 декември 2014 
година. 
Дополнителни информации може да добиете 
секој работен ден на телефоните: 
+3892 3 256 575 и 
+ 389 70 93 62 93 

Награда за најдобар објавен 
стручен труд во „е-Банкар “

Управниот одбор на АБИТ на првата 
наредна седница, ќе донесе одлука со која 
се воведува Награда за најдобар објавен 
стручен труд во „е-Банкар“. Наградата ќе 
изнесува 15.000 денари, а оценувањето и 
изборот на најдобриот труд ќе го прават 
рецензентите и Уредувачкиот одбор на 
„е-Банкар“. Можноста да учествуваат во 
изборот ќе имаат трудовите кои ќе почнат да 
се објавуваат во „е-Банкар“ од јануари 2015 
година. 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА АВТОРИТЕ 

„е-Банкар“ ќе објавува стручни, научни 
и ревијални трудови, прикази на случаи 
или кратки извештаи од работењето на 
финансиските институции. Авторите 
се должни да се придружуваат на 
правила за подготовка на трудовите. 
Уредувачкиот одбор на „е-Банкар“ 
нема да ги прифати за разгледување 
и/или рецензија трудовите што нема 
да ги задоволат овие барања. 

Подготовка на манускрипт `
Манускриптот треба да биде поднесен 
во А4 формат (216 х 279 мм) со маргини 
од 25 мм од секоја страна, отчукан само 
на една страна од листот, со двоен 
проред, со големина на букви 12 точки, 
Time New Roman. Бројот на страниците 

(без табели и/или фигури/илустрации) 
зависи од типот на трудот:  

1За оргинален научен труд 12 
страници и најмногу 6 табели и/или 

графикони/слики;

2За стручен труд или ревијален труд 
8 страници и најмногу 4 табели и/

или графикони/слики;

3Приказ на случај или краток 
извештај 6 страници и најмногу 3 

табели и/или графикони/слики.
Секој од дел од трудот треба да 
запчнува на нова страница: насловна 
страница, апстракт со клучни 
зборови, текст на трудот, референци, 
индивидуални табели, илустрации и 
легенди. Нумерирањето на страниците 
треба да биде во долниот десен агол, 
почнувајќи од насловната страница. 
Прва страница – насловна страница: 

треба да содржи: (а) наслов на трудот, 
краток, но информативен; (б) името 
и презимето на секој автор; (в) 
институција; (г) името и адресата на 
авторот со кого ќе се кореспондира 
во врска со манускриптот. 
Втора страница -  апстракт и клучни 
зборови: Апстрактот треба да е 
напишан со најмногу 150 збора за 
неструктуриран апстракт и 250 збора 
за структуиран апстракт  (ги содржи 
деловите: цел/и на студијата или 
истражувањето, основни процедури, 
главните наоди/резултати, податоците 
и нивната статистичка значајност, 
ако е можно), и главните заклучоци. 
Истакнете ги новите и важните аспекти 
на студијата или опсервацијата. 
Под апстрактот идентификувајте ги 
и напишете ги клучните зботови: 
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3-5 збора или краткии фази кои ќе 
помогнат во индексирањето на трудот 
и при публицирањето на апстрактот. 
Трета и понатамошни страници – 
текст на трудот: Текстот обично треба 
да биде, но не е задолжително, поделен 
на делови со следниве наслови: вовед, 
материјал и методи, резултати и 
дискусија.
Вовед: Изнесете ја целта на трудот. 
Сумирајте ја оправданоста за 
изведување на студијата или 
опсервацијата. Дајте ги само 
референците строго поврзани со 
предметот на истражување или 
опсервација, не правете обемен 
преглед на предметот на истражување/
опсервација. Не ставајте податоци 
или заклучоци од работата за која се 
известува. 
Материјал (се однесува на материјалот 
врз кој се врши истражувањето) 
и методи: изнесете ја општата 
дескрипција на методите. Опишете го 
јасно изборот на вашите опсервациони 
или експериментални субјекти. 
Изнесете ги методите и процедурите во 
доволно детали што ќе дозволат други 
да ги постават методите, вклучувајќи 
ги статистичките. 
Статистика:  Ако податоците 
се сумирани во делот резултати, 
специфицирајте ги статистичките 
методи што сте ги користеле за 
да ги анализирате. Опишете ги 
статистичките методи со доволно 
детали за да му овозможите на 
секој читател со доволно знаење 
да има пристап до оригиналните 
податоци за да се верифицираат 
изнесените резултати. Кога е можно, 
квантифицирајте ги наодите и 
изнесете ги со соодветни индикатори 
на грешките на мерење.  
Избегнете нетехничка употреба на 
техничките термини во статистиката, 
како што е „случаен“, „нормално“, и 
„мостра“. Дефинирајте ги статистичките 
термини, кратенки и повеќето 
симболи.
Дискусија: Истакнете ги новите и 
важните аспекти на студијата и 
заклучоците што ќе следуваат од 
нив. Не повторувајте ги во детали 
податоците или другиот материјал 
даден во претходните делови. 
Изнесете ги импликациите на 
наодите и нивните ограничувања, 
вклучително и импликациите за 
идните истражувања. Компарирајте 
ги опсервациите со други релевантни 
студии. Поврзете ги заклучоците 
со целите на студијата и избегнете 
неквалифицирани искази, тврдења 
и заклучоци кои не се потполно 

поткрепени со вашите податоци. 
Избегнувајте да давате приоритет 
на работите што не се завршени. 
Изнесете нова хипотеза само кога е 
јасно дека може да гарантирате дека 
може да биде означена како таква. 
Може, ако е соодветно, да се дадат и 
препораки.  
Референци: Референците се внесуваат 
во текстот со арапски број ставен во 
загради, според редот на првото 
јавување во текстот. За пишување 
на референците во библиографијата, 
користете го начинот и форматот на 
следниот начин: 
(Rosenbloom, 2004: 56-70) 
Ознаките “ibid„, “ob.cit.„ и сл. по 
правило не се користат. 
Избегнете да користите како референци 
апстракти, „непублицирани податоци“ 
и „лични комуникации“.  Може да 
се користат референци, трудови 
прифатени, но се уште не публицирани 
– напишете го списанието и додадете 
„во печат“.
Користената литература/референци 
се наведува на крај на трудот по 
абецеден ред, на следниот начин: 
Книги 
Rosenbloom, B. (2004), “Marketing chan-
nels: a management view”, Mason: Thomson 
South-Western. 
Статии во часописи 
Месиќ, М. (2010) “Мултикултурализам у 
Нјемачкој”, Миграцијске и етничке теме, 
год.26, бр.3, стр. 243-246 
Интернет извор 
Cassarino, J.P. (2009),”EU mobility partner-
ship: Expression of a New Compromise”, in: 
Migration Policy Institute – Migration In-
formation Source, September 2009, [http://
www.migrationinformation.org/Feature/
display.cfm?ID=741] (28.11.2009) 
Корпоративен извор 
OECD (Organisation for Economic Cooper-
ation and Development) (2003), “National 
accounts of OECD countries”, vol.1, 1990-
2001, Paris: OECD 
Доколку се наведуваат повеќе трудови 
од еден автор објавени во иста година 
првиот се означува (2010а), вториот 
(2010б) итн.  

Табели: Секоја табела треба да биде на 
посебен лист хартија, отчукана според 
истите правила како за целиот текст. 
Не испраќајте табели како фотографии. 
Табелата не смее да има повеќе од 6 
колони и 8 реда. Обележете ги табелите 
едноподруго со арапски бројки, според 
редоследот на појавување на текстот. 
Дајте кратко објаснување на табелата 
во продолжение на насловот. Сите 
дополнителни објаснувања, легенди 
или објаснувања на нестандардните 

кратенки, ставете ги веднаш под 
табелата. Секоја табела треба да биде 
цитирана во текстот. 
Илустрации: Фигурите треба да 
се нумерирани според редот со 
кој прв пат се цитираат во текстот. 
Графиконите и фигурите треба да 
бидат професионално изработени, 
црно-бели или во боја. Буквите, 
бројките симболите и друго треба да 
бидат јасно видливи и по редуцирање 
на големината на илустрацијата. 
Насловите и деталите за илустрацијата 
треба да се дадени во легендата во 
текстот, а не на самата илустрација. 
Ако се даваат фотографии на лица, 
тие треба да бидат или со добиена 
писмена дозвола да бидат објавени, 
или такви лица да не можат да бидат 
идентифицирани.
Користете ги стандардните кратенки. 
Избегнете кратенки во насловот или 
апстрактот. 
Чекори на Уредувачкиот одбор 
По приемот на доставените трудови 
уредувачкиот одбор ги презема 
следните чекори: 1) трудот го испраќа 
на одреден рецензент 2) доколку има 
забелешки на текстот го известува 
авторот и му ги испраќа сугестиите од 
рецензентот за доработка на трудот 
3) го одбива ракописот и за тоа го 
известува авторот. Во списанието се 
објавуваат само трудови со позитивна 
рецензија. Доколку ракописот е 
вратен - одбиен, (уредникот не мора 
да ја објаснува причината поради која 
трудот се одбива) тогаш авторот може 
трудот да си го понуди за објавување 
на друго место. Испратените трудови 
не се враќаат. 
Напомена 
Во сите манускрипти кои се испраќаат 
до главниот уредник треба да стои, 
како напомена, дали тие се наменети 
за рубриката „Научни и стручни 
трудови“. 
На крајот од трудот, на посебен лист 
треба да потпишете изјава дека трудот 
не е понуден за печатење и нема да 
се испраќа ист текст до други стручни 
списанија. 
Еднаш прифатен труд за ова списание 
го обврзува авторот да не го објавува 
истиот труд на друго место без дозвола 
на уредувачкиот одбор. Ако го објавува 
истиот труд на друго место, тогаш мора 
да се наведе дека е веќе објавен труд 
во списанието „е-Банкар“

Трудовите се испраќаат во електронска 
форма до уредникот на списанието на 
електронска адреса: 
е-пошта:  info@abit.edu.mk
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