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Градењето на силен банкарски 
сектор во Македонија 
претставува исклучителен 
важен сегмент за целокупниот, 
ефикасен раст на економијата.. 

Во текот на своето работење, 
г-дин Коста Митровски  
го достигнува врвот во 
кариерата во банкарството со 
формирањето на Здружението 
за остварување на заеднички 
интерес на банките и 
унапредување на нивното 
работење МАКЕДОНСКА 
БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА 
Скопје и негово именување од 
страна на Собранието, како 
претседател на Македонска 
банкарска асоцијација.

Г-дин Коста Митровски, преку 
своите умешни активности 
и поддршка од страна на 
банкарскиот сектор успеа 
да го направи гласот на 
банкарите уште посилен, со 
обединување на банкарите 
во стручно, специјализирано 
здружение кое функционира 
како посебно правно лице, а 
не само како стручен облик 
на организирање во рамки 
на Стопанската комора на 
Македонија. 

Македонската банкарска 
асоцијација (МБА) преку својата 
ефикасно-постојана работа 
за кратко време успеа да даде 
значаен придонес кон развој 
на регулативите на правниот 
поредок на државата и на 
многу ефикасен  начин да ги 
артикулира интересите и 
барањата на банкарскиот 
сектор, по примерот и 
искуствата на останатите земји 
во ЕУ и регионот. 

2018-та година беше преодна 
година, во која преку постојан 
труд, несебична поддршка и 
макотрпна работа успеаа да се 
превземат и реализираат многу 
активности и настани преку 
кои се покажува придонесот на 
МБА и г-дин Коста Митровски, 
како нејзин прв претседател.

На 20 април 2018 година се 
одржа основачкото Собрание 
на Македонската банкарска 

асоцијација (МБА) како здружение 
за остварување на заедничките 
интереси на банките и унапредување 
на нивното работење. Основањето на 
Македонската банкарска асоцијација 
како посебно правно лице беше 
едногласно прифатено од сите банки. 
Со тоа Македонската банкарска 
асоцијација стана единственото правно 
лице и облик на здружување преку кое 
нејзините членови ќе дејствуваат и ќе ги 
остваруваат поставените цели и задачи. 
За претседател на МБА едногласно беше 
избран г-дин Коста Митровски со четири 
годишен мандат. За заменик-претседател 
беше избран г-дин Тони Стојановски, 
генерален директор за управување 

со ризици и член на Управен одбор на 
Стопанска Банка АД Скопје. 
“Банкарскиот сектор во Македонија е 
многу важен за целокупната економија 
и оттука сметавме дека овој начин на 
стручно организирање на секторот, 
преку посебен правен субјект ќе може 
да даде многу поголем придонес кон 
развој на регулативата. Во досегашното 
работење на МБА се покажа дека 
ваквата форма на организирање на 
банките на многу подобар начин се 
артикулираат интересите и барањата 
на банкарскиот сектор”, вели г-дин Коста 
Митровски.
Како придружен член во Европската 
банкарска федерација со перспективи 
за полноправно членство во рамките 
на процесот на евроинтеграции 
на Македонија, Здружението на 

ОСНОВАЧКО СОБРАНИЕ НА 
МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА (МБА)

Г
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На 27-ми и 28-ми мај 2018 година во 
Скопје, Македонската банкарска 
асоцијација беше домаќин на 

46-тиот состанок на асоцијативните 
членки на Европската банкарска 
федерација. На состанокот кој го отвори 
и водеше г-дин Вим Мијс, претседател 
на Европската банкарска асоцијација, 
присуствуваа претставници на 
банкарските асоцијации, асоцијативни 
членки и членки на Европската 
банкарска асоцијација од повеќе земји 

– Азарбеџан, Босна и Херцеговина, 
Бугарија, Германија, Турска, Хрватска, 
Чешка.
Претседателот на МБА, г-дин Коста 
Митровски ги поздрави присутните и 
ги запозна со планираните активности 
на МБА, додека заменик претседателот 
на МБА, г-дин Тони Стојановски, одржа 
презентација на тема “Макроекономски 
податоци и развој на банкарскиот сектор 
во Република Македонија”.
Сајбер безбедноста и ризиците кои ги 

носи дигитализацијата, законите против 
перење пари, новата регулатива за 
заштита на лични податоци, Базелскиот 
договор се само дел од темите на 
состанокот на асоцијативните членки на 
Европската банкарска федерација.
На вечерата организирана за гостите 
покрај претставниците на Управните 
одбори на банките, присуствуваше 
и д-р Драган Тевдовски, Министер за 
финансии во Владата на Република 
Македонија. nnn

МБА ДОМАЌИН НА СОСТАНОКОТ НА 
АСОЦИЈАТИВНИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА 

БАНКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА(ЕБФ)

банкарството имаше неминовна 
потреба од трансформација во 
самостоен правен субјект по примерот 
и искуствата на сите останати земји, 
како од ЕУ, така и од нашиот регион.
Македонската банкарска асоцијација, 
чии членки се 15-те банки, 2-те 
штедилници во РМ и две финансиски 
институции , е единствено правно 
лице и облик на здружување преку 
кое нејзините членови дејствуваат и 
ги остваруваат поставените цели и 
задачи и го унапредуваат работењето 
нацелиот банкарски сектор.
Како посебни цели на Асоцијацијата 
се истакнува oлеснувањето и 
унапредувањето на работењето на 

банкарскиот сектор, овозможувајќи 
им на членовите да го зголемат и 
подобрат нивниот резултат, како 
и давање на стручна помош за 
решавање на тековните проблеми 
во дејноста и застапување на 
заедничките интереси на членовите во 
комуникација со Народната банка на 
Република Македонија и сите останати 
надлежни органи за проблемите кои се 
јавуваат како резултат на примената 
на законите,  подзаконските акти и 
мерките во областа на банкарството 
и финансиите. Понатаму, МБА се 
стреми кон 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.
Секој член и сите комисии се дел од  
успехот, а сето ова е надополнето 
со: знаење, напорна работа, 
организација, адаптибилност и 
професионалност. nnn
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На иницијатива на Македонската 
банкарска асоцијација, а во 
соработка со Министерството 

за образование и наука, Народната 
банка на Република Македонија и 
Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија за првпат 
во Македонија ќе се организира 
Европскиот квиз на пари. Станува 
збор за проект на Европската 
банкарска федерација, фокусиран на 

финансиската едукација на учениците 
од 13 до 15 години, а учество можат да 
земат ученици од основните и средните 
училишта.
Европскиот квиз на парите се 
одвива во две фази – првата фаза се 
националните натпревари во секоја 
земја поединечно, а втората фаза е 
европското финале. Националниот 
натпревар во Република Македонија 
ќе се одржи на 27-ми март 2019 година, 

во рамките на Европската недела на 
парите. Најдобрите двајца ученици 
ќе ја претставуваат нашата земја на 
финалето коешто ќе се одржи на 7-ми 
мај 2019 година во Брисел, Белгија.
Натпреварите ќе се реализираат преку 
електронска апликација Кахут (Ka-
hoot!), којашто е едукативна платформа 
на база на игра. Финалниот натпревар 
во Белгија ќе се одвива на мајчиниот 
јазик на учесниците. nnn

Македонската банкарска 
асоцијација работеше и даде 
придонес во подготвување на 

многу закони и подзаконски решенија 
за унапредување на работењето на 
банките како Законот за спречување 
перење пари и финансирање на 
тероризам, Законот за изменување 
на дополнување на Законот за 
банките, Законот за изменување и 

дополнување на Законот за добивка, 
Закон за данокот на личен доход, 
Законот за изменување на Законот за 
заштита на потрошувачите, Законот 
за стечај,Измена на регулатива за 
факторинг, Предлог Закон за заштита на 
личните податоци, Предлог - Законот за 
изменување и дополнување на Законот 
за извршување, Предлог – Законот за 
изменување и дополнување на Законот 

за нотаријат, Законот за финансиски 
инструменти и Законот за проспект 
и обврски за транспарентост на 
издавачите, како и активно членство во 
работната групата за е-даночна пријава, 
проектот на НБРМ за финансиско 
известување ИСИДОРА, работната 
група за зголемување на ефикасноста 
во проецесот на присилната наплата и 
многу други.  nnn

ЕВРОПСКИ КВИЗ НА ПАРИТЕ

РАБОТА НА МНОГУ ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА БАНКИТЕ
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Во својата премиерна година на 
егзистирање, Македонската 
банкарска асоцијација, по 

повод Светскиот ден на штедењето 
31-ви октомври, ги награди 
најдобрите банкарски службеници 
во земјата. На пригодна свеченост, 38 
банкарски службеници, од 15 банки 
и 2 штедилници, и од две финансиски 
институции, добија признание за 
нивната работа и труд. Наградените 
банкарски службеници за таа цел 
добија посебно изработени статуетки 
од МБА. 
На пригодната свеченост присуствуваа 

министерот за финансии, Драган 
Тевдовски, гувернерот на Народната 
банка на РМ Анита Ангеловска – 
Бежовска, вицегувернерот Емилија 
Нацевска и банкарскиот врв во 
земјава.
“Штедачите од нас бараат парите 
да им се сигурни, стабилни, да ја 
добиваат договорената камата, да 
можат, кога ќе им притребаат, во 
секое време да им се на располагање, 
и ние тоа како банкари, како банки 
им го гарантираме и сега и во иднина. 
Зошто? Затоа што имаме стабилни 
банки, стабилен банкарски систем 

со висока ликвидност, високо ниво 
на капитализираност, управни 
одбори составени од професионалци 
со долгогодишно искуство во 
нивното управување, профитабилен 
банкарски сектор, кој сите треба 
да нè радува, затоа што само 
таков тој е гарант за успешност на 
сите економски текови во нашето 
општество”, изјави  претседателот на 
Македонската банкарска асоцијација, 
г-дин Коста Митровски. nnn
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