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Вовед 

 

 

 Во Извештајот за реализирани активности се презентирани активностите кои согласно 

Програмата за дејствување за 2021 година се реализирани во текот на 2021 година. 

 

Македонската банкарска асоцијација и нејзините членки и во текот на 2021 година работеа 

во услови на пандемија. Сепак за разлика од 2020 година оваа година беа организирани 

повеќе настани и состаноци со физичко присуство.  

 

За тековните активности на Македонската банкарска асоцијација редовно се известуваше 

јавноста преку Соопштенија за јавноста и објави на својата веб страна а оваа година започна 

и со издавање на квартелен електронски билтен под називот МБА Е-билтен.  

Билтенот  има за цел работењето на Македонската банкарска асоцијација и  нејзините членки 

да го направи подостапно до сите вработени во банките и штедилниците, но и до студентите 

по економија и средношколците во економските училишта, како и до пошироката јавност . 

Македонската банкарска асоцијација и оваа година придонесе за  финансиската едукација на 

младите од земјата и трета година по ред го организираше Европскиот квиз на пари. 

Учеството во овој европски проект за финасиска едукација ја зајакнува соработката на 

Македонската банкарска асоцијација со Европската банкарска федерација.  

На 15.6.2021 година, Македонската банкарска асоцијација стана 18. членка на Меѓународниот 

координативен совет на банкарски здруженија – Меѓународен банкарски совет. 

Меѓународниот банкарски совет е основан во септември 2004 година од банкарските 

асоцијации на Руската Федерација и земјите од Централна и од Источна Европа со цел 

меѓусебна размена на професионално искуство и воспоставување заемно разбирање и 

доверба помеѓу банкарските асоцијации. 

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.  

Воспоставената комуникација помеѓу Македонската банкарска асоцијација и  

Министерството за труд и социјална политика во врска со авансната исплата на  месечните 

пензии според висината на примањата продолжи и во овој период. 
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Продолжи и соработката со меѓународните институции, се одржаа работни  состаноци со 

мисијата на Меѓународниот монетарен фонд (на 01.06.2021 и 11.11.2021 година) и со 

претставници на Светска банка (15.12.2021 година). 

На 33-тата седница на Собранието на Македонската банкарска асоцијација, Собранието 

одлучи да им додели благодарници за особен придонес во работата во 2021 година на: 

➢ Глигор Пандиловски од Стопанска банка АД Скопје, претседавач, и Бојана Цветковска 

Панчевска од Комерцијална банка АД Скопје, заменик претседавач на Комисијата за 

спречување перење пари и усогласеност со прописи,  

➢ Бојан Стојаноски од Стопанска банка АД Скопје, претседавач, и Зоран Грнчаровски од 

НЛБ банка АД Скопје, заменик претседавач на Комисијата за финансиско 

реструктурирање на корпоративен долг и  

➢ Љупчо Фармакоски од Комерцијална банка АД Скопје, претседавач на Комисијата за 

човечки ресурси, 

➢ Спасијка Ефтимоска од Комерцијална банка АД Скопје и Ратка Тиричовска од Стопанска 

банка АД Скопје за нивниот придонес во работењето на Македонска банкарска 

асоцијација во областа на маркетинг и односи со јавноста. 

 

  

1. Реализирани активности согласно Програма за 2021 година за дејствување на 

Македонска банкарска асоцијација 

 

Согласно Програмата за дејствување на 2021 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 5 седници на Собрание:  

 Дваесет и осма седница на Собрание одржана на 29.01.2021 година на 

која се усвои Програмата, Финансискиот план, Завршната сметка и 

Извештајот за работа на Македонска банкарска асоцијација за 2021 

година и Одлуката за резултатите од пописот со состојба на ден 

31.12.2020 година, 

 Дваесет и девета седница на Собрание одржана на 03.03.2021 година на 

која се разгледа Одлуката за привремено ограничување на 
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распределбата и исплатата на дивиденда на акционерите на банките и 

штедилниците. На седницата присуствуваа и претставници од Народна 

банка, 

 Триесета седница на Собранието одржана на 04.06.2021 година на која 

се усвои Извештај за реализирани активности за период од 01.01.2021 

до 30.04.2021 година и се донесе одлука за прифаќање на поканата за 

членство во Меѓународниот координативен совет на банкарски 

здруженија - Меѓународен банкарски совет, 

 Триесета и прва седница на Собранието одржана на 30.07.2021 година 

на која се донесе Одлука за формирање на Комисија за заштита на 

личните податоци како работно тело во рамки на Македонска банкарска 

асоцијација, 

 Триесет и втора седница на Собранието одржана на 26.10.2021 година 

на која се усвои Извештај за реализирани активности на МБА за период 

од 01.01.2021 до 30.9.2021 и се донесе Одлука за избор и именување на 

Претседавач и Заменик претседавач на Комисијата за заштита на 

личните податоци. 

- редовно објавување на Националната референтна каматна стапка НРКС,  

 Објавувана на веб страната веднаш по објавата од НБРСМ  

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

(Skopje Interbank Offered Rate): 

 Објавувана на веб страната веднаш по објавата од НБРСМ,  

 изготвен и објавен Извештајот од 2-рата Седница на Одборот за избор и 

следење на референтни банки на веб страната на МБА на 05.01.2021 

година, 

 одржана 3-та Седница на Одборот за избор и следење на референтни 

банки на 29.03.2021 година преку Webex и објавен Извештајот од 

одржаната седница на веб страната на МБА, 

 одржана 4-та Седница на Одборот за избор и следење на референтни 

банки на 30.06.2021 година преку Webex и објавен Извештајот од 

одржаната седница на веб страната на МБА, 

 одржана 5-та Седница на Одборот за избор и следење на референтни 

банки на 29.09.2021 година преку Webex и објавен Извештајот од 

одржаната седница на веб страната на МБА, 

 одржана 6-та Седница на Одборот за избор и следење на референтни 

банки на 30.12.2021 година преку Webex. 

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

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

➢ доставени мислења и забелешки на Предлог-методологијата за процена на 

вредност на недвижен имот, толкување на Уредбата со законска сила за 

примена на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам 

за време на вонредна состојба до Комисијата за СПП и усогласеност со прописи, 

Предлог на Законот за платежни услуги и платни системи, Одлука за 

ликвидносен ризик, иницијатива за прифаќање на дигитално потпишани налози 

преку е-банкарство, иницијатива за е-комуникација по банкарски гаранции 

издадени во корист на државни органи и институции, предлог за измена и 

дополнување на „Одлуката за превентивни мерки, времени мерки, наредени 

мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на 

здравјето на населението од заразната болест Covid-19 предизвикана од вирусот 

SARS-COV-2, случаите и временските периоди на нивна примена“, правилникот 

за формата, содржината и начинот на доставување на податоци за приливи на 

средства на сметки на физички лица (Службен весник на РСМ, бр. 26/2019 од 

04.02.2019 година), предлог измените на Одлуката за начинот и условите под кои 

резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвараат и да имаат сметки 

во странство, исплата на финансиска помош за студенти предвидена со Законот 

за субвенциониран студенски оброк, активација на банкарска сметка преку 

Едношалтерскиот систем при упис на основање на правен субјект, Одлуката за 

привремено ограничување на распределбата и исплатата на дивиденда на 

акционерите на банките и штедилниците, Законот за заштита на личните 

податоци, Одлуката за управување со ризикот од промена на каматните стапки 

во портфолиото на банкарски активност, Нацрт Законот за спречување перење 

пари и финансирање на тероризам, превенирање на потенцијални негативни 

последици за банкарскиот сектор поради невоедначеност на судска пракса и 

неосновани судски пресуди, предлог-измени и дополнувања на Одлуката за 

методологијата за управување со кредитниот ризик, формирање на Гарантен 

фонд, Анекс договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу 

договорните страни во врска со распределба на финансиска поддршка на 

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

сигурност на стари лица, млади лица на возраст од 16 до 29 години, самохран 

родител, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои 

вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници, Предлог 
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Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, предлог 

измени на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство , на 

Законот за Фондот за осигурување на депозити,  Законот за девизно работење, 

Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на 

РСМ, Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за 

финансиските друштва. 

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

хибриден формат, со физичко присуство на претседателството  на МБА, министерот за 

финасии, вицегувернерката на Народна банка, директорот на Фондот за осигурување 

на депозити и најдобрите службеници во хотел Мериот и преку емитување во живо на 

Јутуб каналот на МБА на 29.10.2021 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 9 соопштенија за јавност, 

 Во име на МБА, Бојан Стојаноски учествуваше во емисијата 

Економски магазин на Алсат ТВ,  

 Беше формирана вибер група за односи со јавноста со цел 

координирано делување при невистини и лажни информации во 

јавноста за банкарскиот сектор, 

 Обраќање на претседателот на Македонска банкарска асоцијација 

д-р Маја Стевкова Штериева на виртуелниот настан „BALKAN 

BUSINESS WEEK“, организиран од страна на Институт за бизнис и 

менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје, во соработка со Академијата за 

банкарство и информатичка технологија АБИТ. 

 Интервју на претседателот на Македонската банкарска 

асоцијација д-р Маја Стевкова Штериева за МИА. 

 Учество на претседателот на Македонска банкарска асоцијација д-

р Маја Стевкова Штериева и заменик претседателот м-р Тони 

Стојановски на конференција на тема: Финансиите во услови на 

пандемија организирана по повод 60 години постоење на 

постдипломскиот студиум, Економскиот факултет при 

Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје  
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Соработка со Европската банкарска федерација 

- организирање на Европскиот квиз на пари: 

 одржан онлајн состанок со i-COM Consulting за организирање на 

натпреварот „Европски квиз на пари“ на 20.01.2021 година преку Webex,   

 oбјава на Јавниот повик за Европскиот квиз на пари на македонски и 

албански јазик на веб страната на МБА на 21.01.2021 година, 

 одржан онлајн состанок со Европска банкарска федерација на 29.01.2021 

година и 16.02.2021 година за презентирање на живото емитување на 

натпреварот „Европски квиз на пари“ преку Кахут, 

 организирана работна средба за подготовка за натпреварот „Европски 

квиз на пари“ на 25.02.2021 година преку Кахут со кординаторите на 

училиштата пријавени на натпреварот за презентирање на материјалот 

и начинот на спроведување на натпреварот, 

 одржана онлајн средба со вицешампионите на натпреварот „Европски 

квиз на пари“ од 2019 и 2020 година и нивните ментори  со пријавените 

учесниците на националниот натпревар во 2021 година на 17.03.2021 

година преку Webex за споделување на нивното искуство,  

 подготвени прашања за националниот натпревар, 

 подготвена техничка спецификација за вклучување и натпреварување на 

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

пријавени ментори, 

 подготвен финален список со сите пријавени учениците кои ќе се 

натпреваруваат на натпреварот „Европски квиз на пари“ со бројка од 325 

тима (650 ученици) и шифри за тимовите за Кахут, доставен до сите 

пријавени ментори и тима,  

 одржување на националниот натпревар „Европски квиз на пари“ на 

24.03.2021 година, во 12:00 часот на македонски јазик и во 13:00 часот 

на албански јазик на Кахут платформата преку Webex со живо емитување 

на каналот на Македонска банкарска асоцијација на YouTube, 

 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 20.04.2021 

година vo 11:00 часот на Кахут платформата преку Webex со живо 

емитување на каналот на Европска банкарска федерација на YouTube. 

- Одржан онлајн состанок помеѓу Вим Мијс, извршен директор на Европска банкарска 

федерација, заменик претседателот на Македонската банкарска асоцијација, м-р Тони 
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Стојановски и извршниот секретар, м-р Милена Перчинкова, на 05.02.2021 година 

преку Webex, 

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

федерација виртуелно на 17.05.2021 година на кој се дискутираше за прудентната 

реакција на Европската банкарска федерација на ковид-19 и неговото влијанието врз 

банкарскиот сектор, имплементација на Базел IV, дигитално евро, одржливо 

финансирање, финансиски криминал и спречување перење пари, 

- учество на извршниот секретар на состанок на Работна група за финасиска едукација 

при Европската банкарска федерација одржан виртуелно на 09.9.2021 година, 

- учество на претседателот д-р Маја Стевкова Штериева, заменик претседателот м-р 

Тони Стојановски и извршниот секретар м-р Милена Перчинкова на 52-риот состанок 

на асоцијативните членки на Европската банкарска федерација одржан на 29.09.2021 

година на кој претседателот на Асоцијацијата д-р Маја Стевкова Штериева активно се 

вклучи  и имаше презентација,  

- учество на претседателот д-р Маја Стевкова Штериева, заменик претседателот м-р 

Тони Стојановски и извршниот секретар, м-р Милена Перчинкова на виртуелниот 

Европскиот банкарски самит на 30.09.2021 година. 

 

Соработка со БАЦЕЕ 

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

организирани во соработка со БАЦЕЕ (во текот на целата година),  

 учество на претставници на членките на Македонска банкарска асоцијација 

на 41-та Банкарска конференција организцираната од БАЦЕЕ одржана на 

23.04.2021 година, 

 учество на 42-рата БАЦЕ банкарска конференција која се одржа на 

15.10.2021 година на која претседателката на Македонската банкарска 

асоцијација, д-р Маја Стевкова Штериева, активно се вклучи со своја 

презентација. 

 

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 Министерството за правда, Министерство за труд и 

социјална политика, Комисијата за хартии од вредност, Управата за 

финансиско разузнавање, Централниот Регистар на РСМ, Фондот за 

осигурување на депозити, Македонска берза, Централен депозитар за 
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хартии од вредност, Биро за јавни набавки, Министерство за 

образование и наука, Организација на Потрошувачите на Македонија. 

 состанок на Комисијата за спречување перење пари и усогласеност со 

прописи и Управата за финансиско разузнавање во врска со коментарите 

на МБА на Предлог Законот за спречување перење пари и финансирање 

на тероризам одржан на 18.05.2021 година, 

 средба на претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација со француската делегација на Мисијата за програмата PEEB 

COOL - Програма за енергетска ефикасност на згради-Француска агенција 

за развој одржана на 19.05.2021 година, 

 состанок со претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација и Светска банка на кој се дискутираше за можностите за 

финансирање на зелени проекти на компаниите  одржан на 20.05.2021 

година, 

 состанок на работната група на Македонска банкарска асоцијација и 

Министерството за финансии во врска со измени на Законот за Фондот 

за осигурување на депозити одржан на 03.06.2021 година, 

 состанок со претставници од Министерство за финансии и Комисијата за 

платен промет за отворените прашања од Законот за платежни услуги и 

платни системи, 

 состанок на Комисијата за спречување перење пари и усогласеност со 

прописи и претставници од Народната банка, Централниот Регистар и 

Управата за финансиско разузнавање во врска со Регистарот за 

вистински сопственик одржан на 08.07.2021 година, 

 потпишани насоките за содржината, обликот и начинот на објавување 

податоци за најрепрезентативните кредитни и депозитни производи на 

банките за физички лица со Народна банка на РСМ на 15.07.2021 година 

 состанок со претставници од Комората на извршители на РСМ и 

претставници од Правната Комисија во врска со Налозите за извршување 

врз пензија одржан на 26.07.2021 година, 

 состанок со претставници од Министерството за правда и 

претседавачите на  Правната комисија и Комисијата за СПП и 

усогласеност со прописи во врска со Законот за заштита на на личните 

податоци одржан на 20.08.2021 година, 

 Учество на претседателот д-р Маја Стевкова  Штериева на седница на 

Советот за развој на пазарот на капитал одржана на 01.09.2021 година.  

На која главни теми за дискусија биле подготовка на Стратегија за 
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либерализација и развој на финансиските пазари и прашањето околу 

регулацијата на употреба на крипто средствата.  

 состанок на Комисијата за СПП и усогласеност со прописи, Управата за 

финансиско разузнавање, Централен Регистар и Народна банка одржан 

на 16.09.2021 година, 

 состанок на работната група за активација на банкарска сметка при 

основање на субјект преку Едно шалтерски систем одржан на 16.09.2021 

година, 

 состанок со Националното координативно тело за имплементација на 

Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост формирано од 

Владата на Република Северна Македонија, Националниот сојуз на 

слепи и Министерството за финансии за пристапност на банкарските 

услуги на лицата со попреченост одржан на 17.09.2021 година, 

 состанок на работната група за разгледување на можности за регулација 

на виртуелните средства во нашата држава одржан на 22.09.2021 

година, 

 состанок на Комисијата за СПП и усогласеност со прописи, Управата за 

финансиско разузнавање и Народната банка за подготовката на 

(унифицирани) правила за услуги, продукти и клиенти со повисок ризик 

за ПП/ФТ одржан на 23.09.2021 година, 

 состанок со претставници од МБА и делегација од Естонија во 

просториите на МБА на 22.09.2021 година, 

 состанок со претставниц од Комисијата за заштита на личните податоци 

и г-дин Марко Трошељ, на тема: искуства/проблеми/потешкотии со кои 

банкарскиот сектор се соочува при имплементација на новиот Закон за 

заштита на личните податоци на 22.09.2021 година во просториите на 

Агенцијата за заштита на личните податоци, 

 состанок на работната група за активација на банкарската сметка преку 

едношалтерски систем одржан на 04.10.2021 година, 

 состанок на работната група за регулирање на криптовалути одржан на 

07.10.2021 година, 

 состанок со експерти од Велика Британија од областа на  организиран 

криминал на барање на Амбасадата на Велика Британија на кој 

присустваа Глигор Пандиловски, претседавач, и м-р Бојана Цветковска 

Панчевска, заменик претседавач на Комисијата за СПП и усогласеност со 

прописи одржан на 20.10.2021 година, 

 учество на извршниот секретар на СЕФФ дискусија во врска со Планот за 

финансирањето на економско заздравувањето и забрзан раст во 
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организација на Министерство за финансии одржан на 20.10.2021 

година, 

 учество како говорник на м-р Бојана Цветковска Панчевска, заменик 

претседавач на Комисијата за СПП и усогласеност со прописи на настан 

во организација на OGP, GIZ и OSCE на тема „Унапредување на 

реформата за вистински сопственици во Западен Балкан - верификација 

на податоците за вистинските сопственици“ одржан на 22.10.2021 

година, 

 учество на извршниот секретар, м-р Милена Перчинкова, на настан во 

организација на Импакт Фондација и Програмата Reconomy  одржан на 

27.10.2021 година, 

 учество на виртуелна конференција под наслов: Стратегиско деловно 

управување – синергија на човечки капитал и трансформации во 

опкружувањето кое се менува организирано од Здружението на банки 

на Србија по повод 100 години од основање на Здружението, 50 години 

од издавање на првиот број на весникот Банкарство и 20 години од 

основање на Центарот за банкарска обука и учество на извршниот 

секретар, м-р Милена Перчинкова, на панел дискусија на тема: „Улога на 

банките и на националните здруженија во трансформација на 

општеството – актуелни предизвици и значење на човечкиот капитал 

сега и во иднина“ одржан на 04.11.2021 година, 

 учество на претставници од Комисијата за СПП и усогласеност со прописи 

на втора средба на работната група за индикаторите  за препознавање 

трасакции за финансирање терорирзам и злоупотреба преку НПО во 

хотел Арка на 10.11.2021 година, 

 учество на претставници од Комисијата за СПП и усогласеност со прописи 

на трета средба на работната група за индикаторите  за препознавање 

трасакции за финансирање терорирзам и злоупотреба преку НПО на 

19.11.2021 година, 

 учество на претседавачот на Комисијата за платен проет, Весела 

Чурилова, претседавачот, Глигор Пандиловски,  и заменик 

претседавачот, м-р Бојана Цветковска Панчевска, на Комисијата за СПП 

и усогласеност со прописи и извршниот секретар на МБА, м-р Милена 

Перчинкова, на меѓу институционален работен состанок со Народна 

банка на РСМ, Стопанската комора на Северна Македонија, 

Министерството за економија, Министерството за одбрана и Управата за 

финансиско разузнавање во врска со доставеното известување од 

компаниите коишто се занимаваат со трговија и производство на 
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вооружување и воена опрема за проблеми со кои се соочуваат во 

работењето со деловните банки во Република Северна Македонија, 

 учество на претставници од Комисијата за СПП и усогласеност со прописи 

на четврта средба на работната група за индикаторите за препознавање 

трасакции за финансирање терорирзам и злоупотреба преку НПО  на 

26.11.2021 година, 

 учество на работна средба со Народна банка на РСМ и претставници од 

5-те најголеми банки надлежни за ликвидност преку платформата Webex  

на 29.11.2021 година. 

- 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 

презентација, организирана од страна на Народна банка на РСМ на 

13.01.2021 година преку платформата Webex, на концептот на отворено 

банкарство, кое ќе се имплементира со новиот Закон за платежни услуги 

и платни системи  

 учество на претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација на семинар организиран од ATTF на тема: MIFID II Framework 

overview + MIFID II Derivatives одржан од 20.01.2021 година до 22.01.2021 

година, 

 учество на претставници од Комисијата за финансиско реструктурирање 

на корпоративен долг на презентација на тема: Action Plan: Tackling NPLs 

in the aftermath of  COVID-19 (Акциски план: Справување со 

нефункционалните кредити по ударот на КОВИД-19) од страна на ЕОС 

Матрих на 29.01.2021 година преку платформата Webex, 

 учество на претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација на семинар организиран од ATTF на тема: Developing Capital 

Markets одржан од 03.02.2021 година до 10.02.2021 година 

 учество на претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација на виртуелен семинар "Cyber and information security 

management"  во организација на Министерството за финансии на РСМ 

во соработка со Министерството за финансии на Кралството Луксембург 

преку платформата Webex од 15.02.2021 година до 26.02.2021 година,  

 учество на претставници од Комисијата за информативна сигурност на 

вебинар на тема „Building the Resilient Bank of the Future, Today“ 

организиран од Оракл одржан на 18.02.2021 година, 
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 учество на претставници од Комисијата за информативна сигурност на 

презентацијата на тема SOC as a Service од компанијата Unicom Telecom 

одржана на 24.02.2021 година преку Webex, 

 учество на претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација на вебинар на тема “Global Outlook&ESG-Implementation of 

the SFRD Directive” во организација на АЦИ Словенија одржан на 

02.03.2021 година, 

 учество на претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација на обука на тема “Најнови трендови и практики во областа 

на спречување перење пари и финансирање тероризам” организиран од 

Едулактика одржана на 03.03.2021 година, 

 учество на претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација на ALM&Interest вебинар инициран од Бордот за Едукација 

на АЦИ Македонија, а организиран со помош на компанијата за 

финансиска едукација Bearning и г-динот Martin Macko одржан на 

16.03.2021 година, 

 учество на претставници од Комисијата за информативна сигурност на 

презентацијата на продуктот IBM Trusteer Pinpoint Detect од страна на 

Интех системс како нивно решение согласно Одлуката на НБРСМ за 

Методологијата за сигурност на информативниот систем на банката 

одржан на 16.03.2021 година, 

 учество на претставници од Правната Комисија на е-работилница 

организирана од Министерство за финансии на која се  презентираа 

одредбите од Директивата за финансиско обезбедување со посебен 

осврт на оние одредби кои не се содржани во Законот за финансиско 

обезбедување одржана на 28-29.04.2021 година, 

 учество на преставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација на семинар на "AML & CTF Foundation Level" организиран од 

Центарот за обуки од Луксембург (House of training) во период од 14-

21.06.2021 година, 

 учество на претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација на вебинар за економските перспективи во Европа по 

пандемијата организиран од страна на АЦИ Србија и АЦИ Словенија 

одржан на 20.05.2021 година, 

 учество на претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација на вебинар на тема: „Managing Credit Risk during the COVID-

19 Crisis & Recovery Phase in Europe“ одржан на 25.05.2021 година, 
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 учество на претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација на презентација на тема: „Новата дефиниција за 

нефункционални кредитни изложености во ЕУ“ организирана од страна 

на Народна банка на РСМ на 28.05.2021 година преку Webex, 

 учество на претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација на Регионалната Конференција со работен наслов „Non 

profit organizations and risk assessment  – engagement and lessons learned 

for effective implementation“ организирана од Управата за финансиско 

разузнавање, Европскиот центар за непрофитно право и здружението 

Конект, а поддржано од страна на Македонската банкарска асоцијација 

преку платформата Zoom на 10.06.2021 година, 

 учество на претставници на членките на Македонска банкарска 

асооцијација на втората работилница за проценa на потребите поврзани 

со климатските промени: „Потврдување на резултатите од спроведената 

процена на потребите во врска со климатските промени во контекст на 

развојот на Работна програма на Северна Македонија за Зелениот 

климатски фонд’’ преку платформата Zoom на 11.06.2021 година, 

 учество на Промоција на првата национална Стратегија за финансиска 

едукација и финансиска инклузија 2021-2025, организирана од 

Народната банка на РСМ преку платформата Webex на 08.07.2021 

година, 

 учество на претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација на oнлајн настан: „Проверка на секторските приоритети и 

потреби во врска со климатските промени за развој на работната 

Програма на државата за Зелениот климатски фонд“ организиран од 

Кабинетот на Заменикот на Претседателот на Владата задолжен за 

економски прашања преку платформата Zoom на 25.08.2021 година, 

 Учество на претставници на Комисијата за информативна сигурност на 

обука за сајбер безбедност на критична инфраструктура во просториите 

на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК)  на 30-31.08.2021 

година, 

 учество на Работилница за Националната Стратегија за финансиска 

едукација и финансиска инклузија и Дигиталните финансиски услуги 

организиран од Народна банка виртуелно на 16-17.09.2021 година, 

 учество на Вебинар во организација на АЦИ Македонија и Инвест Поинт 

на тема: “Примена на техничка анализа при тргување на валутен пазар-

Форекс” на 24.09.2021 година, 
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 учество на настан во организација на Агенцијата за заштита на личните 

податоци на Република Северна Македонија, Агенцијата за заштита на 

личните податоци на Република Хрватска и Германската фондација за 

меѓународна правна соработка (ИРЗ) за презентација на твининг-

проектот „Поддршка во спроведувањето на модернизираната правна 

рамка за заштита на личните податоци“ во хотел Хилтон на 30.09.2021 

година, 

 учество на Регионалната Конференција на тема „Организиран криминал, 

перење пари и финансирање на тероризам“ организирана од страна на 

Управата за финансиско разузнавање на 01.10.2021 година, 

 учество и презентација на претседавачот на Правната Комисија, Виолета 

Јанева, и заменик претседавачот на Правната Комисија, Горазд 

Поповски, на семинар организиран од страна на Комората на 

извршители на Република Северна Македонија во хотел Сириус во 

Струмица на 16.10.2021 година, 

 учество на претставници од членките на Македонска банкарска 

асоцијација на работилница организирана од страна на Народна банка 

за проектот ИСИДОРА на 20.10.2021 година, 

 учество на претставници на Комисијата за заштита на личните податоци 

на работилница на тема: Обврски и одговорности на Офицер за ЗЛП на 

04.11.2021 година, 

 учество на претставници на Комисијата за информативна сигурност и 

Комисијата за платен промет на онлајн округла маса на тема „Open 

Banking“ организирана од страна на Здружението на банкарство на 

Словенија на 11.11.2021 година, 

 учество на претставници на Комисијата за СПП и усогласеност со прописи 

на конференција на тема “AML in Crypto World” одржана на 10-11 

ноември 2021 година, 

 учество на претставници на членките на МБА на 13-та конференција за 

плаќања и пазарна инфраструктура со наслов: „Плаќањата во 

дигиталната ера: од внатре кон надвор“ организирана од страна на 

Народна банка на РСМ одржана на 25-26.11.2021 година. 

- организирање состаноци со банкарските асоцијации од регионот заради јакнење на 

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

 учество на претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација на вебинар на тема “Global Outlook&ESG-Implementation of 

the SFRD Directive” во организација на АЦИ Словенија одржан на 

02.03.2021 година, 
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 учество на претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација на ALM&Interest вебинар инициран од Бордот за Едукација 

на АЦИ Македонија, а организиран со помош на компанијата за 

финансиска едукација Bearning и г-динот Martin Macko одржан на 

16.03.2021 година, 

 учество на претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација на вебинар за економските перспективи во Европа по 

пандемијата организиран од страна на АЦИ Србија и АЦИ Словенија 

одржан на 20.05.2021 година, 

 одржана работна средба со генералниот секретар на Здружението на 

банки на Србија (Удружење банака Србије)  со претседателството на 

Македонската банкарска асоцијација на кој се споделија искуства од 

работењето и активностите превземени од страна на Македонската 

банкарска асоцијација и Здружението на банки на Србија во претходниот 

период, за време на корона кризата и  се дискутираше за интензивирање 

и унапредување на воспоставената соработка помеѓу  двете здруженија.  

Средбата се одржа во просториите на Асоцијацијата, 

 учество на претставници на Комисијата за информативна сигурност и 

Комисијата за платен промет на онлајн округла маса на тема „Open 

Banking“ организирана од страна на Здружението на банкарство на 

Словенија на 11.11.2021 година, 

 учество на извршниот секретар на панел дискусија на тема: „Улога на 

банките и на националните здруженија во трансформација на 

општеството – актуелни предизвици и значење на човечкиот капитал 

сега и во иднина“ организирана од Здружението на банки на Србија по 

повод 100 години од основање на Здружението, 50 години од издавање 

на првиот број на весникот Банкарство и 20 години од основање на 

Центарот за банкарска обука одржан на 04.11.2021 година. 

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

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

година): 

 организирана работна средба за подготовка за натпреварот „Европски 

квиз на пари“ на 25.02.2021 година преку Кахут со кординаторите на 

училиштата пријавени на натпреварот за презентирање на материјалот 

и начинот на спроведување на натпреварот, 

 организирана онлајн средба со вицешампионите на натпреварот 

„Европски квиз на пари“ од 2019 и 2020 година и нивните ментори  со 
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пријавените учесниците на националниот натпревар во 2021 година на 

17.03.2021 година преку Webex за споделување на нивното искуство, 

 организација и учество на презентација од страна на Организацијата на 

потрошувачи на Македонија на Критериумите и постапката за добивање 

на сертификатот: „ФЕР СО ПОТРОШУВАЧИТЕ НА ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ - 

наменет за банки и штедилници“на 12.02.2021 година преку Webex, 

 учество на средба по повод Светскиот ден на потрошувачите со 

претставници виртуелно и во живо организиран од страна на 

Организацијата на потрошувачи на Македонија на 15.02.2021 година, 

 организација и учество на 26-то Годишно Собрание на АЦИ Македонија-

Здружение на финансиски пазари на 15.04.2021 година, 

 учество на претставници на членките на Македонска банкарска 

асоцијација на Регионалната Конференција со работен наслов „Non 

profit organizations and risk assessment  – engagement and lessons learned 

for effective implementation“ организирана од Управата за финансиско 

разузнавање, Европскиот центар за непрофитно право и здружението 

Конект, а поддржано од страна на Македонската банкарска асоцијација 

преку платформата Zoom на 10.06.2021 година, 

 учество на работилница на тема Реструктурирање на компании – 

студија на случај од Република Словенија организирана од страна на 

Комисијата за реструктурирање на корпоративен долг на 02.12.2021 

година преку Webex. 

- На 11.05.2021 година одржана средба со делегација на Меѓународниот монетарен 

фонд и претседателството на Македонската банкарска асоцијација на која се 

дискутираше за макроекономските случувања и предизвици со кои се соочува 

банкарскиот сектор, 

- На 25.05.2021 година одржана средба со делегација на Меѓународниот монетарен 

фонд и извршниот секретар на Македонската банкарска асоцијација на која се 

дискутираше за транспарентноста во работењето на Народната банка, односите со 

јавноста, односите со општествените чинители и институции и задоволството на 

јавноста од нивото на достапност на документите и извештаите од Народната банка  на 

РСМ. 

- На 14.07.2021 година организирано заедничко дружење на членовите на Македонска 

банкарска асоцијација во ресторан Казабланка. 

- На 15.06.2021 година Македонската банкарска асоцијација стана 18–та членка на 

Меѓународниот координативен совет на банкарски здруженија – Меѓународен 

банкарски совет  
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 учество на извршниот секретар на Македонска банкарска асоцијација 

на состанокот на Меѓународниот координативен совет на банкарски 

здруженија – Меѓународен банкарски совет, 

 состанок на Меѓународниот банкарски сојуз одржан на 05.10.2021 

година на кој претседателката на Македонската бакарска асоцијација,  

д-р Маја Стевкова-Штериева, активно се вклучи со своја презентација. 

 

 

- Присиство на состанок во врска со Планот за финансирање на економското 

заздравување и забрзаниот раст одржан на  20.10.2021 во Министерството за 

финансии 

- Откако на 9.11.2021 година Владата на Република Северна Македонија прогласи 

кризна состојба во енергетската енергетскиот сектор во траење од 30 дена, 

Македонската банкарска асоцијација (МБА) го координираше своето членство и 

едногласно ја поддржа иницијативата според која сите експозитури и централни 

објекти на членките  ги изгаснаа светлечките реклами. 

-  

- На 22.11.2021 година одржана средба со делегација на Меѓународниот монетарен 

фонд и претседателството на Македонската банкарска асоцијација  

- Издавање на МБА Е-билтен: 

 на 26.03.2021 година, за време на Глобалната недела на пари, е 

издаден првиот број на Е-билтен на Македонска банкарска 

асоцијација, 

 на 01.07.2021 година е издаден вториот број на Е-билтен на 

Македонска банкарска асоцијација, 

 на 05.10.2021 година е издаден вториот број на Е-билтен на 

Македонска банкарска асоцијација, 

 на 31.12.2021 година е издаден вториот број на Е-билтен на 

Македонска банкарска асоцијација. 

-  

- На 15.12.2021 година во просториите на Светска банка одржан состанок на тимот на 

Светска Банка за стабилност на финансискиот сектор со  м-р Бојан Стојаноски, 

претседавач, Зоран Грнчаровски, заменик претседавач на Комисијата  за 

реструктурирање корпоративен долг при МБА и извршниот секретар во врска со 

статусот со проблематичните кредити, проблеми при нивно разрешување, проблеми 

со активирање на обезбедувањето итн. 
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 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, 

- Комисијата за заштита на личните податоци. 

  Од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година Комисиите при Македонска 

банкарска асоцијација имаат одржано 34 состаноци и тоа: 

➢ Комисија за ризици:  

 состанок одржан на 22.01.2021 година преку платформата Webex, 

 состанок одржан на 11.06.2021 година со Комисијата за сметководство, 

даноци и МСФИ преку платформата Webex, 

 состанок одржан на 14.09.2021 година со претставници од Комисијата за 

ликвидност, Правната Комисија и Одборот за избор и следење на 

референтни банки за формална припрема и координација за 

претстојната унифицирана замена на меѓународните референтни 

каматни стапки – IBORs во просториите на Асоцијацијата 

➢ Комисија за документарно работење: / 

➢ Комисија за работа со хартии од вредност:  

 состанок одржан на 04.08.2021 година со претседавачот и заменик 

претседавачот на Комисијата, 

 состанок одржан на 23.12.2021 година во просториите на Асоцијацијата. 

➢ Комисија за платен промет во земјата и во странство: / 

➢ Комисија за спречување перење пари и усогласеност со прописи: 

 состанок одржан на 02.02.2021 година преку платформата  Webex, 

 состанок одржан на 08.02.2021 година со претставници од Народната 

банка, Управата за финансиско разузнавање  и Централниот Регистар 

преку платформата Webex, 
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 состанок одржан на 15.03.2021 година на кој се одржа презентација од 

Клириншка куќа КИБС АД Скопје за превземање на податоци од базите 

на Централниот Регистар за вистински сопственици со користење на 

апликацијата Сервис 500 на КИБС преку плаформата Webex, 

 состанок одржан на 25.03.2021 година преку платформата Webex, 

 состанок одржан на 26.03.2021 година со претставници од Народната 

банка, Управата за финансиско разузнавање и Централниот Регистар во 

врска со Регистарот на вистински сопственици преку  плтформата Webex, 

 состанок одржан на 09.04.2021 година со претставници од Управата за 

финансиско разузнавање, Народната банка на РСМ и Централниот 

Регистар на РСМ за Регистарот за вистински сопственици преку 

платформата Webex, 

 состанок одржан на 23.04.2021 година преку платформата Webex, 

 состанок одржан на 18.05.2021 година со Управата за финансиско 

разузнавање во врска со коментарите на Македонска банкарска 

асоцијација на Предлог Законот за спречување перење пари и 

финансирање на тероризам преку платформата Webex, 

 состанок одржан на 08.07.2021 година со претставници од Народната 

банка, Централниот Регистар и Управата за финансиско разузнавање во 

врска со Регистарот за вистински сопственик,  

 состанок одржан на 20.08.2021 година со претставници од 

Министерството за правда во врска со Законот за заштита на личните 

податоци, 

 состанок одржан на 20.09.2021 година преку платформата Webex, 

 состанок одржан на 23.09.2021 година со Управата за финансиско 

разузнавање и Народната банка за подготовката на (унифицирани) 

правила за услуги, продукти и клуенти со повисок ризик за ПП/ФТ. 

➢ Правна комисија:  

 состанок одржан на 26.07.2021 година со претставници од Комората на 

извршители на РСМ и претставници од Правната Комисија во врска со 

Налозите за извршување врз пензија во просториите на Асоцијацијата, 

 состанок одржан на 20.08.2021 година со претставници од 

Министерството за правда во врска со Законот за заштита на личните 

податоци, 

 состанок одржан на 14.09.2021 година со претставници од Комисијата за 

ликвидност, Комисијаза ризици и Одборот за избор и следење на 

референтни банки за формална припрема и координација за 
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претстојната унифицирана замена на меѓународните референтни 

каматни стапки – IBORs во просториите на Асоцијацијата, 

 состанок одржан на 21.09.2021 година на тема: правно мислење за 

трансакцијата со акции на Клириншка куќа Кибс АД Скопје и Законот за 

дополнување на Законот за облигационите односи преку платформата 

Webex. 

➢ Комисија за ликвидност:  

 состанок одржан на 14.09.2021 година со претставници од Комисијата за 

ризици, Правната Комисија и Одборот за избор и следење на 

референтни банки за формална припрема и координација за 

претстојната унифицирана замена на меѓународните референтни 

каматни стапки – IBORs во просториите на Асоцијацијата. 

➢ Комисија за сметководство, даноци и МСФИ: 

 состанок одржан на 11.06.2021 година со Комисијата за ризици преку 

платформата Webex. 

➢ Комисија за информативна сигурност: 

 состанок одржан на 09.02.2021 година преку платформата Webex, 

 состанок одржан на 24.02.2021 година на која се одржа презентацијата 

на тема SOC as a Service од компанијата Unicom Telecom  преку 

платформата Webex, 

 состанок одржан на 16.03.2021 на кој Интех системс одржа презентација 

на продуктот IBM Trusteer Pinpoint Detect како нивно решение согласно 

Одлуката на НБРСМ за Методологијата за сигурност на информативниот 

систем на банката преку платформата Webex, 

 состанок одржан на 17.12.2021 година преку платформата Webex со 

Комисијата за информативна сигурност. 

➢ Комисија за финансиско реструктурирање на корпоративен долг: 

 состанок одржан на 29.01.2021 година на кој се одржа презентација на 

тема: Action Plan: Tackling NPLs in the aftermath of  COVID-19 (Акциски 

план: Справување со нефункционалните кредити по ударот на КОВИД-

19) од страна на ЕОС Матрих преку платформата Webex, 

 организирана работилница на тема Реструктурирање на компании – 

студија на случај од Република Словенија организирана на 02.12.2021 

година преку Webex. 

➢ Комисија за човечки ресурси: / 

➢ Комисија за заштита на личните податоци: 

 состанок одржан на 15.09.2021 година преку платформата Webex , 
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 состанок одржан на 22.09.2021 година со претставници од Комисијата 

за заштита на личните податоци и г-дин Марко Трошељ, на тема: 

искуства/проблеми/потешкотии со кои банкарскиот сектор се соочува 

при имплементација на новиот Закон за заштита на личните податоци 

во просториите на Агенцијата за заштита на личните податоци, 

 состанок одржан на 14.10.2021 година преку платформата Webex, 

 состанок одржан на 14.12.2021 година преку платформата Webex, 

 состанок одржан на 22.12.2021 година преку платформата Webex, 

 Во периодот од 01.01.2021 година па се до 31.12.2021 година Комисијата за заштита на 

личните податоци има одржано 5 состаноци, Комисијата за ризици има одржано 3 состанока, 

Комисија за финансиско реструктурирање на корпоративен долг и Комисијата за работа со 

хартии од вредност имаат одржано по 2 состанока, Комисијата за ликвидност и Комисијата за 

сметководство, даноци и МСФИ имаат одржано по 1 состанок, Комисијата за спречување 

перење пари и усогласеност со прописи има одржано 12 состаноци, Комисијата за 

информативна сигурност и Правната комисија имаат одржано по 4 состаноци, додека пак, 

Комисијата за документарно работење, Комисијата за платен промет во земјата и во 

странство и Комисијата за човечки ресурси иако не одржуваа формални состаноци 

функцинираа преку е-комуникација. 

 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. 

➢ Се разгледува и потребата  како постојано работно тело да се формира Комисија 

за односи со јавноста, вибер група веќе е формирана 

 

 

2. Склучени Меморандуми за соработка  

 

 Македонска банкарска асоцијација во период од 01.01.2021 година до 31.12.2021 

година има склучено Меморандум за соработка со: 

 

- Организација на Потрошувачите на Македонија на 03.02.2021 година со цел 

развој и унапредување на финансиските услуги кои ги нудат членовите на 

Македонска банкарска асоцијација во полза на потрошувачите – физички лица 

кои се јавуваат како корисници на таквите услуги како и подобра заштита на 

интересите на вклучените страни во рамки на наведените активности. 
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3. Финансиски извештај за период од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година 

  

За спроведување на предвидените активности во Програмата за дејствување за 2021 

година, согласно финансискиот план на Македонската банкарска асоцијација за 2021 година  

се користат средствата собрани од членарина.  

          во МКД 

  31.12.2020 
План за 

2021 година 
31.12.2021 

 ВКУПНИ ПРИХОДИ  8.603.731 10.375.195 10.616.431 

         1   Приходи од чланарини  7.203.872 6.789.600 6.827.764 

         2   Камати и други приходи  350 450 0 

         3   Пренос   1.399.509 3.585.145 3.788.667 

 ВКУПНИ ТРОШОЦИ  4.815.064 8.776.869 4.782.399 

         1   Канцелариски материјали  18.162 50.000 32.809 

         2   Услуги за одржување, ИТ и други  118.159 316.532 82.749 

         3   Превоз, телефон, ППТ  41.193 439.545 56.824 

         4   Трошоци за репрезентација  263.684 1.008.000 452.681 

         5  
 Наем на канцелариски простор и 
техничка опрема  

1.626.651 1.974.000 1.654.978 

         6  
 Банкарски услуги, негативни 
курсни разлики,нотарски 

трошоци,премии за осигурување  

23.853 41.560 21.958 

         7   Службен пат  30.527 445.500 4.586 

         8   Сметководствени услуги  138.296 147.440 137.549 

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

367.758 1.230.880 150.485 

      10  
Набавка на мебел, компјутер, 

принтер  
5.797 364.000 0 

      11   Плата, регрес  1.811.321 2.294.412 1.888.312 
      12   Чланарина за ЕБФ  369.658 465.000 299.468 

 ВКУПНИ ПРИХОДИ  8.603.731 10.375.195 10.616.431 

 ВКУПНИ ТРОШОЦИ  4.815.064 8.436.929 4.782.399 

 Состојба на сметка  3.788.667 1.598.326 5.844.896 
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Заклучок 

 

Во 2021 година, Програмата за дејствување на Македонска банкарска асоцијација за 

2021 година и Финансискиот план на Македонска банкарска асоцијација за 2021 година се 

реализирани согласно можностите, односно голем дел од настаните предвидени во 

програмата со физичко присуство се реализираа виртуелно поради што и трошоците за 

превоз, репрезентација, наем на техничка опрема, едукација и унапредување на работата на 

МБА, не се реализираа. Не е рализирана набавката на софтверот за пресметка на 

референтната каматна стапка СКИБОР и истата е предвидено да се финализира во 2022 

година.  

 


