
 Маврово, 19to Godi{no sobranie na ACI Makedonija ZFP  
 
 
Po~ituvanи претставници од Narodna Banka na Republika 
Makedonija  
Po~ituvanи претставници на Владата na Republika Makedonija - 
Министерство за Финансии  
Po~ituvani pretstavnici od banki i drugi finansiski 
institucii  
 
Po~ituvani gosti,  
 
So golemo zadovolstvo bi sakal da Vi posakam dobredojde, i 
oficijalno da go objavam otvaraweto na 19to Godi{no sobranie 
na ACI Makedonija Zdru`enie na Finansiski Pazari.  
 
Sekoga{ mi e drago da Vi posakam dobredojde na ovoj najzna~aen 
godi{en nastan na zdru`enieto, особено оваа година, kako 
uvertira na slednata jubilejna 20та godina na odr`ani godi{ni 

ACI sobranija a site nie generaciski, od po~etokot do denes 
gordi na istrajnosta i posvetenosta vo kontinuitet.  
 
Би сакал посебно да го поздравам мојот голем пријател, г-динот 
Иштван Гонди во улога на претставник на ACI The Financial Markets 
Association (инаку претседател на АЦИ Унгарија), кој за кратко ќе се 
обрати на делегатите во име на светското здружение. 
 
Во изминатата година, и конечно на последниот, 53ти Светски 
конгрес на светското АЦИ здружение во Берлин, се финализираше 
и изгласа досега најкрупната промена во систематизацијата на 
здружението, а тоа е најавената институцијална верификација на 
професионален Претседател на ACI The Financial Markets 
Association. 
 
Генерално, во перспектива со оваа круцијална организациска 
промена се очекува и целосната организација и функционирање на 
здружението глобално да добие во ефикасност и понатамошна 
перфекција, во насока на професионално посистематизиран 
третман и надградба за оптимална координација на сите АЦИ 
активности на регионално ниво, и секако со веќе познатата крајна 
цел, во континуитет окрупнување на членството како процес и 
позитивен тренд во светски рамки, за опстојување и интензивно 
промовирање на значењето на најголемото светско здружение на 



трговци со девизи, како институционална подршка, заштита и 
двигател на целокупната околина поврзана со обезбедување на 
неопходните предуслови за прогресивен развој на тргувањето со 
финансиски инструменти. 
 
Во оваа прилика би сакал официјално да го поздравиме и му го 
честитаме назначувањето на г-дин Маршал Бејли, новиот 
професионален Претседател на ACI The Financial Markets 
Association, со приоритетна желба за професионален просперитет, 
и надеж за идна добра соработка во континуитет, преку проактивна 
подршка на активностите на АЦИ Македонија и нашиот регион. 
 
На ова собрание, со Вас сакам да го поделам моето веќе познато 
лично-емотивно мислење и професионална перцепција на 
работите, од инстанца и поткрепено во смисла на компетентност, 
како долгогодишен посветен АЦИ член од основање, првенствено 
како ДОБРОНАМЕРНА ПОРАКА ЗА ОДРЖЛИВОСТ НА 
ПОЗИТИВЕН КОНТИНУИТЕТ, токму на 1 година пред 20 годишниот 
јубилеј. Се надевам дека пораката ќе биде соодветно примена, 
зошто не ми е првпат да ја потенцирам, и истата ќе допринесе за 
КРАЈНО ОСВЕСТУВАЊЕ, во насока: 

 дали одбираме позитивен континуитет на здружението и  

 дали сме за обезбедување на long perspective forward status 
hedge  на најзначајниот дел на банките … Treasury… на нас 
“осудените” (или привилегираните) кои работиме токму таму, 
кој континуитет би бил силна поткрепа на адекватниот team 
building, кај сите банки, и толку повторуваниот и 
посакуваниот АЦИ слоган, во однос на обезбедување на 
основа за ПРАТЕЊЕ НА ПОЗИТИВНИТЕ ПРАКТИКИ И 
МОДЕРНИОТ ТРЕНД ЗА РАЗВОЈ НА ТРГУВАЊЕТО СО 
ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ во РМ. 

 
    Би сакал да напомнам дека повеќето од Вас добро знаат дека 
едно од моите лични мота е NEVER SAY TOO LATE ... HOPE 
ALWAYS DIES LAST… и дека тешко се откажувам, и секогаш имам 
мој издржан став, и сите мои дејствувања и деловни реакции 
недвосмислено секогаш биле/се добронамерни и со позитивен 
набој, и секогаш и единствено во насока на одржливост (да се 
растури нешто е наједноставно...) и изнаоѓање на корисни и 
оптимални решенија, нели 
YOU LIVE ONCE, BUT IF YOU ARE DOING RIGHT ONCE IS ЕNOUGH… 

 



Затоа моето излагање интегрално како концепт оваа година ќе 
биде малку поинакво и понеобичено од други години, т.е., на 
принцип на прашања и одговори. Нема да има дебата, затоа што 
одговорите сите ги знаеме, и единствено што барам од Вас е да си 
ги повторите, секој во себе тивко-индивидуално, реално, 
рационално и по можност во позитина прогресивна насока. 
Со прашањата сублимирано би сакал да поентирам на многу 
суштествени аспекти и насоки, согласно актуелната околина, како 
превенција од негативно кулминирање во перспектива.   
Прашањата се следни: 

1. Што претставува АЦИ асоцијацијата, суштински-
институционално, и кои се причините за нејзино формирање, 
нејзината основна дејност, значење и улога? Друго прашање е 
колку е промовирана во Македонија? 

2. Дали АЦИ здружението претставува позиција или 
конструктивна опозиција во однос на потребни промени, 
усогласување и развој на финаниските пазари?  

3. Дали меѓусебно имаат професионална корист централната 
монетарна власт, и банките, со оглед на единствената 
можност за директно-институционално заедничко дејствување 
и “размена на искуства”? Посебно прашање е кој има поголем 
удел при одредени промени, воведување нови работи, 
модификации и сл., и дали тоа може да се мери или стави 
како орден на едните или другите, или со други зборови во 
чија функција се промените, и какви се ингеренциите на 
споменатите страни, т.е., банките и централната монетарна 
власт? 

4. Која класа на финаниски професионалци го формираат 
индивидуалното членство, и кое е суштинското значење на 
организациониот дел од банките кои го претставуваат? 

5. Дали АЦИ членството треба да се стекне, и да биде 
привилегија, и треба ли да се одредат критериуми за истото 
да се достигне, а за член на претседателство немам 
коментар??? или статусот на член да се стекнува со само 
вработување во Treasury, или од која финансиска институција 
потекнува вработениот? 

6. Дали сертифицираноста претставува само мандаторна 
обврска, или го верификува карактерот, ризикот и третманот 
на активностите, одговорноста, совесноста, искуството и 
стручната спремност, или сето сублимирано?  
ОБВРСКА ИЛИ СТРУЧНА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНОСТ, или обете 
заедно? 



Дали сертификацијата се верификува од страна на домашниот 
регулатор, т.е., дали е превземен стандард со меѓународен 
амблем, од АЦИ или некоја друга лиценцирана институција за 
меѓународни-унифицирани сертификации? 

7. Дали е потребно институционално  објективно (од нашиот 
регулатор, преку посебно тело-комитет за верификација...) да 
се согледува – процени, примарно и во континуитет, 
адекватноста на одговорните во Секторите за средства, 
ликвидност и финансиски пазари, во смисла на деловна 
сертификација за спремност (искуство и карактерни 
способности поврзани со професионалниот ангажман), КАКО 
ОФИЦИЈАЛНА ОБЈЕКТИВНА ПРЕПОРАКА-ЛИЦЕНЦА, без 
навлегување во деловната политика и одлуките на банката?  
Дали тоа е значајно за нас, банките, кои начелно управуваме 
со туѓи средства, и последователно дали би имало влијание 
на квалитетот на организацијата, и формирање на тим, 
стратегии, стимулирање на развој и сл., и постигнување на 
посакуваната позитивна ефикасност на Treasury 
Front><Middle><Back office активностите и релациите, и сето 
тоа единствено и само заради ефикасно управување и на 
задоволство и корист на нашите акционери, сопственици, 
комитенти??? 

 
Ако се сложиме за единствен одговор/и (зашто други нема...) 
сите се за народ, за сите нас, и тогаш би биле најјаки и 
институционално неприкосновени и независни, а како 
професионалци единствени и како суштествен дел од 
финансикиот систем целосно корисни за нашите банки и 
системот генерално.  
Јас секогаш ќе бидам на страната за “позитивна агитација” за 
одржување и зголемување на бројот на истомисленици, а тоа би 
значело: 
 
- Трајно задржување и зацврстување на јадрото на 

асоцијацијата , И ПРОМОЦИЈА НА АСОЦИЈАЦИЈАТА ВО 
КОНТИНУИТЕТ ДОЛГОРОЧНО. 

- Единствен слободно изразен ПРОФЕСИОНАЛНО-СТРУЧЕН-
ЛИЦЕНЦИРАН став и официјален настап на асоцијацијата-
членството низ сите активности, како институционален-
независен двигател на сите потреби произлезени од 
тековното и перспективното работење, во интерес на сите 
банки (корисни промени, надградби, нови инструменти и сл.), 
во насока на пратење на позитивните трендови 



ПРОФЕСИОНАЛНО СТАТУСЕН СТРАВ и ИСКЛУЧИВА 
САМОПРОМОЦИЈА, се неспоиви карактеристики за секој еден 
член. СИТЕ НИЕ ПАРЛАМЕНТАРНО ТРЕБА ДА ЈА 
ПРЕТСТАВУВАМЕ И ПРОМОВИРАМЕ АСОЦИЈАЦИЈАТА И 
СМЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНО-ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАШТИТЕНИ. 

- Обезбедување и заштита на заслужениот статус на нашата 
фела, или со еден збор РЕСПЕКТ  

- Партнерски однос и позитивно дејствување заедно со 
централната монетарна власт-регулаторот, како обостран 
интерес. 

- Апстракција на деструктивни систематски влијанија врз 
работењето на здружението и опративното Treasury работење 
(транспарентност-јавен публицитет на истите, за нивна 
изолација...), наспроти дестабилизирање и пандемија на 
контрапродуктивност од страна на демагозите и злонамерните 
ПРАКСАТА Е МАЈКА НА ЗНАЕЊЕТО, ЗАЕДНО СО ДОБРИТЕ 
ДЕЛОВНИ ОДНОСИ И ПРИЈАТЕЛСТВА, СЕТО ДРУГО Е 
ДЕМАГОГИЈА... 
 
ЈАС ГИ ЦЕНАМ САМО ДОКАЖАНИТЕ АВТОРИТЕТИ, КАКО 
ИДОЛИ ВО СМИСЛА НА ТАРГЕТ, КОЕ ДЕФИНИТИВНО НОСИ 
ПРОФЕСИОНАЛО ИЗДРЖАН ПРОСПЕРИТЕТ, СЕТО ДРУГО Е 
ФОРМАЛЕН АВТОРИТАТИВЕН РЕСПЕКТ И ДЕЛОВНА 
КУЛТУРА НА ОДНЕСУВАЊЕ, И ТАМУ ДЕФИНИТИВНО Е 
ПОТРЕБНА СИЛНА ПРЕДОСТРОЖНОСТ ОД ПОНИЖУВАЊЕ 
И НЕМА НАДГРАДБА И ПРОСПЕРИТЕТ...   
За таа цел ке биде иницирано формирање на посебно тело 
или Комитет за пракса и професионализам, при АЦИ 
Македонија ЗФП. 

- Дефинирање на професионални критериуми за стекнување 
АЦИ членство. 

- Меѓусебната подршка, комуникација, размена на искуства, 
стручна соработка и асистенција, пријателска соработка и сл., 
да биде единствена лозинка за препознавање на член на АЦИ 
семејството. 

- Прогресивен едукативен развој - проект за формирање на 
фонд за едукација и лиценцирање на АЦИ членството  
Единствено само со овој пристап се обезбедува ЦЕЛОСНА 
ЗАШТИТА НА АЦИ ЕСНАФОТ, и се стекнува право за: 

- Целосно разбирање и почитување на слоганот My word is my 
bond 

- Единствена посакувана верификација и препознавање преку 
слоганот “Once a dealer always a dealer” 



Јас сум убеден дека сето ова нема да остане само на кажаното, не 
дека не е познато, туку дека поентата/пораката е сфатена/примена, 
а другото зависи од сите нас, ДА СЕ ОБЕДИНИМЕ во интерес на 
сите нас ... и секако соодветно за развој на системот и конечно за 
оние од кои сите ние зависиме , а тоа се нашите клиенти ... кои би ја 
добиле посакуваната сигурност и квалитет на услуга-финаниски 
инструменти... 
 
Prioritetno sakam da izrazam golema blagodarnost na 
sponzorite, kako pomagateli na ovoj nastan, i toa: EUROPOINT, 
Thomson Reuters, , како и на АССЕКО СЕЕ Скопје, АЛКАЛОИД АД 
Скопје, MAKPETROL AD SKOPJE i OKTA AD SKOPJE, од 
стандардните домашни компании, поддржувачи на здружението.  
Пред да почнеме со официјалната програма би сакал да Ви го 
претставам составот на работното претседателство на ова 
собрание: Благица Аврамовска (Прокредит банка, секретар на 
АЦИ), Борче Стаменковски (Капитал Банка), Емилија Христова 
(НБРМ), Даница Џутеска (Алфа банка)/Весна Трајковска 
(Комерцијална банка)  
Записничар ќе биде Лазар Дарковски (Халк банка) , а потписник на 
записник Анета Стевческа (Комерцијална банка) 
 Дnevniot red na predvidenata programa na sobranieto 
стандардно e podelena na dva dela: izve{taen i del so stru~ni 
prezentacii, koj Vi e podelen vo materijalite i se nadevam }e go 
zadr`at Va{eto vnimanie 
Низ предвидениот дневен ред ќе Ве води секретарот на АЦИ 
Македонија, Благица Аврамовска...  
Pred da prejdeme na predvidenite to~ki od dnevniot red bi 
sakal posebno da se zablagodaram na ~lenovite na 
organizacioniot odbor koi nesebi~no asistiraa za organizacija 
na sobranieto, i toa: Zvonimir Soltirov od NBRM, Bojan 
Cvetanovski i Nikola Nakov od NLB Tutunska banka, Борче 
Стаменковски од Капитал банка ад Скопје i Анета Стевческа од 

Комерцијална банка ад Скопје, и особено на претставникот на 
ЕУРОПОИНТ, g-din Marjan Ristov, де факто посветен како редовен 
~len na ACI Makedonija...  
 
***Posebno isto taka, sakam da se zablagodaram na profesionalnata 
sorabotka so na{iot doma}in hotel Бистра Маврово (г-дин Томи) Vi 
posakuvam prijaten i konstruktiven pretstoj za vreme na sobranieto,,, 
 
Emil Jakimov, Pretsedatel 
ACI Makedonija Zdru`enie na finaniski pazari _ 


