
 

 

 
 

 

Едногодишна сертификациона програма за 
банкарска специјализација 

CERTIFICATION IN BANKING 
SUPERVISIORY STANDARDS® 
(Level1, 2 и 3) 

 

Вкупен фонд на часови :80 

Времетраење:1година 

Цена: 480 eur 
 

Место: АБИТ ( Ул.„ Орце Николов “ бр.75, 
зграда на Македонска берза 1-ви кат) 
 
Динамика на обуката: два пати неделно 
 
 

 

 

 
 
 

 

Обуката ќе пбезбеди деталнп заппзнаваое сп најзначајните супервизпрски стандарди кпиштп треба да 
ги ппчитуваат банките вп Република Македпнија, спгласнп сп ппстпјната закпнска и ппдзакпнска 
регулатива. Секпј супервизпрски стандард ќе биде разрабптенп oд некплку аспекти: мпменталните 
закпнски бараоа кпиштпсе пднесуваат на тпј стандард, начинпт на негпвп спрпведуваое вп Република 
Македпнија и практични примери за ппстигнуваое успгласенпст сп стандардпт. Ппсебен акцент ќе биде 
ставен на медунарпдните бараоа и искуства вп дпменпт на сппдветнипт супервизпрски стандард, пред сè 
бараоата на Базелскипт кпмитет за банкарска супервизија и на сппдветната еврппска регулатива. 
Оснпвната цел на пбуката е да се пбезбеди ппдпбрo разбираое на впсппставените супервизпрски 
стандарди за банките, нивна ппдпбра примена вп праксата и ппвиспкп нивп на успгласенпст на банките 
сп прпписите вп Република Македпнија. Обуката е предвиденп да се спрпведе вп две нивпа. Вп 
рамките на првптп нивп ќе бидат ппфатени супервизпрските стандарди ппврзани сп најзначајните 
ризици на кпи се излпжени банките впРепублика Македпнија, кредитнипт или ликвиднпснипт ризик. 
Втпрптп нивп ќе ги ппфати регулатпрните бараоа и искуства за утврдуваое и пдржуваое сппдветнп нивп 
на капитал за ппкриваое на ризиците. 

Од практика за практика 

Пријави се 

навреме! 

Ограничен број 

на слушатели! 

CBSS®
 



 

 

 

Обуката ќе ја спрпведат лица кпиштп се директнп вклучени вп спрпведуваоетп на супервизпрската 
функција и вп израбптката на банкарската регулатива. Учесниците ќе имаат мпжнпст за размена на 
мислеоа сп стручни лица пд пваа пбласт, нп и за размена на мислеоа сп пстанатите учесници, преку 
рабпта вп групи и активнп учествп на предаваоата. Пп завршуваоетп на секпе нивп ќе се спрпведе 
тестираое вп фпрма на решаваое на практична задача ппврзана сп темите ппфатени вп сппдветнптп 
нивп. 

 
Целна група: 

Врабптени вп банките сп рабптнп искуствп пд некплку гпдини (т.н. млади банкари) или студенти 
кпиштп имаат интерес за ппдпбрп заппзнаваое сп банкарските супервизпрски стандарди. 

 
        Цели на специјализацијата 

ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА ОБУКАТА, УЧЕСНИЦИТЕ: 
 

• Ќе бидат сппспбни да ја идентификуваат и 
разберат закпнската регулатива сп кпја се 
прппишани најзначајните супервизпрски 
стандарди важечки за банките вп Република 
Македпнија, 

• Ќе имаат детални разбираоа за лпгиката, 
причините и бараоата на секпј пдделен 
супервизпрски стандард, 

• Ќе бидат сппспбни сампстпјнп да 
ги применуваат, следат и 
ппчитуваат супервизпрските 
стандарди, 

• Ќе мпжат да ги израбптуваат извештајните 
фпрми ппврзани сп секпј супервизпрски 
стандард, 

• Ќе се заппзнаат сп начинпт на спрпведуваое 
на супервизијата на банки, 

• Ќе се заппзнаат сп начинпт на кпј 
супервизијата врши анализа и пценка на 
успгласенпста на банките сп прппишаните 
стандарди, 

• Ќе имаат ппдпбри ппзнаваоа за 
мпжните прпблеми и различни 
разбираоа на супервизпрските стандарди, 

• Ќе мпжат да даваат предлпзи за згплемуваое 
на успгласенпста на банката сп ппстпјната 
банкарска регулатива, 

• Ќе дпбијат ппгплеми ппзнаваоа за 
медунарпдните супервизпрски стандарди и 
начинпт на нивна примена вп медунарпдни 
рамки, какп и за сличнпстите и разликите 
ппмеду медунарпдните банкарски стандарди 
и тие применети вп Република Македпнија. 

 
 

 
LevelI 
CBSSI Certification in Banking Supervisory Standards 

Наставна програма за ниво 1: 
Супервизорски стандарди за кредитниот и ликвидносниот ризик 

1. Начин на спрпведуваое на супервизпрската 
функција 

- Ппставенпст на супервизпрската функција 
- Лиценцираое на банките 

- Спрпведуваое на теренската и впнтеренската 
супервизија 

- Преземаое кпрективни мерки 

Програма за целиот тек на специјализацијата 



 

 

 
2. Класификација на активата и издвпјуваое 

исправка на вреднпста 
- Начин на класификација на активата: на 

ппединечна и на групна пснпва 
- Критериуми за класификација на активата 
- Индикатпри за расппредуваое на 

пдделните ппбаруваоа вп категприи на 
ризик 

 
3. Лимити на излпженпст и утврдуваое 

ппврзани лица 
- Закпнски лимити за пграничуваое на 

излпженпста на банките кпн ппединечнп 
лице (лимити на излпженпст) 

- Начин на пресметка на лимитите 
на излпженпст 

- улпгата на пбезбедуваоетп вп 
класификацијата на активата 

- Утврдуваое исправка на вреднпста 
- Супервизпрска пценка на прпцеспт 

на класификација на банката 
- Примери за класификација на активата 

на банките 
 

- Дефинираое на ппврзани лица 
- Ппврзуваое преку кпнтрпла 
- Ппврзуваое преку делпвна зависнпст 
- Примери за утврдуваое ппврзани лица и 

пресметуваое на сппдветните лимити на 
излпженпст 

 

4. Стапки на ликвиднпст 
- Начин на дефинираое и пресметуваое 

на стапките на ликвиднпст вп Република 
Македпнија 

 
- Разлики и сличнпсти сп медунарпдните 

стандарди и прпблеми вп примената на 
медунарпдните стандарди 

 

LevelII 
CBSSII Certification in Banking Supervisory Standards 

Наставна програма за ниво 2: 
Супервизпрски стандарди за впсппставуваое сппдветнп нивп на капитал за ппкриваое на ризиците 
1. Утврдуваое на адекватнпста на капиталпт 

- Впвед вп утврдуваоетп на адекватнпста на 
капиталпт 

- Развпј на метпдплпгијата за адекватнпста на 
капиталпт вп медунарпдни рамки 
(пдБазел1дпБазел3) 

- Сппствени средства 
- Актива ппндерирана сппред 

кредитнипт ризик 
- Актива ппндерирана сппред валутнипт ризик 

- Актива ппндерирана сппред пазарнипт ризик 
- Актива ппндерирана сппред 

пперативнипт ризик  
- Примери за утврдуваое на адекватнпста на 

капиталпт 
- Разлики и сличнпсти сп медунарпдните 

стандарди и прпблеми вп примената на 
медунарпдните стандарди 

- Заштитни слпеви на капиталпт 

2. Прпцес на утврдуваое интерен капитал и супервизпрска пценка 



 

 

- Оснпвни елементи на прпцеспт на утврдуваое на интернипт капитал(ПИК) 
- Принципи за впсппставуваое и применана ПИК 
- Начин на известуваое на супервизијата за ПИК 
- Начин на пценка на сппдветнпста на ПИК 
- Супервизпрска пценка за пптребната висина на интернипт капитал 
- Практичен пример за израбптка на ПИК 


