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I. За	МАКЕДОНСКА	БАНКАРСКА	АСОЦИЈАЦИЈА	Скопје	

МАКЕДОНСКАТА	БАНКАРСКА	АСОЦИЈАЦИЈА	своето	основачко	собрание	 	 го	одржа	 	на		
20-ти	април	2018	година	во	Скопје.	

	 Здружението	 за	остварување	на	 заеднички	интереси	на	банките	и	 унапредување	на	
нивното	работење	МАКЕДОНСКА	БАНКАРСКА	АСОЦИЈАЦИЈА	 	Скопје	 	е	 	правен	наследник	
на	 Здружение	 на	 банкарство,	 	 кое	 делуваше	 како	 стручен	 облик	 на	 организирање	 и	
работење	 во	 рамките	 на	 Стопанската	 комора	 на	 Македонија,	 а	 кое	 имаше	 неминовна	
потреба	од	трансформација	во	самостоен	правен	субјект	по	примерот	и	искуствата	на	сите	
останати	земји,	како	од	Европската	Унија,	така	и	од	нашиот	регион.	

Основачи	на	МАКЕДОНСКАТА	БАНКАРСКА	АСОЦИЈАЦИЈА	се	правни	лица	–	15	банки	и	2	
штедилници	основани	во	Република	Северна	Македонија,	кои	работат	согласно	одредбите	
од	Законот	за	банките	и	поединечните	акти	донесени	од	гувернерот	на	Народната	банка	
на	Република	Северна	Македонија.	

На	 Основачкото	 собрание	 за	 Претседател	 на	 МАКЕДОНСКАТА	 БАНКАРСКА	
АСОЦИЈАЦИЈА	во	наредниот	четири	годишен	период	едногласно	беше	избран	г-дин	Коста	
Митровски,	Главен	извршен	директор	и	Претседател	на	Управниот	одбор	на	Универзална	
Инвестициона	банка	АД	Скопје.	

За	Заменик-претседател	беше	избран	 г-дин	Тони	Стојановски,	 Генерален	директор	 за	
управување	со	ризици	и	член	на	Управниот	одбор	на	Стопанска	Банка	АД	Скопје.		

За	Извршен	 секретар	 беше	избрана	 г-ѓа	Милена	Перчинкова,	 претходно	 секретар	 на	
Здружение	на	банкарство	при	Стопанската	комора	на	Македонија.	

Како	постојани	работни	 тела	 во	рамки	на	МАКЕДОНСКАТА	БАНКАРСКА	АСОЦИЈАЦИЈА	
со	самото	нејзино	основање	се	формираа	следните	комисии:	

- Комисија	за	спречување	перење	пари	и	усогласеност	со	прописи;	

- Правна	комисија;	

- Комисија	за	сметководство,	даноци	и	МСФИ;	

- Комисија	за	ризици;	

- Комисија	за	ликвидност;	
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- Комисија	за	платен	промет	во	земјата	и	во	странство;	

- Комисија	за	документарно	работење;	

- Комисија	за	информативна	сигурност.	

На	седницата	одржана	на	05.7.2018	година	Собранието	на	МАКЕДОНСКАТА	БАНКАРСКА	
АСОЦИЈАЦИЈА	Скопје		донесе	Одлука	за	прием	на:		

- Клириншка	куќа	Клириншки	интербанкарски	системи	АД	Скопје	и		
- Македонско	кредитно	биро	АД	Скопје		

како	нови	членови	на	МАКЕДОНСКА	БАНКАРСКА	АСОЦИЈАЦИЈА	Скопје.	

На	 	 третата	 седница	 на	 Собранието	 на	 	 МАКЕДОНСКА	 БАНКАРСКА	 АСОЦИЈАЦИЈА	
Скопје,	 одржана	 на	 	 22.8.2018	 година,	 едногласно	 беше	 прифатен	 предлогот	 за		
формирање	Комисија	за	работење	со	хартии	од	вредност.	

Така,	 на	 крајот	 на	 2018	 година	МАКЕДОНСКА	 БАНКАРСКА	 АСОЦИЈАЦИЈА	 Скопје	 брои		
деветнаесет	 членови	 кои	 специфичните	 интереси	 во	 одредена	 дејност	 ги	 остваруваат	
преку	работата	на	деветте	комисии.	

МАКЕДОНСКА	БАНКАРСКА	АСОЦИЈАЦИЈА	Скопје	е	асоцијативна	членка	на	Европската	
банкарска	федерација	со	седиште	во	Брисел,	Кралство	Белгија.	

II. РЕАЛИЗИРАНИ	АКТИВНОСТИ	

1. Работа	на	Собранието	и	Комисиите	на	МАКЕДОНСКА	БАНКАРСКА	АСОЦИЈАЦИЈА	
Скопје	

Собранието	 на	 МАКЕДОНСКАТА	 БАНКАРСКА	 АСОЦИЈАЦИЈА	 Скопје	 согласно	 Статутот	
своите	 активности	 ги	 спроведуваше	 преку	 седници	 на	 кои,	 под	 раководство	 на	
Претседателот	и	Заменик	претседателот,	 	се	разгледуваа	работи	кои	се	во	надлежност	на	
Собранието	и	се	донесуваа		одлуки		битни	за	работата	на	здружението.	
Собранието	како	највисок	орган	во	текот	на	годината	беше	запознавано	за	реализираните	
активности,	а	особено	со	работата	и	активностите	на	комисиите	и	на	Европската	банкарска	
федерација.			
Собранието	во	2018	година	одржа	осум	седници.		

	 	 	 	 	 Комисиите	 на	 МАКЕДОНСКА	 БАНКАРСКА	 АСОЦИЈАЦИЈА	 Скопје	 редовно	 оржуваа	
состаноци	 и	 преку	 доставување	 предлози	 до	 Собранието	 дадоа	 значаен	 	 придонес	 кон	
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конструирањето	 на	 најважните	 закони	 од	 доменот	 на	 банкарскиот	 сектор,	 како	 што	 се	
Законот	 за	 изменување	 на	 дополнување	 на	 Законот	 за	 банките,	 Законот	 за	 спречување	
перење	 пари	 и	 финансирање	 на	 тероризам,	 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.	

За	одбележување	е	и	работата	на	работна	група	во	која	учествуваа	претставници	на	
комисииите	 на	 МАКЕДОНСКА	 БАНКАРСКА	 АСОЦИЈАЦИЈА,	 Управата	 за	 јавни	 приходи	 и	
Министерството	за	финансии	која	беше	формирана	заради	реализирање	на	проектот	на	
Владата	за	е-даночна	пријава.		

Не	помалку	важно	е	и	учеството	на	работната	група	составена	од	претставници	на	
МАКЕДОНСКАТА	 БАНКАРСКА	 АСОЦИЈАЦИЈА	 во	 проектот	 на	 НБРСМ	 за	 финансиско	
известување	ИСИДОРА.	

Беше	 воспоставена	 соработка	 и	 беа	 одржани	 состаноци	 со	 претставници	 на	
Комората	на	извршители	и	Комората	на	проценувачи.	

Претставници	 на	 МАКЕДОНСКАТА	 БАНКАРСКА	 АСОЦИЈАЦИЈА	 учествуваа	 со	 свои	
презентации	на	семинари,	тркалезни	маси	и	јавни	расправимеѓу	кои	и	семинарот	на	тема	
“Со	 рано	 идентификување	 и	 брзо	 реагирање	 кон	 долгот,	 до	 поефикасна	 наплата”	
организиран	за	вработени	во	Управата	за	јавни	приходи	како	и	семинарот	организиран	од	
Комората	на	извршители	на	Република	Северна	Македонија.	

2. Соработка	со	институции,	здруженија,	асоцијации	и	меѓународна	соработка		

	 МАКЕДОНСКАТА	БАНКАРСКА	АСОЦИЈАЦИЈА	од	самиот	почеток	на	своето	постоење	
воспостави	 одлична	 соработка	 со	 Министерството	 за	 финансии	 на	 Република	 Северна	
Македонија.	 	 Остварената	 соработка	 со	 сите	 министерства	 и	 државни	 институции	 во	
Република	Северна	Македонија		е	на	високо	ниво.		

МАКЕДОНСКАТА	 БАНКАРСКА	 АСОЦИЈАЦИЈА	 и	 Народната	 банка	 на	 Република	
Северна	 Македонија	 склучија	 меморандум	 за	 соработка	 во	 сферата	 на	 финансиската	
едукација	 на	 населението	 во	 земјата.	 Согласно	 со	 одредбите	 од	 меморандумот,	 во	
натамошниот	период,	НБРСМ	и	МБА,	заеднички	ќе	преземат	низа	активности	коишто	ќе	
бидат	 насочени	 кон	 подигнување	 на	 нивото	 на	 финансиска	 писменост,	 како	 и	
унапредување	 и	 развивање	 на	 финансиската	 инклузија	 на	 популацијата.	 Во	 рамки	 на	
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соработката	ќе	се	преземат	и	активности	за	поголема	информираност	на	населението	за	
банкарските	услуги	во	земјава.	

МАКЕДОНСКАТА	БАНКАРСКА	АСОЦИЈАЦИЈА	исто	така	склучи	меморандуми	за	соработка	
со	 Министерството	 за	 образование	 и	 наука	 на	 Република	 Северна	 Македонија	 и	
Комисијата	 за	 хартии	 од	 вредност	 на	 Република	 Северна	 Македонија.	 Меморандумите	
главно	 се	 однесуваат	 на	 соработката	 во	 сферата	 на	 финансиската	 едукација	 на	младата	
популација,	како	и	на	други	прашања	сврзани	со	финансиската	писменост	на	населението.	

Меморандум	за	соработка	беше	склучен	и	со	АЦИ	Македонија-	Здружение	на	финансиски	
пазари.		

МАКЕДОНСКАТА	 БАНКАРСКА	 АСОЦИЈАЦИЈА	 како	 асоцијативна	 членка	 на	 Европската	
банкарска	федерација	со	седиште	во	Брисел,	на	27-ми	и	28-ми	мај	2018	година	во	Скопје	
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	федерација,	присуствуваа	претставници	на	банкарски	асоцијации,	асоцијативни	
членки	и	членки	на	Европската	банкарска	асоцијација	од	повеќе	земји	–	Азарбејџан,	Босна	
и	Херцеговина,	Бугарија,	Германија,	Турција,	Хрватска,	Чешка.	
Сајбер	 безбедноста	 и	 ризиците	 кои	 ги	 носи	 дигитализацијата,	 законите	 против	 перење	
пари,	 новата	 регулатива	 за	 заштита	 на	 лични	 податоци,	 Базелскиот	 договор	 беа	 дел	 од	
темите	на	состанокот	на	асоцијативните	членки	на	Европската	банкарска	федерација.	На	
вечерата	организирана	за	гостите	покрај	претставниците	на	Управните	одбори	на	банките	
и	 поранешниот	 гувернер	 Димитар	 Богов	 присуствуваше	 и	 д-р	 Драган	 Тевдовски,		
Министер	за	финансии	во	Владата	на	Република	Северна		Македонија.	

Претседателството	на	МАКЕДОНСКАТА	БАНКАРСКА	АСОЦИЈАЦИЈА	присуствуваше	на		47-
миот	 состанок	 на	 асоцијативните	 членки	 на	 Европската	 банкарска	 федерација	 што	 се	
одржа	во	Брисел,	Кралство	Белгија.		

3. Финансиска	едукација	

МАКЕДОНСКАТА	 БАНКАРСКА	 АСОЦИЈАЦИЈА	 го	 потврди	 учеството	 во	 проектот	 на	
Европската	банкарска	федерација	за	финансиска	едукација	на	младите	“Европски	квиз	на	
пари”.	
Како	земја,	Република	Северна	 	Македонија	се	вклучува	во	второто	издание	на	овој	квиз,	
чија	 основна	 цел	 е	 финансиска	 едукација	 на	 учениците	 на	 возраст	 од	 тринаесет	 до	
петнаесет	години.		
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„Европскиот	квиз	на	пари“	се	одвива	во	две	фази	–	првата	се	националните	натпревари	
во	секоја	земја	поединечно,	а	втората	е	европското	финале.	

	Националниот	натпревар	во	нашата	земја	ќе	се	одржи	во	рамки	на	Европската	недела	
на	парите	а	најдобрите	двајца	ученици	ќе	 ја	претставуваат	нашата	земја	на	финалето	во	
Брисел,	Кралство	Белгија.		

4. Односи	со	јавноста		

МАКЕДОНСКАТА	 БАНКАРСКА	 АСОЦИЈАЦИЈА	 се	 залага	 за	 транспарентност	 и	 за	
навремено	информирање		на	јавноста	за	разни	аспекти	од	работењето	на	асоцијацијата.	
Во	 2018	 година	 информирањето	 се	 вршеше	 преку	 соопштенија	 за	 јавност	 и	 по	 пат	 на	
објавување	содржини	на	интернет-страната	на	здружението	(www.mba.mk).		

На	 интернет-страната	 се	 објавуваа	 најважните	 заклучоци	 од	 одржаните	 седници	 на	
Собранието	 на	 МАКЕДОНСКА	 БАНКАРСКА	 АСОЦИЈАЦИЈА	 ,	 известувања	 за	 одржаните	
состаноци	на	комисиите,	известувања	за	организирани	настани,	презентации,	учество	на	
семинари,	награди	на	членовите,	на	македонски	и	на	англиски	јазик.	

III. ФИНАНСИСКИ	ИЗВЕШТАЈ			

Збирен	преглед	31.12.2018	година МКД

Приходи 4.663.690,00

Трошоци 4.404.468,00

Финансиски	резултат/	EBT 259.222,00

Финансиски	резултат/	EBITDA 271.971,00

Приходи

Приходи	од	чланарина 4.599.710,00

Приходи	од	услуги 61.500,00

Други	приходи 2.449,00

Приходи	од	камати	и	курсни	разлики 31,00

Вкупни	приходи 4.663.690,00
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Трошоци

Трошоци	за	кирија,	комуналии	и	телефон 937.684,00

Трошоци	за	закуп 919.915,00

Мобилен	телефон 12.058,00

Персонални	трошоци 1.124.652,00

Бруто	плати	за	вработени 778.769,00

Бруто	исплати	за	привремено	ангажирани	и	други	трошоци 345.883,00

Канцелариски	трошоци 1.644.455,00

Канцелариски	материјали 121.607,00

ИТ	трошоци 14.664,00

Поштенски	трошоци 2.186,00

Репрезентација 474.650,00

Други	расходи 221.299,00

Заштитни	средства	и	опрема 810.049,00

Транспортни	и	трошоци	за	возила 224.198,00

Транспортни	трошоци	 20.300,00

Такси	превоз 1.293,00

Превоз	во	странство	и	дневници	 202.605,00

Одржување	хигиена	на	работни	простории 11.069,00

Сметководство,	ревизија	и	правни	услуги 49.545,00

Сметководствени	услуги 49.320,00

Адвокатски	и	нотарски	услуги 225,00

Маркетинг	услуги 37.223,00

Други	надворешни	услуги,трошоци 361.261,00

Чланарини 276.723,00

Други	интелектуални	и	здравствени	услуги 84.538,00

Камати	и	финансиски	трошоци 12.749,00

Провизии 11.912,00
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Курсни	разлики 837,00

Други	трошоци 1.632,00

Вкупно	трошоци 4.404.468,00
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