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CERTIFIED RETAIL BANKER 
Сертификација за стекнување на титула „Certified Retail 

Banker – postgraduate diploma“ е дизајнирана во три 

нивоа со вкупно 27 модули, и тоа:

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

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

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

Времетраењето, пооделно на секое ниво вклучува 4 

месеци едукација (RBI: септември – декември, 2016 

година) или вкупно за сите три нивоа 160 часови. 

Сертификатите се доделуваат од страна на Лондонската 

Академија за Retail банкарство.

Потрошувачки кредити е најкористен начин 
за купување на рати кога клиентите немаат 
кредитна картичка. Со овој начин може да се 
плати било која обука во АБИТ. Основен услов 

за потрошувачки кредит од било која банка 
е да сте вработен и да земате редовен личен 
доход. Може да апллицирате за кредит преку 
банките членки на АБИТ. 

тел.: +389 2 312 5500;   +389 71 215 118
Повеќе информации на: www.abit.edu.mk; international@abit.edu.mk

Можности за кредитирање до 72 рати, за слушатели кои сами плаќаат за обуката! 
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Почитуваничитатели,
најпрвин,дозволетемидасезабла

годарамзаогромнатадовербаодваша
страна во создавањето вредности и
јакнењенабрендотзаквалитет–АБИТ.
Вотекотнаоваабурна година,поточ
но во последниот квартал од година
та, почнуваме со силна мотивација и
енергијаводениодт.н.„4Е“принципи
наЏекВелч(Energy,Energizers,Edgeи
Execute).Водениодпретходнотоискус
тво,воорганизацијанамеѓународното
генерално собраниена светските вла
детели на контролингот и сметко
водственофинансискиот менаџмент,
најавуваме нов зимски семестар во
АБИТ со две значајни меѓународни
конференции. Првата е веќе на пра
гот.Подготвувамеголемамеѓународна
конференција за спречување на пере
ње пари и финансирање тероризам
со високи гости (експерти) од Израел
и од регионот. Вредноста на настанот
ќебидезначајнонадополнетасодоби
енатаподдршкананајвисоконивоод
министерствата за финансии и внат
решниработи (со органитенадлежни
за тоа), Специјалното обвинителство,
како и Факултетот за безбедност. Ма
кедонскитебанкииситезасегнатиин
ституции и чинители на системот на
работасопаригозаслужуваатовојнас
тан.Реализацијатаќебиденапочето
кот на ноември 2017 година. Втората
меѓународнаконференцијаќебидево
првиотквартална2018годинаповрза
на соконтролингифинансии, соглас
но германското искуство. Водени од
соседните земји, кај нас постои голем
оптимизампоткрепенодстрананаво
дечките луѓе на една од најголемите
образовни институции во Германија.
Во минатото имало обиди да се раз
виеоваапрофесија,нозажалнебиле
успешни.Токмузатоа,секогашговори
медекавонашетоопштествопотребна
еподдршкаодконтролингавторитети
одЕУ.

На крајот од идната година се
планира и трета меѓународна кон
ференција во соработка со владите

Доц. д-р Синиша Наумовски
главен уредник

на двете земји (Македонија и Герма
нија) поврзана со тематиката за ин
вестирање во земјите од западниот
Балкан.Оттука,соможностадагоре
ализирамеовојнастанвоСкопје(што
зависиоднашитегерманскилобисти),
намислењесмедекадиректнопомага
медасевмрежуваатмакедонскитеав
торитетисогерманскитепретприема
чисоцелпотенцијалновложувањена
германскикапиталвоземјата,асотоа
ивлезнасвежипаривомакедонски
тебанки.

Во земјите на ЕУ владее системот
на планирање и буџетирање на де
централизирано ниво по компанија,
а политичарите имаат само прото
коларнаулогакакоделодтој систем.
Кај нас беше сосема спротивно, но
знамдекасоновотоевропсковремеи
јакнењетона јавнитеинституции, по
примеротна банкарскатаиндустрија,
ќегипроменимеработитезаедно.Мо
рамедаподвлечемедекаМакедонијае
малаземјаштоиманајголемизвозво
земјитеодЕУ(воиднинаАБИТќерабо
тинапојавувањенановаставкавоиз
возот наречена „банкарско знаење“).
Одредени тенденции на платнотр
говскиотбиланс говоратдеканашата
земјанајмногуизвезувавоземјитеод
ЕУ, дурии со суфицит во споредба со
некои земјичленки на Унијата. Не е
тајнадекабанкарскиотсекторкајнас
бешеединственатасветлинавоизми
натиов десетгодишен период. Имено,
нашитебанкисеедниодводечкитево
регионотпоостваренпрофитистабил
нипласмани.Тоаморадасепочитува.
Во таа индустрија на банкарство сме
преднекоиземјиодрегионот(Србија,
Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна
Гора...).Нашиотбанкарскисистемима
најдобрастапканаадекватностнака
питалот во регионот, дури повеќе од
потребнитепроцентина„Базел3“.

Закрај,цитирамееднаубавамисла
наНаполеонХил(еденоднајголемите
создавачинауспешнипретприемачи,
какоштосеХенриФорд,ЏонРокфелер
исл.,какоисоветникнадвајцапретсе
дателинаСАД,ВудроуВилсониФрен
клинРузвелт):

„Јассвојатасреќа,изобилствоифи
нансиска благосостојба ги пронајдов
вотоаштосебесисеставиввослужба
надругитештосериозносебореаисе
обидуваадагопронајдатсвојотпатдо
успехот“.



ОБУКА ЗА КОНТИНУИРАНО 
ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Ни претставува особена чест да
ве информираме дека, согласно со
општението од страна на Инсти
тутот на сметководители и овла
стени сметководители на РМ, ве
известуваме дека обуките за Конти
нуирано професионално усовршу
вање на сметководители и овласте
ни сметководители почнаа од први
октомври 2017 година. Академијата
за банкарство и информатичка техно
логија се стекна со акредитација за
вршење на континуирано професио
налноусовршувањенасметководители
и овластени сметководители, што се
спроведувасогласноЗаконотзавршење
на сметководствени работи. Согласно
Законотзавршењенасметководствени
работи член 19, сметководителите се
должни да посетат обука за контину
ирано професионално усовршување
од најмалку 90 часа за период од три
години, при што најмалку 20 часа во
текотнаеднагодина(за2017година),а
овластенитесметководителиседолжни

дапосетатобуказаконтинуиранопро
фесионално усовршување од најмалку
120 часа за период од три години, при
штонајмалку30часавотекотнаедна
година(за2017година).

Почеток на семинарите за КПУ е
октомври2017година.

АБИТАктуелно

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ НА:
www.abit.edu.mk  

academic@abit.edu.mk
info@abit.edu.mk   

Контакт телефони: 02 3 125 500; 071 215 118

ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛИ
 И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ



АБИТАктуелно

СЕРТИФИКАЦИЈА
НА МАКЕДОНСКИОТ БАНКАРСКИ СЕКТОР

Единствена можност македонската
банкарска квалификација да се по
стави на исто ниво со европската е
преку сертифицираната програма Tri
ple E European Foundation Certificate
in Banking (Triple E EFCB)  Европска
сертификација за банкари (Трипл Е
ЕФЦБ) на European Banking & Finan
cial Services TrainingAssociation (EBTN)
 ЕБТН. ЕБТН во соработка со Europe
an Foundation Certificate in Banking
(EFCB)  Европска сертификација за
банкари (ЕФЦБ) го создадоа проектот
Triple E EFCB, што се однесува на
инструментите „Life Long Learning in
Europe“  “Доживотно учење”: Euro
pean Qualifications Framework (EQF)
– Европска рамка за квалификации
,EuropeanCreditpointsforVocationalEd
ucationandTraining–Европскикредит
поенизастручнообразованиеинаука
(ECVET)иEuropeanQualityAssurancefor
Vocational Education and Training (EQA
VET) – Обезбедување Европски квали
тетзастручнообразованиеинаука.

TripleEEFCBeновамодернизирана
линија на стандардниот Triple E, про
грами за обука, европски квалитет во
полето на финансискотo банкарство.
Почнувајќиод2017година,наставната
програмаeажуриранаигиопфаќате
мите:фискаленимонетаренсистемна
ЕУ; клиенти на банката, производи и
услуги; ризици и усогласеност; етика;
внатрешна контрола и ревизија итн.
Програмата е наменета за оние што
работат во банка и оние што почну
ваат кариера во банкарскиот сектор
со што обезбедува основни знаења,
вештини и компетенциишто ќе обез
бедат да добиете најдобра обука за
успешна кариера во индустријата на
финансиските банкарски услуги. Исто
и за оние што бараат признавање и
сертифицирање на вештинитеза спе
цифични финансиски услуги, профе
сионалци од која било економска об
ласт, од различни бизнислинии на
финансиски институции и мултина
ционално банкарство во мрежата на
Европа.

Можност да се унифицираат квалификациите на 
македонскиот банкарски сектор со европската 
сертификација за финансиски услуги

Неговата цел е:
-	 да	се	зголеми	мобилноста	и	споредливоста	
на	 квалификациите	 на	 работната	 сила	 во	
финансиските	услуги	во	Европа;

-	 да	воспостави	барања	за	заемно	признаена	
банкарска	квалификација	во	Европа;

-	 да	 ги	 подигне	 стандардите	 на	 услуги	
на	 клиентите	 од	 страна	 на	 банките	 и	
на финансиските институции ширум 
Европа.

Со тоа ќе ја врати довербата во финансискиот 
сектор за услуги преку транспарентноста и 
квалитетот на квалификациите на бан ка
рите.

Придобивките за слушателите/студентите на 
оваа програма се:

-	 развој	и	стандардизација	на	про	фе	сио	нал-
ни	те	вештини	во	фи	нан	сискиот	сектор	на	
услуги	во Европа;

-	 признавање	на	професионалниот	статус	во	
ка	риерата	од	страна	на	локални,	европски,	
ме ѓународни банкарски и финансиски 
ин ституции.

Академијата за банкарство и информатичка 
технологија	 го	 почна	 процесот	 за	 ин	сти	ту-
ционална	 акредитација	 за	 единствената	 сер	ти-
фикација	 што води	 кон	 унифицирани	 ква	ли-
фи	кации	 во	 секторот	 на	 широки	 финансиски	
услуги	на	ниво	на	Европа.

Европска рамка за 
квалификации,  
European Credit 
points for  
Vocational Educa-
tion and Training 
– Европски кредит 
поени за стручно 
образование и 
наука (ECVET) и  
European Qual-
ity Assurance 
for Vocational 
Education and 
Training (EQAVET) 
– Обезбедување 
Европски ква ли-
тет за стручно 
образование и 
наука.

www.abit.edu.mk6



www.abit.edu.mk 7

АБИТАктуелно

 ОДЛИЧНА МОЖНОСТ
МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ

Во услови на 
постојани промени 

во деловното 
работење, банката 

има стратегија 
за континуирано 
надградување и 

унапредување на 
својот модел на 

работа

В
о изминатата година, Маке
донската банка за поддрш
ка на развојот продолжи
успешно да пласира средст
ва кон стопанството преку

кредитирањенамалиисредником
пании со своите атрактивни кре
дитни линии со поповолни камат
нистапки.Македонскиотбанкарски
систем, како и целокупниот финан
сискисистем,сеодликувашесоголе
ма стабилност, а воедно, каматните
стапкиимаазначителенпад.Придо
несзаованамалувањеимаиулогата
наМБПР,којавоконтинуитеткреди
тирасопонискикаматнистапкишто

сесубвенционираниоддржавата.
Во услови на постојани проме

ни во деловното работење, банка
та има стратегија за континуирано
надградување и унапредување на
својотмоделнаработа.Воведувањето
на нови банкарски производи, нови
инструменти за намалување на ри
зиците на компаниите, како и нови
компоненти на поддршка се дел од
мисијатанабанката.

Какодржавнаразвојнабанкашто
какоцел јаимазацртаноподдршка
та на малите и средните компании,
како и поддршка на извозот, преку

м-р	Бесим	Билали 
Главен оперативен директор
Македонска банка за поддршка на развојот
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Кре дит ни те ак тив нос ти 
на МБПР се фи нан си-
ра ни со користење на 
два из во ра на средст-
ва, од нос но соп ст ве ни 
из во ри на средст ва и 
туѓи из во ри на средст ва 
(средст ва обез бе де ни од 
меѓународни фи нан сис-
ки ин сти ту ции,би ла те-
рал ни кре ди то ри и дру ги 
кре ди то ри).

АБИТАктуелно

нејзиното работење се постигнати
позитивни резултати. Кредитните
активностинаМБПРсефинансирани
сокористењенадваизворанасредст
ва, односно сопствени извори на
средства и туѓи извори на средства
(средстваобезбедениодмеѓународни
финансиски институции,билатерал
никредиториидругикредитори).

Воведувањето на но ви бан кар ски 
про из во ди, но ви ин ст ру мен ти за 
намалување на ри зи ци те на 
ком па ни и те, ка ко и но ви ком по нен ти 
на под дрш ка се дел од мисијата на 
бан ка та.

Така,во2016годинабанката,пре
ку нејзините кредитни линии, пла
сирашевкупно72,3милиониевра,со

штобеаподдржани1.130проекти.Од
вкупните пласирани средства, 75%
сенаменетизадолгорочниинвести
ции,додека25%заобртнисредства.
Најмногу финансирани проекти се:
44%производство,27%трговија,дру
гитесеуслугиидруго.

Слично како и претходните го
дини, за истакнување се кредитна
талинијаодЕИБ(Европскатаинвес
тициска банка), како и кредитните
линии од сопствени средства –МСП
и ТОС. Вреди да се истакне дека со
посебен акцент беше поддржано
кредитирањетонаизвознитекомпа
нии, како и компаниите што вове
дуваат нови технологии во нивното
работење. Дел од своите кредитни
активностибанкатагиреализираше
преку деловните банки со кои има
склученодоговоризасоработка.
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Со својата ак тив ност 
МБПР ди рект но влијаеше 

во кредитирањето на 
сто панст во то со под дрш-

ка на реализација на 
ин вес ти цис ки те пла но ви 
на ком па ни и те со што се 

по стиг ну ва ат по ви со ки це
ли, за што и по стои бан-

ка та, а тоа е отворање 
на но ви ра бот ни ме с та и 
зголемување на еко ном-

ски от по раст во др жа-
ва та.

АБИТАктуелно

Пре ку кредитирање на ма ли те и 
сред ни ком па нии, МБПР ќе про дол жи 
да го под др жу ва еко ном ски от развој 
на др жа ва та.

Воделотнаподдршкатанакомпа
ниитепрекунудењетонапроизводи
те на осигурување на побарувањата
(извозно и домашно), постигнати
се значајни резултати. Во текот на
2016 година, МБПР вкупно осигу
ри 62,7 милиони евра. Од нив, оси
гурување на извоз во износ од 49,3
милиони евра, што претставува
зголемување во однос на 2015 годи
на за 17,4%. Остатокот од 13,4 ми
лиони евра е од осигурување на
домашни побарувања од кратко
рочни комерцијални ризици, што е
за 105% повеќе во споредба со 2015

година. Во Република Македонија,
МБПР е единствената финансиска
институцијашто врши осигурување
на извозни и домашни побарувања
одкомерцијалнииполитичкиризи
цинакратокрок.

Со својата активност МБПР ди
ректно влијаеше во кредитирањето
на стопанството со поддршка на
реализацијанаинвестицискитепла
нови на компаниите со што се по
стигнуваатповисокицели, заштои
постоибанката,атоаеотворањена
нови работни места и зголемување
на економскиот пораст во држава
та. МБПР, како единствена развојна
банка,езначаенчинителвобанкар
скиотсистем.Прекукредитирањена
малите и средни компании, таа ќе
продолжи да го поддржува економ
скиотразвојнадржавата.



УЖИВАЈТЕ ВО ПЕНЗИЈАТА!
УЖИВАЈТЕ ВО ПЕНЗИЈАТА!

првиот работенпрвиот работен 
ден во месецотден во месецот

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

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

v0
1.

20
17

• максимален 
износ до 3 пензии

• бесплатна 
Маестро дебитна 
картичка

• можност за 
отплата на кредит 
до 73 години

Еуростандард 
банка на своите 
клиенти 
пензионери им 
овозможува да 
располагаат со 
средствата од 
својата пензија 
уште во првиот 
работен ден во 
месецот. 
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1 На по че то кот на ова интервју, сме та ме 
де ка објаснувањето на ва ша та мисија, 
визија и це ли те на организацијата е 

од осо бе на важ ност за ма ке дон ски те фи
нан сис ки и де лов ни ра бот ни ци. За тоа, 
мо же те ли да ги де фи ни ра те ор га ни за
цис ки те вред нос ти на ФО РУМ Ин сти ту
тот за менаџмент на син те тич ки на чин?

ФОРУМ Институт за менаџмент пра
ви разменанаинформациимеѓуносите
литенаодлукивоекономијата,светотна
финансирањеиглавнитекреаторинапо
литики.Главно,тоагопостигнувамепре
ку организирање семинари и конферен
ции за носители на одлуки во различни
сектори, при што особено внимание по
светуваменаквалитетотнаговорниците.
Им придаваме еднакво значење на сите

организацискидетали,задаимобезбеди
менаучесницитесофистициранамбиент,
штоесоодветензадискусијаирешавање
наглавнитепрашања.

2 Ка ко што зна е ме, на ос но вач ко то со
бра ние во Скопје, чле но ви те ве из
браа Вас за прет се да тел на де кан ска

та упра ва со ман дат од че ти ри го ди ни 
во Ин сти ту тот за биз нис и менаџмент 
ХајделбергСкопје (IBMHS.EU). Мо же те 
ли на ку со, ка ко прет се да тел, да го пре
зен ти ра те це ли от спек тар на ак тив нос
ти на Ин сти ту тот за биз нис и менаџмент 
ХајделбергСкопје? Ка де ја гле да те на ша
та земја во од нос на тој по глед?

НовоформираниотИнститутзабизнис
и менаџмент ХајделбергСкопје има цел
да ја направи токму оваа експертиза до
стапнаво странство. Со огледнавеќе од
личниот банкарски трансфер на знаења
на АБИТ, овааможност ќе ја прошириме
наносителитенаодлукивомакедонската
банкарска индустрија и, последователно,
наониевососеднитеземји.Првенствено,
оваќебидевоконтекстнаправатаодин
дустрискасопственост,човечкитересурси
исметководство,какоиконтролатаида
ноците.Надолгрок,оваќесепроширии
на понатамошни прашања поврзани со
индустријата,какоштосеониевофарма
цевтскатаиндустрија.

3 Зе ме те ја Германија ка ко при мер, таа 
е земја за сно ва на на „филозофијата 
на кон тро линг“, што успеа да се кре

не од дно то, за чу ду вач ки, три па ти во те
кот на еден век, за се га да би де ед на од 
најсилните еко но мии во ЕУ. За тоа, ве
ру ва ме де ка по „Брег зит“ ЕУ ќе ста не 

проф. д-р Улрих Зеител
директор на Форум Институт за менаџмент, Хајделберг - Германија (FORUM Institute for manage-
ment, Heidelberg – Germany); и претседател на деканска управа во Институт за бизнис и менаџмент 
Хајделберг – Скопје  (IBM HS - Institute for business and management Heidelberg-Skopje)

ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО Е КЛУЧНА 
КАРАКТЕРИСТИКА ЗА ПОЗИТИВНА
ЕВОЛУИРАЧКА ЕКОНОМИЈА

...претпријатијата што 
се пред мет на па зар ни 

пра ви ла, ка ко што се 
конкуренцијата и сло-

бо да та на трговијата 
на оп штест ве но од го-
во рен на чин, се клуч-
на ка рак те рис ти ки на 

по зи тив но ево лу и рач-
ка та економија!

ПОДДРШКА

Благосостојбата, про-
спе ри те тот и по рас тот 

се кон цеп ти што се 
важ ни за биз ни си те, 
но ис то та ка ба ра ат 

со од вет на сло бо да во 
трговијата
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ИНТЕРВЈУ

по сил на под гер ман ско то ра ко водст во. 
Што мис ли те Вие за тоа?

Економскиот успех на Сојузна Репуб
лика Германија во текот на изминатите
70години,восуштината,сезаснованане
говиот успех во создавање на социјално
пазарноекономско опкружување што го
поттикнува претпријатието да биде кре
ативно, продуктивноииновативно.Ино
вативнатамоќнагерманскатаекономија
себазиратокмунакомбинацијатанаод
лично образование и економски проспе
ритетни компании, што во меѓувреме
тргуваатнизцелиотсвет.Економскиотна
предокќеостанепорадитоаштоусловите
наовиерамкиѝдозволуваатнаовааоко
линаинаовојдухкорпоративнаслобода,
не само на национално ниво во Сојузна
Република Германија туку и во Европа.
Благосостојбата,просперитетотипорастот
се концептишто се важни за бизнисите,
ноистотакабараатсоодветнаслободаво
трговијата.Затоа,морамедабидемепрет
пазливинаисточнитеиназападнитепро
текционистичкитенденции,штосепреле
ваатвоЕвропаиможатдајанарушатоваа
трговија.Воовојпоглед,„Брегзит“сигурно
бешелошзнакпорадинеговатазависност
однационалниотегоизамитежокпротек
ционизам.

4Што мис ли те за прет при ем ниш т во
то ка ко ос но вен за стап ник на гер
ман ска та економија, со по се бен осв

рт ка ко мо дел за бал кан ски те земји и за 
Македонија, ка ко дел од нив?

Какоштоенаведенопогоре,претпри
јатиетоштоепредметнапазарниправи
ла,какоштоеконкуренцијатаислободата
на трговијата на општествено одговорен
начин,еклучнакарактеристиканапози
тивно еволуирачката економија. Убеден
сумдекаакопостоисамоовојставвопо
литиката и бизнисот, другите балкански
земји,штосеприклучуваат,ќебидатеко
номскиуспешни.Истотака,оваќеотвори
огромни можности, особено за помалите
држави, бидејќирегулаторнитеи законо
давнитепрашањаможатдасерешатбрзо.

5Во ва ша та дол го го диш на ка ри е ра сте 
на зна че ни на повеќе еми нент ни по
зи ции и сте во добра вр ска со гер ман

ски те влас ти, меѓу кои по важ ни се: из
вр шен ди рек тор на ФО РУМ Ин сти ту тот 
за менаџмент, про фе сор на Уни вер зи те
тот за при ме не ти менаџмент сту дии од 
Манхајм, ек с перт по пра во и про фе си о
на лен тре нер обу чен во ФО РУМ Ин сти ту
тот за менаџмент... Прак тич но, вие сте 

Еко ном ски от успех 
на Сојузна Ре пуб ли ка 
Германија во те кот на 
из ми на ти те 70 го ди-
ни, во суш ти на та, се 
за сно ва на не го ви от 
успех во создавање на 
социјално па зар но-еко-
ном ско опкружување 
што го пот тик ну ва 
претпријатието да биде 
кре атив но, про дук тив-
но и ино ва тив но. 
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ИНТЕРВЈУ

еден од кре ато ри те на ис так на ти те об ра
зов ни про гра ми во Ин сти ту тот за биз нис 
и менаџмент ХајделбергСкопје. За тоа, 
да ли сме та те де ка ва ше то лич но про фе
си о нал но влијание, на по че то кот, мо же 
да по мог не во на по ри те за обезбедување 
знаење на Германија ов де, во овој ре
гион, во организирање на за ед нич ки об
ра зов ни про гра ми од об лас та на биз ни
сот, менаџментот и фи нан си и те?

Моето големо професионално искуст
вомипокажадекаеднакомпанијаможе
даработиуспешновопонатамошнотооб
разование,аконејзинитекреативниумо
ви темелно ги разбираат економските
проблеми на компанијата и ги планира
атсвоитепроизводисосвојаекспертизаи
своеразбирање.Токмутуканадворешното
искуствоиасистенцијатаможатдасеба
раатнапочетокот–искуствоштогостек
нав во текот на мојот мандат како упра
вен директор на ФОРУМ Институтот за
менаџмент. Дополнително, мораат да се
разјаснатмногу организациски прашања
ипроблеми,штосеповрзанисофактотде
ка релевантните производимораат да се
донесат на пазарот. Современите инстру
менти, како и сите дигитални алатки за
маркетинг, треба заедничкида серазгле
дуваат со традиционалнитеинформатич
китехнологии,какоштосепечатењетои
рекламирањето,одпочетокот.Дигитални
отмаркетингбарамногупретпазливпри
стапвоодноснатоакакодагопривлече
интересотнапотенцијалнитеучесницисо
овојрекламенканал.Добивањетонавис
тинскатамешавинанадигиталенипеча
тенмаркетингјапреземастручноста,што
сигурноможамидајапридонесам.

6Мо же те ли да ги објасните по на та
мош ни те че ко ри што се пла ни ра ат 
и мож нос ти те за потенцијална под

дрш ка од стра на на ФО РУМ Ин сти ту тот 
за менаџмент?

Следниот чекор во развојот на
компанијата ќе биде проширување на
постојните производи во финансиската
индустрија при развој на други области.
Меѓутоа,ованезначисаморазвојнаодре
денасодржина–заштосигурноможемеда
сепотпременаискуствотонагермански
теинаевропскитеговорници–тукуидо
стапноста на соодветните маркетингка
нали.Затоа,следниотчекорќебидедасе
развијатновисодржинисосоодветнивра
ботениприутврдувањенапотребнитеор

ганизациски и маркетингпредуслови за
рекламирањенанашитенастани.

7Да ли има те не кои прак ти ки за по ви
со ко ни во на гер ман ски менаџмент 
(биз нисси ту а ции и при ме ри) за на

ши те сту ден ти кои мо жат да се при ме
нат во из врш ни те МБАпро гра ми на IB
MHS.EU (ИБ М ХС.ЕУ) во Македонија и во 
це ли от ре гион?

Серазбира,покрајтеоретскотознаење,
планираната МБА програма ќе опфа
ти многу практични студии на примери
од постојни компании. Во текот на мое
то учење, сфатив дека давањетонапрак
тични примери секогаш им овозможило
наученицитеполеснодагоразбераттео
рискиот контекст. Само кога конкретни
тефактиможатдасепотврдатсотеорет
скиобјаснувања,таквитепрограмиможат
даимаатреалниобразовниипрактични
ефекти.Оттука,секогашќепридавамего
лемозначењевовоспоставувањенаоваа
практичнареференција.

8На по че то кот, во пр ва та по ло ви
на на фев ру а ри 2018 го ди на, има
ме чест да Ве прет ста ви ме ка ко гос

тин во Скопје, на пр ва та од овој тип 
– Конференција за кон тро линг на те ма: 
„Меѓународни стан дар ди во кон тро линг
имплементација во прак ти ка та“. Кои се 
очекувањата за на ста нот и да ли мо же ме 
да оче ку ва ме конференција што би при
влек ла ин вес ти ции во земјите од за пад
ни от Бал кан?

„Конференцијата за контролори“ во
февруари 2018 година е посебно наме
нета да им покаже на претприемачите,
првенствено оние што се одговорни за
контрола, како да се употребат инстру
ментите и најновите методи за контро
лингво современата економија, задаим
помогненаменаџментотнакомпанијата
во процесот на донесување одлуки. Де
нес,разбирањетонаконтролингимацел
дапостигнепоголематранспарентноство
компанијатаидаобезбедисолиднаосно
ва закорпоративниодлуки. Современото
контролирање не се смета како механи
замзаконтролаизазапирање,тукукако
придружник на корпоративните одлуки
и нивната економска сигурност. Во таа
насока, конференцијата ќе придонесе за
покажувањенапотенцијалнитеинвести
торидекакорпоративнитеинвестициисе
вредни,дуриивоноварастечкасредина,
какоонаавокојаМакедонијаеволуираше
вопоследнитенеколкугодини.

Во те кот на мо е то 
учење, сфа тив де ка 

давањето на прак тич-
ни при ме ри се ко гаш 

им овоз мо жи ло на 
уче ни ци те по лес но да 
го раз бе рат те о рис ки-

от кон текст

Ино ва тив на та моќ 
на гер ман ска-

та економија се 
ба зи ра ток му на 

комбинацијата на од-
лич но об ра зо ва ние и 
еко ном ски про спе ри-
тет ни ком па нии, што 

во меѓувреме тр гу ва ат 
низ це ли от свет
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во првите три години

Пример (1.8.2017): За кредит во износ од 35.000 евра, со рок на отплата од 15 години, со фиксна годишна каматна стапка 4,90% во првите три години и променлива каматна стапка, 6 месечен ЕУРИБОР + 6,30 процентни поени, не пониска од
6,30% годишно за останатиот период од отплатата на кредитот, ануитетот изнесува 274,97 евра во првите три години; 296,35 евра во останатиот период. Со трошок за обработка на барање 900 денари, со надоместок за одобрување на кредитот
525 евра (1,5% од одобрениот износ), со надоместок за администрирање на кредитот 633,00 евра за целиот период на отплата (0,2% на остатокот од долгот, годишно однапред) - СВТ изнесува 6,37% годишно.
За сите останати информации посетете ја интернет-страницата www.ttk.com.mk или обратете се во експозитурите / филијалите на ТТК Банка.

НЕНАМЕНСКИ

ХИПОТЕКАРЕН КРЕДИТ

СЕГА Е ЛЕСНО!
СИТЕ ВАШИ ОБВРСКИ И ПОТРЕБИ ВО ЕДНА РАТА!

НИСКА ФИКСНА КАМАТНА СТАПКА во првите три години
БЕЗ НАДОМЕСТОК за процена
БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА на намената за користење

www.ttk.com.mk

Ненаменскиот хипотекарен кредит на ТТК Банка нуди поволни услови за кредитирање и за рефинансирање на 
вашите обврски по кредити. Искористете ја можноста за отплата на долг рок и по ниска каматна стапка. Со само една 
рата и повеќе средства на располагање во месецот, реализирајте ги вашите долго замислувани планови.
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MAKEDONIJA

www.nlb.mk Контакт центар: 02 / 15 600

НЛБ мПроклик - мобилно банкарство 
за правни лица

Секогаш повеќе за
Вашиот бизнис!
НЛБ мПроклик апликацијата за мобилно банкарство 
за правни лица Ви овозможува едноставен пристап и 
постојан увид на состојбата, изводите и прометот на 
Вашите денарски сметки и бизнис картички.

Со НЛБ мПроклик мобилното банкарство за 
правни лица можете да ги реализирате сите банкарски 
трансакции само со еден клик – директно преку Вашиот 
мобилен телефон.

Повеќе информации можете да добиете во најблиската 
експозитура на Банката, на телефонскиот број 02/15 600 
или на веб страницата: www.nlb.mk
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ИНТЕРВЈУ

1 Гос по дин То мер, ка ко специјалист 
и ек с перт за спречување на перење 
па ри и контрафинансирање на те

ро риз мот, врз ос но ва на ва ше то ра
бот но ис куст во во це ли от свет, на 
кој на чин се ко рис ти перењето па ри 
за да по мог не во финансирањето на 
те ро риз мот?

Прво, благодарам за вашата љу
безнанајаваизаможностада јапо
сетам, да зборувам и да работам во
Македонија.Секогашуживамвопосе
татанаБалканот;тоаерегионсоне
искористеничудаинедопренаубави
на.Госакамтоа.

Перењетопарие,какоштомепра
шавте, едноод главнитеалаткишто
ги користи тероризмот за да проце

сиракаквибилофинансискисредст
ваидагивградивоправниотфинан
сискисистем.Причинатапорадикоја
енеопходноперењетопариетоашто
основачитенасредствататребадаги
скријат нивните идентитети. Тие се
честоподнадзорнавластитевораз
низемјиилисепојавуваатналисти
те за санкции и поради тоа станува
неопходно да се скрие потеклото на
средстватаидаги„исчистат“восмет
китенанавидумневиницивиликои
несеозначеникакосторителинане
законскидејства.

Меѓутоа, важно е да се запамети
декаперењетопаривотероризмоте
различно од другите активности за
перењепари.Сотоамисламдекати
пичната активност на перење пари
обичновклучуваприносиодкрими
нализатоапотеклотонасредствата
често е „валкано“. При перењето па
ризатероризам,потеклотонасредст
ватаможедабидецелоснолегитим
но,какооддобротворниорганизации
или навидум невини деловни тран
сакции. Всушност, ако внимателно
разгледувате финансирање на теро
ризмот, ќе видите дека постојат не
колку разлики во начинотна кој се
однесувавоспоредбасокриминално
топерењепари.

Исто така, интересно е да се за
бележи дека кога се осврнуваме на
финансирањенаактивноститезате
роризам,ние се стремиме дамисли
мезатоакакопариштомусенаме
нетидабидатпрефрленинекомушто
во еден момент ќе создаде физички
чиннатероризам,какоразнесување
или пукање во невини цивили. За
жал, финансирањето на тероризмот
емногуповеќеодтоа.Вореалноста,
акосепогледневоцелоснотоглобал
но финансирање на тероризмот, ќе
откриетедекаголемделодниводат
зафинансирањенаполитичкиактив
ности,активностизаобуки,инвести
циивоучилиштата,здравственитеи
локалните заедници (како алтерна
тиваналокаленнеуспешенрежим)и

таканатаму.Понатаму, големделод
оваафинансискаактивностпотекну
ваоддржавиштогоподдржуваатте
роризмот, бизниси, богати личности
и симпатизери на дијаспората. Сите
овие го прават исклучително тешко
следењетонаперењетопаризацели
нафинансирањетероризам.

Перењето па ри е про цес во кој па ри те што 
по тек ну ва ат од кри вич но де ло се „пе рат“ и 
се вне су ва ат на зад во фи нан сис ки от сис тем 
ка ко „чис ти“ па ри.

2 Кое е значењето на перењето па
ри и кој тре ба да из вр ши про вер
ки про тив перење па ри?
Перењетопариепроцесвокојпа

рите што потекнуваат од кривично
дело се „перат“и севнесуваатназад
во финансискиот систем како „чис
ти“пари.Восуштината,тоаечинна
криењенавистинскотопотеклоили
сопственостнафондовите.

Имамногулитератураимногуте
ории и графиконишто зборуваат за
тритефазинаперењепари,какошто
се „поставеност“, „распоредување“
и„интеграција“,ноќеречамдекаво
реалностапостојатмногуначинина
перењепарииначинотнакојсепра
витоанегоследисекогашонаштое
теоретизирановоакадемскитекруго
ви.

Прво, мора да се каже дека кри
ењето на потеклото на средствата
штонесепроизведенинезаконскимо
жеданепретставуваперењепари,од
носно,акосакамдапрефрламготови
нанамојатасестраитаагодепозитира
тоа на нејзината сметка, јасно дека
тоанемадасесметазаперењепари.
Но,акогосторамтоазарадиизбегну
вањеданок,тогашвонекоиземјитоа
ќе се смета за перење пари, бидејќи
средстватасегенерираникакорезул
тат на предикатен (казнен) прекр
шок.

Казнени прекршоци се прекршо
циштосесметаатзасоставенделна

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ 
ПРАКТИКИ ВО AML & CFT

Томер Захарович 
партнер и коосновач, „Санстоун груп“ 
(Sunstone Compliance Strategy Group) 

Борбата против финансирање 
на тероризмот и перење пари 
не е веќе само пречка туку и 
вистинска можност да создадеме 
по до бра и побезбедна средина 
за нашите деца
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посериознокривичноделоипретста
вуваатосновазаперењепари.Вопо
следнивегодини,даночнотозатајува
ње беше додадено како предикатен
престап во многу земји, како дел од
глобалните напори за борба против
финансискиоткриминал.

Сепак, важно е да се наспомене
декаситеземјинебараатпредикатни
прекршоци со цел да се воспостави
основазаперењепари.Например,во
ОбединетотоКралство треба самода
сепокаженезаконскопотекло(содо
волнасериозност)насредстватазада
севоспоставиосновазагонење.

Второ,какоштогледамесокрими
налнитедела,какоштоефинансира
њетона тероризмот, патот за воспо
ставувањегонењезаперењепарине
есекогашјасен.Например,фондшто
потекнувашеодбанкарскасметкана
ирачки симпатизер во Соединетите
Американски Држави, и пренесен
преку банкарскиот систем сè до до
бротворната организација вклучена
вопомагањетонадецатавовоениот
Мосул, можеби нема да изгледа со
мнително. Како можеме да кажеме
декапаритенакрајотбилезграпчени
од страна на терористички членови
на ИСИС и се користат за купување
оружје?Освентоа,дуриидагознаеме
тоа,какоможемедагодокажеме?

Финансиската индустрија доби
важназадачадајапредводиборбата

противфинансискиоткриминалина
тојначиндагизадушиспособности
те на криминалците да работат.
Секоја финансиска институција
(вклучувајќи ги и банките, МСВ
(MSBs),компаниитесокредитникар
тички,клириншкитекуќи,фондови
те, паричните преносители, олесну
вачите на плаќањата на интернет,
снабдувачите на виртуелен парич
ник,фирмите„ФинТек“идруги)сега
морадаразвиеалаткизадасесправи
сонеа.

3 Да ли е не оп ход но да се хар мо
ни зи ра криминализацијата на 
перењето па ри и зош то?
Избравте важен момент. Мис

ламдекавладитесегасфаќаатдека
хармонизацијата и соработката е
единствениотначиннакојние,ка
ко народ, можеме да тргнеме на
пред како обединет фронт со цел
успешнодагопобедимекримина
лот.

Имаше големо внимание од
страна на владите и глобалните
организациизаначинотнакојмо
жеме да станеме поефикасни во
начинот на којшто се справуваме
соперењетопари.РобертВејнрајт
–директорна„Еуропол“ (Europol),
беше влијателен за истакнување
на ова прашање и привлекување
вниманиеконнеговатаважност.

Дагоземемезапримернеодам

нешниот терористички напад во
Манчестер,ВеликаБританија.Ли
цето кое беше одговорно за на
падот беше, кратко пред напа
дот, запрено и испрашувано од
страна на италијанските власти
за патување за обука во Сирија,
како што многу „странски бор
ци“ неизбежно го прават тоа. Тој
беше познат на властите како
потенцијален терорист. Ако ин
формациите биле ефективно спо
делени со британските власти,
или навистина со меѓународната
заедница, дали можело да се из
бегне бомбардирањето на арена
та во Манчестер? Никогаш нема
да знаеме,ноова јанагласувапо
требата за размена на информа
ции. Обележувањето на тоа лице
како потенцијален терорист би ја
предупредило финансиската ин
дустријазанеговитенапоризафи
нансирање–воовој случајтојко
ристелстудентскикредитизадаги
финансиранеговитеактивности.

Вла ди те се га сфаќаат де ка хармонизацијата 
и со ра бот ка та е единст ве ни от на чин на кој 
ние, ка ко на род, мо же ме да трг не ме на пред 
ка ко обе ди нет фронт со цел успеш но да го 
по бе ди ме кри ми на лот

Хармонизацијата е уште една
манифестација на подобрена
комуникација. На ист начин како
што сметководствените стандарди
полекасеспојуваатвомеѓународниот
кодекснапрактикасоцелдасеспра
ват сонесреќите,какоштосетранс
ферните цени и манипулациите со
известување, законите против
спречувањето перење пари, исто
така,мораатдагосторатистото.Кога
гледаме на глобалниот модел на ак
тивности за перење пари, како што
ниево„Санстоун“(Sunstone)неизбеж
ноправиме,гледамециничнаупотре
банаправнитеразликимеѓуземјите.
Еденодкласичнитепримеризаовае
употребатана„школка“компанииво
„даночните раеви“, што се користат
за да се скријат крајни сопственици
наимотиликористењејуриздикции
што не се дел од договори за
известувањезаданоциитаканатаму.

4 Да ли мо жат да се пре зе мат 
как ви би ло не за ко но дав ни ак
тив нос ти во бор ба та про тив 

финансирањето на те ро риз мот?
Оваемногудебатиранопрашање

овиеденови.Мисламдекафинансис
киотсветсегасфаќадекатероризмот
епроблемсампосебе,наместосетна

То мер е ек с перт за специјални прашања 
по вр за ни со спречувањето перење па ри и 
про тив финансирањето на те ро риз мот. Тој 
ин тен зив но ра бо те ше на секој ас пект од 
прак тич на та при ме на, пре ку стра теш ки кон-
сул тант ски услу ги пре ку бан ки со ти ер 1 ка-
пи тал, еди ни ци за фи нан сис ко разузнавање 
(ФИУ), вла ди, фон до ви, „Фин-Тек“ ком па-

нии, МСБ (биз ни си што пре не су ва ат или кон-
вер ти ра ат па ри), фи нан сис ки ин сти ту ции и 
ака дем ски ин сти ту ции.
Ис куст во то на То мер вклу чу ва работење 
ка ко МСП (SME) и водење на из ра ел с ка та 
меѓународна усог ла се ност и ре гу ла тор ни те 
услу ги за ПВЦ (PWC), работење ка ко ра ко-
во ди тел за усог ла се ност за меѓународната 
по дел ба на го ле ма из ра ел с ка бан ка, ка ко 
МЛ ПО, за филијалата „Кајман“ и водење на 
од де лот за усог ла се ност за гло бал ни фир-
ми во Ве ли ка Британија. Ис то та ка, работејќи 
про тив финансирањето на те ро риз мот, тој 
дејствуваше на те рен ка ко специјалист за 
бор ба про тив те ро риз мот.
То мер ма гист ри рал на биз нис-учи лиш те то 
ЦАСС во Лон дон (CASS business school in Lon-
don ) и е сер ти фи ци ран ка ко специјалист за 
спречување на перење па ри од АЦАМС.
То мер е ис ку сен, уме шен го вор ник на ан глис-
ки и хебрејски јазик, пре да ва во мно гу земји 
и на меѓународни на ста ни и во мо мен тов е 
еден од пре да ва чи те на се ми на ри те ор га-
ни зи ра ни од АБИТ во де лот за АМЛ и ЦФТ и 
усог ла се ност (AML & CFT and Compliance)
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перењепари,какоштотрадиционал
но се мислеше. Како таков, еднакво
се сфаќа дека мораат да се развијат
алатки, доколку сакаме успешно да
сесправимесотероризмот.

Во „Санстоун“ (Sunstone) потро
шивмемногувременаовапрашање,
затоаштонипристапуваамногуин
ституции, национални и финан
сиски,соцелдагиподдржиместрате
гиските и технолошките напредоци
воовааобласт.

Всушност, ова е значајно праша
ње поради неговата важност и по
ради начинот на кој се презентира.
Прво, прашањето го истакнува про
блемотзакојсебарарешение.Второ,
признава дека решението може да
биде незаконско. Потоа ќе се навра
тамнаова.

Незаконодавен: Еден од најголе
митепредизвицивоборбатапротив
тероризмот е многу ниската стап
ка на обвиненијашто ги придружу
ваповеќетоистраги.Овазначидека
одстоспроведениистраги,самомал
број ќе завршат во успешно судење
на осомничениот.Многу е тешко да
сепостигнатфорензичкидоказипо
ради:
а)Меѓународенраспонинедостиг

насоработкапомеѓунадлежнос
тите;

б) Легислативата, понекогаш, ги
спречува истражувачите да
спроведувааттемелно,навреме
нопретресувањетамукадешто
епотребно.

Така,акосакамеданајдемереше
ние,морамедајасменимеилилеги
слативата(воповеќетоземји)или,ед
ноставно, да најдеменезаконодавни
решенија.

Што се однесува до прашањето,
верувам дека постојат решенија за
борба против современото перење
пари и финансирањето на терориз
мот.Прво,биреколдекапроблемоте
променетвотекотнаминататагоди
на, главно поради еволуцијата на
криптотехнологијата, децентрализи
ранитесистемизаовластувањеиис
платното законодавство. Перењето
пари се случува на различно ниво
овиеденови,воспоредбасотрадици
оналнотоперењепари. Сведоци сме
на многу повеќе кражба на иденти
тет,електронскобанкарство,платеж
ни средства и „оф грид“ банкарство
(offgrid banking). Борбата против
перењетопариифинансирањетона
тероризмот мора да го смени начи

нотсоцелдасоодветствувасоидни
ната,штоевеќетука.

Сега е потребен поинаков при
стапвопогледнаразмислувањетоза
перењетопариифинансирањенате
роризмот. Да, сè уштеможеме да ги
погледнеме сомнителните трансак
ции и да произведуваме САР (Stock
appreciationright–SAR),ноистотака
можеме да гопрефрлимевнимание
тоидапогледнеменадругоместо.Де
нес,поединциможатдаимаатвирту
елноприсуство,истокакоифизичкo.
Овојвидприсуство,правилнооцене
то,можеданикажемногуповеќеза
нашитеклиентиотколкунашитетра
диционалниЗТС – запознај го твојот
муштерија(кnowyourcustomer–KYC).
Постои технологијаштоможе да ни
помогне, како финансиските инсти
туции,дасесправимесоперењепари
и софинансирањена тероризмот со
новисредства.

Всушност, како дел од нашите
напори да пронајдеме решенија за
перењепариизафинансирањенате
роризмотвомодернатаера,импома
гаменанеколкутехнолошкикомпа
ниидаразвијаттакватехнологија;со
целдасенаправитокмутоа.Сетотоа
емногувозбудливоитоаеполешто
сеширипостојано.Споредмене,нема
сомнениедекаАМЛиЦФТ(antimoney
laundering–AMLandcombating thefi
nancingofterrorism–CFT)ќеизгледаат
сосемапоинаквивоследнитепетго
дини, користејќи сè повеќе незакон
скиакциисоновисофистициранисо
времениметоди.

5 Кои се еди ни ци те за фи нан сис
ко разузнавање, да ли мо жат 
да се пре зе мат ак тив нос ти за 

подобрување на фи нан сис ки те ра
зу зна вач ки ин фор ма ции во бор ба та 
про тив финансирањето на те ро риз
мот?

Единиците за финансиско разу
знавање(FIU)сеодличнаидејаикори
сенинструментвоборбатапротивПП
иФТ – перењепариифинансирање
натероризмот(moneylaundering–ML
or financing of terrorism– FT). ФИУ се
суштинскивладиниагенциизаразу
знавачки стил, главнонасочени кон
справување со прашања како што
сеАМЛиЦФТ.Нивната улогаи спо
собностварираодедназемјадодру
га,нотиетребада гоправатистото.
Нивната улога вклучува главно, но
неисклучиво:собирањенатиполош
ки информации, иницирање истра
ги, водечки законодавниинструмен
ти за еволуција, што соработуваат

намеѓународнонивосодругиФИУи
власти, соработувајќи со локалните
регулатори.

Добро то разузнавање ба ра вре ме, 
тр пе ли вост и мно гу ре сур си

НиеработимесонеколкуФИУниз
целиот свет,помагајќиимда се вос
постави национална политика и да
серазвијатпрактичниалаткиимис
лам дека делот на ФИУ во пејзажот
на војната против перењето пари и
финансирањето на тероризмот е од
витално значење.Ги сметаме за „од
говорни возрасни“ на финансиското
игралиште,бидејќитиеимаатспособ
ност да иницираат добри практики
нанационалнонивоидадејствуваат
какоамбасадорнамеѓународнониво
соцелдасепромовирахармонизација
исоработка.

Доброто разузнавање бара вре
ме,трпеливостимногуресурси.Ако
ги сметаме ФИУ како влијателни во
борбата против криминалот, како
штонесомненоќеправиме,требада
гипоттикнемедасторатповеќе.Ние
можеме да го направиме тоа преку
обезбедување ресурси, технологија,
политичка поддршка, професио
нална поддршка и стратешка обука,
за да создадеме огромен ѕид на од
браната околу нашата финансиска
благосостојба.

6 Ка ко мо жат да се ис ко ри стат 
вир ту ел ни те ва лу ти за фи нан
си рање на те ро риз мот, и покрај 

но ви те трен до ви во гло бал ни те фи
нан сис ки ре гу ла ти ви?

Криптотехнологијата воопшто и
криптовалутите особено претставу
ваатпредизвикзарегулаторнатарам
ка.

Затоа што законодавството беше
затегнато вопоследнитенеколку го
дини, регулаторите забележаа дека
построгитепрописиимаатспротивен
ефектодонојштоенаменет.Строги
те прописи имаа цел да го спречат
перењето пари, но поради постро
гите барања за патување, заедно со
создавањетонаалтернативнифинан
сискипазари (криптовалутиидруги
технологии),клиентитепочнаадаги
напуштаатбанкитеидасепрефрлат
наполесниипоедноставни,помалку
регулираниалтернативи.

Регулаторите одговорија со изме
на на четвртата директива (на при
мер, во Европа) и дозволувајќи им
на банките да користат побрза, по
ефикасна технологија од една стра



www.abit.edu.mk 19

ИНТЕРВЈУ

на, а од друга, да ги регулираат ал
тернативните финансиски пазари и
провајдери,меѓу кои се давателина
виртуелни парични валутии разме
ни.

Вопрактика,оваепремногумал
ку и предоцна. Понатаму, многу е
тешко да се регулираат играчите на
виртуелнатавалута, бидејќинее се
когашможнодасезнаеподкојанад
лежностработат.

Постојат докази што покажуваат
декакриптовалутитеидругитекласи
нафинансиски средства се користат
затероризам,перењепариидругкри
минал,нотоаеограниченовоспоред
басотрадиционалнитепазаринава
лути на ФИАТ (FIAT), главно поради
нестабилноста,ликвидностаитехно
лошкотознаењештоепотребнозада
сенаправитолкууспешно.

Исто така, денес е познато декa,
наспротионавоштосеверувалопр
вично, виртуелните валути можат
дасеследатисосоодветниресурсии
технологија,можноедасеследиида
сефатикриминалнаактивност.Сето
тоазависиодрасположливитересур
сиижелбатадасенаправитоа.

Размислувањето за перење па ри ка ко алат-
ка, а не ка ко кри ми нал, овоз мо жу ва да ги 
раз де ли ме две те и да раз ви е ме решенија 
што се на ме не ти за да се вкло пат во секој дел 
од кри ми на лот, со што бор ба та про тив кри-
ми на лот е мно гу по ус пеш на.

7 Зна е ме де ка перењето па ри е по
вр за но со финансирање те ро ри
зам и корупција. Как ви на по ри 

се пре зе ма ат во таа бор ба?
Перењето пари е навистина по

врзаносотероризмотикорупцијата.
Сметам дека е многу поефективно
дамисламначинотнаперењепари
какоалаткаштојакористаттерорис
титеикорумпиранителицазадаиз
вршаттрансфернапариидагипод
држат своите цели. Размислувањето
заперењепарикакоалатка,анекако
криминал, овозможува да ги разде
лиме двете и да развиеме решенија
штосенаменетизадасевклопатво
секојделодкриминалот,соштобор
батапротивкриминалотемногупо
успешна.

Се прават напори на сите фрон
тови, локални, национални, меѓу
народни и глобални. Тоаможеме да
го видиме во количеството законо
давство и регулатива што постојано
се развива и се ажурира. Можеме
даговидиметоавоизносотодпари
штофинансискитеинституцииире
гулаторите ги трошат на вработени

те. Ние го гледаме тоа во количест
вото на технолошки решенија што
се развиваат во „РегТек“ (RegTech)
индустријата.

Сèуштепретстоидолгпат.Посто
јат области што не се добро регули
рани, какошто се размена на пари,
„Хавалас“ (Hawalas) и така натаму.
Додадивотоасоздавањенановиал
тернативи, како што се „ФинТек“
решенија и виртуелни валути и на
скороќеоткриетедекатркатаедале
куодкрајот.

Промената во размислувањето
од локалните напори кон глобал
ните решенија и во користењето на
технологијата е, според мене, чекор
во вистинскиот правец во насока
напоставувањенанапоритеконре
шението. Гледаме зреење на финан
сиската индустрија и будење на ре
гулаторните тела во соочувањето со
реалностаиучењедекасоцелдапо
бедиме, мораме да се совпаднеме со
модерните времиња и да зависиме
помалку од традицијата, какошто е
нормалноприфатено во банкарство
то.Алаткитесетаму,самотребадаја
покажеме подготвеноста да ги иско
ристиме.

8 „Сан сто ун“ (Sunstone) е во деч
ка кон сул тант ска фир ма за 
усогласување и стратегија. Кое 

најдобро стра теш ко ре ше ние го 
пре по ра чу ва те да спре чи те те ро рис
тич ки движења и перење па ри пре
ку гра ни ци?

Какоштоспоменавпорано,теро
ризмотесложенконцепт;многупо
големодонојштонормалносегледа.

Тој гоопфаќасветотиседвижиод
прибирањепаризадистрибуирање,
поддржувајќи правни и нелегални
активности,обезбедувањенахума
нитарниуслугиикупувањеоружје.
Тоасеслучувавоформалнифинан
сиски институции и неформални;
користи нелегални активности и
корумпирани поединци. Тоа може
дасесметасимпатичновоеденре
гионидасегледасонепријателство
водруг.Тоаесрцетонапроблемоти
самосезголемува.

Точниотстратешкипристапкон
борбата против тероризмот на фи
нансискиотфронтбибилдагораз
бере, да ги научи своите различни
аспекти, да ги дефинира слабите
точки, да се подели во области на
активностидаразвиерешенијаза
секоја од нив. Инаку, премногу е
тешкозасправување.Непостоима
гичнаформула.

Денес, ние се соочуваме со на
пливот на терористички актив
ностиширумсветот.Сепак,истота
ка гледамеи развојнанов светна
виртуелнопостоењеитехнолошки
развој.Требаданаучимедагоиско
ристимеонаштогоимаме;дагиис
користиме нашите предности и да
применименовиалаткизановире
алности.

Какоштотечеразговоров,многу
технолошкирешенијасеразвиваат
низцелиотсвет.Најдобритеумови
создаваатновиреалностивоформа
на вештачка интелигенција и ана
литички методи. Сè што треба да
направиме е да ги примениме; ко
ристетегизадаостанетечекорпо
напред од оние што сакаат да ни
наштетат.

Откако ќе сфатиме дека тради
ционалните методи се познати на
лошитемомци,ќегопроменимена
шиотпристап,ќеинвестирамеиќе
најдеме попаметни, повеќе техно
лошки и софистицираниметоди за
борбапротивфинансискиоткрими
нал.Требадагоразберемефактоти
да имаме корист од него, дека бор
бата против финансирање на теро
ризмотиперењепаринеевеќесамо
пречкатукуивистинскаможностда
создадемеподобраипобезбеднасре
диназанашитедеца,ноистотакаи
занашите клиенти.Можност да ги
приспособиме нашите производи,
дагисервисираменашитеклиенти
подоброи да сепотпремена секоја
нивнавистинскиуникатнапродаж
нацеликомпаративнипредности.
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анкатаконтинуираногиследи
трендовите во банкарското
работење, воведувајќи нови
тети и подобрувајќи го сво
ето работење од областа на

технологиитево електронскотобан
карство,сèсоцелприспособувањеи
задоволување на потребите на кли
ентите.

На почетокот се вклучени ин
формативни услуги – увид во про
метот и состојбата на сметките за
правнилица,апотоаовиеуслугида
сеовозможатикајфизичкителица.
Веќево2006година,совклучувањето
на можностите за вршење плаќања
во домашниот платен промет,
Банкатапочнасомасовнапродукција
наИнтернетбанката.

Како корисник на Интернетбан
ката добивате широк спектар на
можностиприкористењенауслугата
возависностодвашиотстатуснафи
зичко,односноправнолице.

Сооваауслугакакофизичколице
можете да вршите постојан увид во
своитефинансииидеталнопребару
вањенаизвршенитетрансакции,да
спроведувате разновидни плаќања
воземјата,трансфериодденарскии
од девизни сметки, како и внес на
налог за плаќање со дознака кон
странство. Дополнително, освен
спроведувањето на финансиски
трансакции, можете да вршите и
дополнителни активности за мена
џирање на својот интернетпрофил.
Соможноста заадминистрирањена
лимитите на платежните картички

Интернет-банката на 
Комерцијална Банка АД Скопје е 
пр ва та интернет-банка во земјата 
и неј зините почетоци датираат 
уште од 2001 година. 

Комерцијална Банка АД Скопје, како банка 
со долгогодишна историја, зад себе е добро 
препознатлива кај своите клиенти по ефикасноста 
што ја нуди, довербата и иновативноста.

ШИРОК СПЕКТАР НА МОЖНОСТИ

ИНТЕРНЕТ-БАНКА И МБАНКА 
НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
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Дигитално потпишаните 
тран сак ции можете 
да ги реализирате со 
помош на еден од двата 
понудени ме ди ума 
за автентификација, 
дигитален се ртификат 
на УСБ-токен што можат 
да го користат физички 
и правни лица или 
листа на кодови како 
бесплатна варијанта, 
наменета единствено за 
физичките лица.

што ги поседувате, ажурирање на
постојните контактподатоци и
можностазасамостојнакорекцијана
привилегиите што во моментот ги
користите преку Интернетбанката,
ќе бидете во постојана врска со
Банката без притоа лично да при
суствуватевонејзинитепростории.

Како општествено одговорна 
ком па нија, Банката се грижи и 
посветува вни мание на лицата со 
целосно оштетен вид. Услугата 
Интернет-бан ка за физички лица од 
2013 година мо жат да ја користат и 
лицата од оваа ран лива категорија.

Како правно лицекорисник на
Интернетбанката,иматеможностза
комплетенувидво состојбатанава
шите денарски и девизни трансак
циски сметки, пристап до прегледи
штоможат да се приспособуваат по
различни критериуми, можност за
печатењенаденарскиинадевизни
изводи, следењепрометпоПОСтер
минали,следењенаделовникартич
кииможностзаприспособувањена
нивнитедневниимесечнилимити.
Воедно, можете да ги вршите сите
трансакции во платниот промет во
земјатаивостранство,какоикупо

продажбанадевизи.
Дигитално потпишаните тран

сакции можете да ги реализирате
сопомошнаеденоддватапонудени
медиума за автентификација, ди
гитален сертификат на УСБтокен,
што можат да го користат физички
иправнилицаилилистанакодови
какобесплатнаваријанта,наменета
единственозафизичкителица.

Со воведувањето на мобилното 
бан карство во 2014 година 
преку бес платно достапната 
апликација мБанка, овозможена 
за корисниците на Интернет-
банка, Банката ја про ши ри својата 
понуда во однос на каналите 
преку кои се користат услугите на 
електронското бан кар ство.

Соова,виртуелниотшалтерстана
најголемиот шалтер во банката. Во
моментот,овааапликацијаеединстве
навонашатаземјаштонудипосебно
приспособен интерфејс за работа на
таблети,с`соцелнаоптималенначин
дасекористиповршинатанаекранот
идабидепоедноставенанавигацијата
ипристапотдоуслугите.
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За да можеме овие 
услуги да ги доближиме 

до вас како по стој ни, 
односно потенцијални 

ко рис ни ци, Банката 
има изготвено Водич за 
користење на Интернет-

банката и мБанката, 
како и демо-приказ за 
нивната инсталација, 

плаќање сметки, преноси 
од трансакциска сметка 
и продажба на девизи.

Со досега ниту еден 
забележан случај 

на неовластено 
располагање со 

средствата на сметките 
преку услугите на 

Интернет-банката и 
мБанка, континуирано 

се зголемува довербата 
штоја добиваме од ваша 

страна.

Како корисник на Интернет-
банката добивате широк спектар на 
можности при користење на услугата 
во зависност од вашиот статус на 
физичко, односно правно лице.

мБанката е апликација што во
моментот е достапна единствено за
физичкителицаиможебесплатнода
бидепреземенаод „Апстор“и „Гугл
плеј стор“. Со нејзиното користење
имате можност за постојан увид во
вашите сметки и платежни картич
ки, едноставно и безбедно врше
ње трансфери кон сметки во Р. Ма
кедонија и да бидете запознаени со
сите информации поврзани со про
изводите и услугите за население.
Дополнително, мБанката нуди мож
ност за бесплатни нотификации за
приливите и одливите од вашите
трансакциски сметки и картички.
Тие играат значајна улога во на
временото известување при секоја
спроведена трансакција, како и
за намалување на можностите од
евентуална злоупотреба на некој
од вашите производи во Банката.
Јавно достапните информации за
производите и услугите на банка
та, геолокациските услуги за про
наоѓање на најблискиот банкомат
илинанајблискатаекспозитура,ин
формациите за актуелните девизни
курсевиитн.,можатдагикористати
лицакоинесекорисницинаИнтер
нетбанката.

Пристапотдосостојбатаипроме
тотнасметките,какоивршењетона
плаќањатаитрансферите,сеизведува
со пин што го генерирате како
корисникприпрватаинсталацијана
мобилнатаапликација.

За одобрување на Интернет-
банка и мБанка не се наплатува 
надоместок, додека надоместоците 
при вршење плаќања во платниот 
промет се сведени на минимум. Во 
одредени случаи, намалувањата 
се движат и до 60% во однос на 
надоместоците на плаќањата 
извршени на шалтерите на Банката.

Едноставноста, брзинатаи сигур
ностасеедниодклучнитепредности
на овие услуги. Преку нивното ко
ристење добивате можност ши
рокиот спектар банкарски услуги
да ги користите на кое биломесто,
во кое било време, 24 часа на ден,
целосно независно од работното
временаБанката.На овојначинви
овозможуваме заштеда и повеќе
време за суштински активности и
процеси на вашиот бизнис, како и
можностзаповеќеслободнимигови
сосвоитенајблиски.

За да можеме овие услуги да ги
доближиме до вас како постојни,
односно потенцијални корисни
ци, Банката има изготвено Водич
за користење на Интернетбанката
и мБанката, како и демоприказ
за нивната инсталација, плаќање
сметки, преноси од трансакциска
сметкаипродажбанадевизи.

Сигурноста на Интернет-банката 
и мобилната апликација мБанка е 
пра шање на идеално балансиран 
спој на врвно обучен кадар, добро 
ин фор мирани и обучени корисници, 
избор и примена на сигурни и 
светски признаени технологии, како 
и нивна секојдневна употреба низ 
добро дефинирани процедури и 
низа за штит ни мерки. 

Преку правилата за максимална
безбедност и заштита објавени на
вебпорталотнаБанката,гидобивате
ситенеопходниинформации за пре
вентивна заштитаод евентуаленне
овластен пристап до информациите
забанкарските сметкисокоираспо
лагате.Содосеганитуедензабележан
случајнанеовластенорасполагањесо
средствата на сметките преку услу
гите наИнтернетбанката и мБанка,
континуираносезголемувадовербата
штојадобивамеодвашастрана.

Соцелтрадицијатанакористење
на овие услуги да продолжи со ист,
ноипоголеминтензитет,Банкатаќе
продолжиконостварувањена свои
те цели, проектирани во насока на
продлабочување на заемната сора
боткапрекузацврстувањенаквали
тетотнапонуденитеуслуги.
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Кредитниот ризик 
претставува ри зик од 

загуба за банката, по ра-
ди неможност клиентот 

да ги рас чисти своите 
обврски кон неа...

ЗНАЧАЈНИ АСПЕКТИ ЗА ПРОЦЕНА
НА КРЕДИТНАТА СПОСОБНОСТ НА КЛИЕНТОТ

Само со добра оцена 
на сите квалитативни 
аспекти во комбинација со 
квантитативната анализа на 
клиентот, банката ќе може да 
ги идентификува ризиците 
со кои се соочува секоја 
компанија, што се интегрален 
дел на квалитативната процена.

Б
анките заземаат централно
место на финансискиот пазар
и тие се најстари финансиски
посредници помеѓу суфици
тарните и дефицитарните су

бјекти во една економија. Дејству
вајќивовременапостојанипромени
и неизвесна околина, ризиците се
постојана компонента со која се
соочуваат банките во својата делов
на активност. Доколку се има пред
вид дека најголемиот дел од бан
карски активности отпаѓаат на
кредитирањето, се доаѓа до заклучок

дека кредитниот ризик претставува
еденоддоминантнитеризицивобан
карскотоработење.

Кредитниотризикпретставувари
зик од загуба за банката, поради не
можностклиентотдагирасчистисво
итеобврскиконнеа,водоговорениот
износи/иливодоговоренитерокови.
Овој ризик настанува кога клиентот
одобјективнаилиодсубјективнапри
чинанемада бидевоможностда ги
извршисвоитеобврскиконбанката.

Основна цел на управувањето на
кредитниотризикесоздавањенави
соко квалитетно, одржливо и дивер
зифицирано кредитно портфолио,
штонабанкатаќе~овозможинепре
ченоработењеиостварувањепрофит,
пришто ќе ги заштити клиентите и
акционеритенабанката.

Еден од основните предуслови 
за кредитирање и одржување на 
здраво кредитно портфолио е да 
се оцени кредитната спо собност 
на клиентот, а тоа се постигнува 
преку подготовка на добра и 
сеопфатна кредитна анализа.

Иако навидум едноставен, проце
сотнакредитирањенаправнилицае

Михаела Атанасова-Стоичовска
Заменик Директор
Сектор за изготвување кредитни предлози
Стопнска Банка АД Скопје
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Секоја компанија - 
потенцијален клиент 
анализира во три 
временски димензии-
минато, сегашност и 
иднина, а како главна 
подлога за изведување 
заклучоци се земаат 
финансиските извештаи.

мошне сложенаактивностипретста
вуваеднаоднајважните,ноистовре
мено и најризичните услуги на бан
ките.

Имено, со одобрувањето на секој
кредит се зголемуваизложеностана
кредитен ризик на банката. Оттука,
кредитнатаанализабараголемавни
мателност и одлучување засновано
надеталнианализи,т.е.оценанака
пацитетот на правниот субјект што
сеанализирадагенерираприходии
соодветно ниво на профитабилност,
што ќе ~ овозможат краткорочен и
долгорочен развој на компанијата,
што,пак,ќебидеследенсопозитивен
паричентек,итн.,соцелдаобезбеди
редовносервисирањенаобврските.

Анализата на кредитната способ
ностможе да сеподели во два дела:
анализанакомпанијатаианализана
трансакцијата.

Кредитната анализа на компани
јата вклучува анализа на квантита
тивниинаквалитативниаспекти.

Секоја компанија  потенцијален
клиентанализиравотривременски
димензии  минато, сегашност и ид
нина,акакоглавнаподлогазаизве
дување заклучоци се земаат финан
сискитеизвештаи.

Финансиските извештаи на кли
ентот претставуваат основа за кре
дитна анализа и определување на
кредитоспособностанаклиентот.Тие
примарнонидаваатподатоцизаост
варените резултати од работењето
на клиентот, неговата финансиска
состојба, како и информација за па
ричнитетековинаклиентот.

Секоја банка развива свои мо
дели и алатки со помош на кои ги
анализира доставените финансис
киизвештаи,притоакористејќираз
личниметоди, какошто се хоризон
талнаи вертикална анализа, како и
анализа на финансиски показатели,
тренданализаитн.Ситеовиесегмен
ти се анализираат соцел да се обез
бедат дополнителни информации за
работењето на компанијата за ефи
касноизаефективнодонесувањеод
лука.

Битноедасепотенцирадекаана
лизата на кредитната способност во
никој случај не треба да се ограни
чи на процената на финансиската
состојба на деловното работење во
минатотоисегашноста,односноана
лизата на билансот на состојба, би
лансот на успех и извештајот за па
ричнитекови.

„Сурово“ толкувањенафинансис
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ките извештаи може да доведе
домногупогрешензаклучок,до
колку не се земат предвид сите
квалитативни аспекти битни за
функционирање на бизнисот на
клиентот.

Основно начело за под го
товка на добра и детална 
кредитна анализа е 
разбирање на бизнис
моделот на кли ен тот, 
односно на кој начин кли ен
тот создава, испорачува и ја 
задржува вредноста на ком
па нијата, во окружувањето 
во коешто функционира.

За да се добие реална сли
ка за бизнисот на клиентот и
да се процени неговата кредит
наспособност,покрајфинансис
китеподатоци, банкатамора да
ги оцени сопственичката и ор
ганизациската структура, ква
лификациите и перформансите
на раководството, степенот на
искуство, интегритет и довер
ливостна сопственицитеичле
новите на менаџерскиот тим и
нивнитеобластинаодговорност,
оперативни процедури и делов
ниодносиидругитеквалитатив
ни елементи од работењето на
компанијата.

Битни се и анализата на па
зарот и конкуренцијата, однос
но процената на пазарната по
зиција на клиентот и неговите
долгорочни проспекти на паза
ротвокојштофункционира,по
тенцијалот за пораст, идните
проекти и перспективи, како и
анализанаиндустријатавокоја
штодејствуваклиентот.

Последна, но не и помалку
важнаекредитнатаисторијана
клиентотштодаваинформација
заоднесувањетонаклиентот,од
носнонеговата одговорност кон
сервисирање на обврските кон
доверителите.

Само со добра оцена на сите
квалитативни аспекти во ком
бинација со квантитативната
анализа на клиентот, банката
ќеможедагиидентификувари
зиците со кои се соочува секоја

компанија, што се интегрален
делнаквалитативнатапроцена.

Сите компании, без оглед на
деловната активност и секто
рот во кој работат, се соочуваат
соразличнивидовиризицишто
произлегуваат од внатрешното
или од надворешното опкружу
вање.Ризицитесокоиштосесо
очува секој деловен субјект тре
бадабидатпредметнакредитна
анализа и тие можат да се сег
ментираатвонеколкугрупи:па
зарен ризик, бизнисризик, ри
зици поврзани со менаџментот
и со организациската структу
ра, финансиски ризик, ризи
ци поврзани со планираната
инвестиција, технолошки ри

зик, регулаторен ризик, поли
тичкиризикитн.итиетребада
се земат предвид при анализа
та на претпријатието, неговото
работењеииднитеперспективи.

Важно е да се наспомене 
дека ризиците се интегрален 
дел од секој бизнис и 
тие не можат да бидат 
елиминирани, а сепак, 
мораат да бидат иден ти
фикувани, анализирани и 
упра ву вани.

Покрајанализатанаделовни
от субјектпотенцијален клиент,
односно идентификување на си
теризициповрзанисобизнисот
на клиентот, исто толку важна

еи анализатана трансакцијата,
односно процената на трансак
цискиотризик.

Процената на трансакциски
отризиксеоднесува,предсè,на
анализата на намена на креди
тот,структуратаиобезбедување
тонакредитот.

Анализата на намената на
кредитотсефокусиранадетална
проценанапроектотшто сефи
нансира,неговатаоправданости
очекуванитепридобивкиодпла
ниранатаинвестицијаинивното
влијаниеврзбизнисот.

Главни аспектишто треба да
се земат предвид при структу
рирање на кредитните произ
води се намената на средствата,
какоиготовинскиоттекнаком
панијата. Инвестициите во ос
новни средства се финансираат
содолгорочникредити,пришто
рокотнакредитотнетребадаби
деподолгодекономскиотвекна
основнотосредство–предметна
финансирање.

Обртните средства најчесто
се финансираат со краткороч
ни кредити, при што нивните
потреба и рочност се одредува
ат во согласност со бизнисцик
лусот на клиентот. За успешно
функционирањенасекојправен
субјектодклучнозначењееусог
ласеноста помеѓу средствата и
изворитенафинансирање.Несо
одветна усогласеност на средст
ватаиизворитенафинансирање
на долг рок најчесто доведува
до нарушување на ликвидноста
накомпаниите,паоттукаизна
чењето на правилно структури
рање на кредитните производи
одстрананабанките.

Иако во процесот на оцена
на кредитната способност на
клиентите, најбитна е проце
ната на капацитетот на клиен
тот занепречена отплатана об
врските кон своите доверители,
вклучувајќи ја и банката, сепак
анализатанапредложенотообез
бедување е дел од анализата на
трансакцијатаитоаможедапо
могневоублажувањеназагубата
забанката.

БАНКИ

Битни се и анализата на пазарот 
и конкуренцијата, од нос но 

процената на пазарната по-
зиција на клиентот и неговите 
долгорочни проспекти на па-

за рот во којшто функционира, 
по тенцијалот за пораст, идните 
проекти и перспективи, како и 

анализа на индустријата во која-
што дејствува клиентот.
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Целта на финансиската анализа е да се согледа фундаменталниот концепт на 
корпоративните финансии - временската вредност на парите, вредноста на 
инвестициите, капиталната структура на компанијата, како и различните можности 
за финансирање на една компанија

ЦЕЛИ НА КРЕДИТНАТА АНАЛИЗА

Кредитен ризик постои 
секогаш кога клиентот 

очекува да користи идни 
парични приливи за 

плаќање на те ковниот долг.

Банките вос по ставија 
политика на висока авер-

зија од ризик и воведоа 
построги стан дар ди за 

воспоставување на нови 
кре дитни односи.

П
роцесот на глобализација во
современото банкарство ста
ва фокус на предизвиците и
на заедничките проблеми со
кои се соочуваат банките во

своите основни активности. Искус
твата од неодамнешната финансиска
криза им наметнаа на банките да
развијат подобрени интерни модели
за квантификација на финансиските
ризици.Банкитевоспоставијаполитика
нависокааверзијаодризикивоведоапо
строгистандардизавоспоставувањена
новикредитниодноси.Воспоставените
ограничувања во преземањето ризик,
во комбинација сонедостигна кредит
нибарањазафинансирањенадобрии
на квалитетни проекти, ја нагласуваат
неопходноста од употреба на солидни
техники за евалуација, со цел да се

одредипрофитабилностаиекономската
оправданост на инвестициските про
екти. Точната процена на нивото на
кредитен ризикна одредено барање за
кредит се смета за една од најбитните
активностинаеднабанка.

Кредитен ризик постои секогаш
когаклиентоточекувадакористиидни
парични приливи за плаќање на те
ковниот долг. Со оглед на фактот дека
ризикот е комбинација од можности
и закани, целта на рискменаџментот
е да го минимизира ризикот преку
спроведување на внимателна ана
лиза пред носење одлука. Треба да
се применат софистицирани финан
сиски техники во процесот на ана
лиза, со цел да се направи исцрпна
процена на финансиското здравје
на клиентот. Со цел во генералната
анализа да се имплементира ризикот
и несигурноста, се препорачува ком
бинација од сензитивна и сценарио
анализа, математички симулации, за
едно со другите техникина капитално
буџетирање.Моделитезаевалуацијана
кредитенризикгиобезбедуваатбанките
со рани знаци за предупредување за
потенцијални финансиски проблеми
во работењето на нивните клиенти.
Процесот на управување со ризици
вклучуванеколкуфази:потенцијалните
ризици се идентификуваат врз основа
на процена (due diligence) на проектот,
се проценува потенцијалниот импакт
наидентификуванитеризициисепре
порачуваат мерки за митигирање и за
евентуалнаелиминацијанаризикот.

Целта на финансиската анализа е
да се согледа фундаменталниот кон
цепт на корпоративните финансии:

Александра Мирчовска, MBA
 Помошник-раководител на служба
Служба за кредитна анализа и администрација
НЛБ Банка АД Скопје

БАНКИ
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Во процесот на 
одобрување кре ди-

ти, банките се обврзани 
детално да ја анализираат 
моменталната фи нан сиска 

состојба на клиентот, а 
во случај на одобрување 

на долгорочни кре-
дити, внимателно да 

направат про ек ција на 
потенцијалните промени 
во финансиското здравје 

на своите кли енти.

временската вредност на парите; вред
носта на инвестициите, капиталната
структура на компанијата, како и раз
личните можности за финансирање
на една компанија. Анализата е дел
од аналитичкиот процес на носење на
кредитна одлука, што вклучува утвр
дувањенацелтанакредитот,изворитеза
враќање(примаренисекундаренизвор
навраќање), одредувањенаризичните
елементи (бонитетот на клиентот) и
структуратанакредитот(дасепроцени
ризикотнатрансакцијатаидасеодреди
цена). Бонитетната оценка за одреден
клиент е квантифицирана процена на
неговата кредитна способност, односно
неговиоткредитенквалитет.Големдел
од евалуацискиот процес се базира на
финансискаанализанапотенцијалниот
должник,анализанаменаџментотина
пазарнитеуслови.

Во процесот на одобрување креди
ти, банките се обврзани детално да ја
анализираат моменталната финан
сиска состојба на клиентот, а во случај
на одобрување на долгорочни кре
дити, внимателно да направат проек
ција на потенцијалните промени во

финансиското здравје на своите кли
енти. Задача на кредитниот анали
тичар е адекватна примена на вис
тинскитетехникизамерењеипроцена
на елементите на ризик. Целта на
финансискиотинженерингедасенајде
оптимална структура помеѓу изворите
на средства: капиталот, добавувачите
и банките. Кредитниот аналитичар
мора да ја процени способноста на
компанијатадагенериракеш!Анализата
напаричниоттекпретставувапроцена
на солвентноста, односно способноста
на клиентот за долгорочно покривање
на сите доспеани обврски во роковите
нанивнодоспевање.

Целта на финансискиот 
инженеринг е да се најде 
оптимална структура помеѓу 
изворите на средства: капиталот, 
добавувачите и банките

Соцелдасесогледаатризицитемора
да се види што се крие зад бројките?
Каков е бизнисмоделот на клиентот?
Кои се макроекономските индикатори,

БАНКИ
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карактеристики на индустријата?
Коисеклучнифакторизауспехшто
несесодржанивофинансискитеиз
вештаи,асеводиректнакорелација
собизнисмоделотнаклиентот–ка
налинанабавка, односнафиксни
иобртнисредства,реалнавредност
на средствата и одржливост на
фиксните средства во рамките на
бизнисмоделот,рочнаусогласеност
набиланснитепозициииоптими
зација на изворите за финансира
њевоконтекстна зголемувањена
профитот.

Основна карактеристика на
сите обврски е дека носат одреден
финансискиризикзакомпанијата,
односнотааморадапоседуваимот
со кој би се обезбедиле средства
за расчистување на обврската.
Финансиски ризик постои и затоа
што преземањето на обврска
значајно влијае на ликвидноста
и солвентноста. Основен услов
за да се обезбеди долгорочна
солвентност на една компанија е
воспоставување и трајна контрола
нарочнатаструктуранасредствата
и обврските, што би овозможило
адекватноуправувањесоризиците.

Посебновниманиесепосветува

напроцесотнаследењеиконтрола
накредитенризикнанивонапла
сман и портфолио. Преку редовен
мониторинг се идентификуваат
потенцијално ризични пласмани,
очекувани и неочекувани загуби,
се одредуваат лимити и процент
наконцентрацијанаизложеноста.
При анализата се применува на
преден рискменаџмент пристап,
односно проактивен пристап кон
потенцијалнитепроблеми,напред
ни модели на наплата на побару
вањата и воспоставување систем

наранизнацинапредупредување.
Основна цел е повторно воспоста
вување на финансиска стабилност
на клиентот со истовремено подо
брувањенапозицијатанабанката
какодоверител.

Техниките за евалуација на 
кредитен ризик добиваат 
сè поголема важност во 
мерењето на кредитниот 
ризик во банките

Управувањетосокредитенризик
се поврзува со целиот кредитен
процес,почнувајќиодселекцијана
потенцијален клиент, преку струк

турирање на кредитот, процес на
одобрување, документација, ад
министрација и мониторинг, до
конечен поврат на кредитот. Во
денешно време, како што расте
бројот на нефункционални кре
дити, се врши подлабока финан
сиска анализа и носителите на
одлуки задолжително го согле
дуваат целото финансиско сце
нарио заедно со колатералот.
Техниките за евалуација на кре
дитен ризик добиваат сè пого
лема важност во мерењето на
кредитниотризиквобанките.Бан
ките се во континуиран процес
на унапредување на постојниот
механизам за оцена на ризик, со
цел да се имплементира и да се
надгради процесот на управување
со ризици и преку него да се за
јакне квалитетот на целокупното
портфолио.Неможностазанаплата
на кредитот секогашпотекнува од
комбинацијанафактори,меѓукои
најважниотеидентификуванкако
отсуство на соодветна процена на
ризикот,следеноодотсуствонаре
довенмониторинг,какои следење
на целокупната финансиска сос
тојба на пазарот. Дополнително се
нагласува важноста на адекватна
кредитна администрација за по
добрување на квалитетот на порт
фолиото, како што е редовно
ажурирање на финансиските из
вештаи, обезбедување на сеоп
фатна анализа на паричниот тек
и мониторинг на можноста за
отплата,какоивоспоставувањена
адекватна, редовно мониторирана
и континуирано ажуриранаWatch
листа.

Како заклучок, треба да се на
гласи потребата од постојано уна
предувањеиподобренаупотребана
алаткитеитехникитезаевалуација
наризикот,особеновоградењетона
долгорочни односи со клиентите.
Имајќи предвид дека целта на
управувањето со ризиците е да се
митигира ризикот во процесот на
носење одлука за кредит, преку
спроведување на внимателни ана
лизи, користењето на подобрен
процес на процена на ризикот го
подобрувасевкупниотквалитетна
портфолиотонабанките.

БАНКИ
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Можеби затоа што е претставен како таканаречен „повик за акција“, 
овој вид маркетинг е моментално најбрзорастечка форма на маркетинг 
што се обидува да оствари трајна и лојална врска со клиентот.

Директниот маркетинг 
има неколку цели 
што мораат да бидат 
постигнати за да се 
добие посакуваниот 
резултат 

Д
иректниот маркетинг прет
ставуваинтерактивнаикому
никацискаврскапомеѓунаба
вувачотикорисникотиможе
да биде изведен на различни

начини;најчестопрекуепошта,теле
визискиирадиомаркетинг,рекламен
материјал или каталог, телефонски

илипрекупринципитекомуникација
„лице в лице“ или доставување на
рекламенматеријал„вратанаврата“.

 Развојот на таа врскашто постои
помеѓу набавувачот и купувачот се
продлабочува преку серија од плани
рани комуникациски поврзувања со
посредништво на гореспоменатите

Бојан Штерјовски, 
ТТК Банка АД Скопје
Раководител на Оддел за работа со население

Директен маркетинг
и грижа за корисници

БАНКИ
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Нај важна задача на ди-
рек тни от мар ке тинг е да 
ја постави и пре цизно 
да ја идентификува 
целна гру пата кон која 
ќе ги насочи своите 
це ли, како и средствата 
преку кои ќе ја из вршува 
маркетинг-кампањата.

информативнисредства.
Можеби затоа што е претставен

како таканаречен „повик за акција“,
овојвидмаркетингемоменталнонај
брзорастечкаформанамаркетингшто
сеобидувадаостваритрајнаилојална
врскасоклиентот.

Директниотмаркетингиманекол
куцелиштомораатдабидатпостигна
тизадаседобиепосакуваниотрезул
тат од поврзувањето на набавувачот
на средства и услуги со неговите мо
ментални или потенцијални потро
шувачи. Најважна задача на дирек
тниот маркетинг е да ја постави и
прецизно да ја идентификува целна
групата кон која ќе гинасочи своите
цели,какоисредстватапрекукоиќеја
извршувамаркетингкампањата.

Следенинепомалкуваженчекор
еподготвеностадасепреземеодговор
ност за секаковвиднарушувањеили
раскинувањенаврскатасокорисникот
и да се обезбеди потребната заштита
накорисникотштоќегарантиразаем
натакористодпрезентацијатанавак
виотначиннамаркетинг.

Возависностодтоакоеинформатив
носредствоќегоодбере,компанијата
штогопрезентирадиректниотмарке
тингмора да го одбере и начинот на
којќебидеизвршенапрезентацијата.
Директниотмаркетингможедапочне
со едноставно јавување на бесплатен
телефонскибројштоќегопонудиод
редена организација, компанија или
банка.

Toјбројбипретставувалинформа
тивенканалпрекукојкорисницитеќе
сеинформираатзаработатанакомпа
нијата,засвоитеправа,обврскииза
долженија што произлегуваат од со
работката со одредената компанија,
организација или банка. Наместо бе
сплатен телефонски број, можно е
да се употребии рекламенлинкшто
води до интернетстраницата на од
редена компанија, организација или
банка.Другначинеупотребатанаре
кламен купон со логото на одредена
компанија, организација или банка
во некој весник или во некое спи
сание,какоипонуданаценовниции
каталози со одреден попуст за посто
јанитеилиновитекорисницинапро
изводиилиуслуги.

 Изборот на доставување и пласи
рање на директниот маркетинг нуди
разновидни можности, почнувајќи

од собирање eпошта на компании
што се заинтересирани за соработка,
домашни адреси на потенцијални
купувачи со цел спроведување на
системот „врата до врата“, органи
зирањесеминариипрезентациипре
ку кои би се направила подлога за
спроведување на директниот марке
тинг„лицевлице“.

Спроведувањето на директниот
маркетинг досега покажал многу
бројни резултати во областа на еко
номијата и се докажало дека има
повеќе предности, отколку недоста
тоци. Заслужен за неговиот огромен
успех е и фактот што укажува на
способноста на директниот мар
кетинг да биде достапен за голем
број компании, физички и правни
лица кои се обезбедени со постојани
информации и новости и за кои
всушност немаат никакви трошоци.
Исто така, трошоците се минимални
и за компаниите, организациите
илибанкитешто го спроведуваатди
ректниот маркетинг, така што двете
страни можат да бидат задоволни и
непречено да остваруваат понатамо
шна комуникација без надворешен
претставник.

 Системот за грижа на корисници
сеизвршувасопомошнаеденвидпро
активенпристапдокупувачитенаод
реден производ или до корисниците
на одредена услуга за време на про
цесот на купување или користење
на услугата или по завршувањето на
процесот.

Спроведувањето на директниот 
маркетинг досега покажал 
многубројни резултати во 
областа на економијата и се 
докажало дека има повеќе 
предности, отколку недостатоци.

БАНКИ

Секоја позитивна критика и секое 
позитивно решено не до раз бирање 
со потрошувачите и ко рис ни ците 
води до нераскинлива и ло јална 
врска помеѓу компанијата или 
организацијата и нејзините по-

стојани или нови клиенти.
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Секторот задолжен за грижа на
корисници при спроведување на
директен маркетинг е задолжен за
покачувањенанивотоназадоволство
од производот или од услугата како
важен дел од остварувањето на
успешна соработка помеѓу компани
јатаилиорганизацијаташтоговрши
маркетингот и купувачот или корис
никот.

Грижата за корисници првен
ствено вклучува позитивна работна
атмосфера во која клиентот ќе се
почувствува пријатно и сигурно, ќе
биде уверен дека ќе му биде уваже
но секое барање или дека ќе биде
прифатена каква било критика на
производот или на услугата што ја
нудикомпанијата.Вработенитевоовој
сектор на прво место секогаш треба
да ги ставаат своите комуникациски
и технички вештини, познавањето
за производот, како и можноста да
се справат со секој незадоволен ко
рисник, со цел да создадат позитив
насликазакомпанијатаилизаорга
низацијатавокојаработат.

Ако компанијатаили организаци
јата што врши директен маркетинг
постојано работи на позитивниот
фидбеккон своитекориснициипра
ви незадоволството на купувачот
или корисникот да биде лесно над
минато и компензирано, тогаш таа
компанијаќеостварувапоголемпри
ходиќегозголемисвојотугледзатоа
штоќедобиелојалникорисницикои
ипонатамуќегикористатнејзините
производиилиќе гипрепорачаатна
другипотрошувачиикорисници.

Фокусирањето на потребите и на
грижата,какоинаискуствотонако
рисниците на првоместо обезбедува
сигурнасоработкасопотенцијалните
и со редовните потрошувачи, како и
создавање на препознатлив рејтинг
што ќе биде привлечен и за многу
други потрошувачи или корисници
науслугиштосеподготвенидаплатат
многу повеќе за да го доживеат пра
вилнотоискуствоштогобараат.

Фокусирањето на потребите и на 
грижата, како и на искуството 
на корисниците на прво место 
обезбедува сигурна соработка со 
потенцијалните и со редовните 
потрошувачи

Секоја позитивна критика и се
кое позитивно решено недораз
бирање со потрошувачите и ко
рисниците води до нераскинлива и
лојална врска помеѓу компанијата
или организацијата и нејзините по
стојаниилиновиклиенти.

Директниот маркетинг и грижата
за потрошувачи се во тесна и нерас
кинлива врскаштомора да биде по
стојанообновуванаипочитуваназада
придонесеворазвојотнамеѓусебната
интеракција помеѓу компаниите и
нивнитеценетипотрошувачи.
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К
огасевопрашањебанкарските
услуги наменети за населе
нието, тогаш клучен збор
околу кој се креираат стра
тегии и се носат одлуки е

довербата.Довербатанаклиентитее
основата врз која се гради иднината
на банката. Таа не се добива лесно,
туку се заслужува преку серија ис
полнети ветувања и очекувања. Се
пак, зголемената конкурентност на
пазарот на финансиски услуги има
значителновлијаниеврзодлукитена
клиентите,дурииакостеуспеаледа

јапридобиетенивнатадоверба.Така,
според едно истражување на истра
жувачката агенција „Баин“, спрове
дено во 27 земји во светот, третина
од испитаниците кои почнале со ко
ристење на нова банкарска услуга
во изминатата година, избрале таа
услугада јакористатоддругабанка,
а не од својата примарна банка, т.е.
банкашто најчесто ја користат и во
којаимаатнајголемадоверба.Овани
покажувадеканајголемиотпредизвик
насовременотобанкарствоекакодо
вербатадапрерасневолојалност.

Довербата на 
клиентите е основата 
врз која се гради 
иднината на банката.

ЛОЈАЛНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ: 
НЕИЗОСТАВЕН ДЕЛ 

ОД ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Унапредување 
на услугите кон 

купувачите – како до 
лојални купувачи?
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Довербата на клиентите е 
основата врз која се гради 
иднината на банката.

Услуги по мерка на клиентите

Во бизнисот е познато дека кога
една услуга е наменета за сите,
тогаш таа не е наменета за нико
го. Не постои едно решениешто им
одговара на сите. Затоа е од исклу
чително значење банката добро да
ја познава својата целна група. При
развој на нови производи во Еуро
стандардБанка,многувниманиепо
светуваменаосмислувањенакарак
теристикитенапроизводотсоцелтие
да одговараат на навиките,желбите
и потребите на нашите клиенти.
Познавањетонаклиентите,нивната
демографија, навиките и барањата
сеосновазасоздавањепроизводшто
лесноќесевклопивонивнотосекој
дневие и оттука производот многу
бргуќебидеприфатеникористен.

Секој фидбек е добар фидбек

Коментарот добиен од клиентите
на банката може да биде показател
декастенадобарпатилиможностда
размислите како можат да се подо
брат работите. Во првиот случај ќе
дознаете што клиентите вреднуваат
кај банката, што влијае на нивната
доверба и лојалност, а во вториот
случај ќе добиете можност не само
дајаисправитесвојатагрешкатукуи
дакреиратерешенијаштоќеслужат
запоголемстепенназадоволствона
другитеклиентиодуслугитенабан
ката. Токму затоа, во Еуростандард
Банка, коментарите на нашите кли
енти секогаш се добредојдени, вни
мателно разгледани и соодветно
искористенизаподобрувањенарабо
тењетонабанката.

Во тек со новите можности

Воеднонеодамнешноглобалноис
тражувањевокоебеавклучениоколу
115.000 испитаници, на прашањето

Ниту една процедура 
за услу жу вање на 
клиентите неможе 
да го замени 
впечатокот што за-
до во лен вработен, 
горд на банката што 
ја претставува, може 
да го остави врз 
клиентите. 

ФУНКЦИЈА
ВО ПР

БАНКИ
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Во бизнисот е познато 
дека кога една 
услуга е наменета за 
си те, тогаш таа не е 
наменета за ни ко го. 

БАНКИ

штоповеќеќеимнедостигавотекот
на еден ден, заборавен мобилен те
лефон или паричник, повеќе од по
ловина од испитаниците го избра
ле мобилниот телефон. Тоа е само
уште еден индикатор за местото на
технологијата во животот на кли
ентите, па оттука и потребата од
користење на технологијата како
алатказаприближувањенабанкар
скитеуслугидоклиентите.

Познавањето на клиентите, 
нивната демографија, 
навиките и барањата се 
основа за создавање производ 
што лесно ќе се вклопи во 
нивното секојдневие и оттука 
производот многу бргу ќе биде 
прифатен и користен

Когастанувазборзатехнологијата
и банкарството, неоспорно ебан
карството, мбанкарството и смс
банкарството се три услуги што се
добро познати и прифатени на ма
кедонскиотпазар.Но,нивнатафунк
ционалност и едноставност за ко
ристење, особеноод странананови
корисници, се пресудни фактори за
избор меѓу понудата на една банка
или на друга. Токму затоа, ние во
Еуростандард банка континуирано
работименапоедноставувањенако
ристењетонабанкарскитеуслугипо
електронскипатинèрадувакогаќе
добиеме фидбек од клиентите дека
многубргуилесносеснашленана
шатаплатформазаебанкарство.

Флексибилно банкарство

Една од предностите на малите
инасреднитебанкивоодноснаго
лемите е можноста брзо и лесно

да се одговори на потребите на
секој поединечен клиент, да се
најде заедничко решение без да се
поминуваат комплицирани про
цедури за постапување различно
од воспоставената практика. Ова е
особено важно во денешно време
кога најголем дел од клиентите се
свеснидекабанкаташтонееподгот
вена да направи отстапки за да им
излезе во пресрет, не ја заслужува
нивната лојалност. Токму затоа,
Еуростандард банка ги охрабрува
своитевработеникоисеводиректен
контакт со клиентите, слободно да
предлагаат начини како да се по
едностават процедурите, да им се
излезе во пресрет на клиентите, да
сепоттикнувафлексибилнобанкар
ство како една од точките на дифе
ренцијацијана банкатаво односна
другитебанкинапазарот.

Лојалноста на вработените е 
еднакво битна

Ниту една процедура за услу
жување на клиентите неможе да
го замени впечатокот што задово
лен вработен, горд на банката што
ја претставува, може да го остави
врз клиентите. Одамна е помина
то времето кога банкарските ра
ботници беше доволно само да ја
познаваат својата работаи да јаиз
вршуваат коректно. Новото време
бара вработените во банката да
знаат да ги сослушаат клиентите,
дабидатучтивииљубезнивопред
лагањеторешенија,прекусвојотли
чен интегритет да ја прикажуваат
културатанапрофесионалноторабо
тењевобанката.Сетоованеелесно
дасенајдекаједенкандидатзавра
ботување, ниту, пак, да се стекне
прекунеколку семинари за дообука
навработени.Затоаепотребнобан
ката да знае да гицени своите вра
ботени, особено оние што ~ се ло
јални и кои успехот на банката го
доживувааткакосвојличен.Ниево
Еуростандард Банка сме горди што
голем дел од нашите вработени се
дел од банката уште од нејзиното
основање во 2001 година. Нивното
посветеноработењеилојалносткон
банкатаестожерврзкојсепотпира
успехотнаЕуростандардбанка.

ЕуростандардБанка
а.д.Скопје
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И
скуствотонабанкитекакоин
волвиранистранивопроцесот
нанаплатанакредититешто
стануваат „проблематични“
е сè поголемо во денешната

предизвикувачкаекономскасредина.
Должницитеможатдаимаатсил

ни реакции поради нивното префр
лањеводелотзанаплатаворамките
наеднабанказатоаштотоаимдоаѓа
какосвоевиднапроменанаставоти
однесувањетонабанката.Дурииис
кусни професионалци понекогаш се
прашуваат зошто банкарите се за
интересирани за стратегии што, по
некогаш,сечинидекасевосудирсо
финансиските предизвици на дол
жникот,паможедуриидасесметаат
занеекономски.

Фактотдекаоднесувањетонабан

карскитеслужбеницикоиработатво
делот за наплата е, всушност, упра
вувано од економски побуди и на
институционално и на лично ниво,
можедадојдекакоизненадување за
многу клиенти. Едноставно кажано,
погледот на економскиот свет од
странанабанкарскиотслужбениккој
работинанаплатанеморадабидево
согласностсоонојнадолжникот.За
тоа, разбирањето на начинот на кој
функционираат банките може да го
олеснипроцесотнаситеинволвира
нистранки.

Се менуваат правилата во 
сценаријата за наплата

Кога кредитот ќе ја помине ли
нијата и ќе премине во наплата,

ПРОБЛЕМАТИЧНИ ПЛАСМАНИ
И НАПЛАТА НА ПРОБЛЕМАТИЧНИ ПЛАСМАНИ

Љупчо Милошески, 
Директор на Секторот за правни работи и управување 
со кабинет на УО Стопанска Банка АД Битола

БАНКИ

...по гледот на 
економскиот свет од 
стра на на банкарскиот 
службеник кој ра боти 
на наплата не мора 
да биде во согласност 
со оној на должникот. 
За тоа, разбирањето 
на начинот на кој 
функ ционираат 
банките мо же да го 
олесни процесот на 
сите ин вол ви ра ни 
странки.
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ИНТЕРВЈУ

фокусот на банката се менува од
развој на бизнисот кон зачувување
на главницата. Должниците и вра
ботените во банките, честопати, не
сакајќи,можатдасенајдатнанепоз
нататериторија.Разбирањетозатоа
какоседвижитенаоваатериторијае
одклучнозначењезауспешнопрего
варањепринаплататанапроблема
тичнитекредити.

Важноевработенитевобанкитеи
нивните клиенти да имаат предвид
декапреминотнакредитотвоодде
лотзанаплатанетребадасетолкува
како објава на војна. Исто така, тоа
негосигнализирасекогашкрајотна
соработката на должникот со бан
ката.Вомногуситуациинетребада
се доживее трансферот во наплата
како заклучок дека банката сака да
сеослободиоддолжникот.

Иако голем број од предметите
вонаплатанемаат среќен крај, бан
карските службеници кои работат
нанивреткопристапувааткон сце
нарио едноставно да се преземе
или да се продаде колатералот или
друг имот на должникот. И покрај
тоаштоможедабидетешкозадол
жникот да ги разбере и да ги при
фати проблемите и потребите на
банката, службеникот кој работи
во наплата и должникот се борат
заистатаработа: двајцата сакаат да
напредува бизнисот. Ако бизнисот
е добар, долгот кон банката ќе биде
исплатен,паидолжникотибанката
ќезаработатпари.Банкаритекоира
ботатвонаплатасеводатодеконом
скифакториштовлијаатнатоашто
тиеможатдагоприфататвоодносна
должникотидасесогласатсонего.

Разбирање на функцијата 
на службеникот кој 
работи во наплата

Службеницитекоиработатвона
плата и банките што ги претставу
ваат не се разликуваат од кои било
други економски субјекти, вклучу
вајќи гиинивнитедолжници.Сите
(добро, речиси сите) влегуваат во
бизнис за да заработат пари, а сите
ние знаеме дека парите се прават
преку создавање на позитивна еко
номска вредност – оваа формула е
универзална.Сепак,онаштосесмета
запозитивнаекономскавредностде

финитивнонееуниверзално.
Когаработитеседвижаткакошто

е очекувано, банките обично ја ме
рат економската вредност во тра
диционална и лесно разбирлива
смисла: камата и надоместок.Меѓу
тоа,когакредитот седвижиконна
плата, банката почнува да прави
дополнителни трошоци директно
произлезени од тој кредит. Дури и
акокамататаинадоместокотсепла
тениоддолжникот, долготштоево
одделотзанаплатаможедабидене
профитабилензабанкатапорадина
чинот на кој таамора да ги искаже
резервациитезатојкредит.

Банкаритекоиработатвонаплата
создаваатпозитивнаекономскавред

Важно е вработените 
во банките и нивните 

клиенти да имаат 
предвид дека преминот 
на кредитот во од де лот 

за наплата не треба да се 
толкува како објава на 

војна. 
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ност преку намалување или елими
нирање на трошоците поврзани со
долгот.Задасеразберезоштотиесе
однесуваатнаовојначин,морадасе
има основно познавање за тоа како
влијае врз банката влошувањето на
долгот.

Нефункционални 
средства и загуби

Како нефункционални кредити
се класифицираат тиешто се доста
сани90илиповеќеденовииликре
дитите за кои банката смета дека
крајнатанаплатливостедоведенаво
прашање. Оваа дефиниција не под
разбирадекадолжникотпропуштил
плаќање – тој плаќа, ноне редовно.
Доколку банката оцени дека кре
дитот веројатно ќе резултира со за
губа, тогаш треба да размислува за
неговокласифицирањекаконефунк
ционален,дурииакодолжникотне
пропуштилплаќање.

Прашањетоекоисеекономските
причинизакласификацијатанафунк

ционални/нефункционалникредити
и нивното значење за банкарот кој
работи во наплата? Одговорот е ед
ноставен: нефункционалните кре
дити многукратно ја оптоваруваат
банката – ги намалуваат приходите
и ги зголемуваат трошоците. Како?
Нефункционалнитекредитисепори
зичниибараатзголеменикапитални
резерви. Капиталот чини пари, па
кредитштобараповеќекапиталзна
чисоздаваповеќетрошоци.Помалку
приходи и повеќе трошоци за бан
катаправатнегативенрезултат.Ин
вестирање капитал во активности
што создаваат негативни резултати
непоттикнувапозитивнаекономска
вредностзакојбилобизнис,паиза
ниеднабанка.

Ако побарувањето по основа на
кредитот не се плаќа, тогаш банка
та има денарзаденар загуба за ви
синатанадолготштонеможедасе
наплати.

Дејствување со цел  
да успее наплатата

Дали сето ова значи дека банка
рите кои работат во наплата немо
жат да преминат преку проблемите
штогиимаатвосоработкатасодол
жникот?Сигурноне.Тоасамозначи
декарешенијаташтосечинатедно
ставни или очигледни за должни
цитеможатдабидатполнисонега
тивнипоследицизабанката.

Затоа,должницитетребадабидат
подготвени за соработка, комуника
тивни и транспарентни со банкар
скиот службеник кој работи во на
плата. Довербата и кредибилитетот
се името на играта во наплатата.
Размислете внимателно околу тоа
далибарањатасенавистинакорисни
за сите, вклучувајќи ја и банката,
бидејќизакојбилодоговордафунк
ционира, секој мора да има придо
бивка. Колку подобро банкарот кој
работивонаплата ја разбира ситуа
цијатаиколкупоудобносечувствува
во врска со тоа дека должникот ги
има преземено сите расположливи
меркизасамопомош,вклучувајќии
помош од специјалисти кои ги пре
структуираатваквитекомпании,то
лкуповеќееподготвендапомогнево
развојот на решение во рамките на
банката.

Како нефункционални 
кредити се 
класифицираат тие што 
се до ста сани 90 или 
повеќе денови или кре-
ди тите за кои банката 
смета дека крај ната 
наплатливост е доведена 
во прашање. 
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Би по чнал со ед но не фор мал но 
прашања, но ве ру вам мош не ин те
рес но за јавноста. Постојано гле да ме 
де ка, покрај по ли тич ки, ак ти вен сте 
и на спорт ски план. Ре до вен учес ник 
сте на ма ра то ни те во Македонија. Ка
ко успе ва те да најдете вре ме за сè?

Откако паметам за себе, редов
носпортувам.Вопредучилишнавоз
расттрениравкаратеипливање.По
тоа,фудбалвомладинскаташколана
„Вардар“,адодекастудиравпрофесио
налноигравфудбалво„Работнички“,
„Балкан“ и „Скопје“. А кога почнав
да работам редовно, рекреативно иг

равфудбалипланинарев.Последни
ве години се префрлив на трчање,
заштопорадиработните обврскине
мамвеќевремедаспортувампоплад
не.Наместотоа,почнав,ранонаутро,
уштепреддастанатдецатаодспиење,
датрчам.Трчањетомидаваодлична
енергија,падуриимипомагамногу
полесно да ги издржувам стресните
ситуации што ги носи работата. А,
трчањетодаваисериознакондиција
зада сеистуркаатреформитеводо
менотнајавнитефинансии,закоие
навистинапотребнасилаипосвете
ност.

проф. Д-р Драган Тевдовски,
Министер за финансии

ИНТЕРВЈУ

СПОРЕД 
ЕВРОПСКИТЕ 
СТАНДАРДИ 
И ПРАКТИКИ

МАКЕДОНИЈА 
ЗАСЛУЖУВА 
СИСТЕМ НА 
ЈАВНИТЕ 
ФИНАНСИИ

Мојата цел од првиот 
ден е да се направи ред 
во јавните трошења. 
Министерството за 
финансии да стане 
најкредибилната 
институција во 
Македонија. 
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 Од про фе сор ски ка би нет, во ми
нис тер ска фотелја. Ми нис тер
ст во то за фи нан сии е се ри о зен 
пре диз вик. Ка ко ви из гле да од
лу ка та да се за фа ти те со тоа, осо
бе но од оваа пер спек ти ва?

Дасепредаванафакултетемногу
полесназадачаодтоадасерешаваат
наталоженипроблеми. Јас уживав да
предавам.Немаподобраработаодтоа
да сте опкружени со паметни млади
луѓеполнисоенергија.Но,луѓетокои
предаваатнафакултетитенеедовол
носамодадржатлекцииидазборува
атзатеории,тукумораатдасеборати
запромениконподобровоопштество

то.Нашатагенерацијаимаобврскада
гирешавапроблемитеида јанасочи
земјава на вистински пат. Ставањето
редвообластанајавнитефинансиии
нивно придвижување кон европски
тестандардиикритериумисееденод
најважнитечекоринатојпат.

 По ми наа сто де на от ка ко вие, 
ка ко ми нис тер за фи нан сии, ја 
из вр шу ва те оваа функција. Кои 
беа клуч ни те пре диз ви ци?

Когаприфативдабидамминистер
зафинансии,бевсвесензасериознос
та на предизвиците со кои се соочу
ва системот на јавните финансии во
Македонија.Македонијабешеземјасо
недоволнабуџетскатранспарентност,
според релевантните меѓународни
рангирања на исто ниво како Зим
бабве и Руанда. Долги годинипарите
на граѓаните се трошеанепродуктив
но: за споменици, фасади, жални вр
биилуксузнаносителитенавласта.
Јавниотдолгбешетројнозголеменод
1,6милијардиевраво2008 годинана
4,7милијардиевраво2016година,што

создаде огромни долгови за враќање
вогодинивештоследуваат.А,згорана
тоа, скриени неплатени обврски беа
оставенинасекадевосистемот.

Мојатацел одпрвиот ден беше да
се направи ред во јавните трошења.
Министерството за финансии да ста
не најкредибилната институција во
Македонија. А реформите во систе
мотна јавнитефинансиидабидатво
насока на најдобрите европски стан
дардиипрактики.Подобрувањетона
управувањето со јавните финансии
претставува еден од најзначајните
приоритети на Владата на Републи
ка Македонија и воедно е услов за
пристапувањеназемјатавоЕвропска
таунија.

Првиотпредизвикбешедасеизра
боти решение за зголемувањенами
нималнатаплата,конштопристапив
меведнаш.ЗаедносоМинистерството
затрудисоцијалнаполитика,учеству
вавме во изработка на решението за
зголемувањето на минималната пла
тана12илјадиденарииобезбедување
набуџетскаподдршказаоваацел.Во
Министерството за финансии беа на

Ставањето ред во об лас та на 
јавните фи нан сии и нив но 

придвижување кон ев роп ски те 
стан дар ди и кри те ри уми се еден од 

најважните че ко ри на тој пат

Рре фор ми те во сис-
те мот на јавните фи-

нан сии ќе би дат во 
на со ка на најдобрите 

ев роп ски стан дар ди 
и прак ти ки
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правени јавни дебати со синди
катитеисостопанскитекомории
организацијатанаработодавачи.

Паралелноработевмеинаре
баланснаБуџетотза2017година.
Вонегосескратенинепродуктив
нитетрошоциштосеворацетена
носителитенавласта,какослуж
бенипатувања,репрезентациии
рекламирања, а на нивно место
сеставенимеркизазајакнување
на социјалната кохезија помеѓу
граѓанитеиподдршканадомаш
ните претпријатија. Тие мерки
се токму зголемувањето на ми
нималната плата на 12 илјади
денари, решение за стечајците,
државна поддршка за мали
те и средните претпријатија,
укинување на радиодифузна
та такса и слично. Ова се мер
ки што директно влијаат на
зголемувањенаживотниотстан
дарднаграѓаните.

 Сто панст ве ни ци те чес то во 
ми на то то се жа леа за бав
ност на по вра тот на ДДВ. 
Как ва е ситуацијата се га?

За разлика од порано, не по
стоифирмачијштоповратнаДДВ
е фаворизиран во трезорот. На
против, за сите фирми е забрзан
повратот на ДДВ. Така, во перио
дот јуниавгуст 2017 година, реа
лизиранеповратнаДДВвоизнос
од6,1милијардиденари,додекаво
истиотпериодод2016 годинаре
ализираниотповратнаДДВепо
низокиизнесувал 4,2милијарди
денари.Сооваеобезбеденапого
лемаликвидносткајфирмите,од
носносесоздаваатусловитиепо
брзодагиостварувааттековните
активностииинвестициите.

 Во ми на то то има ше пе ри о
ди ко га се на та ло жу ваа не
пла те ни те об вр ски на др
жа ва та кон сто панст во то, 
па мо же би во фо ку сот при 

ва ше то доаѓање бе ше ток
му објавувањето на не пла
те ни те об вр ски. По стои ли 
опас ност од пов тор но на та
ло жување на об вр ски те?

Првпат воМакедонија, на це
лосно транспарентенначин,Ми
нистерството за финансии ги
објави неплатените обврски на
буџетските корисници, фондо
вите, јавните претпријатија и
општините со пресечен датум
31.5.2017 година. Во моментов,
Министерствотозафинансиира
боти, заедно со Светската банка,
работи на стратегија за чистење
наовиеобврскииизборнамеха
низмиштоќеспречатнивнопов
торно таложење во иднина. На
шата цел е какошто стигнуваат
налозитезанаплата,такаведнаш
дапоминуваатнизтрезорот,така
штонепостоивакваопасност.

 Да ли ова зна чи де ка ќе би де
те транс па рент ни во од нос 
на си те прашања, бидејќи 
Ми нис тер ст во то за фи нан
сии ва жи за „по за тво ре на“ 
институција? Впро чем, та ка 
бе ше кај нас до не одам на.

Силно е подигнато нивото на
фискална транспарентност. Ми
нистерствотозафинансиипочна
даобјавуваизвештаиштопретход
нонеѝбеадостапнина јавноста,
на пример, кварталните извеш
таизаизвршувањетонабуџетите
наситепоединечнибуџетскико
рисници и општини. Подобрен
е Полугодишниот извештај за
извршување на Буџетот на РМ и
тојсегасодржидеталниподатоци
по буџетските корисници и фон
дови. Доставено е до Собранието
на РМ, законско решение со кое
се воведува задолжителна обвр
ска на сите буџетски корисници
своите финансиски извештаи да
ги објавуваат на интернетстра
ниците. Променета е интернет
страницатанаМинистерствотоза
финансиисоцелполеснодоаѓање
икористењенаподатоците,ана
времено и неселективно се одго
варанапрашањатаодновинари
те.Увидотнајавноставотоакако
институциите ги трошат парите
на граѓаните ги намалува мож
ноститезакриминаликорупција
наносителитенавласта.

 Во по глед на јавниот долг, 
как ви се ва ши те ак тив нос
ти? Да ли Македонија е при

ну де на и по на та му да се за
дол жу ва за да ги отплаќа 
ста ри те дол го ви?

Секакодекапретходнатавласт
остави сериозни долгови за
враќање. Добарпоказател за тоа
секаматитештосеплаќаатоддр
жавниотбуџет.Каматитево2017
годинаизнесуваат8,2милијарди
денари, а во 2008 годинаизнесу
вале само 2,3милијарди денари.
А,згоранатоа,во2020и2021го
дина доспеваат за враќање 770
милиониевра,самоодглавници
те на две еврообврзници. Меѓу
тоа, Министерството за финан
сии успешно управува со
наследениотјавендолг.Намелен
ебројотнааукциитенадржавни
хартииодвредностодтрииличе
тиримесечно,насамодвемесеч
но. Се обезбедува финансирање
надомашниотпазарпомногупо
нискикаматнистапкиодтиена
кредититештобеавратенивопр
вите сто дена. Така, каматните
стапкина задолжувањетона до
машниотпазарседвижатпомеѓу
1,5и3,8%,додекапросечнатака
матна стапка на вратените кре
дити изнесува 6%. Притоа, се

ИНТЕРВЈУ

Подобрувањето на 
управувањето со јавните фи-
нан сии прет ста ву ва еден 
од најзначајните при ори те-
ти на Вла да та на Ре пуб ли ка 
Македонија и во ед но е услов 
за пристапување на земјата во 
Ев роп ска та унија 
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настојува да се издаваат инстру
ментисоподолгарочностсоцел
постабилно и попредвидливо
финансирање.

 Ка ков е ва ши от план во по 
глед на управување со јав
ни те фи нан сии, ка де што и 
са ми те ве ли те, мо ра да има 
подобрување?

Во моментов сме во фаза на
финализирањенастратегијатаза
управувањесо јавнитефинансии
вопериодот20182021година.До
сеганепостоешеполитичкаволја
да се донесе ваква стратегија,
иако таа претставува услов за
пристапување на Македонија во
ЕУ.Стратегијатасодржиакционен
план за реформи на сите важни
елементинасистемотна јавните
финансии. На пример, во неа се
предвидуваподобрувањенасред
норочното буџетско планирање,
фискални правила, воведување
на интегриран информатички
систем во јавните финансии, по
добрување на услугите на УЈП,
измени во системот за јавни на
бавкиизајакнувањенасистемот
завнатрешнаинадворешнакон

трола.Документотеподготвенсо
поддршкаодДелегацијатанаЕУи
експертскапомошодСИГМА,аво
неговотоизготвувањесосугестии
учествувааиграѓанскитеоргани
зациииекспертскатајавност.

 Не одам на објавивте гра ѓан
ски буџет за 2017 го ди на. 
Прак  тич но, што зна чи тој?

Вонегонаразбирливначинза
широката јавностсепретставени
клучнитеинформацииодБуџетот
наРепубликаМакедонија.Граѓан
скиотбуџетестандарднапракти
ка во европските земји соцел да
се зголеми информираноста на
јавностаида севлијаенапосил
но вклучување на граѓаните во
креирањетонавладинитепрогра
мииполитики.

 Ми нис тер ст во то објави и 
ана ли за за рас пре дел ба та 
на до хо дот, што кре на го ле
ма пра ши на во јавноста. Пр
в пат од ре ле вант на ин сти
ту ција граѓаните мо жеа да 
ви дат де ка пла та та на еден 
менаџер мо же да би де ед
нак ва на пла та та на 520 вра

бо те ни. Која бе ше цел та на 
вак ва та ана ли за?

Точно е дека првпат во исто
ријатанаМакедонија,Министер
ствотозафинансииобјавианали
зазатоакакоизгледараспоредот
на граѓанитеспореддоходотврз
основанаподатоциодУЈП.Оваа
анализа има цел да влијае на
намалување на јазот во дохо
дотпомеѓуграѓанитевоземјава,
преку точно информирање на
јавностаиобезбедувањеподато
ци за креирањена економскии
социјалниполитики.

 Мно гу ре ле вант ни фи нан 
сис ки ин сти ту ции ја по се
тија на ша та земја. Вие оди те 
на ре дов ни те со ста но ци со 
Свет ска та бан ка и ММФ, ка
ко гле да те на меѓународната 
со ра бот ка?

Министерството за финансии
е во постојана комуникација со
ДелегацијатанаЕУ,Светскатабан
ка и ММФ. Сериозно е зајакната
соработката со нив. Би сакал да
изразамиголемаблагодарностдо
овие институции за постојаната
поддршка, што ја добивавме од
нив во различни форми измина
тиовпериод.Исто така, вреди да
се истакне дека Министерство
тозафинансиипотпишаДоговор
за соработка со Министерството
за финансии на Холандија, што
вклучува пренесување знаења и
вештини.

 Как ва е со ра бот ка та со вра
бо те ни те во МФ и кол ку таа 
е важ на за да функ ци о ни ра 
сис те мот на јавни фи нан
сии?

Доколкустегислушалемоите
претходниизјави,пресконферен
ции и интервјуа, ќе видите дека
во повеќе пригоди сум се забла
годарилнавработените.Тоанее
случајно, без нивната енергија и
посветеноствоработатанитуедна
одпроменитештогинаправивме
затолкукратокпериоднемашеда
биде возможна. Исто така, сакам
да се заблагодарам на граѓаните,
кои секојдневно упатуваат под
дршказареформите.Ниенемада
застанеметука.Македонијазаслу
жувасистемнајавнитефинансии
според европските стандарди и
практики.

ИНТЕРВЈУ
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И
змените на Законот за бан
ките, кои беа донесени во
октомври 2016 година, а за
почнаа да се применуваат
од март 2017 година, значат

битно осовременување на регула
тивната рамкапреку воведувањена
новитеправиланаБазелскиоткоми
тет за банкарска супервизија и Ре
гулативата на Европската Унија за
т.н. заштитни слоеви на капиталот.

Споредновитеизмени,покрајзакон
скитебарањазависинатанаадекват
носта на капиталот, утврдени врз
основанарегулативатанаНародната
банканаРепубликаМакедонијаили
врз основа на корективна мерка из
речена од Народната банка, бан
ките се должни да одржуваат и со
одветен износ на заштитни слоеви
на капиталот, на тој начин овозмо
жувајќизајакнувањенанивнатасол

ЗАШТИТНИТЕ СЛОЕВИ НА КАПИТАЛОТ

ОСВРТ НА СТАПУВАЊЕТО ВО СИЛА НА 
ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 
ВО ОДНОС НА ВОВЕДУВАЊЕТО НА 

АКТУЕЛНО

Измените во домашната регулативна 
рамка во однос на усогласувањето со 
меѓународната спогодба Базел 3, ќе 
значат зајакнување на стабилноста и 
сигурноста на банкарскиот систем, но и 
на целокупниот финансиски систем.
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ЗАШТИТНИТЕ СЛОЕВИ НА КАПИТАЛОТ

ОСВРТ НА СТАПУВАЊЕТО ВО СИЛА НА 
ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 
ВО ОДНОС НА ВОВЕДУВАЊЕТО НА 

вентна позиција и нивна поголема
отпорност на непредвидени загуби
во работењето. Во оваа насока, а со
цел натамошно усогласување со ба
рањата на Базел 3, се воведоа и из
мени во поглед на структурата и
составот на сопствените средства,
преку зајакнувањето на критериу
мите коишто треба да ги исполнат
одредени позиции за да можат да
бидатделодсопственитесредствана
банките.

Станува збор за четири вида за
штит ни слоеви на капиталот, и тоа:

 
 заштитен слој за зачувувањена

капиталот утврден на ниво од
2,5% од активата пондерирана
споредризиците,којштобанките
требадагоодржуваатпостојано;

 противцикличен заштитен слој
накапиталот,којможедаизне
сува до 2,5%од активатапонде
риранаспоредризиците,апоис
клучокможедабидеиповисок,
доколкудругииндикатори,како
што се индикаторите за финан
сиските пазари, пазарот на не
движности, отпорноста на бан
карскиот систем, домашната
економија и слично, укажуваат
на повисок системски ризик.
Станувазборзазаштитенслојна
капиталот којшто е наменет за
заштитаодризицитезабанките
од промените во кредитниот
циклус. Овој заштитен слој се
воведува или се зголемува во
периоди на значаен кредитен
раст, а се намалува или се
ослободувавопериодитекогаќе
се промени кредитниот циклус.
Наовојначин,противциклични
от заштитен слој на капиталот
влијае за намалување на т.н.
процикличност во финансис
киот систем. Стапката на про
тивцикличниот заштитен слој
накапиталотможедабидераз
лична за изложеност во Репу
блика Македонија и за изложе
носткондругиземји.Народната
банкаенадлежназаутврдување
напотребатазавоведување,зго
лемување, намалување или
ослободување,какоизаопреде
лувањенависинатанастапките

напротивцикличниотзаштитен
слој на капиталот, што е регу
лирано подетално во соодвет
ниотподзаконскиактдонесенод
странанаСоветотнаНародната
банка;

 заштитен слој на капиталот за
системски значајни банки, кој
можедаседвижиод1%до3,5%
одактиватапондериранаспоред
ризиците и којшто треба да го
издвојуваат банките, кои врз
основанапропишанатаметодо
логија на Народната банка се
идентификувани како банки
чиешто работење е значајно за
стабилноста на целокупниот
банкарски систем. Пресметките
заутврдувањесистемскизначај
ни банки се вршат со т.н. кван
титативенпристап,којсетемели
врз повеќе показатели групи
рани во четири критериуми на
системсказначајност(големина,
заменливост, поврзаност и сло
женост). Покрај квантитатив
ниот пристап, Народната банка
може да употреби и т.н. квали
тативнасупервизорскаоценасо
којакакосистемскизначајнисе
идентификуваат банките кои
што според квантитативниот
пристапнесеиздвоилекакосис
темскизначајни.Системскизна
чајните банки се должни да из
готват план за заздравување,
чијаизработкаиоценаодстрана
наНароднатабанкасепропиша
нивосоодветенподзаконскиакт
донесенодстрананаСоветотна
Народнатабанка;и

 заштитен слој на капиталот за
системскиризик,којможедасе
движиод 1%до 3%од активата
пондериранаспоредризицитеи
севоведуваодстрананагуверне
рот на Народната банка заради
ограничувањенаризикотодна
рушување на финансискиот си
стем или на домашната еконо
мија. Овој заштитен слој на
капиталот може да биде разли
чензаразличнибанкиилигру
пибанки.

Вкупниотизноснапропишаните
заштитнислоевинакапиталотможе
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дасеисполнувасамосонајквалитет
нитекапиталнипозиции,односносо
износотодредовниотосновенкапи
талкојштонесекористизапокрива
њеназаконскитебарањазависината
наадекватностанакапиталот,утвр
ден врз основа на регулативата на
Народната банка или врз основа на
корективна мерка изречена од На
родната банка (т.н. вишок редовен
основен капитал). Во редовниот
основен капитал се вклучуваат ка
питалнитепозиции (акционерскиот
капитал и резервите) коишто се во
целост и веднашна располагање за
покривање на ризиците и загубите
завременаработењетонабанкатаи
зачиевклучувањеворедовеносно
венкапиталбанкататребадаимадо
биено согласност од Народната бан
ка. Банката којашто нема доволен
износнавишокредовеносновенка
питалзапокривањенавкупниотиз
носназаштитнислоевинакапиталот
еограниченавоодноснаизносотод
финансискиотрезултаткојштоможе
да им го распредели на своите ак
ционери. Ова ограничување се при
менува сè додека банката не го по
крие вкупниот износ на заштитни
слоевинакапиталотсовишокотре
довеносновенкапитал.

Стапката на адекватност на 
капиталот на ниво на банкарски 
систем со состојба на 30.6.2017 
година изнесува 15,8% ,што е 
повисока за 7,8 процентни поени 
од законскиот минимум од 8%.

Почнувајќи од 31.3.2017 година,
банкитеимаатобврскада одржуваат
заштитенслојзазачувувањенакапи
талот во износ од 2,5% од активата
пондерирана според ризиците, што
соодветногозголемуваизносотнаре
довниотосновенкапиталсокојтреба
дарасполагаатбанките.Истотака,На
роднатабанкаопределиласедумбан
ки како системски значајни банки,
коиштоимаатобврскадаиздвојатба
ремполовинаодт.н.заштитенслојна
капиталотзасистемскизначајнибан
кизаклучносо30.9.2017 година (пре
останататаполовинаодовојзаштитен
слојнакапиталоттребада сеиздвои
најдоцнадо31.3.2018година).

Изменитеводомашнатарегулатив
нарамкавоодноснаусогласувањетосо
меѓународната спогодба Базел 3, како
воодноснаструктуратанасопствените
средства, такаивоодноснабарањето
за одржување соодветен износ на
заштитнислоевинакапиталот,ќезна
чат зајакнување на стабилноста и си
гурноста на банкарскиот систем, но и
на целокупниот финансиски систем.
Притоа, обемот и структурата на соп
ственитесредстванабанкитевоРепу
блика Македонија упатуваат на соли
ден капацитет за исполнување на
заштитнитеслоевинакапиталот.Стап
ката на адекватност на капиталот на
ниво на банкарски систем со состојба
на30.6.2017годинаизнесува15,8%,што
е повисока за 7,8 процентнипоени од
законскиотминимумод8%.

 
Дирекција за 
финансиска 

стабилност и 
банкарска 

регулатива
Народна Банка 

на Република 
Македонија
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Интернет-услугите за 
електронската комерција, 
веб-банкарството, како и 

другите типови дигитални 
услуги се базираат на 

довербата што ја имаат 
клиентите при нивното 

користење. 

Политиките и правилата за 
ра бо те њето на издавачите 

на сертификати 
се дефинирани од 
волонтерска гру па 

наречена Форум CA/B. 
Форумот по стои од 2005 

година и препораките про-
из ле зени од работата на 

овој форум се де факто 
стандарди. 

Интернетуслугите за електрон
ската комерција, веббанкарство
то, како и другите типови дигитал
ни услуги се базираат на довербата
што ја имаат клиентите при нив
ното користење. Значајна алка во
обезбедувањето на интегритетот на
трансакциите и градењето на сев
купнотонивонадовербапомеѓуко
рисниците и компаниите претста
вува употребата на дигиталните
сертификати. Следствено, едно од
најсериознитебезбедноснипрашања
е непочитувањето на строгите пра
вилавопроцесотнапроверувањена
барателот на сертификатот SSL/TLS
од страна на издавачот на дигитал
ни сертификати. Ако издавачот на
сертификатиенедоверлив,далимо
жемеда~веруваменакомпанијата
штогикористинеговитеуслуги?

Политиките и правилата за ра
ботењетонаиздавачитенасертифи
кати се дефинирани од волонтерска
групанареченаФорумCA/B.Форумот
постои од 2005 година и препораки
те произлезени од работата на овој
форум се дефакто стандарди. Во фо
румотчленуваатиздавачина серти
фикати, производители на вебпре
листувачи и други компании што
развиваат или користат апликации
базирани на стандардот X.509 v.3, а
меѓудруготосеповрзанисосертифи
катитеSSL/TLSиCodeSign.

КИБС, како давател на услуги од
доверба,обврзанедагопочитуваЗа
конотзаелектронскипотписипода
тоцивоелектронскиоблик,нопора
дипартнерствотосокомпаниитешто
седелодфорумотSymantec,DocuSign,
„Дигисерт“ (DigiCert) е обврзан да
ги следи и препораките на Форумот
CA/B.Јавнотообјавувањенаситеин
формации,штосеодинтереснаоние
што ја даваат довербата и користат
услугинаКИБСе едноодправилата
штострогосепочитуваат.Вотаана
сока,сметамедекаепотребнодада
демепогледконактивноститештоги
преземаатчленкитенафорумотпри
евидентирање на недостатоците во
спроведувањето на процедурите за
издавањесертификатикајиздавачи
течииштокоренскисертификатисе

вграденивооперативнитесистемии
интернетпрелистувачите.

Во претходните неколку години,
од страна на Google и Mozilla се за
бележани недостатоци при спрове
дувањето на политиките и процеду
рите за издавање сертификати SSL/
TLS од страна на Symantec, негови
текомпанииGeoTrust,ThawteиRap
idSSL,какоинаделоднеговитепарт
нери CrossCert, Certisign, Certsuperior
иCertisur.Утврдено е дека сенапра
венинеколкусериознипропусти:
 Погрешно издавање тестсерти

фикати;
 Дигитално потпишување на

државната агенција US Feder
al Bridge – кој било државен
издавачвоСАДможелдаиздава
сертификати без проверка
на нивната усогласеност со
политиките и правилата на Фо
румотCA/B;

 Непочитување на основните
правила од страна на UniCred
it, како и проблеми со другите
партнерскииздавачи;

 Проблеми наведени во изве
штаите на надворешните реви
зиивопериододпоследнитедве
години;

 Лоша практика при издавањето
насертификатитеSSL/TLS.

МОЌТА НА ПРАВИЛАТА

м-р Александар Џамбаски,
Шеф на одделението за телекомуникации и хардвер
Клириншка куќа КИБС а.д. Скопје
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Постапката против работе
њето на Symantec во март 2017
година ја почнува Google, при
што јавно ги објавува планови
текакопостапноќепрестанеда
им верува на постојните серти
фикати SSL/TLS на Symantec во
вебпрелистувачот Chrome. По
дефиниција,вебпрелистувачите
автоматски ги прифаќаат и им
веруваат на доверливите серти
фикати.

За да го задржи нивото на
безбедностзакорисниците,Goo
gle предлага со надградбите на
Chrome континуирано да се на
малува довербата на Symantec,
какопроцесштоќерезултирасо
предупредувачкапоракакога ќе
се пристапи кон вебсајт зашти
тен со нивни сертификати SSL/
TLS. Крајната цел е постапно да
се отстранат коренските (root)
сертификатинаSymantecидасе
прогласи нивна недоверба. До
полнително, GeoTrust, Thawte и
RapidSSL, што се под капата на
Symantec,какоситесертификати
востеблотонаSymantec,бијадо
живеалеистатасудбина.Земајќи
предвиддекаво2015годинатие
претставувале30%одситесерти
фикатиSSL/TLSнаинтернет,овој
чекор може да спречи милиони
корисницинаChromeдаприста
пат кон огромен број интернет
страници. Затоа е предложена
временска рамка за оваа актив
ностспоредкоја,заклучносопо
четокотна2018година,нивните
сертификати SSL/TLS во нови
те верзии на Chrome ќе се огра
ничатнамаксималнотраењеод
девет месеци (279 дена), почну
вајќи од датумот на издавање.
НамератанаGoogleеситедосега
издадени сертификати SSL/TLS
од Symantec и од неговите парт
неридасеиздадатповторно.

Исто така, според приро
дата на проблемите, како и
повторувањето на грешките на
Symantec при исполнувањето
на препораките за сертифика
тиEV SSL/TLS (сертификати SSL/
TLS со проширена проверка), од
Googleвеќенемаатдовербаиба
раат веднаш да се одземе стату
сот на Symantec на „издавач со
можностзаиздавањесертифика
тиEV“.Овасеслучувалоипрет
ходно, односно поради слични
проблемипретходнатагодинасе
отстранети и сертификатите на
WoSignиStartCom.

Symantec на почетокот остро
сеспротивставуванаовојчекор,
но подоцна, со влегувањето на
Mozillaвопроцесот,ескалирасе
риозностанаситуацијата.Тиево
мај ја прекинуваат прогрaмата
сопартнеритеиобјавуваатдека
е направена повторна провер
канаситеактивнисертификати
SSL/TLS,заедносоинформациите
запронајденитенедостатоци.

Во истиот период, на барање
на Symantec, одржани се повеќе
средби со Google за наоѓање на
чин за решение на проблемот.
Според нив, прогласување недо
вербанакоренските сертифика
ти на Symantec би имало силен
ударврзголембројкомпании,за
тоаштомногуоднивимаатком
плекснаипотенцијалнонедоку
ментираназависностоднивната
PKIинфраструктура:

 Хардверски вградени систе
мивокоисеенкодиранико
ренскитесертификатиодSy
mantec. Нивната замена ќе
значизадолжителноповтор
нокодирањеинадградбана
firmwareтенаовиеуреди

 Мобилни апликации што
имаатвграденисертификати
одSymantec.Нивнатазамена
ќезначинивноповторноко
дирањеиредистрибуција

 Компаниикадештокритич
ната инфраструктура е ба
зирана на сертификати за
проверка на интерни и екс
терниресурси(штовомногу
случаи имаат вградени сер

тификати од Symantec, како
и компании што заради од
редени регулативни барања
користат шифрирање на
целата комуникација бази
рана на сертификати од Sy
mantec.

Намеѓусебнитесредбисераз
менети неколку предлози и ми
слењазатоакакодасенадмине
оваасостојбавоекосистемотна
дигиталната безбедност на ин
тернет.Резултатотоднаправени
отдоговорепостапкаштотреба
да биде завршена во неколку
фази.ПредлоготнаGoogle,штое
прифатенодSymantec,гиопфаќа
следнитеглавниточки:

 Symantec да го модерни
зира PKIсистемот и цела
та платфoрма наменета за
издавање сертификати SSL/
TLS

 Symantecдавоспоставипарт
нерствоидаиздавасертифи
кати преку еден или преку
повеќе независни издавачи,
додекановатаплатформане
сеподготвиидасеприфати
вовебпрелистувачите

 На постојните сертификати
издадени по 1.6.2016 година
ќеимсепродолжидовербата
акосеиздадениспоредполи
тиките и правилата, додека
сертификатите EV издадени
по1.6.2016годинаќеостанат
совалиденстатус

 Сертификатите издадени
пред 1.6.2016 година ќе би
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дат постапно прогласени за
недоверливи.

Војули2017година,одстрана
на Symantec и Google, заедно со
Mozilla, договорени се следните
датуми:

 Прва фаза (1.12.2017) – Sy
mantec треба да воспос
тави партнерство со друг
доверлив издавач на серти
фикати што треба да про
должи да ги издава нив
ните сертификати и на тој
начин Symantec би станал
т.н. подреден (subordinate)
издавач на сертификати.
Какопоследицанаоваамер
ка,на2.8.2017годинаSyman
tec го продаде својот дел за
издавање сертификати на
„Дигисерт“(DigiCert)

 Втора фаза (април 2018) –
почнувајќи од верзијата на
Chrome 66, сите сертифика
тиSSL/TLSнаSymantecизда
денипред1.6.2016годинаќе
бидатприкажаникаконева
жечки

 Третафаза(октомври2018)–
почнувајќи од верзијата на
Chrome70,ситесертификати
SSL/TLS на Symantec издаде
нинастаратаинфраструкту
ра,пред 1.12.2017 година, ќе
бидатневажечки.

Резултатот на оваа „битка“
е, во најмала рака, неочекуван,
но им овозможува на двете
страни да прогласат „победа“.
Google може да тврди дека го
запрел Symantec, но Symantec

може да продолжи да издава
сертификати(нанекојначин).За
корисницитесèуштеништонее
јасно,затоаштотребадасевиди
какоќесепочитувавременската
рамка и какви последици може
да има сето тоа. DigiCert (како
наследник на VeriSign), како и
сите други членови на Форумот
CA/B и на Советот за заштита
CA, ќе се обидат да креираат
подобри практики, стандарди и
регулативи.

Воминатото,проблемисоне
почитувањеилизадоцнетопочи
тувањенаправилатанаФорумот
CA/B имале и други издавачи,
какоGoDaddy, Comodo, CNNIC, а
на повеќе блог веблокации се
изразуваи сомнеждекапробле
митена Symantec со контролата
на процесот на издавање
сертификатинееосновнатапри
чина за засилените активности
на Google, туку станува збор за
финансискавојнанадвагиганта.

Задасенадминатсличнипро
блемивоиднина,сеподготвуваат
неколку големипроменикајиз
давачитенасертификати:

 8.9.2017 година – издавачот
задолжително треба да
провери дали има Certif
icate Authority Authoriza
tion–CAA, записзадоменот
за кој се бара сертификат.
Ова е безбедносна мерка
што им овозможува на
сопствениците на домените
дадефинирааткоииздавачи
сеавторизиранидаиздаваат
сертификатизанив

 1.3.2018 година – максимал
ното траење на сите серти
фикати SSL/TLS  е скратено
на825дена

 април 2018 година – задол
жителноевоведувањетоCer
tificateTransparencyзасерти
фикатите SSL/TLS. Тоа се
јавно достапни записи за
сите издадени сертификати
SSL/TLS. Секој може да
проверикоисертификатисе
издаденизанеговиотдомен.

КИБС,какодавателнауслуги
оддоверба,веќепримениделод
препораките и за сите свои ко
рисници овозможи бесплатна
замена на сите сертификати
SSL/TLS издадени пред 1.6.2016
година.

По сето ова, со голема сигур
ност може да се каже дека оваа
саганаSymantecќедонесемногу
построги правила за работа на
издавачите на сертификати, но
сигурно е дека Symantec (Veri
Sign) ќе продолжида заштитува
милионивеблокациивосветот.
Но,иакоовиеслучувањавлијаат
набезбедниотпристапнавебло
кациитенаинтернет,требадасе
наспоменедекаоване ги засега
персоналнитесертификати.

КИБС ќе продолжи да ги
дава своите услуги од доверба
на начин како што диктира
македонската регулатива и
Форумот CA/B и ќе ја прошири
својата понуда со цел да ја
зајакне својата позиција како
препознатливаидоверливаком
панијаводржаватаипошироко.

Партнер
Активни

сертификати
Прегледани Без грешки Со грешки

вкупно % вкупно % вкупно %

Прекинато партнерство за SSL/TLS во 2017

„Кроссерт“– Јужна Кореја 10.603 10.092 95,2% 9.803 97,1% 289 2,9%

„Сертсупириор“– Мексико 4.430 4.385 99,0% 4.156 94,8% 229 5,2%

„Сертисур“– Аргентина 2.935 2.864 97,6% 2.852 99,6% 12 0,4%

„Сертисајн“– Бразил 13.521 11.553 85,4% 11.519 99,7% 34 0,3%

Прекинато партнерство за SSL/TLS во периодот 2011-2014

„Адаком“– Грција 2 2 100,0% 2 100,0% - 0,0%

„Комсајн“– Израел 15 15 100,0% 15 100,0% - 0,0%

„И-сајн С.А.“– Чиле 16 16 100,0% 16 100,0% - 0,0%

„Ај-траст Кина“– Кина 52 52 100,0% 52 100,0% - 0,0%

„Нам-ај-тек“– ЈАР 167 167 100,0% 164 98,2% 3 1,8%

„Телефоника“– Шпанија 88 88 100,0% 87 98,9% 1 1,1%



•  Започна со оперативна работа Ki-Pay - првиот процесор за 
интернет трговија со плаќање од трансакциска сметка.

•  Прва банка која го поврза електронско банкарство со 
Ki-Pay e Комерцијална банка АД Скопје.    

•  Овозможете им на вашите клиенти плаќање преку 
интернет без користење на платежна картичка.

•  Поврзете го и Вие Вашето електронско банкарство со Ki-Pay!

Повеќе информации на:
www.Ki-Pay.mk

R

Клириншка куќа 
КИБС АД Скопје
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В
о услови на заострена конку
ренцијаирелативнобавенеко
номски развој, економските
субјекти во финансиската ин
дустрија се под сериозен при

тисок на дигитализацијата – револу
ционерен процес на денешнината,
штоподразбирацелоснатрансформа
цијананивнитебизнисмоделиипри
способувањенастратегиитесоцелда
сеодговоринановатареалностидасе
придонесе кон нивниот развој: нама
лувањенатрошоцитеипотребите за
инвестирање во дигитализацијата на
сопственитепроцеси.

Поголемиот делнаменаџеритена
финансиските институции сметаат
декамораатдаседигитализираатнив
ните стратегии во насока на лесно
приспособливи и диференцирани
стратегиииизменетиодносиконкли
ентите, додека, пак, новите брзи те
хнологии(вештачкатаинтелигенција,
учење од масовни податоци и маши
ни) ќе придонесат кон сосема нови
искуства.

Ваквите резултати се видливи во
неодамнаобјавениотизвештајодстра
на на магазинот „Форбс“ под наслов
„Дигитализација на финансиските
услуги–различностимеѓупредводни
ците и оние што заостануваат зад
дигитализацијата“. Изработен под
покровителствона„Когнизант“,изве
штајот ја истражува континуираната
трансформација на економските суб
јективофинансискиотсекторнизпро
цесотнадигитализацијата.

Испитаните раководителина еко
номскитесубјектиштоседелодистра
жувањето, гледаат директна корела
цијамеѓудигитализацијатаиидниот
пораст на компанијата–сметаат дека

Компаниите во финансиската индустрија мораат да дејствуваат 
брзо кон создавање на дигитална стратегија преку која суштински 
ќе го редефинираат начинот на кој го водат својот бизнис.

ПОДГОТОВКА ЗА ИДНИНАТА
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 

ПРАКТИКА

М-р Катерина Бошевска,
генерален директор на „ЕОS Матрих“ во Македонија, 

Косово и Црна Гора
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Брзи, ефикасни 
процеси, високо ниво 

на транспарентност 
и сертифицирана– 

потврдена сигурност на 
податоците на нашите 

клиенти се многу значајни 
критериуми за ЕОS и како 

компанија можеме секогаш 
да ги докажеме и да ги 

потврдиме пред нашите 
клиенти.

Системите за квалитет 
преточени преку 
стандардите ИСО 

20000 и ИСО 27001 со 
кои е сертифицирана 

компанијата „ЕОS Матрих“ 
во Македонија, особено 
високата ангажираност 

на компанијата во 
нивната имплементација, 

обезбедува доверба и 
сигурност кај нашите 

клиенти.

25%одидниотпорастќеседолжина
одлуките засновани на дигитални
стратегии.Неуспехотдасебидевотек
содигитализацијатаможедабидепо
разителензакомпаниите.Дури71%од
испитаницитесметаатдекаониешто
не ги користат современите техноло
гии за да ги трансформираат своите
стратегии,сеподголемризикнанару
шувањенанивнитеделовнипроцеси
илинивномаргинализирањенапаза

рот.Сепак,самоеденодшестиспита
ницисеоценилекакопредводнициво
користењетонатехнологијаприиспо
ракатанасвојатауслугаиприанали
затанасвоитекорисници.

Извештајот ги открива ограничу
вачките фактори за вложување во
дигитализацијата: 43% од испитани
цитепреферираатдабидатбрзислед
беницинаспротипредводницивопро
цесот на дигитализацијата поради

Неодамна,	 НБРМ	 беше	 до	ма	ќин	
на	Десеттата	јубилејна	кон	фе	рен-
ци	ја	за	плaќања	и	па	зар	на	ин	фра-
струк	тура,	 на	 која	 се	 зборуваше	
за	 компаниите	 Финтек,	 што	 се	
сме	таат	за	предводници	на	ди	ги-
та	лизацијата	 во	 финансиската	
ин	дустрија.	 Основните	 ка	рак	те-
рис	тики	за	овие	релативно	млади	
и	 брзо	 растечки	 компании	 се	
агил	ност,	 дигитализација	 и	 ино-
ва	ција.
Тие	карактеристики	се	само	еден	
дел	од	кодот	на	ЕОS.
ЕОS,	 за	 разлика	 од	 компаниите	
Фин тек,	ги	комбинира	тие	ка	ра	к	те-
рис	тики,	 особено	 иновативноста	 и	
флек	сибилноста	со	искуството	и	од-
го	ворноста	 што	 ЕОS	 ги	 носи	 како	
ком	панија	 поставена	 со	 традиција,	
што	опстојува	низ	децениите.	Се	ко-
гаш	 во	 првите	 редови	 кога	 станува	

збор	за	имплементација	на	нови	тех-
но	логии	 во	 нашето	 секојдневно	 ра-
бо	тење	–	затоа	што	сакаме	да	оста-
не	ме	меѓу	најефикасните	понудувачи	
на	услуги	за	управување	со	по	ба	ру-
ва	њата	 и	 секогаш	 да	 имаме	 атрак-
тив	ни	продукти	за	нашите	клиенти.
Во	 моментов	 во	 тек	 се	 два	 клучни	
про	екта	на	ниво	на	нашата	групација	
во	овој	контекст.
Првиот	се	однесува	на	ис	ко	ри	сту	ва-
ње	на	предностите	од	ди	ги	та	ли	за	ци-
ја	та	во	насока	на	позиционирање	на	
ЕОS	 како	 технолошки	 лидер	 во	
обла	ста	на	управување	со	по	ба	ру	ва-
њата.
Вториот	 се	 однесува	 на	 правилно	
по	зиционирање	на	ЕОS	во	контекст	
на	промените	што	ќе	ги	донесе	ди	ги-
та	лизацијата	 во	 ЕОS	 во	 нејзиното	
од	несување,	вредности	и	внатрешно	
уре	дување.
Овие	два	проекта	го	трасираат	патот	
на	ЕОS	кон	иднината.
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високитетрошоцидасепредводипро
цесот, недостигна талентирани и
стручникадри,неможностадасеало
цира буџет за развој. Во секој случај,

60% од испитаниците веруваат дека
програмитезаобработканамасивни
податоциќедадатрезултативопериод
оддуриеднагодинананивнатапри
мена,55%госметаатистотозамобил
ните апликации, 54% за напредните
мобилнирешенија.Овиекраткивре
менскироковинаповратодвложува
њетоводигитализацијатасејаснапо
ракадекатехнологијатаќеобезбедува
континуиран и растечки развој, ќе
донесе компетитивна предност и од
овиепричиниќестанувасепозначајно
којпрвимплементирадигитализација
и применува современи дигитални
технологии.

Во време кога целата финансиска
индустрија продолжува да трпи по
следици од загубената доверба како
последицанапоследнатафинансиска
криза, а притисната од потребата за
брзареакцијаконпроцесотнадигита
лизација, сепојавувапредизвикотда
сесоочисодигиталнатареволуцијаод
еднастранаизаостренитерегулативи
за сигурност на податоците и строга
усогласеност со меѓународните стан
дардиоддругастрана.

Дигитализацијата постепено ста
нува секојдневие. Дигитализацијата
се случува сега.Нејзиното влијание е
мултидимензионално и континуира
но. Компаниите во финансиската ин
дустрија мораат да дејствуваат брзо
консоздавањенадигиталнастратегија
прекукојасуштинскиќегоредефини
раатначинотнакојговодатсвојотбиз
нис. Дигиталните иновации и стра
тегии се клучот кон поставувањето
различноствоодноснаконкуренцијата
иподобрувањенаделовнотоработење.

Другпогледкондигитализацијата
давастудијатанаЕрнстиЈангиУни
верзитетот „Сент Гален“ од Швајца
рија, каде што првпат се покажува
вокој степентрпидовербаташто ја
имаат финансиските економски су
бјектикајсвоитеклиентивоуслови
когасезанемаруваличниотконтакт
како последица на технолошките
иновации.Студијатаепрваодтипот
што го проучува однесувањето на
клиентите од аспект на тоа како
тие градат доверба со дигиталниот
свет.Студијатадавапрепоракикако
довербата и односот со клиентите
можедапродолжида сеприменува
и да се зачува во дигиталниот свет.
Постојатмногу начини да се зачува
довербата во исто време со дигита
лизацијата и комуникација со кли
ентитепрекудигиталниканали.Сту

дијата препорачува дека треба да
се комбинираат информациите до
кои доаѓаат економските субјекти
преку нивните портали за секој по
единечен клиент и тие да ги иско
ристат во нивните понуди или во
личнатакомуникацијасоклиентоти
натојначиндадоведатдовистинска
додадена вредност за својот клиент.
И од оваа студија останува нејасно
докојамераможедасеизмениодне
сувањето на клиентите како после
дица на идниот технолошки развој.
Сепак,тоаемногузначајнозаопре
делувањенаиднатастратегијанафи
нансискитеинституции,особеноод
говорот на прашањето дали идните
генерации ќе продолжат да даваат
високавредностналичниотконтакт
или тој ќе може да биде целосно
заменетсодигиталнаинтеракција?

Дигитализацијата 
постепено станува 
секојдневие. 
Дигитализацијата 
се случува сега. 
Нејзиното влијание е 
мултидимензионално и 
континуирано. 
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ПОТРЕБА ОД КОМПЛЕМЕНТАРНИ 
УПРАВУВАЧКИ СТРУКТУРИ

КАЈ МЕНАЏЕРИТЕ ОД ИКТ-СЕКТОРОТ ВО 
МАКЕДОНСКИТЕ КОМПАНИИ И НИВНОТО 

ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КРЕАТИВНОСТА И 
ОДРЖЛИВОСТА НА ДЕЛОВНИОТ РАЗВОЈ

Еден поинаков ИКТ-оддел – правила, раководење, растеж и стареење

В
осовремениотсветнаживеење,
луѓето кои се неизоставен
дел од социјалната практика
на групно функционирање,
што, пак, е толку исконско и

ненадминливо, а почнува далеку во
праисториските архетипови на пле
менски здруженија, преку советот
на старци, различните форми на ко
алиции и воени сојузи, завршувајќи
со модерните бракови, семејства, др
жавниинституции, собранија, влади,
мали,среднииголемипретпријатија,
ималепотребаодраководство.

Сите форми на здруженија имаат
своичленови,постојатзарадиодреде

нацел, односноимаат својамисијаи
визија,новоистовремеимаатисвоја
раководнаструктура,штовозависност
одприродатанапроблематикаташто
ја покрива може да се разликува во
многунешта,паспоредтоаиседефи
нираатпотребитедалитааесоцелда
управува, со луѓето, средствата, ризи
ците,настаните...илиимацелдабиде
примерштоќегоследатлуѓето.

Секоја голема организација/
корпорација има потреба од 
комплементари тимови 
составени од лидери и менаџери 
соодветно поставени во 
управувачките структури, самите 
по себе различни и спротивни, 
што помагаат во создавањето на 
одржлива вредност за 
компаниите.

Корпорациите (големите компа
нии) се на врвот од деловносоцијал
ните групии како такви семултина
ционални,мултикултурниздруженија
на членови (вработени) и тие можат
дабидатраспространетивоповеќедр
жавиидасезанимаваатсоразлични
видови бизнис. Поради сите овие ка
рактеристики,корпорациитесесреди
никадештоизразеностаналидерски

М-р Сашо Дренковски, 
Инженер по електротехника и Магистер на 
науки по проектен менаџмент

Сите форми на 
здруженија имаат свои 

членови, постојат заради 
одре де на цел, односно 

имаат своја мисија и ви-
зија, но во исто време 

имаат и своја ра ководна 
структура...

АБИТИТ
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те, наспроти менаџерските вештини
кајпоединци,можедабидеодголемо
значењезацелокупниотделовенраз
војнасредината.

ИсакАдижес,истакнатсветскиекс
перт во доменот на организацискиот
менаџмент,даваинтересноразмислу
вањеоколутематаводење/раководење
(leadership). Тој поставува интересно
прашање,штонавистинапретставува
раководење или раководство, од
аспектнакомпанискатаорганизацис
ка поставеност? Во последно време
зборот „leadership“максималноe екс
плоатиран во доменот на бизнисот,
технологијата, политиката, науката,
културатаитн.Ситезборуваатзалиде
ри,какосераѓаат,сесоздаваат,гираз
виваме... но дали навистина ова е
трендилисамоуштееденкаприцна
елитистичкитекласи?

Зборотменаџментсеменувашево
текотнаситеовиегодини,анапочето
котовојпроцес сите гонарекувааад
министрација/администрирање.Така,
и првото списание за оваа област се
нарекуваше „Administrative Science
Quarterly“. Но, кога современиот свет
увиде дека администрацијата не ги
произведебаранитерезултатиоваака
тегоријабешеспуштенанапониското
оперативнонивонаменаџмент – би
рократи/администратори.Тогашбеше
воспоставенновзбор–менаџмент,тоа
е она што високата класа сметаше
декаепотребно.Затаацелмногуучи
лиштагипроменијасвоитеназивиод
Високашкола за бизнисадминистра
ција во Висока школа за менаџмент.
Меѓутоа, и тоа не функционираше,
процесотнауправувањенедоведедо
саканите резултати, па се појави нов
тренд – извршни директори/извршу
вање (executive).Вооваафаза сепоја
вијафразитеCEO (Chief ExecutiveOffi
cer), CFO (Chief Finance Officer), CTO
(ChiefTechnicalOfficer),„executive“про
грамизаусовршувањеинапредок.Со
гласноноватапоставеност,зборотме
наџмент беше спуштен повторно на

оперативниотсреденслојраководите
ли.Тиестанааобичнираководители–
менаџери, извршните менаџери сега
беанештоповисоко.Но,сегаповторно
изборотизвршеннепоминуватолку
добро, па потребно е да се воведене
штоново–„leadership“.

СпореддрАдижес,сèуштенесмеја
решилеосновнатапарадигманамена
џментот,односнонеможемедасеот
кажемеодиндивидуализирањетоиод
персонализацијатанапроцесот.Веру
вајќидекасамосопроменанаиметои
амплификацијата на концептот пра
вимепроменанафеноменот,сепакне
постигнувамеништодраматично.

Исак Адижес, 
истакнат светски екс-
перт во доменот на 
организацискиот ме-
наџмент, дава интересно 
ра з ми слу ва ње околу 
темата водење/
раководење (leadership). 
Тој поставува интересно 
пра шање, што навистина 
претставува ра ководење 
или раководство, од 
аспект на компаниската 
орга ни за цис ка 
поставеност? 

Потребно е да разбереме дека една 
ин ди видуа не може да управува со сè, 
на се каде и во секое време. Потребен 
ни е ком плементарен управувачки 
тим кој ќе може да управува со ор-
га низациите, здру же нијата, ком па-
ни ите, па ако са ка те, и со државите. 

Членовите на тимот мо раат да се на-
до полнуваат, меѓусебно да се мо-
тивираат и на тој начин успешно да ег-
зе  ку ти раат. Сè на светот подлежи на 
про мени, има свои добри и свои лоши 
страни, свои греш ки, тоа е нормално и 
при родно.

АБИТИТ
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Секоја го лема 
организација има 

потреба од ком-
плементарен тим на 

раководни ли ца (лидери 
и менаџери) или, како 
што д-р Адижес вели, 

погледнете со кого сте 
во брак, вљубени сте во 

сопствените не достатоци 
што во исто време 

се вр в ни вештини на 
спротивната страна.

Прекуоваастатијабисакалдана
правамспоредбенаанализаналидер
скитенаспротименаџерскитевешти
нисокоирасполагаатменаџеритеод
ИКТсекторотвомакедонскитекомпа
нии и преку тоа да покажам дека на
некоинивоа епотребнода сеприме
нуваат лидерските способности за да
заживееодреденаидеја,концепт,орга
низација,анадругиепотребнодасе
применуваат менаџерските стилови
за да се спроведуваат замислените
идеи, да се врши соодветна контрола
напроцесите,дасеиспорачуваатбара
нитерезултати,задаможецелокупна
тамрежададоведедоодржливдело
венразвој, кадештоќеима слободен
текнакреативноста.

Пониските нивоа на управувачка 
структура треба да поседува 
изразени менаџерски стилови на 
работа, додека врвниот 
менаџмент мора да има 
лидерски вештини и своите 
ставови да ги наметнува преку 
таканаречениот стил – „leader
ship by influence“

Основнахипотезаодкојатргнувам
приизработкатанаоваастатијаедека

пониските нивоа на управувачка
структуратребадапоседуваизразени
менаџерскистиловинаработа,додека
врвниот менаџмент мора да има ли
дерски вештини и своите ставови да
ги наметнува преку таканаречениот
стил–„leadershipby influence“.Секоја
голема организација има потреба од
комплементарентимнараководнили
ца(лидериименаџери)или,какошто
др Адижес вели, погледнете со кого
стевобрак,вљубенистевосопствените
недостатоциштовоистовремесеврв
нивештининаспротивнатастрана.

За жал, резултатите од реалноста
покажуваат тренд на изедначени (со
мали отстапувања) стилови со кои
располагаат македонските менаџери.
Тоапокажувадекасèуштевомакедон
ските компании нема јасна дистинк
цијапомеѓустиловитесокоиуправу
ваат менаџерите и оние што би ги
карактеризирале како лидери. По
требноедополнителнопрофилирање
насоодветнисоцијалноемоционални
вештиникајпоединци,задаможатда
годадатнајдобротоштосебараоднив.

Секоја голема организација/корпо
рацијаимапотребаодкомплементари
тимовисоставениодлидериименаџе
ри соодветно поставени во управу
вачкитеструктури,самитепосебераз
личнии спротивни,штопомагаатво
создавањетонаодржливавредностза
компаниите.

Со оглед на важноста од водењето
направилнакадровскаполитикапри
селекцијанаменаџерскиотИКТкадар
во една организација и истовремено
менаџирањесоресурсите,трошоците
иследењетонаорганизацискатастра
тегија,имплементирањетонаправил
накадровскаполитиканесамоштое
придобивка за организациите туку
претставува и неопходен процес во
услови на глобална конкуренција на
пазарот.

Прекуоваастатијабисакалдапри
донесеме за иден развој на претпри
емачкиот дух кај македонските ИКТ
менаџери, кои ќе размислуваат
глобално, ќе дејствуваат одговорно и
во исто време ќе ја почитуваат
вредностанапоединецот.

*Авторот на 
статијата е вработен во 

ЕВН Македонија, АД Скопје, 
во оддел за ИТ и ТК.

Ана ли за на ли те ра тур ни те из во-
ри по вр за ни со сти ло ви на ра-
ко вод ни струк ту ри, ме на џерски 
и ли дер ски веш ти ни, ти по ви ор-
га ни за ции и по тре ба од ком пле-
мен тар ни упра ву вач ки ти мо ви.
Одредување на највлијателните 
ли дер ски веш ти ни (impact factor) 
што но сат брз развој, ино ва ција и 
следење на свет ски те трен до ви 
пре ку со од вет ни бр зи про ме ни 
во ор га ни за ци и те (change/quali-
ty management).
Одредување на ос нов ни те ме-
на џерски спо соб нос ти и сти ло-
ви на управување, пре ку кои 
одр жли вос та на де лов ни от ра-
звој е кон ти ну и ран про цес на 
спроведување, кон тро ла и ис по-
ра ка на ре зул та ти те.

Под го тов ка на истра жу вач-
ка алат ка и во дич за про це-
на и мо ни то ринг на ква ли те тот 
на ве шти ни со кои рас по ла га ат 
ме наџерите (ан ке ти, во дич за ин-
тервју, из бор на субјекти) со цел 
да се уви ди состојбата со ра ко-
вод ни от ка дар, од но сно на чи нот 
на кој вр в ни те ме на џе ри упра-
ву ва ат со го ле ми те ком па нии и 
кор по ра ции. Евалуација и со од-
вет на рас пре дел ба во ор га ни за-
ци и те, со глас но из ме ре ни те пер-
фор ман си.
Ре а ли зација на истражувањето.
Ана ли за на ре зул та ти те од ис тра-
жувањето и при до бив ки те што 
ги има ат или мо жат да ги има ат 
ком па ни и те од не/со од вет но по-
ста ве ни те ме на џе ри/ли де ри.

Методологија при ева луа ција на соодветните 
ме на џер ски структури:

АБИТИТ
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К
орпоративните информациски
системинајчестосесостојатод
целосно интегрирани, соодвет
но распределени информаци
скирешенија,чијаштоосновна

цел е исполнување на потребите на
компаниите на различни нивоа. Тие
се застапени кај банките, финанси
ските институции, државните и јав
ните институции, компаниите од
телекомуникацискиот сектор, елек
тродистрибуцијата и др., чиишто
деловни операции значително се
зависниодможноститенаинформаци
скитесистеми,нивнитеперформанси
идостапноста.

Имајќи предвид дека успешноста
на компаниите зависи од нивната
можност брзо и флексибилно да се
приспособатконпроменитевоопкру
жувањето, информациските системи
постојано се изложенинановипред

извици за да ги поддржат успешно
деловнитепроцеси(англ.processaware
informationsystems)идагоунапредат
работењето.

Инфраструктура на 
информацискиот систем

Инфраструктурата претставува
основа на информацискиот систем
штоовозможуваразличнирешенијаи
сервиси за поддршка на деловните
процесииеделодстратегијатазаин
формациската технологија, вклучува
јќи планирање, развој, имплемента
ција и секојдневни операции. Голем
бројодкомпаниитевеќеимаатпостиг
нато одредено ниво на инфраструк
турна зрелост, што вклучува виртуа
лизација на серверите за оптимално
користење ресурси, контрола, лесна
преносливостизголеменаефикасност.
Имајќи го предвид значителниот по
растнаподатоцитевоинформациските
системи секоја година, решенијата за
складирањеподатоциповрзанивосо
одветна мрежа (англ.storage area net
work) веќе години наназад се дел од
инфраструктурата,штодополнително
ги интегрира и решенијата за видео
конференции и телефонија, олесну
вајќи ја соработката помеѓу вработе
нитевокомпанијата.

Меѓутоа, целосната интеграција
вклучува предизвици со кои ќе се
изгубат границите помеѓу серверите,
мрежнатаинфраструктураисистеми
тезаскладирањеподатоци.Потребата
за зголемени перформанси и флекси
билност во одредени сегменти бара
динамичка инфраструктура во која
лесно се управуваат ресурсите на

ПРЕДИЗВИЦИ НА КОРПОРАТИВНИТЕ
ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ

Доц. д-р Тони Малиновски, 
Самостоен советник во Дирекција за информациска технологија
Народна банка на Република Македонија

Инфраструктурата 
претставува осно ва 
на информацискиот 
систем што 
овозможува различни 
решенија и сервиси 
за поддршка на 
деловните процеси и 
е дел од стратегијата 
за ин фор мациската 
технологија, 
вклу чу вај ќи 
планирање, развој, 
имплементација 
и секојдневни 
операции. 

Промени што го унапредуваат работењето во компаниите 
базирани на нови технолошки достигнувања
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серверитеимрежата,заобиколувајќи
гинепотребнитекомпоненти(напри
мер, оперативниот систем за виртуа
лизација, уредите за интерконекција
исл.)запоефикасенпреноснаподато
ците низ инфраструктурата. Притоа,
новите податочни центри треба да
бидат крајно ефикасни, автоматизи
рани и подредени на потребите на
апликациите (англ.application centric
data centers), овозможувајќи им на
сервисите и апликациите да работат
сонајдобриперформанси.

Дополнително, компаниите треба
да размислат како да ги надградат
своите инфраструктури и ефективно
да ги интегрираат придобивките на
новите трендови од т.н. интернет на
нештата (англ. Internet of Things) и
интернет на сè (англ. Internet of Eve
rything), што дополнително ги повр
зуваат вработените, процесите, по
датоците и објектите. Технологиите
на кои се базираат овие трендови
овозможуваат мрежна поврзаност
што генерира големо количество по
датоци,давајќи~сèпоголемозначење
на аналитика за унапредување на

работењето во компаниите. Нивната
постојана поврзаност бара зголему
вањенасоработкатапомеѓуделовните
и информатичките организациски
единицивокомпаниите за ефикасно
прибирање, анализирање и дејству
вањесогласнодобиенитеподатоци.

Конечно, потребата за ефикасно
користење на ресурсите, лесна над
градливостсогласнопотребитеиавто
матизацијата,неизбежно јанаметну
ва врската на инфраструктурата со
решенијата за работење во облак
(англ. cloud computing). Согласноана
лизанаIDC1,направенавосептември
2016година,користењетонарешени
јатазаработењевооблакзначително
расте,пришто50%одкомпаниитеко
ристат повеќе од еден тип на прива
тен облак, се очекува 40% пораст во
инвестициите за приватен облак во
следнитедвегодини,аречиси68%од
компаниите користат каква било
форма за работење во облак, што е
61% пораст во однос на претходната
година. Според тоа, неизбежен пред
извиксокојкорпорациитеќесесрет
натвоследнитегодиниеинтеграција

1   International Data Corporation (IDC)– глобална компанија за истражувања на пазарот, анализа и совети од областа на информациската 
технологија, телекомуникациските услуги, корисничките технологии и развој на софтвер.

Технологиите на 
кои се базираат 

овие трендови 
овозможуваат 

мрежна поврзаност 
што генерира големо 

количество по да тоци, 
давајќи ~ сè поголемо 
значење на аналитика 

за унапредување 
на работењето во 

компаниите. 
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илиунапредувањенаваквиоттипре
шенија, со цел да се подобри работе
њетоидобиенитерезултати.

Нови типови апликации

Успешни апликации се оние што
успешно се користат од своите ко
рисници, задоволувајќи ги нивните
потреби за ефикасност, брзина и до
стапност при работењето. За да се
овозможат теоретски неограничени
ресурси на барање на корисниците,
покрајпостојнитеапликации,следува
развојнаапликацииштоподдржуваат
лесна хоризонтална надградба (англ.
horizontal scaling), при што тие сами
сераспределуваатнакомпјутерските
ресурси,одржувајќигобаранотониво
на достапност. Така, на пример, упо
требата на мали апликации (микро
сервиси),што сефокусираатнаодре
денафункцијаиможатдасекористат
во рамките на други апликации,
овозможува самораспределба на по
стојните ресурси за зголемени пер
форманси (хоризонтален пораст) и

постојанадостапност.
Имајќи го предвид големиот обем

иразличнитетиповиподатоци(англ.
big data), ќе се зголеми потребата за
изработка на апликативни решенија
штосевоможностдаползуваатизво
ринаподатоциодтрансакцискибази
комбиниранисоподатоциодсоцијал
нитемедиуми,финансискиподатоци,
резултати од интернетпребарување,
различни сензорски и компјутерски
записиидр.Притоа,тиетребадаим
плементираат моќна аналитика што
ќедаваинформациивореалновреме

(англ. streamanalytics),обработувајќи
гиразличнитетиповиподатоци,спо
редувајќи гисопретходнивредности
имоделииобезбедувајќимоментален
приказ на резултатите во соодветна
визуелна форма. Стратегијата за раз
вој на ваков тип апликации, покрај
трансакциските бази на податоци,
требадавклучиибазисодистрибуи
ранискладовинаподатоци(англ.dis
tributed storage)што сепредодредени
запроцесирањенамногу големипо
даточнимножества.Компаниитешто
рано ќе ги прифатат овие трендови
(англ.earlyadopters)ќеимаатпоголе
мипридобивкивоработењетоодоние
компанииштоподоцнаќесеприклу
чатконприфаќањетонаиновациите.

Вработени во компаниите

Неизбежно е да се напомене дека
успешностаприкористењетонакор
поративнитеинформатички системи
зависи, пред сè, од вработените во
компаниите.Брзитетехнолошкипро
менибараатпостојаноунапредување
на знаењата на вработените, нивна
континуиранаобукаипрофесионално
надградување.Дополнително,новите
вработувања сè повеќе ќе вклучат
вработениодт.н.генерацијамилени
умци, кои се пораснати со поновите
технолошки достигнувања, техно
лошки се поврзани и носат со себе
нова енергија, па компаниите треба
да ги преиспитаат воспоставените
начининаорганизирањеиработаза
дагиискористатпридобивкитенано
вата генерација во деловното рабо
тење.

Од друга страна, иако невработе
носта во Република Македонија сè
уштеенанезавиднониво,зголемува
њетонакомплексноставоработењето
носи недостиг на квалитетни кадри
во сите области. Ваквиот тренд е
присутен насекаде, па компаниите
требаданајдатмоделидагипривлечат
идагизадржатквалитетнитекадри,
особено што глобалниот недостиг во
последните години предизвикува
нивнопривлекувањеоднадворешни
компании. Овој тренд сè почесто не
барапроменанаместотонаживеење,
бидејќи технолошки потпомогнато
„работењеоддома“овозможувалесен,
глобаленпристапизголеменаконку
рентностнапазаротнатрудот.

Успешноста на 
компаниите зависи 
од нивната можност 
брзо и флексибилно 
да се приспособат 
кон промените во 
опкружувањето, 
информациските 
системи постојано 
се изложени на нови 
предизвици за да ги 
поддржат успешно 
деловните процеси 
(англ.process aware 
information systems) 
и да го унапредат 
работењето.

Брзите технолошки 
про мени бараат 
постојано 
унапредување 
на знаењата на 
вработените, нивна 
кон ти нуирана обука 
и професионално 
надградување.
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Постои тренд на 
креирање на банкарски 

сер виси што би биле 
фокусирани на кли-

ентот, а не на продуктот. 
За таа цел потребно 

е банката да може да 
ги сегментира своите 

клиенти преку ал горитми 
за кластерирање, исто од 

областа на машинското 
учење. 

Н
е постои сомнеж дека анали
затанаголемиподатоци(англ.
big data analytics) придвижува
нов аспектнанатпревармеѓу
компаниите од најразлични

области.Сèповеќекомпании,безраз
ликананивнатаголеминаифункција,
се одлучуваат дапристапаткондета
ленмониторирингиконтроланасоп
ственотоработењеиработатананив
ните клиенти, со цел да овозможат
подобри и побрзи стратешки одлуки
исотоададобијатпредностпредкон
куренцијата. Банкарската индустрија
нема да биде изоставена од овој нов
бран.Вокоиобластинабанкарството
сеочекувааналитикатадаиманајго
лемо влијание? Каков тип алатки се
потребниодтехничкиаспектиштоби
овозможиле?

Главно, секоја индустрија што
работисоквантитативниподатоцисе
очекувадабидепроменетаодбранот
на анализана големиподатоци. Бан
карствотоеобластвокојапромените
севеќепочнати:повеќеод90%одтоп
50те банки во светот веќе користат
напредни аналитички алатки (McK
inseyandCompany2017).Секојаинтер
акција со клиентите генерира нови
корисни податоци, што не само што
се зачувуваат во база тукуи активно
се користат за анализа во поширока
смисла.Следуваатнеколкуобластиод
банкарскиотсекторвокоисеочекува
влијанието на аналитиката да биде
најголемо.

Детекцијанаизмами.Сопомошна
аналитика и алгоритми за детекција
нааномалииодобластанамашинско
учење(англ.machine learning),банки
те можат да креираат нормални ко
риснички профили врз база на прет
ходни активностина клиентите и да
детектираат аномалии при секоја ак

ција што не се вклопува во таквите
профили. Ваквиот начин на заштита
би овозможил навремена реакција,
т.е. блокирањена сомнителни акции
преднивнокомплетирање.

Сегментација на клиенти. Постои
тренднакреирањенабанкарскисер
висиштобибилефокусиранинакли
ентот, а не на продуктот. За таа цел
потребно е банката да може да ги
сегментирасвоитеклиентипрекуал
горитми за кластерирање, исто од
областанамашинскотоучење.Наовој
начин банката ќе може да таргетира
различни сегменти на различен на
чин, преку промоции и маркетинг
кампањи.

Менаџмент на ризици. Во област
наризицивеќегодининаназадсеко
ристат аналитички алатки за прес
метка на ризик. Сепак, додека тра
диционалните алатки се фокусираат
на извештаи за претходни и за идни
перформанси, модерните алатки се
фокусираат на истражување на по
датоците, сегментација, статистичко
кластерирање,предиктивнааналити

КРЕИРАЊЕ НА СТРАТЕШКИ ОДЛУКИ
БАЗИРАНИ НА АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ

д-р Михајло Павлоски: 
ИТ-консултант во АБИТ
Авторот е доктор на науки од Имеријал колеџ 
Лондон, во областа на информатичките науки.

АБИТИТ
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Со брзиот пораст на 
количеството податоци 
складирани на светско 
ниво, што се удвојуваат 
на секои три години 
(McKinsey Global Institute 
MGI 2016), потребни се 
нови технички алатки 
за нивно процесирање, 
анализа и ви зуа лизација. 

НАУЧНИИСТРУЧНИТРУДОВИ

ка,симулацијананастаниианализа
насценарија.

Собрзиотпорастнаколичеството
податоцискладиранинасветскониво,
штосеудвојуваатнасекоитригодини
(McKinsey Global Institute MGI 2016),
потребни се нови технички алатки
занивнопроцесирање,анализаиви
зуализација. Вократкицрти, опишу
ваменеколкуодпотребнитеособини
наовиеалатки:

Соодветен избор на платформа за
податочноскладирање.Постоитренд
во насока на зачувување на подато
цитевооблакот (англ.cloud),штоби
овозможилонивенпристаппрекуин
тернетвокоебиловреме,одкојабило
локација. Пример за популарни сер
виси во оваа област се „Амазон веб
сервисис“ (АВС) и „Микрософт Азур“.
Истотака,изборотнабазанаподатоци
треба да соодветствува со типот на
податоците (на пример, банкарски

трансакции, податоци во временски
домен,релациски,аналитичкиитн.).

Процесирањенаголемиподатоци
(англ. big data). Со цел обезбедување
на графички приказ на податоците
илинивнопоедноставување за лица
со нетехничка подготовка, потребно
епретходнофилтрирањеиобработка
на големиколичестваподатоци.Нај
често, решенијата за складирањепо
датоци (како АВСи „Азур“) обезбе
дуваат и свои решенија за првична
обработканаподатоците.

Визуализација. Потребно е заме
нување на традиционалните ста
тичкиалатки соновиинтерактивни
и динамички, што ќе овозможат
статистички преглед на клучните
метрикиодинтерес,тестирањехипо
тезиодтипотна„штоако...“прашања
испоредбанаможнииднистратешки
чекори. Табло претставува еден при
мерзасофтвервоовааобласт.

Предиктивна аналитика. Модер
ните компании нема да се водат од
инстинкт, туку своите стратешки
одлукиќегибазираатнапредвидува
ња врз база на податоци и аналити
ка.Одтехничкиаспект,овааобласте
позната како машинско учење, што,
пак,еделодпоглобалнаобластнаве
штачкаинтелигенција(англ.artificial
intelligence).Еденпримернасофтвер
скаалаткаодовааобласт,штоепри
способлива на повеќе области, е „Ај
биемВотсон“.

Закрај,податочниотианалитички
пристап во една компанија не би
резултирал во успех само со им
плементација на потребните тех
нички алатки, туку напротив, тоа
е долг процес што треба да поч
не од воведување на овие области
во основната стратешка визија на
компанијата, а потоа градење на
системотодстрананаинфраструкту
рата.Краенинајбитенчекорзаопти
малноискористувањенаовојпристап
еградењеначовечкиотталент,којќе
знае да гипоставивистинскитепра
шања врз база на приложените по
датоци.Компаниите,предсèониеод
банкарскиот и од финансискиот сек
тор,штоќеможатуспешнодагиим
плементираатовиеалатки,бидобиле
навредностибиостварилезначител
напредноствомодерниотсвет.



Пример (1.8.2017): За кредит во износ од 35.000 евра, со рок на отплата од 20 години, за приматели на плата преку ТТК Банка, со годишна фиксна каматна стапка 2,85% во првите три години од отплатата и 5,85% променлива за останатиот
период (6м ЕУРИБОР + 5,85 процентни поени, не пониска од 5,85%), ануитетот изнесува 191,49 евра во првите три години; 239,66 евра за останатиот период. Без надоместок за аплицирање, со намален надоместок за одобрување во промотивен
период  до 31.12.2017 - 175,00 евра (0,5% при исплата на кредитот), со надоместок за администрирање на кредитот 844,08 евра за целиот период на отплата (0,2% на остатокот од долгот, годишно однапред) - СВТ изнесува 5,29% годишно.
За сите останати информации посетете ја интернет-страницата www.ttk.com.mk или обратете се во експозитурите / филијалите на ТТК Банка.

променлива за останатиот период (6м ЕУРИБОР + 5,85 процентни поени, не пониска од 5,85%) - за приматели на
плата/пензија преку ТТК Банка, со грејс-период до 12 месеци и само 10% сопствено учество.

Отсега со ниска фиксна годишна каматна стапка од  2,85%  во првите три години од отплатата и  5,85%  годишна

Аплицирајте во промотивниот период до 31.12.2017 година и искористете ја можноста 
за намален надоместок за одобрување на кредитот. www.ttk.com.mk

www.nlb.mk Контакт центар: 02 / 15 600

НЛБ Станбени кредити

Твој дом, 
твоја слобода!
Аплицирајте за НЛБ Станбен кредит 
до 31.12.2017 година и искористете ги 
промотивните поволности!

• Без трошоци за проценка.
• Без трошоци за одобрување.
• Пониски каматни стапки и поповолни услови за 

приматели на плата во Банката.
• Бескаматен Happy + инстант кредит за 

опремување на станот.
• Бесплатна Visa Classic или Mastercard Standard 

кредитна картичка

Повеќе информации можете да добиете во најблиската 
експозитура на Банката, на телефонскиот број 02/15 600 
или на веб страницата: www.nlb.mk

Промотивно

до 31 - ви

декември!
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„еБанкар“ќеобјавувастручни,научнииревијалнитрудо
ви,приказинаслучаииликраткиизвештаиодработењетона
финансискитеинституции.Авторитеседолжнидасепридру
жуваатнаправилазаподготовканатрудовите.Уредувачкиот
одборна„еБанкар“немадагиприфатизаразгледувањеи/или
рецензијатрудовитештонемадагизадоволатовиебарања.

Под го тов ка на ма ну скрипт:

МанускриптоттребадабидеподнесенвоА4формат(216х
279мм)сомаргиниод25ммодсекојастрана,отчукансамона
еднастранаодлистот,содвоенпроред,соголеминанабукви
12точки,TimeNewRoman.Бројотнастраниците(безтабелии/
илифигури/илустрации)зависиодтипотнатрудот:

Заоргиналеннаучентруд12странициинајмногу6табели
и/илиграфикони/слики;

Застручентрудилиревијалентруд8странициинајмногу
4табелии/илиграфикони/слики;

Приказ на случај или краток извештај 6 страници и
најмногу3табелии/илиграфикони/слики.

Секојодделодтрудоттребадазапчнуванановастраница:
насловнастраница,апстрактсоклучнизборови,текстнатру
дот,референци,индивидуалнитабели,илустрацииилегенди.
Нумерирањетонастраницитетребадабидеводолниотдесен
агол,почнувајќиоднасловнатастраница.

Првастраница–насловнастраница:требадасодржи:(а)
насловнатрудот,краток,ноинформативен; (б)иметоипре

зиметонасекојавтор;(в)институција;(г)иметоиадресатана
авторотсокогоќесекореспондиравоврскасоманускриптот.

Вто ра стра ни цаапстрактиклучнизборови:Апстрактот
требадаенапишансонајмногу150зборазанеструктуриран
апстракти250зборазаструктуиранапстракт(гисодржиде
ловите:цел/инастудијатаилиистражувањето,основнипро
цедури, главните наоди/резултати, податоците и нивната
статистичка значајност, ако е можно), и главните заклучо
ци.Истакнетегиновитеиважнитеаспектинастудијатаили
опсервацијата.

Подапстрактотидентификувајтегиинапишетегиклуч
нитезботови:35збораиликраткиифазикоиќепомогнатво
индексирањетонатрудотиприпублицирањетонаапстрак
тот.

Третаипонатамошнистраници–текстнатрудот:
Текстотобичнотребадабиде,нонеезадолжително,поделен
наделовисоследнивенаслови:вовед,материјалиметоди,ре
зултатиидискусија.

Вовед: Изнесете ја целта на трудот. Сумирајте ја оправ
даноста за изведување на студијата или опсервацијата.
Дајте ги самореференците строгоповрзани сопредметотна
истражувањеилиопсервација,неправетеобеменпрегледна
предметотнаистражување/опсервација.Неставајтеподатоци
илизаклучоциодработатазакојасеизвестува.

Материјал (се однесуванаматеријалот врз кој се врши
истражувањето)иметоди:изнесетејаопштатадескрипцијана
методите.Опишетегојасноизборотнавашитеопсервациони

ЗА ПУБЛИЦИРАЊЕ 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА АВ ТО РИ ТЕ 

РЕЦЕНЗИЈА И СТАНДАРДИ

В
опрограматанаУредувачкиотодборна„еБан
кар“важноместоимаможностазаобјавување
навашитестручниинаучнитрудови,соцелза
вашаедукација,несамоонааштопроизлегува
од читањето на објавените трудови, туку и за

подигнувањенанивотоназнаењезацелиотпроцесод
подготовкадообјавувањенаманускрипт.Овојпроцес
подразбираирецензијанаподнесенитетрудови.

Рецензијаилиевалуацијаодколегиекспертиепро
цеснаподложувањенатруд,истражувањеилиидејана
проверкаоддругикоисеквалификуванииспособнида
направатнепристраснарецензија.Одлукатадалима
нускриптотќесеобјавиилине,илиќесемодифицира
предобјавувањето,јадонесуваедиторотнасписанието
врзоснованамислењетонаеденилиповеќерецезен
ти.Овојпроцестребадагиохрабриипотикнеавторите
дасепридржуваатнаприфатенитестандардинанив
натадисциплинаидаспречидисеминацијанаиреле

вантнинаоди,непоткрепенитврдења,неприфатливи
интерпретациииличнивидувања.Трудовитекоипле
дираат на оргиналноста треба да се придржуваат на
претпоставките на добрата финансиска практика (за
стручнитетрудови)инанаучниотметод(секвенција
иликолекцијанапроцесикоисесметаатзакаракте
ристичнинанаучнотоистражувањеизастекнување
нановонаучнознаењезаоснованонадокази).

Серазбира,секојимаправоданесесогласисоми
слењето на рецензентот или на едиторот, и доколку
успеедагообразложиидагопоткреписвојотставсо
релевантни докази, ќе придонесе за подобрување на
квалитетотнарецензирање.Иакорецензирањетоима
многу недостатоци (најчесто се споменува бавноста),
сепак,нанеготребадасегледакаконачуварнапро
филотнаедносписание,унапредувачнаквалитетоти
учителзастандардитезапублицирањенастручнона
учнитрудови.

НАУЧНИИСТРУЧНИТРУДОВИ
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илиексперименталнисубјекти.Изнесетегиметодитеипроце
дуритеводоволнодеталиштоќедозволатдругидагипостават
методите,вклучувајќигистатистичките.

Статистика: Акоподатоците се сумираниводелотре
зултати,специфицирајтегистатистичкитеметодиштостеги
користеле за да ги анализирате. Опишете ги статистичките
методисодоволнодетализадамуовозможитенасекојчита
телсодоволнознаењедаимапристапдооригиналнитепода
тоцизадасеверифицираатизнесенитерезултати.Когаемож
но, квантифицирајте ги наодите и изнесете ги со соодветни
индикаторинагрешкитенамерење.

Избегнете нетехничка употреба на техничките термини
востатистиката,какоштое„случаен“,„нормално“,и„мостра“.
Дефинирајтегистатистичкитетермини,кратенкииповеќето
симболи.

Дискусија: Истакнете ги новите и важните аспек
ти на студијата и заклучоцитешто ќе следуваат од нив. Не
повторувајтегиводеталиподатоцитеилидругиотматеријал
даденвопретходнитеделови.Изнесетегиимпликациитена
наодитеинивнитеограничувања,вклучителноиимпликаци
итезаиднитеистражувања.Компарирајтегиопсервациитесо
другирелевантнистудии.Поврзетегизаклучоцитесоцелите
настудијатаиизбегнетенеквалифицираниискази,тврдењаи
заклучоцикоинесепотполнопоткрепенисовашитеподато
ци.Избегнувајтедадаватеприоритетнаработитештонесе
завршени.Изнесетеновахипотезасамокогаејаснодекаможе
дагарантиратедекаможедабидеозначенакакотаква.Може,
акоесоодветно,даседадатипрепораки.

Референци:Референцитесевнесуваатвотекстотсоарап
скибројставенвозагради,споредредотнапрвотојавувањево
текстот.Запишувањенареференцитевобиблиографијата,ко
ристетегоначинотиформатотнаследниотначин:

(Rosenbloom,2004:5670)
Ознаките“ibid„,“ob.cit.„исл.поправилонесекористат.
Избегнетедакориститекакореференциапстракти,„непуб

лицираниподатоци“и„личникомуникации“.Можедасеко
ристатреференци,трудовиприфатени,носеуштенепублици
рани–напишетегосписаниетоидодадете„вопечат“.

Користената литература/референци се наведува на
крајнатрудотпоабецеденред,наследниотначин:

Кни ги
Rosenbloom, B. (2004), “Marketing channels: a management 

view”,Mason:ThomsonSouthWestern.
Статиивочасописи
Месиќ, М. (2010) “Мул ти кул ту ра ли зам у Нјемачкој”, 

Миграцијскеиетничкетеме,год.26,бр.3,стр.243246

Ин тер нет из вор
Cassarino, J.P. (2009),”EU mobility partnership: Expression of a 

New Compromise”,in:MigrationPolicyInstitute–MigrationInfor
mation Source, September 2009, [http://www.migrationinforma
tion.org/Feature/display.cfm?ID=741](28.11.2009)

Кор по ра ти вен из вор 
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Develop

ment) (2003), “National accounts of OECD countries”, vol.1, 1990
2001,Paris:OECD

Доколку се наведуваат повеќе трудови од еден автор
објавенивоиста годинапрвиот сеозначува (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
смеедаимаповеќеод6колонии8реда.Обележете гита
белите едноподруго со арапски бројки, според редоследот
на појавување на текстот. Дајте кратко објаснување на та
белата во продолжение на насловот. Сите дополнителни
објаснувања, легенди или објаснувања на нестандардните
кратенки,ставетегиведнашподтабелата.Секојатабелатре
бадабидецитиранавотекстот.

Илустрации:Фигуритетребадасенумерираниспоред
редотсокојпрвпатсецитираатвотекстот.Графиконитеи
фигуритетребадабидатпрофесионалноизработени,црно
белииливобоја.Буквите,бројкитесимболитеидруготре
бадабидатјасновидливиипоредуцирањенаголемината
наилустрацијата.Насловитеидеталитезаилустрацијата
требада се дадениволегендатаво текстот, анена сама
та илустрација. Ако се даваат фотографии на лица, тие
требадабидатилисодобиенаписменадозволадабидат
објавени,илитаквилицаданеможатдабидатидентифи
цирани.

Користетегистандарднитекратенки.Избегнетекратенки
вонасловотилиапстрактот.

Че ко ри на Уре ду вач ки от од бор
По приемот на доставените трудови уредувачкиот одбор

гипреземаследнитечекори:1)трудотгоиспраќанаодреден
рецензент2)доколкуимазабелешкинатекстотгоизвестува
авторотимугииспраќасугестиитеодрецензентотзадоработ
канатрудот3)гоодбиваракописотизатоагоизвестуваав
торот.Восписаниетосеобјавуваатсамотрудовисопозитивна
рецензија.Доколкуракописотевратенодбиен,(уредникотне
морадајаобјаснувапричинатапорадикојатрудотсеодбива)
тогашавторотможетрудотдасигопонудизаобјавувањена
другоместо.Испратенитетрудовинесевраќаат.

НАУЧНИИСТРУЧНИТРУДОВИ

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

Воситеманускриптикоисеиспраќаатдоглавниотуред
никтребадастои,каконапомена,далитиесенаменетиза
рубриката„Научниистручнитрудови“.

Накрајотодтрудот,напосебенлисттребадапотпише
теизјавадекатрудотнеепонудензапечатењеинемадасе
испраќаисттекстдодругистручнисписанија.

Еднашприфатентрудзаовасписаниегообврзуваавто
ротданегообјавуваистиоттруднадругоместобездозвола
науредувачкиотодбор.Акогообјавуваистиоттруднадру
гоместо,тогашморадасенаведедекаевеќеобјавентрудво
списанието„еБанкар“

НА ПО МЕ НА:



Напомена: програмата се изведува заеднo со Controller 
Akademie® од Минхен (Р. Германија). 
Level 4 и 5 се студираат и завршуваат во Минхен (Р. 
Германија), и на крајот се добива меѓународна Диплома за 
контролер од најпрестижната (Controller Akademie®). 
Алтернатива: ниво 4 се студира во Р. Македонија на англиски 
јазик со тренер експерт од Р. Германија. 

Вкупен фонд на часови во Р. Македонија: 192
Времетраење: 1 година
Место: АБИТ (Ул. „Орце Николов“ бр. 75, зграда на 
Македонска берза 1-ви кат)
Динамика на обуката: два пати неделно (петок во 
17:00 часот – сабота во 10:00 часот)

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

CERTIFIED CONTROLLER® (Level I, II и III)

АПЛИЦИРАЈ!
www.abit.edu.mk 

Школарина: од 190 евра!
Уписен рок:  

февруари-март 2018 година. 

Почеток:
Април 2018 (Level 1)



Цели на конференција

Времетраење: 10:00 – 17:00 часот Рок за пријавување: до 01 ноември 2017
Контакт инфо: +389 2 312 55 00, +389 71 215 118

Главната цел на оваа меѓународна конференција е да ги запознае учесниците со основите и разликите 
на AML и CFT, теоретски и практични, трендовите на развојот на глобалната финансиска регулација, 
поврзаноста помеѓу усогласеноста и AML и CFT. Учесниците ќе имаат можност да се запознаат со најдобрите 
меѓународни практики во согласност со барањата на локално ниво, идентификување на високоризични 
клиенти и правилно следење и откривање на сомнителни трансакции.

In cooperation with:

ПРВА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ НА 
ПАРИ (AML) И ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ТЕРОРИЗАМ (CFT)

ПРИМЕНA НА ИНОВАТИВНИ 
ПРАКТИКИ ВО AML & CFT

Хотел Холидеј Ин, Скопје, 07, Ноември, 2017


