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Впвед 

На единаесетата седница на Спбраниетп на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА пдржана на 11.06.2019 гпдина д-р Маја Стевкпва- Щтериева беще еднпгласнп 

избрана за нпв претседател на  Аспцијацијата. 

Aктуелнипт Главен финансиски директпр и шлен на Управнипт пдбпр на Кпмерцијална Банка 

АД Скппје дпјде на местптп на Кпста Митрпвски, кпму сппред Статутпт ппради престанпк на 

негпвата функција какп шлен на Управен пдбпр на банка предвреме му заврщи мандатпт.  

Нпвпизбраната претседателка пп назнашуваоетп на функцијата истакна дека 

МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА е  важен шинител вп банкарскипт сектпр вп 

државата и иакп дејствува какп сампстпен субјект релативнп краткп време, вп изминатипт 

перипд реализираще ппвеќе знашајни активнпсти. 

Оспбенп знашаен е успехпт на  претставниците на Република Северна Македпнија, 

младите велещани Виктприја Панпва и Маркп Индилизпв, кпи вп кпнкуренција на финалисти 

пд дваесет и псум еврппски земји гп псвпија втпрптп местп на финалетп на Еврппскипт квиз 

на пари щтп се пдржа вп Брисел, Белгија. 

Ова претставуваще гплем успех не самп за Панпва и Индилизпв, туку и за МАКЕДОНСКАТА 

БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА и нащата земја, афирмирани преку ппстигнатипт резултат на 

медунарпднптп натпреваруваое кпе пп втпрпат гп прганизираще Еврппската банкарска 

федерација.  

Ушествптп вп пвпј еврппски прпект за финасиска едукација какп и присуствп на 

претседателствптп на спстанпците на аспцијативните шленки  дппринеспа за зајакнуваое на 

спрабптката на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА сп Еврппската банкарска 

федерација. 

Впеднп МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА ја прпдплжи впсппставената 

успещна спрабптка сп Нарпдната банка на Република Северна Македпнија, Министерствптп 

за финансии на Република Северна Македпнија и пстанатите државни институции вп 

земјата.  

Прпдплжи и спрабптката сп медунарпдните институции, се пдржаа рабптни  

спстанпци сп мисијата на Медунарпднипт мпнетарен фпнд (на 10.07.2019 и 08.11.2019 

гпдина) и сп претставници на  European Banking Authority (на 13.11.2019 гпдина). 

На 30.09.2019 гпдина имавме рабптна средба сп Претседателпт на Република Северна 

Македпнија, д-р Стевп Пендарпвски, на кпја се дискутираще за знашајни теми за банкарскипт 

сектпр вп нащата земја и предлпжените нпви закпнски рещенија кпи треба да бидат 

успгласени сп правната регулатива на Еврппска Унија. 

На преднпвпгпдищнп дружеое МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА им 

дпдели благпдарници за пспбен придпнес вп рабптата вп 2019 гпдина на: 

https://mba.mk/w/mk/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8/
https://mba.mk/w/mk/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8/
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Бпјана Цветкпвска Паншевска (Кпмерцијална банка АД Скппје) и Дијана Рикалпвска 

(Щпаркасе банка Македпнија АД Скппје) пд Кпмисијата за спрешуваое переое пари и 

успгласенпст сп прпписи,  

Ирена Кузманпска (Охридска банка АД Скппје) пд Кпмисијата за сметкпвпдствп, данпци и 

МСФИ,  

Андреј Ефтимпв (НЛБ банка АД Скппје) пд Кпмисијата за дпкументарнп рабптеое,  

Билјана Митевска( Кпмерцијална банка АД Скппје) пд Кпмисијата за платен прпмет вп 

земјата и странствп,  

Дпрди Палевски( Еурпстандард банка АД Скппе) пд Кпмисијата за рабпта сп хартии пд 

вреднпст и  

Ратка Тиришпвска( Стппанска банка АД Скппје) за кпнтинуираната маркетинг ппддрщка на 

Македпнската банкарска аспцијација. 

 

1. Реализирани активнпсти спгласнп Прпграма за 2019 гпдина за дејствуваое на 

МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА 

 

МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈA за 2019 гпдина ги предвиде следните 

активнпсти: 

- редпвнп пдржуваое седници на Спбраниетп на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА 

АСОЦИЈАЦИЈA ( вп текпт на целата гпдина) 

- ушествп вп Еврппскипт квиз на пари  (јануари/мај 2019) 

- ушествп на 48 спстанпк на аспцијативните шленки на Еврппската банкарска федерација 

( 19-20 мај 2019 вп Баку, Азарбечан) 

- присуствп на гпдищна средба на гувернерите пд регипнпт ( прплет 2019, Хрватска) 

- ушествп на 49 спстанпк на аспцијативните шленки на Еврппската банкарска федерација 

(25 септември 2019 вп Брисел, Белгија)  

- присуствп на Еврппскипт банкарски самит (26 септември 2019 вп Брисел, Белгија)  

- прганизираое прпслава пп ппвпд Светскипт ден на щтедеое (31 пктпмври 2019, 

Скппје) вп спрабптка сп Фпндпт за псигуруваое на деппзити на РМ 

- прганизираое спстанпци сп банкарските аспцијации пд регипнпт заради јакнеое на 

угледпт на МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА (вп текпт на целата гпдина) 

- пснпваое едукативен центар при МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА 

- превземаое активнпсти за администрираое на каматната стапка СКИБОР 

- превземаое активнпсти за ушествп на прпекти  

- прганизираое едукативни настани, рабптилници, кампаои, јавни акции и други 

настани сампстпјнп и вп спрабптка сп сппдветни институции (вп текпт на целата 

гпдина) 
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- ушествп на претставници на кпмисиите на семинари, рабптилници и други настани пд 

пбласта на нивнп рабптеое (вп текпт на целата гпдина) 

- даваое мислеоа дп сите надлежни пргани и институции пп пднпс на ппдгптвени 

текстпви на предлпзи на закпнски, ппдзакпнски прпписи и пстанати акти щтп се 

пднесуваат на рабптеоетп на шленпвите на МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА, ппдгптвуваое иницијативи и бараоа за изгптвуваое на пптребните 

акти и прпписи, пднпснп изменуваое и дппплнуваое на ппстпешки акти и прпписи вп 

спгласнпст сп пптребите и интересите на шленпвите на МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА ( вп текпт на целата гпдина) 

- редпвнп известуваое на јавнпста за рабптеоетп, спппщтенија за текпвните 

активнпсти и прпграмските задаши преку пдржуваое на интернет страница сп 

ажурирани ппдатпци, какп и кпристеое на медиуми (интернет ппртали, пешат, радип 

и телевизија).   

Извещтајпт за реализираните активнпсти вп 2019 гпдина ппфаќа преглед на главните 

активнпсти за  спрпведуваое на Прпграмата за дејствуваое на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА за 2019 гпдина.  

Вп извещтајпт се вклушени активнпстите на прганите на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА, кпмисиите, рабптните групи и Одбпрпт за избпр и следеое на референтни 

банки.  

- редпвнп пдржуваое седници на Спбраниетп на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА 

АСОЦИЈАЦИЈA, пдржани седум седници: 

 Девета седница на Спбрание пдржана на 07.03.2019 гпдина на кпја се 

усвпи Заврщната сметка и Извещтајпт за рабпта за 2018 гпдина и се 

усвпија Правилата за пбјавуваое на наципнална референтна каматна 

стапка – НРКС/верзија 02; 

 Десета седница на Спбрание пдржана на 03.04.2019 гпдина на кпја се 

презентираа текпвните и пшекуваните активнпсти на Кпмисиите на 

МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА; 

 Единаесета седница на Спбрание пдржана на 11.06.2019 гпдина на кпја 

се дпнесе Одлука за кпнстантираое престанпк на функцијата 

Претседател на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА и Одлука за 

избпр на Претседател на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА; 

 Дванаесета седница на Спбрание пдржана на 05.07.2019 гпдина на 

кпја се прифати Инфпрмација за утврдуваое пптреба за 

дппплнителен кадар вп МБА и се пдржа презентација на Funderbeam 

Crowdfunding платфпрма наменета за прибираое на инвестициски/ 

пснпвашки капитал за старт ап или инпвативни кпмпании; 
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 Тринаесета седница пдржана на 16.09.2019 гпдина на кпја беще 

усвпен Извещтајпт за реализирани активнпсти вп првата пплпвина на 

2019 гпдина, прифатен предлпгпт за пптпищуваое Мемпрандум за 

спрабптка сп Банкарската аспцијација на централна и истпшна Еврппа 

– Banking Association for Central and Eastern Europe (BACEE). Беще 

прифатенп бараоетп пд АЦИ Македпнија – Здружение на финансиски 

пазари за регистрираое на седищтетп вп прпстприите на МБА и 

усвпена Одлука за фпрмираое на Кпмисија за шпвешки ресурси; 

 Шетиринаесета седница пдржана на 20.11.2019 гпдина на кпја беще 

дпнесена Одлука за ушествп на МБА на Еврппскипт квиз на пари вп 

2020 гпдина какп и Одлука за прифаќаое на ппнудата на Еурпппинт 

Системс ДОО Белград, Србија за систем за пресметка на СКИБОР.  

На седницата, рабптната група гп пбразлпжи дпбиенипт предлпг за 

нпва структура на пснпвашкипт капитал на фпндацијата АБИТ- 

Академија за банкарствп и инфпрматишка технплпгија Скппје. 

Беще птвпрена дискусија кпја заврщи сп успгласен став на сите 

присутни пднпснп се  дпнесе заклушпк  да не се прифати ппнудата и 

сите ппнатамищни прегпвпри сп АБИТ да се стават вп мируваое; 

 Петнаесета седница пдржана на 27.12.2019 гпдина на кпја беа  

усвпени „Принципи за пдгпвпрнп банкарствп“  беще дпнесена  

Прпграма и Финансиски план за 2020 гпдина какп и Одлука за 

назнашуваое претседаваш и заменик претседаваш на Кпмисијата за 

шпвешки ресурси. 

- ушествп вп Еврппскипт квиз на пари  (јануари/мај 2019): 

 прганизираое на рабптна средба за ппдгптпвка за натпреварпт 

„Еврппски квиз на пари“ на 22.02.2019 гпдина вп Нарпдна банка на 

Република Северна Македпнија (вп натампщнипт текст: НБРСМ) сп 

кпрдинатприте на ушилищтата пријавени на натпреварпт за 

презентираое на материјалпт израбптен пд НБРСМ и Кпмисијата за 

хартии пд вреднпст, 

 ппдгптвени пращаоа за ппдгптвителни тестпви, 

 прганизираое на два ппдгптвителни теста за тестираое на знаеоетп на 

пријавените ушеници: 

 прв ппдгптвителен тест пдржан на 13.03.2019 гпдина, 

 втпр ппдгптвителен тест пдржан на 20.03.2019 гпдина 

 ппдгптвени пращаоа за наципналнипт натпревар, 

 прганизираое на наципналнипт натпревар „Еврппски квиз на пари“ на 

27.03.2019 гпдина вп прпстприите на Екпнпмски факултет-Скппје на кпј 
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ушествуваа 150 класа – 300 ушеници  пд пснпвните и средните ушилищта 

на Република Северна Македпнија и нивните мемтпри,  

 прганизираое на настан пп ппвпд дпделуваое на Благпдарници за 

пспбен придпнес при спрпведуваое на натпреварпт „Еврппски квиз на 

пари“ на 16.04.2019 гпдина, 

 ушествп на ппбедниците на наципналнипт натпревар „Еврппски квиз на 

пари“ на рабптилница прганизирана пд страна на Еврппска банкарска 

федерација вп Брисел, Кралствп Белгија на 06.05.2019 гпдина, 

 ушествп на финалетп на „Еврппскипт квиз на пари“ на 07.05.2019 гпдина 

вп Брисел, Кралствп Белгија и псвпјуваое на втпрп местп, 

 ушествп на ппбедниците на наципналнипт натпревар на утринска 

прпграма на МРТ 1, ТЕЛМА, СИТЕЛ телевизија, 

 прганизираое на заврщен настан на 12.06.2019 гпдина  и наградуваое 

на ппбедниците на наципналнипт натпревар „Еврппски квиз на пари“ за 

псвпенптп втпрп местп на финалетп вп Брисел, Кралствп Белгија 

- ушествп на 48 спстанпк на аспцијативните шленки на Еврппска банкарска федерација 

пд 18-21.05.2019 вп Баку, Република Азербејчан на кпј Заменик претседателпт на 

МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА пдржа презентација на тема: Република 

Северна Македпнија - макрекпнпмијата и развпјпт на банкарскипт сектпр1. 

- присуствп на гпдищна средба на гувернерите пд регипнпт (прплет 2019, Хрватска) 

Претседателпт и Заменик претседателпт на МБА присуствуваа на гпдищна средба на 

гувернерите пд регипнпт  14-15.03.2019 гпдина вп Савудрија, Република Хрватска 

-  ушествп на 49-типт спстанпк на аспцијативните шленки на Еврппската банкарска 

федерација  

Претседателпт и Заменик претседател на МБА присуствуваа на спстанпкпт щтп се 

пдржа на 02.10.2019 вп Брисел, Кралствп Белгија. 

- присуствп на Еврппскипт банкарски самит  

Претседателпт и Заменик претседател на МБА присуствуваа на Еврппскипт банкарски 

самит щтп се пдржа на 03.10.2019 вп Брисел, Кралствп Белгија. 

- прганизираое прпслава пп ппвпд Светскипт ден на щтедеое 31-ви пктпмври вп 

спрабптка сп Фпндпт за псигуруваое на деппзити на РСМ 

На Светскипт ден на щтедеоетп 31-ви пктпмври Македпнската Банкарска Аспцијација 

и Фпндпт за псигуруваое деппзити прганизираа едукативeн настан кпј за цел  имаще 

стимулираое на знаеоата и развиваое на навиките за щтедеое кај младите. Пп 

презентацијата на Еврппскипт квиз на пари, ушениците и студентите ги прпследија 

                                                           
1
 Toni Stojanovski M.Sc., Republic of North Macedonia Macroeconomics and Banking Sector Development, May 2019    
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презентациите на прпмптивните щтандпви на Фпндпт за псигуруваое на деппзити и 

шленките на МБА. 

Традиципналнп, на свешенипт дел пд настанпт им беа дпделени плакети на 

најдпбрите службеници за 2019-та гпдина. Признанија дпбија 37 службеници пд сите 

банки, двете щтедилници, Клиринщка куќа КИБС и Македпнскп кредитнп бирп. 

- прганизираое спстанпци сп банкарските аспцијации пд регипнпт заради јакнеое на 

угледпт на МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА 

 Одржан рабптен спстанпк сп главнипт изврщен директпр на Кпспвската 

банкарска аспцијација, г-дин Петрит Балија, и г-дин Адлум Рамадани, 

пдгпвпрен за медиуми и кпмуникации на 09.10.2019 гпдина   

 Присуствп на Изврщнипт секретар на Аспцијацијата на рабптна средба  

прганизирана пд страна на Гршката банкарска аспцијација вп Атина, 

Република Грција кпја щтп се пдржа на 15 и 16.10.2019 гпдина и на кпја 

беще фпрмиран  Интербанлански фпрум на банкарските здруженија 

 Ушествп на Претседателката и Заменик Претседателпт на 39-тата 

Регипнална Кпнференција на БАЦЕЕ вп Будимпещта, Република 

Унгарија на 28.10.2019 гпдина 

- активнпсти за администрираое на каматната стапка СКИБОР: 

 фпрмираое на Одбпр за избпр и следеое на референтни банки 

 пдржуваое седници на Одбпрпт за избпр и следеое на 

референтни банки на 26.03.2019, 21.06.2019, 27.09.2019 и 

26.12.2019 гпдина, извещтаите пд пдржаните седници се 

пбјавени на веб страната 

 Дпнесена Одлука за прифаќаое на ппнудата на Еурпппинт 

Системс ДОО Белград, Србија за систем за пресметка на 

камтната стапка СКИБОР 

- прганизираое едукативни настани, рабптилници, кампаои, јавни акции и други 

настани сампстпјнп и вп спрабптка сп сппдветни институции (вп текпт на целата 

гпдина), 

 прганизирана рабптна средба за ппдгптпвка за натпреварпт „Еврппски 

квиз на пари“ на 22.02.2019 гпдина вп Нарпдна банка на Република 

Северна Македпнија сп кпрдинатприте на ушилищтата пријавени на 

натпреварпт за презентираое на материјалпт  

 ушествп вп прганизација на „Регипналната кпнференција за фактпринг 

какп алтернативен нашин на финансираое“ вп спрабптка сп прпектпт на 

УСАИД за фактпринг, имплементиран пд Фактпр Труст на 14.05.2019 

гпдина 
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 Презентација на Funderbeam Crowdfunding платфпрма наменета за 

прибираое на инвестициски/пснпвашки капитал за старт ап или 

инпвативни кпмпании пдржана на 05.07.2019 гпдина 

 Презентација пд пбласта на ризици на г-дин Димитрипс Гпранитис, 

Делпит Рпманија пдржана на 04.07.2019 гпдина вп спрабптка сп Делипт 

Скппје, вп прпстприите на Аспцијацијата 

 На 16.07.2019 гпдина пдржан пстанпк сп претставници на АТТФ 

МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА за впсппставуваое на 

спрабптка и кпристеое на пбуки, семинари и тренинзи  пд House of 

Training, Луксембург 

 На 01.08.2019 гпдина министерката за труд и спцијална пплитика Мила 

Царпвска сп свпјпт тим гп прпмпвираще нпвипт Закпн за практиканствп 

пред претставниците на шленките на Македпнската банкарска 

аспцијација.  

 Презентација на тема „Физибилити студија за пптребата пд плеснуваое 

на финансиските трансакции вп синчирпт на дпбавуваши (кппперанти) 

сп фпкус вп аграрнипт сектпр“ вп спрабптка сп Прпектпт на УСАИД за 

развпј на делпвнипт екпсистем и Прпектпт на УСАИД за фактпринг вп 

прпстприите на МБА пдржана на 22.08.2019 гпдина 

 Презентација на Прпграмата на Фпндпт за инпвации и технплпщни 

развпј, пд страна на  директпрпт Јпван Деспптпвски пдржана на 

17.09.2019 гпдина 

 Презентација на тема: „Best practices for managing NPLs in Eastern 

Europe“ вп спрабптка сп ЕОС Матрикс вп прпстприите на Аспцијацијата 

на кпј гпсти презентери беа г-дин Марвин Рамке, шлен на Управнипт 

пдбпр на ЕОС Групацијата задплжен за Истпшна Еврппа и г-да Катерина 

Бпщевска, генерален директпр на ЕОС Матрикс Македпнија и ЕОС 

Матрикс Кпспвп пдржана на 09.10.2019 гпдина 

 Едукативен настан „Заппзнај гп Фпндпт за псигуруваое на деппзити“ 

пдржан вп 04.12.2019 вп центарпт за дизајн и инпвации „Јавна спба“. 

- ушествп на претставници на кпмисиите на семинари, рабптилници и други настани 

пд пбласта на нивнп рабптеое (вп текпт на целата гпдина): 

 ушествп на рабптилници на TAIEX на претставници на Кпмисијата за 

рабптеое сп хартии пд вреднпст 02.2019 

 презентација на 24.01.2019 за имплементација на Прпектпт IPA 2/ EUIF 

2014 „Развпј и реинженеринг на делпвни прпцеси за нпвипт данпшен 

интегриран ИТ систем“  
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 презентација на 31.01.2019 гпдина вп прпстприите на МБА на измените 

на услпвите за дпбиваое на субвенципнирани станбени кредити, 

ппдгптвени пд Министерствптп за финансии, презентирани пд 

министерпт Драган Тевдпвски  

 20-та гпдищна кпнференција на Македпнска берза АД Скппје вп Охрид 

пд 28-29.03.2019 гпдина 

 ушествп на претставници на Кпмисијата за рабптеое сп хартии пд 

вреднпст на првата пфицијална мисија-средба сп претставници пд 

ИНФЕ-ОЕЦД  

 семинар „Трансферни цени – прпмени вп данпшната регулатива за 

трансферни цени и нивнп влијание врз данпшните пбврзници“ на 

14.05.2019 прганизиран пд Делпит Скппје 

 тркалезна маса „Спрпведуваое на изврщуваое над недвижен импт 

ппищан вп лист за предбележба на градба (шлен 205-а) на 18.05.2019 

 присуствп на семинар на Кпмпрата на изврщители на тема изврщуваое 

врз пснпва на лист за предбележуваое пдржан вп Струга на 18-

19.05.2019 гпдина 

 на 28.05.2019 гпдина централен настан пред платптп на 

Министерствптп за финансии ппд мптптп “Едуцирај се, забавувај се” 

 ушествп вп реализацијата на Денпвите на финансиската писменпст, кпи 

се пдржаа пд 29 дп 31 мај 2019 гпдина, вп прганизација на Нарпдната 

банка и другите регулатпрни финансиски институции 

 свешен настан вп прпстприите на Нарпдна банка пп ппвпд заврщуваое 

на Денпвите на финансиска писменпст и дпделуваое на награди на 

ппбедниците на Еврппскипт квиз на пари на 31.05.2019 

 присуствп на спстанпкпт на Групата за финансиска едукација на 

Еврппската Банкарска Федерација 03-04.06.2019 гпдина вп Белград, 

Република Србија 

 Кпнференција за плаќаоата и пазарната инфраструктура: Отвпрени 

врати за менуваое на платежнипт пејсаж, 3-5 јуни 2019 гпдина, Охрид 

 присуствптп на семинарпт на Кпмпра на изврщители 18-19.05.2019 

гпдина 

 Присуствп на рабптна средба пдржана на 10.07.2019 гпдина на фпкус 

група за прпцедурите за следеое, мпнитприраое и наспшуваое на 

климатските финансии вп Република Северна Македпнија какп дел пд  

прпектпт: "Ппддрщка за управуваое сп ефективен наципнален 

кппрдинативен механизам за Зеленипт климатски фпнд” ппддржан пд 

Кабинетпт на Заменик претседателпт на Владата задплжен за 
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екпнпмски пращаоа, вп улпга на Наципналнп назнашен прган за 

Зеленипт климатски фпнд 

 Ушествп на шленпви пд Кпмисијата за рабптеое сп хартии пд вреднпст 

на рабптилница на тема  „Предизвици при спрпведуваоетп на 

Директивата 2014/65/ЕУ за пазари на финансиски инструменти 

(МИФИД2) пдржана на 24.09.2019 гпдина 

 Ушествп на Заменик претседавашпт на Правната Кпмисија, Гпразд 

Ппппвски и Тепдпра Гущкпва-Прпданпва, шлен на Правната Кпмисија на 

Конференција за балканска извршна исправа, пдржана на 16.10.2019  

вп Будва, Црна Гпра на ппкана на Кпмпрата на изврщители на РСМ 

- даваое мислеоа дп сите надлежни пргани и институции пп пднпс на ппдгптвени 

текстпви на предлпзи на закпнски, ппдзакпнски прпписи и пстанати акти щтп се 

пднесуваат на рабптеоетп на шленпвите на МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА, ппдгптвуваое иницијативи и бараоа за изгптвуваое на пптребните 

акти и прпписи, пднпснп изменуваое и дппплнуваое на ппстпешки акти и прпписи 

вп спгласнпст сп пптребите и интересите на шленпвите на МАКЕДОНСКАТА  

БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА ( вп текпт на целата гпдина): 

Дпставени мислеоа и забелещки на Закпнпт за спрешуваое на кпрупција и судир на 

интереси, Одлуката за идентификација на клиенти, Упатствптп за ппстапуваое пп 

финансиски рестриктивни мерки прптив терпризам и прплиферација, Закпнпт за 

измени и дппплнуваое на Закпнпт за прпцена, Закпнпт за девизнп рабптеое пп 

влегуваое вп сила на Одлуката за премин вп втпрата фаза на аспцијација меду РСМ и 

ЕЗ и нејзините шленки, Одлуката за метпдплпгија за утврдуваое на адекватнпста на 

капиталпт, Упатствптп за нашинпт на рабптеое сп ХВ за брпкерските куќи и пвластени 

банки надвпр пд РСМ, Закпнпт за данпк на лишен дпхпд, Закпнпт за финансиски 

инструменти, Закпнпт за прпспекти за хартии пд вреднпст и пбврски на издавашите за 

транспарентнпст. 

Дп Претседателпт на Владата и Заменик на Претседателпт на Владата на Р.С. 

Македпнија се дпставени кпментари и забелещки на рабптнипт текст на Закпнпт за 

платежни услуги и платни системи. 

 спрабптка сп Министерствптп за финансии, Министерствптп за правда, 

Нарпдната банка на Република Северна Македпнија, Кпмисијата за 

хартии пд вреднпст, Управата за финансискп разузнаваое, Централнипт 

Регистар на РСМ, Кпмпрата на изврщители, Кпмпрата на прпценуваши, 

Нптарската Кпмпра, Фпндпт за псигуруваое на деппзити, Македпнска 

берза, Централен деппзитар за хартии пд вреднпст 

- редпвнп известуваое на јавнпста за рабптеоетп, спппщтенија за текпвните 

активнпсти и прпграмските задаши преку пдржуваое на интернет страница сп 
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ажурирани ппдатпци, какп и кпристеое на медиуми (интернет ппртали, пешат, 

радип и телевизија 

МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА се залага за транспарентнпст и за 

навременп инфпрмираое  на јавнпста за најзнашајните  аспекти пд рабптеоетп на 

аспцијацијата. Вп 2019 гпдина инфпрмираоетп се врщеще преку спппщтенија за 

јавнпст и пп пат на пбјавуваое спдржини на интернет-страната на здружениетп 

(www.mba.mk).  

На интернет-страната се пбјавуваа најважните заклушпци пд пдржаните седници на 

Спбраниетп на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА , известуваоа за пдржаните 

спстанпци на кпмисиите, известуваоа за прганизирани настани, презентации, ушествп 

на семинари, награди на шленпвите, на македпнски и на англиски јазик 

- други активнпсти: 

 Дневнп пбјавуваое на референтната каматна стапка СКИБОР 

 Месешнп пбјавуваое на Наципналната каматна стапка НРКС 

На 24.07.2019 гпдина е склушен Дпгпвпр за ИТ ппрема сп АД Македпнски телекпм АД Скппје 

за кпристеое на услугата windows 10 pro. 

 Какп ппстпјани рабптни тела вп рамки на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА 

функципнираат следните кпмисии: 

- Кпмисија за спрешуваое переое пари и успгласенпст сп прпписи, 

- Правна кпмисија, 

- Кпмисија за сметкпвпдствп, данпци и МСФИ, 

- Кпмисија за ризици, 

- Кпмисија за ликвиднпст, 

- Кпмисија за платен прпмет вп земјата и вп странствп, 

- Кпмисија за дпкументарнп рабптеое, 

- Кпмисија за инфпрмативна сигурнпст, 

- Кпмисија за рабптеое сп хартии пд вреднпст, 

- Кпмисија за шпвешки ресурси. 

Вп 2019 гпдина Кпмисиите при МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА имаат 

пдржанп 47 спстанпци и тпа: 

- Кпмисија за спрешуваое переое пари и успгласенпст сп прпписи: 

1. спстанпк пдржан на 08.04.2019 гпдина сп експерти пд Спветпт за 

Еврппа, Кралствп Белгија за ВС вп прпстприите на Управата за 

финансискп разузнаваое,  

2. спстанпк пдржан на 18.04.2019 гпдина  

3. спстанпк пдржан на 21.06.2019 гпдина  

http://www.mba.mk/
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4. спстанпк пдржан на 18.09.2019 гпдина  

5. спстанпк пдржан на 27.09.2019 гпдина  

6. спстанпк пдржан на 18.10.2019 гпдина сп Управата за финансискп 

разузнаваое, претставници на Нарпдна банка и шленпвите на 

Управните Одбпри на шленките на МБА вп прпстприите на 

Аспцијацијата на тема примената на Закпнпт за спрешуваое переое 

пари и финансираое на терпризам вп пднпс на регулацијата на 

нерезидентните сметки 

7. спстанпк пдржан на 21.10.2019 гпдина сп Кпмисијата за платен прпмет 

вп земјата и странствп за примената на Закпнпт за спрешуваое переое 

пари и финансираое на терпризам вп пднпс на регулацијата на 

нерезидентните сметки 

8. спстанпк пдржан на 12.11.2019 гпдина  

9. спстанпк пдржан на 27.11.2019 гпдина сп директпрпт на Управата за 

финансискп разузнаваое, г-дин Блажп Трендафилпв 

10. спстанпк пдржан на 02.12.2019 гпдина 

11.  спстанпк пдржан на 23.12.2019 гпдина 

- Правна кпмисија: 

1. спстанпк пдржан на 11.03.2019 гпдина сп Кпмпрата на изврщители за 

нпвите пбрасци спгласнп Закпнпт за именуваое и дппплнуваое на 

Закпнпт за изврщуваое вп прпстприите на Кпмпрата, 

2. спстанпк пдржан на 24.04.2019 гпдина  

3. спстанпк пдржан на 23.09.2019  

4. спстанпк пдржан на 28.10.2019 

5. спстанпк пдржан на 19.12.2019  

- Кпмисија за сметкпвпдствп, данпци и МСФИ: 

1. спстанпк пдржан на 11.03.2019 гпдина сп претставници на Кпмисијата 

за ризици за иницијативата вп врска сп Одлуката за метпдплпгија за 

утврдуваое на адекватнпста на капиталпт и нејзината примена пп 

измените на Одлуката за метпдплпгија за кредитен ризик применлива 

пд 01.07.2019, 

2. спстанпк пдржан на 11.03.2019 гпдина  

3. спстанпк пдржан на 02.10.2019 

- Кпмисија за ризици:  

1. спстанпк пдржан на 11.03.2019 гпдина сп претставници на Кпмисијата 

за сметкпвпдствп, данпци и МСФИ за иницијативата вп врска сп 

Одлуката за метпдплпгија за утврдуваое на адекватнпста на капиталпт 
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и нејзината примена пп измените на Одлуката за метпдплпгија за 

кредитен ризик применлива пд 01.07.2019, 

2. спстанпк пдржан на 28.03.2019 гпдина  

3. спстанпк пдржан на 01.11.2019 гпдина 

- Кпмисија за ликвиднпст: 

1. спстанпк пдржан на 09.04.2019 гпдина  

2. спстанпк пдржан на29.11.2019 гпдина  

 

- Кпмисија за платен прпмет вп земјата и вп странствп 

1. 23.08.2019 – Спстанпк на Претседателката на МБА сп шленпвите на 

Кпмисиите вп врска сп Закпнпт за платежни услуги  

- Кпмисија за дпкументарнп рабптеое: 

1. спстанпк пдржан на 12.03.2019 гпдина сп Царинската управа 

2. спстанпк пдржан на 23.04.2019 гпдина  

3. спстанпк пдржан на 24.10.2019 гпдина 

4. спстанпк пдржан на 14.11.2019 гпдина 

5. на 26.11.2019 гпдина спстанпк сп претставници пд Јавнп претпријатие 

за државни патищта  

6. на 05.12.2019 гпдина спстанпк сп претставници на Царинска Управа 

7. на 12.12.2019 гпдина спстанпк сп претставници на Заедница на 

Единиците на Лпкалната Сампуправа на Република Северна 

Македпнија (ЗЕЛС) 

8. на 25.12.2019 гпдина спстанпк сп претставници пд Министерствптп за 

трансппрт и врски  

- Кпмисија за инфпрмативна сигурнпст: 

1. спстанпк пдржан на 15.05.2019 гпдина  

2. спстанпк пдржан на 07.06.2019 гпдина  

3. спстанпк пдржан на 25.09.2019 гпдина  

4. спстанпк пдржан на 25.10.2019 гпдина 

5.  на 03.12.2019 гпдина - скајп спстанпк сп претставници пд Кпмисијата за 

инфпрмативна сигурнпст, изврщнипт секретар и г-дин Чај Тикам за 

финтех и дигиталната трансфпрмација вп банкарскипт сектпр вп РСМ 

- Кпмисија за рабптеое сп хартии пд вреднпст: 

1. спстанпк пдржан на 15.03.2019 гпдина , 

2. спстанпк пдржан на 19.03.2019 гпдина , 

3. спстанпк пдржан на 20.06.2019 гпдина , 

4. спстанпк пдржан на 08.07.2019 гпдина , 

5. спстанпк пдржан на 09.07.2019 гпдина , 
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6. спстанпк пдржан на 10.07.2019 гпдина , 

7. спстанпк пдржан на 19.03.2019 гпдина , 

8. спстанпк пдржан на 12.12.2019 гпдина , 

- Кпмисија за шпвешки ресурси 

1. спстанпк пдржан на 25.11.2019 на кпј беще предлпжен претседаваш и 

заменик претседаваш на Кпмисијата и се разгледа Делпвникпт на 

рабпта  

 Вп рамките на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА мпже да се прганизираат и да 

дејствуваат ппстпјани и ппвремени рабптни тела, пдбпри и други пблици на прганизираое и 

рабптеое, заради ефикаснп пстваруваое на специфишните интереси вп пдредена дејнпст. Вп 

2019 гпдина вп рамките на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА функципнираа следните 

пблици на прганизираое и рабптеое: 

- Рабптна група за прпектпт на НБРСМ за финансискп известуваое ИСИДОРА 

- Одбпр за избпр и следеое на референтни банки 

- Рабптна група за згплемуваое на ефикаснпста вп прпцеспт на присилна наплата при 

НБРСМ 

- Рабптна група за утврдуваое предлпг за спрабптка ппмеду АБИТ и МБА 

- Рабптна група за предлпг - Закпн за финансиски инструменти 

- Рабптна група за разгледуваое на мпжнпстите и пптенцијалните аспекти за закпнскп 

уредуваое на криптпвалутите, криптпсредствата, пднпснп виртуелните средства вп 

целпст вп Управата за финасискп разузнаваое 

 Спгласнп склушенипт Мемпрандум за спрабптка сп АЦИ Македпнија – Здружение на 

финансиски пазари, АЦИ Македпнија – Здружение на финансиски пазари вп 2019 гпдина 

има пдржанп 5 спстанпци Изврщнипт и Надзпрнипт пдбпр на здружениетп вп прпстприите 

на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА. 

2. Склучени Мемпрандуми за спрабптка  

 

 МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА вп 2019 гпдина има склушенп Мемпрандум 

за спрабптка сп: 

- Македпнска берза на хартии пд вреднпст АД Скппје на 31.05.2019 гпдина,  

- Централен деппзитар за хартии пд вреднпст АД Скппје на 31.05.2019 гпдина 

- Банкарската аспцијација на централна и истпшна Еврппа – Banking Association 

for Central and Eastern Europe (BACEE) на 28.10.2019 гпдина 
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3. Финансиски извештај за 2019 гпдина 

  

За спрпведуваое на предвидените активнпсти вп Прпграмата за дејствуваое за 2019 

гпдина, спгласнп финансискипт план на Македпнската банкарска аспцијација за 2019 гпдина  

се кпристени средствата спбрани пд шленарина.  

 2018 2019 

Прихпди 4.663.690,00 7.480.545,00 

Трпщпци 4.404.468,00 6.081.036,00 

Финансиски резултат/ EBT 259.222,00 1.399.509,00 

Финансиски резултат/ EBITDA 271.971,00 1.432.165,00 

  

Прихпди   

Прихпди пд шланарина 4.599.710,00 7.235.058,00 

Прихпди пд услуги 61.500,00 / 

Други прихпди 2.449,00 / 

Пренпс  245,427,00 

Прихпди пд камати и курсни разлики 31,00 60,00 

Вкупни прихпди 4.663.690,00 7.480.545,00 

  

Трпшпци   

Канцелариски материјали 119.133,00 33.598,00 

Услуги за пдржуваое, ИТ и други 26.298,00 105.080,00 

Превпз, телефпн, ПТТ 41.548,00 514.442,00 

Трпщпци за репрезентација 733.172,00 724.265,00 

Наем на прпстпр и ппрема 919.915,00 1.629.157,00 

Банкарски услуги, нптарски трпщпци 12.974,00 45.088,00 

Службен пат 228.319,00 568.533,00 

Сметкпвпдствени услуги 49.320,00 138.296,00 

Услуги пп дпгпвпр на делп, маркетинг услуги и др. 408.248,00 277.097,00 

Набавка на мебел, кпмпјутер.. 810.049,00 32.796,00 

Плата 778.769,00 1.673.893,00 

Шланарина ЕБФ 276.723,00 338.818,00 

Вкупнп трпщпци 4.404.468,00 6.081.036,00 
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Финансискипт резултат на МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА за 2019 гпдина  изнесува 

1.399.509,00 денари.  

Отстапуваоетп пд дпнесенипт финансискипт план за 2019 – финански резултат вп изнпс пд 

106.409,00 денари е ппради делумнп реализираое на ушествп на претставници на 

кпмисиите на семинари, рабптилници и други настани пд пбласта на нивнп рабптеое 

пднпснп ппниски трпщпци кај ставката службен пат какп и ппмали трпщпци пд 

предвидените кај ставките репрезентација и плата.  

 

Заклучпк 

Вп 2019 гпдина ппради заклушпкпт на Спбраниетп ппврзан сп ппнудата на Академија 

за банкарствп и инфпрматишка технплпгија Скппје АБИТ и правнптп мислеое вп врска сп 

ушествп на прпекти дпбиенп пд Правната кпмисија не се реализираа активнпстите 

предвидени вп Прпграмата за пснпваое едукативен центар и за превземаое активнпсти за 

ушествп на прпекти. 

Вп втпрата гпдина на свпетп ппстпеое МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА 

решиси целпснп ја реализираще усвпената Прпграмата за дејствуваое на МАКЕДОНСКА 

БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА за 2019 гпдина. 

 

 

 


