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Програма за работа на Здружението на финансиски организации во рамките на 

Стопанската комора на Македонија, во периодот јули-декември 2019 година 

 

 Иницијалните активности на Здружението за финансиски организации (ЗФО) ќе 

бидат насочени кон заокружување на организациската поставеност на ЗФО. Во 

тој контекст, ќе се формира соодветна организациска структура во рамките на 

групациите, проследено со носење правила за работа итн. 

 

 ЗФО ќе се фокусира на активностите поврзани со законската и подзаконската 

регулатива што се однесува на финансискиот сектор. Во таа насока, ќе се 

преземат активности за учество во стручните расправи за предвидените измени 

и дополнувања на соодветната законска и подзаконска регулатива. Тоа треба да  

овозможи ефикасна хармонизација на националното законодавство со 

директивите на ЕУ за финансискиот сектор, задржување на стабилноста на 

финансискиот систем и негов натамошен развој. 

Во 2019 година се планира да се изработуваат и до крајот на тековната 

година или во 2020 година да се донесат следните закони: 

- нов Закон за осигурување, кој ќе биде целосно усогласен со 

Директивата 2009/138/ЕЗ за основање и водење деловни активности 

за осигурување и реосигурување (Солвентност II) и ќе се постигне 

компатибилност и конкурентност на домашната осигурителна 

индустрија со онаа во земјите-членки на ЕУ; 

- нов Закон за банките со кој ќе се изврши усогласување на 

банкарската регулатива со Директивата 2013/36/ЕУ за пристапот на 

активностите на кредитните институции и прудентната супервизија на 

кредитните институции и инвестициските фирми; 

- Закон за решавање банки со проблеми во кој ќе се имплементира 

Директивата 2014/59/ЕУ за закрепнување на банки со проблеми; 

- Закон за платежни услуги и платни системи во кој ќе бидат 

транспонирани повеќе ЕУ-директиви; 

- два нови закона од областа на пазарот на капитал (Закон за 

финансиски инструменти и Закон за проспекти за хартии од вредност 

и обврски за транспарентност за издавачите). 

 

Дополнително, ЗФО ќе иницира измени на постојната законска и 

подзаконска регулатива доколку за тоа се појави потреба. 

 ЗФО ќе работи на идентификување на предизвиците кои се однесуваат на 

целиот финансиски сектор со цел изнаоѓање сеопфатни решенија што 

резултираат со создавање основа за поуспешно работење на целиот сектор, 

зацврстување на неговата стабилност, зголемување на финансиската 
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интермедијација и олеснување на реализирањето на интерсекторски форми на 

соработка помеѓу  разните видови финансиски институции. За таа цел ќе се 

дефинираат и соодветни механизми за ефикасна редовна интерсекторска 

комуникација и консултација во рамките на ЗФО. 

 

 ЗФО ќе се насочи и кон развивање редовни текови на комуникација и соработка 

со другите делови на Стопанската комора на Македонија кои не се од 

финансискиот сектор. Соработката ќе опфаќа взаемно информирање за 

потребите и можностите за добивање финансиски средства и услуги, но и други 

активности од заеднички интерес.  

 

 Дел од активностите на ЗФО ќе бидат насочени кон организација на едукативни 

настани. Ќе се организираат обуки, панел-дискусии, семинари, и други 

соодветни настани од таков тип значајни за членките на ЗФО.  

 

o На почетокот на октомври (2-3.10.2019 година), во соработка со  

Агенцијата за супервизија на осигурувањето ќе биде организирана   

Меѓународна „INSURTECH“ работилница. 

 

 

 


