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Вовед 

 

Македонската банкарска асоцијација на самиот почеток на корона – кризата во меѓународни 

рамки, уште на 03 март 2020 година, кога коронавирусот не беше појавен во нашата земја, а 

не беше прогласена ни пандемија од страна на Светската здравствена организација, одржа 

седница на која се дискутираше за утврдување насоки за заштита и превенција од ширење 

на COVID-19. Се изготви заедничка листа на мерки и препораки за превенција од ширење на 

болеста кои се однесуваа на вработените на членките и секако на клиентите, со цел 

обезбедување поголема заштита на нивното здравје, како и придонес за поголема заштита 

на јавното здравје. 

Потоа, исто така на самиот почеток на корона-кризата, Македонската банкарска асоцијација 

воспостави протокол за редовна канализирана комуникација со стручните служби на 

Народната банка и со лицето задолжено за односи со јавноста од Кабинетот на гувернерката 

на Народната банка, во врска со сите активности коишто требаше да се преземат во 

консултација со централната банка, а се поврзани со корона-кризата.   

Истовемено, ваква канализирана комуникација беше воспоставена и со Кабинетот на  

заменикот на Претседателот на Владата на РСМ, задолжен за економски прашања и 

координација со економските ресори и Министерството за финансии.  

Владата на РСМ донесе четри пакети економски мерки за справување со кризата за да се 

сочуваат колку што може повеќе работните места на граѓаните и да му се помогне на 

стопанството. Првиот и вториот пакет економски мерки  беа мерки за спас на работните 

места и  помош на стопанството. 

Тука  важна улога имаше нашата членка - Развојната банка на СМ преку која се реализираа 

дел од овие мерки односно се овозможија  13,7 милиони евра кредити без камата и без 

трошоци за администрирање и 50 милиони евра евтини кредити од кредитната линија на 

Развојната банка на СМ и Европската инвестициона банка. 

Девет наши членки банки се вклучија во проектот за издавање домашна платежна картичка 

како дел од третиот и четвртиот пакет економски мерки преку кој државата доделува 

финансиска поддршка на определени групи граѓани со цел стимулирање на потрошувачката 

во услови на COVID-19.  

За да се овозможи поголема заштита на здравјето на сите корисници на банкарски услуги, 

особено на повозрасните граѓани во соработка со Народната банка и Владата беше воведен 

нов системски пристап при исплатата субвенциите за тутун, месечните пензии и социјалната 

помош односно истите во делот на готовинската исплата се исплаќаа според висината на 

примањата или првата буква на презимето, по групи.  
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Како општествено одговорни финансиски институции, голем дел од нашите членки ги укинаа 

провизиите за плаќања по електронски пат и воведоа повеќе други поволности за 

клиентите, донираа финансиски средства и опрема за здравството а некои однапред  

платија данок на добивка за цела година.     

 

Интензивното вложување на Македонската банкарска асоцијација во финансиската 

едукација на младите од земјата и оваа година даде видливи резултати со повторувањето на 

успехот на европско ниво на Европскиот квиз на пари. На европското финале на Европскиот 

квиз на пари кое се одржа онлајн, второто место го освои Христијан Андовски од средното 

училиште „Коле Неделковски“ од Велес. Дополнителен показател за ова е и тоа што 

годинава, во големото европско финале на Европскиот квиз на пари, најбројни беа 

претставниците на нашата земја. 

Учеството во овој европски проект за финасиска едукација допринесе за зајакнување на 

соработката на Македонската банкарска асоцијација со Европската банкарска федерација. 

 

Македонската банкарска асоцијација ја продолжи воспоставената успешна соработка со 

Народната банка на Република Северна Македонија, Министерството за финансии на 

Република Северна Македонија, Владата на Република Северна Македонија и останатите 

државни институции во земјата.  

 

Продолжи и соработката со меѓународните институции, се одржаа работни  состаноци со 

мисијата на Меѓународниот монетарен фонд (на 01.06.2020 и 11.11.2020 година). 

 

На 27-мата седница на Собранието на Македонската банкарска асоцијација, Собранието 

одлучи да им додели благодарници за особен придонес во работата во 2020 година на: 

 

 Виолета Јанева (НЛБ банка АД Скопје), Горазд Поповски (Стопанска банка АД Скопје) 

и Теодора Гушкова (Комерцијална банка АД Скопје) од Правната Комисија, 

 Живко Атанасов (Стопанска банка АД Битола) од Комисија за информативна 

сигурност, 

 Киро Чадиковски (Комерцијална банка АД Скопје), Стефан Пеповски (Стопанска банка 

АД Скопје), Александар Атанасовски (НЛБ банка АД Скопје) од работната група за 

проект за Домашна платежна картичка и Предлог - законот за платежни услуги и 

платни системи и 

 Сашко Саздовски (Стопанска банка АД Битола) за ИТ поддршка на виртуелни настани 

организирани од МБА (националниот натпревар на Европскиот квиз на пари, Денот 

на штедењето, Собрание на АЦИ Македонија ФМА). 
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1. Реализирани активности согласно Програма за 2020 година за дејствување на 

Македонска банкарска асоцијација 

 

 Согласно Програмата за дејствување на 2020 година Македонска банкарска 

асоцијација ги има реализирано следниве активности:   

Редовни активности  

- редовно одржување седници на Собранието на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА 

АСОЦИЈАЦИЈA (во текот на цела година) 

Одржани се 12 седници на Собранието:  

 Шеснаесета седница на Собрание одржана на 12.02.2020 година на која 

е усвоена Завршната сметка и Извештајот за работа за 2019 година, се 

презентираа тековните и очекуваните активности на Комисиите на 

Македонска банкарска асоцијација и се усвои Одлуката за резултатите 

од пописот со состојба на ден 31.12.2019 година, 

 Седумнаесета седница на Собрание одржана на 03.3.2020 година на 

која се утврдени насоките за постапување за заштита од Корона вирусот 

во банкарскиот сектор, 

 Осумнаесета седница на Собрание одржана на 12.3.2020 година преку 

електронски пат (електронска пошта) на која се усвоени Мерки и 

препораки за справување со COVID-19 (корона вирус),  

 На 25.3.2020 година преку конференциска врска одржан состанок на 

членките на Македонска банкарска асоцијација со гувернерката на 

Народната банка на РСМ во врска со промена на условите за плаќање 

на кредитните обврски спрема банките и штедилниците, односно 

примена на Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за 

кредитен ризик и нејзините потенцијални ефекти врз ликвидноста и 

профитабилноста на банките, 

 Деветнаесета седница на Собрание одржана на 13.5.2020 година преку 

електронски пат (електронска пошта) на која е донесена Одлука во 

врска со Законот за отпис на камати и репрограмирање на долгови кај 

физички лица, 

 Дваесета седница на Собрание одржана на 17.6.2020 преку 

електронски пат (електронска пошта) на која е донесена Одлука за 

изменување на Одлуката за избор и именување на претседавачи и 

заменици-претседавач на комисиите формирани согласно член 38 од 

Статутот на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА и е донесена 
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одлука за потпишување на Меморандум за соработка меѓу 

Македонската банкарска асоцијација и Асоцијацијата за е-трговија, 

 Давесета и прва седница на Собрание одржана на 09.7.2020 година 

преку електронски пат (електронска пошта) на која е донесена Одлука 

за формирање на Комисија за финансиско реструктуирање на 

корпоративен долг како работно тело во рамки на МБА, 

 Дваесета и втора седница на Собрание одржана на 22.7.2020 година 

преку електронски пат (електронска пошта) на која е донесена Одлука за 

избор и именување на претседавач и заменик-претседавач на Комисија 

за финансиско реструктуирање на корпоративен долг и се усвои 

Извештајот за реализирани активности на МБА во првата половина на 

2020 година, 

 Дваесет и трета седница на Собрание одржана на 14.9.2020 година 

преку електронски пат (Webex платформа) на која се дискутираше за 

Предлог за покренување иницијатива за воведување ново кривично 

дело во Законот за банки за ширење неточни информации со кои се 

нарушува стабилноста на една или повеќе банки во системот, 

 Дваесет и четврта седница на Собрание одржана на 26.10.2020 година 

преку електронски пат  (електронска пошта) на која се дискутираше за 

организирање на прославата на Светскиот ден на штедењето, 31 

октомври и се усвои Информацијата за покренување иницијатива за 

воведување ново кривично дело за ширење неточни информации со 

кои се нарушува стабилноста на една или повеќе банки во системот, 

 Дваесет и петта седница на Собрание одржана на 20.11.2020 година 

преку електронски пат (електронска пошта) на која се усвои Извештајот 

за реализирани активности во првите три квартали на 2020 година и се 

изјаснија банките во врска со понатамошната исплата на пензиите, 

 Дваесет и шеста седница на Собрание одржана на 04.12.2020 година 

преку електронски пат (електронска пошта) на која се усвоија Добрите 

деловни практики и принципи за реструктурирање на финансискиот 

долг на клиенти правни лица со повеќе доверители, 

 Дваесет и шеста седница на Собрание одржана на 31.12.2020 година 

преку електронски пат (електронска пошта) на која се донесе Одлука за 

попис на средства и обврски на МБА со состојба на 31.12.2020 година, 

Одлука за организирање и учество на Европскиот квиз на пари и за 

потпишување на Меморандумот за соработка со Организацијата на 

потрошувачи на Македонија. 

- редовно објавување на Националната референтна каматна стапка НРКС, 
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 Објавувана на веб страната веднаш по објавата од НБРСМ.  

- редовно објавување на меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити СКИБОР 

(Skopje Interbank Offered Rate): 

 изготвен и објавен Извештајот на Одборот за избор и следење на 

референтни банки на веб страната на МБА на 30.3.2020 година, 

 одржување на 1-ва Седница на Одборот за избор и следење на 

референтни банки на 29.9.2020 година во просториите на МБА 

 изготвен и објавен Извештајот на Одборот за избор и следење 

на референтни банки на веб страната на МБА на 30.9.2020 

година, 

 одржување на 2-та Седница на Одборот за избор и следење на 

референтни банки на 29.12.2020 година преку Webex платформата, 

 изготвен и објавен Извештајот на Одборот за избор и следење 

на референтни банки на веб страната на МБА на 04.01.2021 

година. 

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

подготвени текстови на предлози на законски, подзаконски прописи и останати акти 

што се однесуваат на работењето на членовите на МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА (во текот на цела година) и 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 (во текот на цела година): 

 доставување на мислења и забелешки на инструкции за постапување 

при трансакции со нерезиденти - правни и физички лица и инструкции 

за постапување при одобрување на кредитна изложеност на клиент кој 

е носител на јавна функција, предлог Законот за изменување и 

дополнување на Законот за облигациони односи, предлог Законот за 

изменување и дополнување на Законот за извршување,  предлог 

Законот за платежни услуги и платни системи, предлог Одлуката за 

методологијата за управување со ликвидносниот ризик, предлог 

Правилник за начинот и постапката на давање согласност за именување 

на директор на овластен учесник на пазарот на хартии од вредност и 

утврдување на формата и содржината на барањето за давање на 

согласност за именување директор на овластен учесник на пазарот на 

хартии од вредност, Одлуката за управување со ризици и Одлуката за 

измени на методологијата за адекватност на капиталот, Одлуката за 

задолжителна резерва, Одлуката за изменување и дополнување на 

Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик, 
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Предлог-правилата при спроведувањето на платниот промет со 

странство на трансакции на резидентите со хартии од вредност во 

странство, како и на нерезидентите со хартии од вредност во земјата, 

Правилник за задолжителна содржина, форма и рокови за доставување 

на извештаите и другите акти за работењето на брокерските куќи, 

овластените банки и подружница на странска брокерска куќа, Предлог 

– закон за изменување и дополнување на Законот за спречување 

перење пари и финансирање на тероризам, Закон за финансиска 

поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници 

на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица, самохрани 

родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други 

лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни 

уметници, Иницијатива за прифаќање на дигитално потпишани налози 

преку електронско банкарство, Упатството за начинот на вршење на 

платен промет со странство, Предлог - законот за изменувње и 

дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање 

тероризам, Правилникот за задолжителна содржина, форма и рокови 

за доставување на извештаите за работењето на овластените учесници, 

берзи и депозитари, Предлог – Упатство за спроведување на Одлуката 

за начинот на утврдување поврзани лица и за лимитите на 

изложеноста, Предлог-методологијата за процена на вредност на 

недвижен имот. 

 Подготовка на Уредба со законска сила за примена на Законот за 

облигационите односи за време на вонредна состојба, донесена на 25 

март 2020 година. 

 Подготовка на Уредба со законска сила за начинот на промена на 

договорните услови на кредитни изложености кај банките и 

штедилниците, донесена на 26 март 2020 година. 

 Подготовка на Уредба со законска сила за примената на Законот за 

извршување за време на вонредната состојба донесена на 1 април 2020 

година. 

 Подготовка на Уредба со законска сила за изменување и дополнување 

на Уредба со законска сила за примената на Законот за извршување за 

време на вонредната состојба, донесена на 16 април 2020 година, 

 Подготовка на Уредба со законска сила за примена на Законот за 

банките за време на вонредна состојба, донесена на 22 април 2020 

година. 
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 Подготовка на Уредба со законска сила за финансиска поддршка на 

граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени 

работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за 

купување на македонски производи и услуги за време на вонредна 

состојба, донесена на 27 мај 2020 година. 

 Подготовка на Уредба со законска сила за примена на Законот за 

спречување на перење пари и финансирање на тероризам за време на 

вонредна состојба и образложение за нејзина примена, донесена на 08 

јуни 2020 година. 

 Подготовка и комуникација со Генералниот секретаријат на Владата на 

РСМ за спроведување на Закон за финансиска поддршка на граѓани со 

низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална 

сигурност на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без 

родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат 

дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници (во 

текот на цел месец ноември и декември 2020 година). 

- организирање прослава по повод Светскиот ден на штедење 31-ви октомври во 

соработка со Фондот за осигурување на депозити на РСМ 

 одржан е-настан на 30.10.2020 година преку Webex платформата на кој се 

доделија плакети за најдобри службеници за 2020 година, 

- редовно известување на јавноста за работењето, соопштенија за тековните 

активности и програмските задачи преку тековно одржување на интернет страницата 

со ажурирани податоци, како и користење на медиуми со цел овозможување на 

транспарентност на работата на Македонска банкарска асоцијација. 

 До медиумите се доставени повеќе од 24 соопштенија за јавност  

 Во име на МБА, Глигор Бишев и Маја Стевкова-Штериева дадоа 

интервјуа за ТВ Алсат, а претседателката Маја Стевкова-Штериева 

учествуваше во емисијата Вин Вин на ТВ Телма 

 Беше формирана вибер група до која извршниот секретар  ги 

доставуваше сите добиени информации поврзани со корона кризата  

 

Соработка со Европската банкарска федерација 

- организирање на Европскиот квиз на пари: 

 организирана работна средба за подготовка за натпреварот „Европски 

квиз на пари“ на 25.02.2020 година во Народна банка на Република 

Северна Македонија (во натамошниот текст: НБРСМ) со кординаторите 

на училиштата пријавени на натпреварот за презентирање на 

материјалот изработен од НБРСМ, Комисијата за хартии од вредност, 
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Агенцијата за супервизија на осигурување и МАПАС Агенција за 

супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување 

 подготвени прашања за подготвителни тестови, 

 организирани два подготвителни тестови за тестирање на знаењето на 

пријавените ученици: 

 прв подготвителен тест одржан на 09.03.2020 година, 

 втор подготвителен тест одржан на 13.03.2020 година 

 подготвени прашања за националниот натпревар, 

 поради корона вирусот и затворање на училиштата беше пролонгирано 

одржувањето на националниот натпревар „Европски квиз на пари“ кој 

требаше да се одржи на 23.3.2020 година и се утврди нов датум за 

одржување на натпреварот – 29.5.2020 година, 

 подготвена техничка спецификација за вклучување и натпреварување 

на националниот натпревар „Европски квиз на пари“, доставена до сите 

пријавени ментори и објавена на нашата веб страна, 

 подготвен финален список со сите пријавени учениците кои ќе се 

натпреваруваат на натпреварот „Европски квиз на пари“ со бројка од 

621 ученик, доставен до сите пријавени ментори и објавен на нашата 

веб страна,  

 одржување на националниот натпревар „Европски квиз на пари“ на 

29.05.2020 година, во 12:00 часот на македонски јазик и во 13:00 часот 

на албански јазик, 

 известување на учениците за освоено прво, второ и трето место и 

објава на соопштение на веб страната на Македонска банкарска 

асоцијација за одржаниот натпревар и ученците кои освоиле прв, второ 

и трето место, 

 одржување на финалето на „Европски квиз на пари“ онлајн на 

16.06.2020 година на кое второто место го освои Христијан Андовски од 

Велес, ученик во ССОУ ,,Коле Неделковски“ - смер: Електротехничар за 

компјутерска техника и автоматика, 

 онлајн состанок со Европска банкарска федерација во врска со 

Европскиот квиз на пари одржан на 09.9.2020 година, 

 свечен настан по повод доделување на награди за „Европскиот квиз на 

пари“ во просториите на Македонска банкарска асоцијација одржан на 

24.9.2020 година. 

- Учество на 51-виот состанок на асоцијативните членки на Европската банкарска 

федерација на 30.9.2020 година онлајн.  

 



11 
  

Други активности 

- зајакнување на соработката со НБРСМ, Министерството за финансии на РСМ и 

другите институции важни за одржување на финансиската стабилност во земјата (во 

текот на целата година), 

 соработка со Министерство за образование и наука, Министерството за 

правда, Министерство за труд и социјална политика, Комисијата за 

хартии од вредност, Управата за финансиско разузнавање, Централниот 

Регистар на РСМ, Комората на извршители, Комората на проценувачи, 

Нотарската Комора, Фондот за осигурување на депозити, Македонска 

берза, Централен депозитар за хартии од вредност, Фондот за 

иновации и технолошки развој, Агенција за супервизија на 

осигурување, МАПАС Агенција за супервизија на капитално 

финансирано пензиско осигурување, КАСИС Интернационален 

Картичен Систем, Заедница на единиците на локална самоуправа на 

РСМ – ЗЕЛС, ICC Macedonia, Асоцијација за е-трговија, Организација на 

потрошувачи на Македонија.  

 за времетраење на вонредната состојан воспоставена канализирана 

соработка со НБРСМ, Министерство за финансии и Владата на РСМ 

 состанок со претставници од членовите на Управните Одбори на 

членките на МБА со Гувернерката на Народна банка на РСМ за 

повторна пролонгација на кредитните обврски на граѓаните, 

 состанок со членовите на Управните одбори на банките и Народната 

банка за усогласување на предлог соопштението и критеримите за 

вториот период на одложена отплата, 

 состанок на членките на Македонска банкарска асоцијација и 

Министерот за финансии на 01.10.2020 година во Хотел Мериот, 

- учество на претставници на комисиите на семинари, работилници и други настани од 

областа на нивно работење (во текот на целата година): 

 учество на претставници на Македонска банкарска асоцијација на 

Инвестициски настан со посебен фокус на Exchange trading funds 

одржан на 23.01.2020 година, 

 учество на претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација на мултинационалните семинари Virtual Classroom и Self-

placed E-learning организирани од House of Training, 

 учество на првиот вебинар за акредитација: „Директен пристап до 

климатски финансии: Поддршка на национални субјекти во Република 

Северна Македонија за ангажман со Зелениот климатски фонд преку 

процесот на акредитација“ организиран од Кабинетот на Заменичката 
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на претседателот на Владата на Република Северна Македонија 

задолжен за економски прашања, во улога на Национален назначен 

орган за Зелениот климатски фонд (ЗКФ) и Организацијата за храна и 

земјоделство при Обединетите нации (ФАО) одржан на 12.08.2020 

година, 

 учество на претставници од Комисијата за информативна сигурност на 

јавната дискусија „Дигитализација, иновации и јавни услуги“ дел од 

развоjот на новата Рамка за соработка за одржлив развоj на 

Обединетите нации (OОН) 2021 - 2025 (UNSDCF 2021 - 2025) одржана на 

14.9.2020 година, 

 учество на е-работна средба организирана од Организацијата на 

потрошувачи на Македонија одржана на 06.10.2020 година, 

 учество на презентација за првичните наоди од спроведената проценка 

на ризикот од финансирање на тероризам за секторот на непрофитните 

организации (онлајн) организирана од Управата за финансиско 

разузнавање одржана на 26.11.2020 година, 

 учество на јавна расправа на тема  „Стратегија за реформа на 

даночниот систем 2021 - 2024“ организирана од Министерството за 

финансии одржана на 16.12.2020 година, 

 учество на Виртуелен настан - Прва работилница за проценa на 

потребите поврзани со климатските промени: „Идентификување на 

основните информации и потреби за обука и градење на капацитетите 

од областа на климатските промени и Зелениот климатски фонд во 

Република Северна Македонија” одржана на 18.12.2020 година, 

 учество на трибина: „Заштита на правата поврзани со личните податоци 

на потрошувачите организирана во рамки на Програмата за заштита на 

потрошувачите на Град Скопје за 2020 година организирана од 

Организација на потрошувачи преку Zoom на 22.12.2020 година 

- организирање состаноци со банкарските асоцијации од регионот заради јакнење на 

угледот на МАКЕДОНСКАТА  БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА (во текот на цела година), 

 учество на меѓународен вебинар на тема „Улога на банките и 

здруженијата на банки во зајакнување на економијата во услови на 

Ковид-19“ кој се одржа на 02.6.2020 година во оргаанизација на 

Здружението на банки на Србија,  

- организирање едукативни настани, работилници, кампањи, јавни акции и други 

настани самостојно и во соработка со соодветни институции (во текот на целата 

година): 
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 организирање на работна средба за подготовка за натпреварот 

„Европски квиз на пари“ на 25.02.2020 година во НБРСМ со 

кординаторите на училиштата пријавени на натпреварот за 

презентирање на материјалот изработен од НБРСМ, Комисијата за 

хартии од вредност, Агенцијата за супервизија на осигурување и МАПАС 

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско 

осигурување, 

 техничка организација и учество на 25-тото годишно Собрание на АЦИ 

Македонија – Здружение на финансиски пазари на 27.11.2020 година 

преку Webex платформата, 

 учество на Настан за меѓусекторски дијалог организиран од Конект со 

поддршка од Европскиот центар за непрофитно право и во соработка со 

Македонската банкарска асоцијација на тема управување на 

финасиските организации со ризиците за финансирање тероризам во 

непрофитниот сектор 

- На 01.06.2020 година одржана средба со делегација на Меѓународниот монетарен 

фонд и претседателството на Македонската банкарска асоцијација на која се 

дискутираше за состојбата во банкарскиот сектор и неговата инволвираност во 

моменталната ситуација со COVID-19, 

- На 11.11.2020 година одржана средба со делегација на Меѓународниот монетарен 

фонд и претседателството на Македонската банкарска асоцијација на која се 

дискутираше за моменталната ситуација со COVID-19 и макроекономските случувања 

и предизвиците со кои се соочува банкарскиот сектор. 

- Воспоставена соработка и реализирана финансиска поддршка од страна на Виза и 

Мастеркард за реализација на проектот за домашна платежна картичка.  

 Како постојани работни тела во рамки на МАКЕДОНСКАТА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА 

се формирани 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, 

- Комисија за платен промет во земјата и во странство, 

- Комисија за документарно работење, 

- Комисија за информативна сигурност, 

- Комисија за работа со хартии од вредност, 

- Комисија за човечки ресурси, 

- Комисија за финансиско реструктурирање на корпоративен долг. 
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  Од 01.01.2020 година до 01.10.2020 година Комисиите при Македонска 

банкарска асоцијација имаат одржано 41 состанок и тоа: 

- Комисија за ризици:  

 состанок одржан на 26.02.2020 година во просториите на 

Асоцијацијата, 

 состанок одржан на 05.10.2020 година со Комисијата за ликвидност и 

претставници од Народна банка на РСМ преку Webex платформата, 

 состанок одржан на 24.11.2020 година со претставници од Народна 

банка во врска со ажурирање на податоците за кредитни изложености 

на Еуростандард банка АД-во стечај во Кредитниот регистар на НБРСМ 

и Македонското кредитно биро преку Webex платформата, 

- Комисија за документарно работење: 

 состанок одржан на 30.01.2020 година со Претседателството на МБА, 

претседавачот на Комисијата за платен промет и Комисијата за 

документарно работење со претставници од Сојузот на стопански 

Комори за ICC Македонија, 

 состанок одржан на 05.3.2020 година со претставници од 

Министерството за финансии, 

- Комисија за работа со хартии од вредност: 

 состанок одржан на 28.01.2020 година со претставници од 

Министерството за финансии, 

 состанок одржан на 29.01.2020 година во просториите на 

Асоцијацијата, 

 состанок одржан на 06.02.2020 година во просториите на 

Асоцијацијата: 

 изработена иницијатива за сентенца до Врховниот суд од 

страна на Комисијата за хартии од вредност на РСМ, 

Комисијата за работење со хартии од вредност, 

Македонска берза и Централен депозитар за хартии од 

редност,  

 состанок одржан на 13.02.2020 година во просториите на 

Асоцијацијата, 

 состанок одржан на 06.10.2020 година со Комисија за хартии од 

вредност на РСМ во просториите на Комисијата за хартии од вредност, 

 состанок одржан на 10.12.2020 година преку Webex, 

 состанок одржан на 14.12.2020 година преку Webex 

- Комисија за платен промет во земјата и во странство: 
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 состанок одржан на 30.01.2020 година со Претседателството на МБА, 

претседавачот на Комисијата за платен промет и Комисијата за 

документарно работење со претставници од Сојузот на стопански 

Комори за ICC Македонија, 

 состанок одржан на 24.02.2020 година во просториите на 

Асоцијацијата, 

 состанок одржан на 27.02.2020 година со претсавници од 

Министерството за финансии и Народна банка за Стратегијата за 

намалување на готовина,  

 состанок одржан на 25.9.2020 година со Министерството за финансии и 

претставници од Комисијата за платен промет во врска со забелешките 

и сугестиите по Предлогот на Закон за платежни услуги и платни 

системи од Македонска банкарска асоцијација во просториите на 

Министерството за финансии, 

 состанок одржан на 11.12.2020 година со Народна банка во врска со 

предлогот за измени на Упатството за платен промет со странство преку 

Webex 

- Комисија за спречување перење пари и усогласеност со прописи: 

 состанок одржан на 30.01.2020 година со претставници од Народна 

банка и Управата за финансиско разузнавање во просториите на 

Асоцијацијата, 

 состанок одржан на 03.6.2020 година со претставници од Народна 

банка, Управата за финансиско разузнавање и Министерството за 

финансии во врска со Уредбата со законска сила за примена на Законот 

за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, 

- Правна комисија: 

 состанок одржан на 28.02.2020 година во просториите на 

Асоцијацијата, 

 состанок одржан на 24.6.2020 година со претставници од Комората на 

извршители на РСМ преку Webex,  

 состанок одржан на 24.08.2020 година во просториите на Асоцијацијата 

во врска со Принципите за за реструктурирање на финансискиот долг 

на правните субјекти во просториите на Асоцијацијата, 

- Комисијата за сметководство, даноци и МСФИ: 

 состанок одржан на 24.12.2020 година преку Webex, 

- Комисија за ликвидност: 

 состанок одржан на 25.02.2020 година во просториите на 

Асоцијацијата, 
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 состанок одржан на 05.10.2020 година со Комисијата за ризици и 

претставници од Народна банка на РСМ преку Webex платформата 

- Комисија за информативна сигурност: 

 состанок одржан на 27.02.2020 година во просториите на 

Асоцијацијата, 

 состанок одржан на 08.6.2020 година преку Webex, 

 состанок одржан на 12.6.2020 година преку Webex, 

 состанок одржан на 15.6.2020 година преку Webex, 

 останок одржан на 09.12.2020 година со одржување на презентација на 

enVision ECM Banking Solution преку Webex, 

 состанок одржан на 11.12.2020 година со одржување на презентација 

на тема SOC as a Service од компанијатаОрион Телеком со Nova Defence 

преку Webex 

- Комисија за човечки ресурси: 

 состанок одржан на 15.10.2020 година преку Webex, 

- Комисија за финансиско реструктурирање на корпоративен долг: 

 состанок одржан на 17.7.2020 година преку Webex, 

 состанок одржан на 24.7.2020 година преку Webex, 

 состанок на работната група при Комисијата за финансиско 

реструктурирање на корпоративен долг одржан на 28.7.2020 година 

преку Webex, 

 состанок одржан на 31.7.2020 година преку Webex, 

 состанок одржан на 7.8.2020 година преку Webex, 

 состанок одржан на 24.08.2020 година во просториите на Асоцијацијата 

во врска со Принципите за за реструктурирање на финансискиот долг 

на правните субјекти во просториите на Асоцијацијата, 

 состанок одржан на 11.9.2020 година преку Webex, 

 состанок одржан на 21.9.2020 година заедно со претставници на 

Народната банка и Министерството за финансии за презентирање на 

Добрите практики и принципи за реструктурирање на финансиски долг 

на клиенти правни лица со повеќе доверители преку Webex 

платформата, 

 состанок одржан на 20.10.2020 година заедно со претставници на 

Народната банка долг во врска со нивните забелешки и коментари на 

Добри деловни практики и принципи за реструктурирање на 

финансиски долг на клиенти правни лица со повеќе доверители.  

 Во периодот од 01.1.2020 година па се до 01.10.2020 година Комисијата за ризици и 

Правната Комисија имаат одржано 3 состаноци, Комисијата за спречување перење пари и 
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усогласеност со прописи, Комисијата за документарно работење и Комисијата за ликвидност 

имаат одржано 2 состаноци, Комисијата за работење со хартии од вредност има одржано 7 

состаноци, Комисијата за информативна сигурност има одржано 6 состаноци, Комисијата за 

платен промет во земјата и во странство има одржано 5 состаноци, Комисија за финансиско 

реструктурирање на корпоративен долг има одржано 9 состаноци, а Комисијата за 

сметководство, даноци и МСФИ и Комисијата за човечки ресурси имаат одржано еден 

состанок. 

 Во рамките на Македонска банкарска асоцијација може да се организираат и да 

дејствуваат постојани и повремени работни тела, одбори и други облици на организирање и 

работење, заради ефикасно остварување на специфичните интереси во одредена дејност. 

Од 01.01.2020 година до 01.10.2020 година во рамките на Македонска банкарска 

асоцијација се формирани следните облици на организирање и работење: 

- работната група за креирање на мерки и препораки за справување со Корона 

вирусот: 

 состанок одржан на 11.3.2020 година за креирање на мерки и 

препораки за справување со COVID-19 (корона вирус): 

 изработени мерки и препораки за превенција и заштита 

од COVID-19 (корона вирус). 

- работната група за изработка на домашна платежна картичка: 

 состанок одржан на 21.5.2020 година на кој се дискутираше барањето 

добиен од Министерството за финансии за изразување интерес за 

учество во постапката на издавање домашна платежна картичка преку 

која државата ќе додели финансиска поддршка на определени групи 

граѓани со цел стимулирање на потрошувачката во услови на COVID-19, 

 состанок одржан на 22.5.2020 година на кој се дискутираше Уредбата 

со законска сила за финансиска поддршка на граѓаните со низок доход, 

млади лица и здравствени работници преку издавање на платежна 

картичка наменета за купување на македонски производи и услуги и 

предлог постапка за домашна платежна картичка за распределба на 

клиентите по банки, 

 континуирана комуникација на членовите на работната група преку 

вибер, 

 состанок одржан на 15.9.2020 година на кој се дискутираше за 

државната платежна картичка и Уредбата со законска сила за 

доделување на финансиска поддршка на ученици запишани во јавните 

средни училишта за купување на училишен прибор, а кои се од семејни 

домаќинства со низок доход („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.137/20). 



18 
  

 

2. Склучени Меморандуми за соработка  

 

 Македонска банкарска асоцијација во период од 01.01.2020 година до 01.10.2020 

година има склучено Меморандум за соработка со: 

 

- Фондот за иновации и технолошки развој на 17.01.2020 година, 

- Асоцијацијата за Е-трговија на Македонија на 24.6.2020 година со цел развој 

на е-трговијата во нашата земја. 

 

3. Нереализирани активности 

 

 Согласно Програмата за дејствување на Македонска банкарска асоцијација за 2020 

година, во период од 01.01.2020 година до 01.10.2020 година Македонската банкарска 

асоцијација не ги реализирала следниве активности: 

 

Соработка со Европската банкарска федерација 

- учество на 50-тиот состанок на асоцијативните членки на Европската банкарска 

федерација (17-18 мај 2020 година во Истанбул, Турција) – откажан поради COVID-19 

(корона вирус), 

- присуство на состаноците на Работна група за финасиска едукација при Европската 

банкарска федерација (13 февруари 2020 во Брисел и уште еднаш во текот на 2020 

година) – откажани поради COVID-19 (корона вирус), 

- присуство на натпреварот Европски квиз на пари  на националните победници, 

менторот и претставник од МБА (28-29 април 2020 година во Брисел, Белгија) - 

откажан поради COVID-19 (корона вирус) – финалето беше онлајн, 

- присуство на Европскиот банкарски самит (1 октомври 2020 година во Брисел, 

Белгија) - откажан поради COVID-19 (корона вирус). 

Соработка со БАЦЕЕ 

- присуство на 40-тата јубилејна регионална конференција на Банкарска асоцијација на 

централна и источна Европа БАЦЕЕ (21-22.4.2020 година) - откажан поради COVID-19 

(корона вирус). 

Интербалкански форум на банкарските здруженија 

- присуство на состаноци на Интербалкански форум на банкарските здруженија (март-

октомви 2020 година) - откажан поради COVID-19 (корона вирус). 
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Други активности 

- реализирање на активности согласно потпишаните меморандуми за соработка со 

Македонска берза АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вреднност 

(квартално) - откажан поради COVID-19 (корона вирус),  

- одржување состаноци на жените - членови на УО на банките и штедилниците 

(квартално) - откажан поради COVID-19 (корона вирус), 

- присуство на годишна средба на гувернерите од регионот (пролет 2020, Хрватска) - 

откажан поради COVID-19 (корона вирус), 

- организирање предновогодишно дружење - откажан поради COVID-19 (корона 

вирус), 

- организирање настани во соработка со Проектот на УСАИД за факторинг, 

- организирање настани во соработка со Проектот на УСАИД за развој на деловниот 

екосистем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Финансиски извештај за период од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година 
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За спроведување на предвидените активности во Програмата за дејствување за 2020 

година, согласно финансискиот план на Македонската банкарска асоцијација за 2020 година  

се користат средствата собрани од членарина.  

   31.12.2019  31.12.2020 

 ВКУПНИ ПРИХОДИ  7.480.545,00 8,603.731,00 

         1   Приходи од чланарини  7.235.058,00 7.203.872,00 

         2   Камати и други приходи  60,00 350,00 

         3   Пренос   245.427,00 1.399.509,00 

 ВКУПНИ ТРОШОЦИ  6.081.036,00 4.815.064,00 

         1   Канцелариски материјали  33.598,00 18.162,00 

         2   Услуги за одржување, ИТ и други  105.080,00 118.159,00 

         3   Превоз, телефон, ППТ  514.442,00 41.198,00 

         4   Трошоци за репрезентација  724.265,00 263.684,00 

         5  
 Наем на канцелариски простор 
и техничка опрема  

1.629.157,00 1.626.651,00 

         6  
 Банкарски услуги, негативни 
курсни разлики,нотарски 
трошоци,премии за осигурување  

45.088,00 23.853,00 

         7   Службен пат  568.533,00 30.527,00 

         8   Сметководствени услуги  138.296,00 138.296,00 

         9  
Фонд за едукација и 
унапредување на работата на 
МБА, договори на дело и друго   

277.097,00 367.758,00 

      10  
 Набавка на мебел, компјутер, 
принтер  

32.796,00 5.797,00 

      11   Плата, регрес  1.673.893,00 1.811.321,00 

      12   Чланарина за ЕБФ  338.818,00 369.658,00 

 ВКУПНИ ПРИХОДИ  7.480.545,00 8.603.731,00 

 ВКУПНИ ТРОШОЦИ  6.081.036,00 4.815.064,00 

 ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 1.399.509,00 3.788.667,00 

 

Заклучок 

Поради корона – кризата Програмата за дејствување на Македонската банкарска 

асоцијација за 2020 година и Финансискиот план на Македонската банкарска асоцијација за 

2020 година не се реализирани согласно планираното. 

 


