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Врз основа на член 16 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник на 

Република Македонија број 52/2010, 135/2011 и 55/2016) и во согласност со Статутот на 

Здружението за остварување на заедничките интереси на банките и унапредување на 

нивното работење МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА Скопје, Здружението за 

остварување на заедничките интереси на банките и унапредување на нивното работење 

МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА Скопје, на основачкото Собрание одржано на 

ден 20.4.2018 година, ја донесе следната 

 

П Р О Г Р А М А 

за дејствување на Здружението за остварување на заедничките  

интереси на банките и унапредување на нивното работење 

 МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА Скопје 

 

 

ВОВЕД 

 

Здружението за остварување на заедничките интереси на банките и унапредување 

на нивното работење МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА Скопје (во понатамошниот 

текст:  МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА) е основано во согласност со Законот за 

здруженија и фондации (Службен весник на Република Македонија број 52/2010, 

135/2011 и 55/2016), за остварување на заеднички интереси на членовите и 

унапредување на нивното работење во рамки на дејностите кои ги вршат, придржувајќи 

се кон начелата на: независност, јавност и транспарентност, непрофитност, непартиско 

делување, иницијативност во јавниот живот, слободно пазарно работење, 

неограничување на конкуренцијата, како и сите останати начела кои се својствени за 

трговските дејности на членовите. 

Оваа програма претставува рамка во која се утврдуваат основните насоки за 

севкупната активност и дејствување на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА заради 

остварување на целите и задачите непосредно утврдени во Актот за основање и во 

Статутот на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА ќе дејствува и работи на остварување 

на своите цели и задачи, како и на пошироки заеднички интереси на нејзините членови. 

МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА е единственото правно лице и облик на 
здружување преку кое нејзините членови дејствуваат во остварувањето на утврдените 
цели и задачи. 

 Како посебни цели и задачи на МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА се 

издвојуваат следните: 

- oлеснување и унапредување на вршењето на трговските дејности кои го 

сочинуваат предметот на работењето на членовите на МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА, овозможувајќи им да ги зголемат или подобрат нивниот резултат;  

- ефикасно остварување на интересите на членовите на МАКЕДОНСКАТА  

БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА, унапредување на нивното работење, развој на регулаторната 

рамка за вршење на дејностите на членовите, делување според принципите на взаемност, 

професионалност, општествена одговорност и развивање на високи етички стандарди на 

струката; 

- заштита на заедничките интереси на членовите, подобрување и зголемување на 

продуктивноста на нивното делување, како и обезбедување на еднакви пазарни услови 

во однос на другите дејности, со почитување на начелата на самостојност и независност 

во работењето.  

 

  Целите и задачите на МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА ќе се 

остваруваат преку: 

- разгледување на прашања, во врска со унапредување на работењето на членовите 

на МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА, како и пружање стручна помош за 

решавање на тековните проблеми во дејностите;  

- усогласување на појавени спротивности и различни интереси во рамките на 

дејностите кои ги вршат членовите на МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА, 

имајќи ги предвид интересите во целина; 

- застапување на заедничките интереси на членовите на МАКЕДОНСКАТА  

БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА во комуникацијата со Народната банка на Република 

Македонија и сите останати надлежни органи за проблемите кои се јавуваат како 

резултат од примена на законите, останатите прописи и мерки во областа на 

банкарството и финансиите; 

- давање мислења до сите надлежни органи и институции по однос на подготвени 

текстови на предлози на законски, подзаконски прописи и останати акти што се 
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однесуваат на работењето на членовите на МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА, подготвување иницијативи и барања за изготвување на потребните 

акти и прописи, односно изменување и дополнување на постоечки акти и прописи 

во согласност со потребите и интересите на членовите на МАКЕДОНСКАТА  

БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА; 

- решавање на ситуациите на судир на интереси што подразбираат судир помеѓу 

овластувањата и должностите во врска со работењето на МАКЕДОНСКАТА  

БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА за приватен интерес на член или лице, во кои 

приватниот интерес влијае или може да влијае на овластувањата и должностите во 

врска со работењето на МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА;  

- следење и проучување на праксата од работењето на надлежните органи и лицата 

што вршат јавни овластувања, која се однесува на правилна и единствена примена 

на законските, подзаконските прописи и останатите акти од доменот на 

работењето на членовите на МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА и во таа 

насока усогласување на ставовите и мислењата во комуникација со надлежните 

органи и комори; 

- воспоставување меѓународни односи и јакнење на угледот на македонското 

банкарство во земјата и во странство; 

- застапување на интересите на МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА пред 
ЕВРОПСКАТА БАНКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА и нејзините членови; 

- унапредување на бизнис-климата во земјата, поттикнување на имплементацијата 

на европските правила и стандарди во банкарството, перманентно функционално 

образование и иновација на знаењата на стручните кадри од дејноста; 

- организирање размена на податоци за кредитна способност на клиенти – физички 
и правни лица, обработка на ваквите податоци и нивно чување, сето претходно 
исклучиво на начин и во согласност со важечките законски прописи а со 
единствена цел да се направи подобра проценка на кредитниот ризик во рамки на 
работењето на членовите; 

- имплементирање на посебен модел/облик на размена на податоци и потесна 
соработка помеѓу членовите заради претпазливост во вршењето на активностите 
со повисоко ризични клиенти, вклучувајќи ги и податоците за сторени незаконски 
дејствија или кривични дела од вработени кај членовите кои се однесуваат на 
вршењето на дејноста,  заради заштита од евентуален правен, репутациски и 
оперативен ризик, сето претходно во рамки на важечките законски прописи; 

- сите останати дејности со кои се остваруваат цели и задачи на МАКЕДОНСКАТА  
БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА. 
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ПЛАН НА АКТИВНОСТИ И НИВНО СПРОВЕДУВАЊЕ 
 
 Во текот на работењето, за секоја календарска година МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА 
АСОЦИЈАЦИЈА ќе носи поединечни програми и планови за активностите согласно Статутот 
со кои ќе ги остварува утврдените цели и задачи.  
 МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈA ќе ги промовира своите цели и задачи 
и ќе придонесува за развој на свеста за професионални и етички прашања поврзани со 
банкарството и банкарскиот сектор, вклучувајќи и развој на финансиската едукација на 
клиентите, преку: 
 - организирање конференции, советувања, едукативни настани, работилници, 
кампањи, јавни акции, изложби и други настани; 
 - воспоставување директна соработка со релевантни научни и стручни организации 
и институции, како и сродни здруженија, асоцијации и нивни членови во земјата и во 
странство, 
 - обука на банкарски работници и регрутирање, промоција и развој на квалитетни 
човечки ресурси преку развивање на волонтерска пракса, 
 - издавање на книги, брошури, прирачници и други стручни публикации и слични 
периодични изданија, 
 - редовно известување на јавноста за нејзиното работење, соопштенија за 

тековните активности и програмските задачи преку одржување на интернет страница со 

ажурирани податоци, како и користење на медиуми (интернет портали, печат, радио и 

телевизија). 

   МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈA ќе ги спроведува предвидените 

активности преку своите органи, а во зависност од потребите на членовите, делувајќи  на 

целата територија на Република Македонија и во странство. 

 Покрај преку органите на Здружението, Програмата за дејствување ќе се реализира 
и со работата на комисиите во рамки на Здружението кои ќе се формираат уште со самото 
основање и тоа: Комисија за спречување перење пари и усогласеност со прописи, Правна 
комисија, Комисија за сметководство, даноци и МСФИ, Комисија за ризици, Комисија за 
ликвидност, Комисија за платен промет во земјата и странство, Комисија за документарно 
работење, Комисија за информативна сигурност на банките, како и преку работата на 
останатите постојани или повремени облици на работење и дејствување кои ќе се 
формираат со посебни одлуки на Собранието на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА 
АСОЦИЈАЦИЈА. 
 За спроведување на предвидените активности, МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА 

АСОЦИЈАЦИЈA ќе користи сопствени средства стекнати од: членарина, проекти, прилози, 

придонеси на членовите на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА, подароци (во 

пари, добра, имотни права), донации, кирии и закупнини, издавачка дејност, приходи од 

инвестиции, заеми, како и други приходи во согласност со закон. Во таа смисла, за секоја 

календарска година МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА ќе изготвува и усвојува 

годишен финансиски план за приходите и расходите кој ќе ги содржи податоците за 

приходите согласно начините на стекнување на средствата, но и расходите за 
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општествената активност, за плати на вработени, за заедничка потрошувачка на 

вработените, хонорари и други материјалните трошоци поврзани со работењето.   

 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 Програмата за дејствување на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА е во 
согласност со целите и задачите утврдени со Актот за основање и Статутот на 
МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА, а за нејзино спроведување се одговорни 
органите на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА. 
 
 
Скопје, 20.4.2018  година              Здружение за остварување на заеднички интереси  

            на банките и унапредување на нивното работење  

             МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА  Скопје 

                          

             ПРЕТСЕДАТЕЛ, 

        КОСТА  МИТРОВСКИ 

 

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


