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Во 2018 го ди на На род на та бан ка
во три на вра ти (во март, август и де -
кем ври), а го ди на ва по втор но во март,
ја на ма ли ос нов на та ка мат на стап ка,
ко ја се при ме ну ва на бла гај нич ки те за -
пи си, што пов ле че и на ма лу ва ње на
бан кар ски те ка ма ти. Но сме та те ли де -
ка на ма лу ва ње то на ка ма ти те е ди -
рект но за вис но и од из вр шу ва ње то?
Кол ку се бан ки те по си гур ни де ка при -
сил на та нап ла та од стра на на из вр ши -
те ли те ќе им го оси гу ри вра ќа ње на
кре ди тот, тол ку и ги на ма лу ва ат ка ма -
ти те. Да ли цен трал на та бан ка ја сле ди
оваа по вр за ност?

- Ка мат на та стап ка на бла гај нич ки те
за пи си е ос но вен мо не та рен ин стру -
мент, пре ку кој На род на та бан ка упа -
тувa сиг на ли до бан ки те за на со ка та на
про ме на на нив ни те актив ни и па сив ни
ка мат ни стап ки. На ши те по да то ци по -
ка жу ва ат де ка про ме ни те што ги на пра -
вив ме ми на та та го ди на во мо не тар на та
по ли ти ка се вид ли ви и во ка мат ни те
стап ки на про из во ди те што ги ну дат
бан ки те. Но, се ка ко, тре ба да се има
пред вид де ка ка мат на та по ли ти ка на
бан ки те за ви си и од ни за дру га фа кто -
ри, ка ко што се рас по лож ли во ста и тро -
шо кот на из во ри те на фи нан си ра ње,
сте пе нот на кон ку рен ци ја и оце на та на
ри зи ци те, пред сѐ ри зи кот од не на вре -
ме но отп ла ќа ње на дол гот, а до пол ни -
тел но и ри зи кот од не из вр шу ва ње на
обез бе ду ва ње то. Сог ле ду ва ња та на
бан ки те за ри зи кот од не из вр шу ва ње на
обез бе ду ва ње то, ние ка ко цен трал на
бан ка ре дов но ги сле ди ме пре ку ан ке -
та та за кре дит на та актив ност и таа по -
ка жу ва oдре де но по до бру ва ње во
пос лед ни от пер и од, пред сѐ кај кор по -
ра тив ни от се ктор.

Ка кви би ле ка ма ти те пред 2006 го -
ди на, од нос но пред да се во ве дат из -
вр ши те ли те?

- Ка ко што спо ме нав, дви же ње то на
ка мат ни те стап ки е ус ло ве но од по ве ќе
фа кто ри и те шко е да се на пра ви про -
це на ка ко вли ја е ло во ве ду ва ње то на из -
вр ши те ли те врз ка мат на та по ли ти ка на
бан ки те. Во пер и о дот пред 2006 го ди -
на, кон тек стот бе ше со се ма по раз ли чен
од де неш ни от. Та ка, на при мер, во пер -
и о дот 1998-2005 го ди на, ос нов на та ка -
мат на стап ка на На род на та бан ка во
про сек из не су ва ше око лу 10 от сто, а во
пер и о дот на конф ли ктот во зем ја та од
2001 го ди на, таа до стиг ну ва ше и мно гу
по ви со ки ни воа, под вли ја ние на фа -
кто ри од не е ко ном ска при ро да. Со од -
вет но, во пер и о дот пред 2006 го ди на
по ви со ки беа и ка мат ни те стап ки на
бан ки те за при би ра ње де по зи ти, кои
прет ста ву ва ат гла вен из вор на фи нан -
си ра ње на бан ки те, во ус ло ви ко га сѐ
уште се гра де ше до вер ба та во бан ки те
и нив ни от де по зи тен по тен ци јал. Се то
тоа вли ја е ше и врз це на та на кре ди ти те
што бан ки те му ги одо бру ваа на при ват -
ни от се ктор во тој пер и од. На ед но, по -
крај до маш ни от ам би ент, по раз ли чен
бе ше и над во реш ни от кон текст, та ка
што то гаш, ка мат ни те стап ки на ме ѓу на -
род ни те фи нан си ски па за ри беа исто
та ка ре ла тив но по ви со ки. За спо ред ба,
во тој пер и од, ос нов на та ка мат на стап -
ка на Европ ска та цен трал на бан ка се
дви же ше око лу 3 про цен ти во про сек,

што е зна чи тел но по ви со ко од ни во а та
по по ја ва та на гло бал на та кри за, ко га
се све де на ну ла.

Се ка ко, си те стру ктур ни про ме ни со
кои се по до бру ваа фун да мен ти те на
еко но ми ја та и се на ма лу ваа ри зи ци те
со кои се со о чу ва ше бан кар ски от си -
стем, исто та ка, имаа при до нес за на ма -
лу ва ње на ка мат ни те стап ки.

Има ме зго ле му ва ње на бло ки ра ни -
те сме тки. Ка ко се дви жат овие број ки
во из ми на ти от пер и од?

- Точ но е де ка ми на та та го ди на та
има ше раст на бро јот на бло ки ра ни
сме тки, но тоа се пак е мно гу ма ла про -
ме на од 1 от сто на го диш на ос но ва,
што сле ду ва по две го ди ни на нив но
пос ле до ва тел но на ма лу ва ње глав но
за ра ди на ма лу ва ње то на бло ки ра ни те
сме тки на прав ни те ли ца. Про ме на та
во 2018 го ди на, се ктор ски гле да но е
пос ле ди ца на рас тот на бло ки ра ни те
сме тки на фи зич ки те ли ца, чие учес тво
во вкуп ни от број бло ки ра ни сме тки из -
не су ва око лу 82 про цен ти. Од дру га
стра на, бро јот на бло ки ра ни сме тки на
прав ни те ли ца три го ди ни пос ле до ва -
тел но бе ле жи на ма лу ва ње што во
одре де на ме ра мо же да се по вр зе и со
во ве ду ва ње то на ре гу ла тор на та мож -
ност за за тво ра ње на транс ак ци ски те
сме тки на не а ктив ни те суб је кти из бри -
ша ни од Ре ги ста рот на тр гов ски друш -

тва, од по че то кот на 2014 го ди на.
Има те ли по да ток кол ку бло ки ра ни

сме тки на прав ни ли ца се из бри ша ни
по ра ди бри ше ње на фир ми те од стра -
на на Цен трал ни от ре ги стар?

- По стап ка та за утвр ду ва ње ста тус
на не а кти вен суб јект пр венс тве но е
утвр де на со За ко нот за тр гов ски друш -
тва, со кој се про пи ша ни ус ло ви те во
сог лас ност со кои Цен трал ни от ре ги -
стар ги бри ше не а ктив ни те суб је -
кти. От ту ка, во За ко нот за пла тен
про мет, за ра ди усог ла су ва ње со За ко -
нот за тр гов ски друш тва, има одред ба
во сог лас ност со ко ја транс ак ци ски те
сме тки на из бри ша ни те не а ктив ни суб -
је кти се за тво ра ат од стра на на но си те -
ли те на плат ни от про мет, без нив но
ба ра ње, врз ос но ва на об ја ва та на ин -
тер нет-стра ни ца та на Цен трал ни от ре -
ги стар. За опе ра тив но спро ве ду ва ње на
по стап ка та, со од лу ка та за отво ра ње и
за тво ра ње транс ак ци ска сме тка, ко ја е
во над леж ност на На род на та бан ка,
про пи ша на е об вр ска за деб ло ки ра ње
на овие сме тки од стра на на но си те ли -
те за плат ни от про мет и нив но за тво ра -
ње ка ко сме тки на суб је кти што по ве ќе
не се актив ни и се из бри ша ни од Ре ги -
ста рот на тр гов ски друш тва.

Из бри ша ни те транс ак ци ски сме тки
не се оп фа те ни со пла теж на та ста ти -
сти ка и ние ка ко цен трал на бан ка не

рас по ла га ме со по да ток за бро јот на
бло ки ра ни сме тки, кои се из бри ша ни
по ра ди бри ше ње на фир ми те од стра -
на на Цен трал ни от ре ги стар.

Го сле ди те из вр шу ва ње то врз бу -
џет ски те сме тки. Ко га др жа ва та и др -
жав ни те ин сти ту ции се долж ни ци,
сим ну ва ње то па ри од стра на на из вр -
ши те ли те оди пре ку вас. Ка ква е тен -
ден ци ја та, да ли има на ма лу ва ње или
зго ле му ва ње на нап ла та та пре ку из вр -
ши те ли?

- На род на та бан ка, за раз ли ка од
де лов ни те бан ки, во овој про цес са мо
по сре ду ва ме ѓу из вр ши те ли те и Ми ни -
стерс тво то за фи нан сии, кое упра ву ва
со тре зор ска та сме тка, и Фон дот за
здрав ство, и не рас по ла га со пре циз ни
по да то ци око лу про ме ни те во нап ла та -
та пре ку из вр ши те ли. Ина ку, гле да но од
ас пект на бро јот на до ста ве ни те ре ше -
ни ја за при сил на нап ла та, мо же да се
за бе ле жи де ка има тренд на на ма лу ва -
ње во те кот на пос лед ни те го ди ни.

Во сог лас ност со За ко нот за из вр -
шу ва ње, до не сен во 2016 го ди на, се
пред ви де еле ктрон ско по вр зу ва ње на
де лов ни те бан ки и из вр ши те ли те за ра -
ди до ста ву ва ње на на ло зи те по еле -
ктрон ски пат, што до де нес не се
спро ве де во пра кти ка. Мис ли те ли де -
ка е по треб но еле ктрон ско по вр зу ва -
ње на бан ки те со из вр ши те ли те? Ка ко
ќе вли јае тоа врз нив на та ра бо та?

- За ко нот за из вр шу ва ње пред ви ду -
ва из вр ши те лот еле ктрон ски да се по вр -
зе со ин сти ту ци и те што овоз мо жу ва ат
еле ктрон ска раз ме на на по да то ци и до -
ста ву ва ње на на ло зи те, за пис ни ци те,
зак лу чо ци те и дру ги те до ку мен ти што
про из ле гу ва ат од вр ше ње то на не го ва та
ра бо та по еле ктрон ски пат.

На ни во на Европ ска та Уни ја не по -
стои ди ре кти ва или во ед на чен на чин на
из вр шу ва ње. Ге не рал но, ме ѓу на род на -
та пра кти ка ука жу ва де ка по сто јат два
глав ни на чи на на из вр шу ва ње - пре ку
суд ски из вр ши те ли или пре ку при ват ни
из вр ши те ли. Не за вис но од на чи нот на
из вр шу ва ње, еле ктрон ско то по вр зу ва -
ње е тренд во со вре ме ни те оп штес тва
во ера та на ди ги тал на транс фор ма ци -
ја. Ка ко ин сти ту ци ја што се за ла га за
пол зу ва ње на при до би вки те од раз во -
јот на тех но ло ги ја та, ние во цен трал на -
та бан ка го под др жу ва ме при сус тво то
на овој тренд и кај нас.

За вре ме на јав на та де ба та за из ме -
ни те на За ко нот за из вр шу ва ње, де лов -
ни те бан ки ре а ги раа на одред ба та
бесп лат но да им ги деб ло ки ра ат сме -
тки те на ли ца та ко рис ни ци на со ци јал -
на по мош. Кол ку па ри со бра ле
бан ки те ла ни врз ос но ва на бло ка да и
деб ло ка да на сме тки на гра ѓа ни, а кол -
ку, пак, од по че то кот на го ди на ва ко га
ста пи ја во си ла но ви те одред би од За -
ко нот за из вр шу ва ње со кои деб ло ка -
да та ста на бесп лат на за оваа по себ на
ка те го ри ја ран ли ви гра ѓа ни? 

- За ко нот за из вр шу ва ње од 2016 го -
ди на и не го ви те из ме ни од 2018 го ди на,
ме ѓу дру го то, од дел но се фо ку си ра ни
на ли ца та при ма те ли на со ци јал на по -
мош ка ко ран ли ва ка те го ри ја за ко ја за -
ко но да ве цот сме тал де ка тре ба да
има ат по се бен ста тус во по стап ки те за
из вр шу ва ње. От ту ка, при ма ња та врз ос -

но ва на пра ва на па рич на по мош од со -
ци јал на за шти та се из зе ме ни од из вр -
шу ва ње, а на ед но за оваа ка те го ри ја
ли ца не смее да се нап ла ќа ат тро шо ци
за из вр шу ва ње то.

Бло ка да та и деб ло ка да та на сме тка
по ба ра ње од из вр ши тел во пра кти ка та
под ле жи на на до ме сток утвр ден во та -
риф ни ци те на бан ки те. Во На род на та
бан ка не рас по ла га ме со по да то ци за
го диш ни те при хо ди на бан ки те врз ос -
но ва на бло ка ди и деб ло ка ди на сме тки
на ли ца та при ма те ли на со ци јал на по -
мош.

Си гур но то и ефи кас но из вр шу ва -
ње на пла ќа ња та е еден од ос нов ни те
пре дус ло ви за одрж лив раст на се ко ја
еко но ми ја. Учес тву ва те во под го то вка -
та на но ви от за кон за пла теж ни ус лу ги
и плат ни си сте ми, кој тре ба да го за ме -
ни За ко нот за пла тен про мет. Тек стот
за се га е во ра бо та вер зи ја, но што мо -
же да оче ку ва ат гра ѓа ни те од не го?

- Да, ние ка ко цен трал на бан ка, во
со ра бо тка со Ми ни стерс тво то за фи -
нан сии, из ми на ти от пер и од актив но ра -
бо тев ме на под го то вка та на ра бот на та
вер зи ја на За ко нот за пла теж ни ус лу ги
и плат ни си сте ми. Тој e еден од најз на -
чај ни те и се оп фат ни сег мен ти од ле -
гис ла ти ва та за фи нан си ски те ус лу ги.
Пре ку не го го транс по ни ра ме европ -
ско то во до маш но то за ко но дав ство и
пра ви ме про ме ни што го под др жу ва ат
про це сот на фи нан си ски ино ва ции и
овоз мо жу ва ат по без бед ни пла ќа ња и
по го ле ма за шти та на по тро шу ва чи те.

Всуш ност, со овој за кон, се отво ра
мож но ста за ли цен ци ра ње но ви не бан -
кар ски да ва те ли на пла теж ни ус лу ги,
ка ко што се пла теж ни те ин сти ту ции, ин -
сти ту ци и те за из да ва ње еле ктрон ски
па ри, да ва те ли те на ус лу ги за ин фор -
ми ра ње за пла теж ни те сме тки и да ва те -
ли те на ус лу ги за ини ци ра ње пла ќа ња.
При тоа, со за ко нот се обез бе ду ва ат ед -
на кви ус ло ви за си те учес ни ци на па за -
рот на пла теж ни те ус лу ги. На ва ков
на чин се сти му ли ра по го ле ма кон ку -
рен ци ја, се соз да ва ат ус ло ви за зго ле -
му ва ње на ефи кас но ста при вр ше ње то
на пла теж ни те ус лу ги и на ма лу ва ње на
тро шо ци те. Оче ку ва ме де ка исто вре ме -
но, со тоа ќе се овоз мо жат и по до бри
ус ло ви за по го ле ма фи нан си ска инк лу -
зи ја на на се ле ни е то кај нас.

Се на де вам де ка но ви те за кон ски
мож но сти во об ла ста на пла ќа ња та ќе
да дат им пулс и за раз вој на фи нан си -
ски те ино ва ции, по ја ва на но ви фин тек-
ком па нии и раз вој на но ви пла теж ни
ин стру мен ти.

На кра тко, со но ви от за кон ќе на пра -
ви ме зна ча ен че кор во пот тик ну ва ње то
на мо дер ни за ци ја та и уна пре ду ва ње то
на пла теж ни от пеј заж кај нас, а оче ку -
ва ме де ка при до би вки од тоа ќе има се -
вкуп ни от фи нан си ски си стем, ка ко и
гра ѓа ни те, кои ќе има ат мож ност за по -
го ле ма вклу че ност во фи нан си ски те те -
ко ви и олес нет при стап до фи нан сии.
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КИРМ ста на
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Ко мо ра та на из вр ши те ли на РМ на
сед ни ца на во нред но со бра ние на
КИРМ одр жа на на ден 25.6.2019 го ди -
на, до не се од лу ка за из ме на на Ста ту -
тот на ко мо ра та и спо ред од лу ка на
Со бра ни е то на ко мо ра та од 25.6.2019,
Ко мо ра та на из вр ши те ли на РМ
(КИРМ) се пре и ме ну ва во Ко мо ра на
из вр ши те ли на Ре пуб ли ка Се вер на Ма -
ке до ни ја (КИРСМ).


