
1 

 

Мобилно банкарство 

Мобилното банкарство (m-banking) е најнов тренд во развојот на електронското 

банкарство. Предвидувањата се дека мобилното банкарство ќе доживее дури и поголема 

експанзија од интернет банкарството во иднина. Мобилното банкарство овозможува 

трансакции по пат на преносни компјутери, PDA и мобилни телефони, коишто се 

опремени со специјален софтвер, што значи дека корисникот може да пристапи до својата 

финансиска институција и да ги изврши саканите трансакции. Мобилните плаќања по пат 

на мобилни телефони (mobile payments/m-payments) спаѓаат во групата плаќања на мало.  

Учесниците во мобилните плаќања се: клиенти, мобилни оператори, банки и трговци. 

Сите трансакции се реализираат на линија клиент-трговец. Меѓу нив доаѓа до размена на 

пари и стока, но мрежните оператори (како канали на дистрибуција) и финансиските 

институции (како финансиски канали) се клучни чинители на работењето. 

Клиентите се најзначајниот учесник во ова работење. Сите сервиси му се наменети нему и 

тој е оној што со плаќањата на своите трошоци ја одржува мрежата. Клиентот очекува 

системот да му обезбеди неопходен минимум на сигурност во работењето и да го заштити 

од кражба и неовластени користења на неговите податоци. Исто така, клиентот очекува да 

не биде нарушена неговата приватност и никој да нема можност да ги следи неговите 

трансакции. Понатаму, клиентот очекува системот да биде лесен за употреба но ова 

барање најчесто е во спротивност со претходните бидејќи колку што системот е 

позаштите толку и неговото користење е покомплицирано. 

Мобилниот оператор е посредник во работењето и има за задача да го прифати сигналот 

од клиентот и да го проследи натаму во мрежата. Тој мора да обезбеди меѓуврска со 

другите учесници во работењето а тоа подразбира дека во потполност мора да ги 

испочитува поставените стандарди. 

Банката е посредник во работењето и ја има најтешката задача. Пред се мора да обезбеди 

автентификација односно препознавање на клиентот. Потоа, да обезбеди проверка на 

состојбата на сметката на клиентот и да издаде одобрување за плаќање или одбивање. 

Неопходно е да обезбеди пораката во текот на транспортот да не биде пресретната или 
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изменета односно да обезбеди потполн интегритет на финансиските трансакции. 

Автентификацијата и интегритетот треба да обезбедат корисникот да не може да ја одбие 

трансакцијата доколку е таа изведена на исправен начин. Сето ова има за цел да ги сведе 

можностите за злоупотреба на минимум. 

Трговецот или давателот на услугите е вториот учесник во работењето. Пред се, тој 

требада обезбеди добра или услуги што ќе се наплаќаат преку мобилни сервиси. За него 

системот за плаќање е од особен интерес бидејќи на тој начин ќе реализира еден од своите 

бизнис модели. Трговрцот во рамките на својот модел на работење мора да обезбеди 

корисниците лесно и едноставно да пристапуваат до сервисите што тој ги нуди каско и да 

ги рекламира и промовира сервисите.  

На почетокот, мобилните плаќања се вршеле со размена на SMS пораки меѓу клиентите и 

банките. Исто така услугата SMS банкарство може да биде од информациски карактер 

односно да им овозможува на имателите на платежни картички издадени од страна на 

Банката, да примаат SMS информации за состојбата и промените по сметките на нивните 

мобилни телефони. Банката испраќа пораки за промените настанати на сметките на 

платежните картички, по поединечна трансакција, на мобилниот телефон на корисникот 

на услугата наведен во барањето за користење на услугата. 

Корисник на услугата SMS банкарство може да биде секое физичко лице кое е корисник 

на дебитна и/или кредитна картичка; има отворено трансакциска тековна сметка; поседува 

мобилен телефон во мрежата на овластените мобилни оператори на територијата на 

државата во која се наоѓа банката. 

Предности при користење на оваа услуга се однесуваат на: известувањa во врска со 

картичката на било кое место во светот; следење на состојбата на картичката 24 часа во 

денот, 7 дена во неделата; заштита од повеќекратно реализирање на иста трансакција; 

спречување на злоупотреба на картичката; дополнителна безбедност при вршење на 

трансакции.  

Со развојот на WAP стандардите (Wireless Application Protocol (WAP) е технички стандард 

за пристап до информации преку мобилни безжични мрежи) што овозможиле пристап на 
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интернет преку мобилни телефони, било овозможено користење на сите предности на on-

line банкарството. Тоа значи дека на клиентот на банката му е овозможено со помош на 

својот мобилен телефон по пат на интернет пристап да се конектираат на нивната сметка 

во банката, да реализира базични банкарски трансакции како плаќање на сметки, данок и 

сл. пренос на средства и да има постојан увид во производите, сметките, изводите, листата 

на трансакции и да управува полесно со неговите финансии. 

Фактори што влијаат врз динамичниот развој на м-бизнис активностите се: 

1. Релативно малите вложувања 

2. Едноставниот начин на работење со мобилните уреди 

3. Поголемиот комфорт во работењето 

4. Брзиот раст на корисници на мобилни телефони 

 

НАПИСИ ВО МЕДИУМИТЕ ЗА М-БАНКАРСТВО 

М-Банкарство без банкарска сметка: Банкарство какво што немало досега 

25 февруари 2010 http://mk.globalvoicesonline.org/02/25/3473/   

Милиони и милиони од луѓе со ниски примања и без сметка во банка ќе имаат можност за 

корист (и можеби напредок?) од развојот на мобилните финансиски сервиси во наредните 

години. Многу луѓе веќе вршат исплати преку мобилните телефони и дури чуваат пари во 

нив како виртуелна банка. Бројот на луѓе во Африка, Латинска Америка и Азија, без 

сметка во банка, но со мобилен телефон, се предвидува дека ќе порасне до 1.7 милијарди 

до 2012 година, според неодамнешно истражување на Консултантска група за помош на 

сиромашните (КГПС) и Асоцијацијата ГСМ. 

Постојат неколку успешни примери на пазарот во Африка и Азија и многу други обиди за 

проширување, реплицирање и започнување на слични сервиси, но силниот отпор од 

банкарите и регулаторите го забавува развојот. Во Индија, на пример, Централната банка 

на Индија се противи на дозволувањето на финансиски сервиси базирани на мобилни 

телефони (кои не се спроведуваат преку банка), велејќи дека ќе биде тешко да се 
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контролира креирањето на кредити надвор од банкарниот систем. Индиското 

министерство за внатрешни работи исто така изрази загриженост за можни злоупотреби и 

сигурносни импликации. 

Постојат сомнежи дека таквиот отпор може да го забавува развојот на м-банкарството 

уште долго време, но во меѓувреме има неколку технолошки, логистички и сигурносни 

предизвици кои мора да се надминат за да се направат овие алтернативни финансиски 

сервиси поинклузивни за небанкарскиот сектор. Освен тоа, друго истражување на 

КГПС од февруари на две од најбрзо растечките мобилни банкарски мрежи, кои им 

служат на сиромашните луѓе – M-PESA во Кенија и GCash во Филипините – открива дека 

и покрај нивниот голем пораст, провајдерот продолжува да се соочува со потешкотии при 

остварување профит, како и во плаќањето на надоместоци на продавниците и агентите кои 

имаат провизија од трансакциите. 

M-PESA во Кенија 

Една од најспомнуваните успешни приказни за м-банкарството за оние без сметка во 

банка е проектот на Сафариком, M-PESA во Кенија. 

Откако M-PESA започна во 2007, сервисот влијаеше на животите на многу Африканци, од 

кои значителен број до тогаш не го користеа традиционалниот банкарски систем. До март 

2009 M-PESA веќе имаше 6.8 милиони регистрирани корисници во Кенија и тој број расте 

секој ден. 

Првите корисници на M-PESA по се изгледа биле емигрантските работници кои имаат 

потреба од економичен, а сепак веродостоен начин за праќање пари дома. Меѓутоа, 

користа од овој сервис наскоро привлече други, кои се на друг начин запоставени од 

традиционалниот банкарски систем. Овој иновативен финансиски сервис беше соодветен, 

лесно достапен и поекономичен канал од „далечниот“, традиционален банкарски систем, 

кој не успеа да ги вклучи во нивниот опсег. 

Истражување на други можности за луѓето без сметка во банка 
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Користејќи ги Филипинците како пример, истражувањето на CGAP-GSMA за 

одредување на големината на пазарот за мобилни пари нуди дополнителен увид во 

различните потреби на луѓето без сметка во банка. Во него се вели: 

Луѓето кои користат мобилни пари не се сите исти.Една третина од овие луѓе не вршат 

воопшто исплати, делувајќи спротивно на процентот на распространетост на овој сервис. 

Доста голема група на корисници ги користат мобилните пари многу често, повеќе од 4 

пати месечно, со половина од нивните трансакции на нешто друго од примање/испраќање 

пари – на пример купување во продавници. Изненадувачки, 12 проценти од корисниците 

на мобилни пари со ниски примања немаат свој телефон.Овие претставуваат под-сегменти 

од популацијата кои вреди да се истражуваат во детали. 

Операторите треба да ги истражат сервисите кои ги надминуваат паричните пратки и 

плаќање со кредит од мобилен телефон.Штедењето има значителна иднина, бидејќи е 

многу баран сервис. При поставување на прашањето за кои дополнителни сервиси би 

сакале да ги пробаат, корисниците на мобилни пари, со мали примања, ентузијастички 

одговорија: „штедење“ (65%). Еден од десет корисници на мобилни пари, веќе зачувува во 

просек по 31 долар во нивниот мобилен паричник или околу една четвртина од заштедата 

на домаќинството. 

Во нивното октомвриско издание во 2009, „ Сценарија за банкарство без ограноци во 

2020“, Марк Пикенс, Давид Портеус и Сара Ротман ги укажуваат силите кои ќе ја 

обликуваат иднината на банкарството без ограноци, меѓу кои промени во демографијата, 

безбедносните прашања, способностите за интернет прелистување и глобалната 

финансиска криза. Според нивниот извештај, креирањето на електронската 

инфраструктура за наплата при малопродажба е важна цел, но не е доволно само тоа за да 

се намали сиромаштијата. 

Катрин Верклас, ко-основачот и уредник на MobileActive.org. – граѓански медиум кој се 

занимава со развојот на ова поле – мисли дека сè уште има време додека да се префрлат 

парите на мобилните телефони преку м-банкарството, од што би имале корист 

најсиромашните. Во пост од 2008, таа вели: 
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Финансиските трансакции преку мобилен телефон сега допираат до најсиромашните во 

две области: 1. Микро-финансии, каде мобилните финансиски сервиси се користат како 

начин за инстантно префрлување на заеми и отплати преку мобилен телефон. 2. Парична 

помош (исплати преку мобилен) од земји и хуманитарни организации кои овозможуваат 

помош при глад или за пост-конфликтни области. 

Навистина има иднина во префрлањето пари на мобилните телефони за многу земји во 

развој и земји со средни примања, но зголемувањето на користа за најсиромашните сè 

уште е нејасна. Неодамнешни истражувања, особено оние од InfoDev на Светката банка и 

Британската агенција за развој DFID, покажуваат дека постојат малу докази дека 

сервисите за м-банкарство, какви што се денес, се „трансформативни“… 

Во однос на идни успеси на „м-банкарството за оние беа сметка во банка“, мислењата на 

Катрин се следниве: 

Накратко, прашањата за прифаќањето на потрошувачите и недефинираните и комплексни 

регулации го спречуваат овој пазар и потенцијалната трнсформативна идеја на м-

банкарството, барајќи внимателен пристап на двата фронта и креирање на околина каде 

мобилното банкарство може да успее. 

 

28 јануари 2013, магазин КАПИТАЛ http://www.kapital.com.mk 

Мобилниот телефон како паричник - тренд во современото банкарство 

МАКЕДОНИЈА СЕ УШТЕ Е ДАЛЕКУ ОД ЕРАТА НА МОБИЛНИТЕ ПЛАЌАЊА 

Поради се поголемата доминација на „паметните“ телефони, несомнено 

безконтактната технологија ќе биде најголемата причина за промена и иновации во 

оваа индустрија која ветува дека на компаниите ќе им донесе приходи кои се 

проценуваат на милијарди долари. 

Кешот и кредитните картички ќе бидат минато до 2020 година, а мобилните телефони ќе 

ги заменат паричниците, убедуваат експертите! Најновите истражувања на американските 
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аналитички агенции покажуваат дека поголем дел од испитаниците веруваат дека 

плаќањата во иднина ќе се одвиваат преку мобилните телефони. Еден извештај на Juniper 

Research открива дека еден од четворица сопственици на „паметни“ мобилни телефони во 

САД и во Западна Европа до 2017 година ќе ја користи оваа технологија, при што се 

очекува дека вредноста на трансакциите направени со безконтактните плаќања да 

достигне 180 милиони долари. И порај постоењето на интересот на корисниците за 

безконтактната технологија, нејзината масовна употреба ќе се оддолжи с$ додека 

трговците не се опремат со компатибилни фискални каси и с$ додека мобилните 

оператори и производителите на кредитни картички не се договорат во врска со 

трансакциите. Иако за оваа технологија се зборува веќе извесно време, таа дури сега 

станува интересна на пазарот за „паметни“ мобилни телефони. 

КАКО ФУНКЦИОНИРА M-BANKING? 

Основната цел на мобилните финансиски услуги е рационализација на процесот на 

плаќање преку замена на паричник полн со кредитни картички со мобилен уред. 

Најголемиот број производители користат слична безжична технологија која овозможува 

комуникација меѓу уреди со растојание помало од 10 см. Оваа технологија се нарекува 

NFC (Near Field Communication).Кога оваа технологија ќе се интегрира со мобилен 

телефон резултира во телефон кој ќе функционира како безконтактна картичка или како 

читач на картичка за безконтактни плаќања. Експертите објаснуваат дека безконтактните 

плаќања се побрза и посовремена замена за „кешот“ кога се работи за плаќања во мал 

износ во рестораните за брза храна, киосците и јавниот транспорт. Меѓутоа, колку е 

Македонија блиску до ерата на безконтактните плаќања?!„Плаќањата со безконтактните 

картички се период помеѓу плаќањата со класичните картички и плаќањата со користење 

на мобилниот телефон. Она кон што се тежнее и се смета за вистинска форма на мобилно 

плаќање е платежната апликација на SIM-картичките, за што придонесува и фактот што 

исти производители ги прават и SIM-картичките за мобилен и чиповите за платежните 

картички. Ние како процесинг центар сме веќе две години сертифицирани за работа со 

безконткантни картички, и во Бугарија работиме со една банка на ваков тип плаќање. Во 

Македонија, којашто е многу помал пазар од Бугарија и од Турција, многу потешко е да се 
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создаде критична маса на места каде што безконтактното плаќање би било рентабилно, за 

банките да се решат да инвестираат во поставување голем број терминали со читачи на 

овие картички“, објаснува Сандра Томановиќ од картичарскиот процесинг центар Касис. 

Безконтактното плаќање е прилично голема инвестиција, затоа што банките што ќе го 

воведат, покрај издавањето на картички со чип, треба да инсталираат и соодветни читачи 

на тие картички, со коишто без да се допре читачот, само со доближување на картичката 

до него, се реализира платежната трансакција. Безконтактното плаќање е наменето за 

помали трансакции, обично до 20-25 евра, на места каде што има поголема фреквенција на 

потрошувачи, а е потребно брзо и едноставно плаќање.Во овој случај не постои никаква 

автентикација на клиентот, како кај класичното плаќање со картичка, затоа е со повисок 

ризик и банките што го нудат обично доста инвестираат за повисока безбедност на овие 

трансакции. 

МАКЕДОНСКИТЕ БАНКИ ВО ЗОНАТА НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА 

МОЖНОСТИТЕ 

Банкарите свесни дека зголемената употреба на мобилните телефони и новите можности 

на „паметните“ телефони, иновативните апликации и современи методи на користење на 

овие уреди, забрзано ја наметнуваат потребата и тие да го искористат овој потенцијал за 

банкарски цели. „Ние ги разгледуваме можностите за воведување на сите услуги кои за 

клиентите ќе значат заштеда на време, достапност до нивните средства независно од 

работното време на експозитурите, помали трошоци за клиентите и поедноставено 

работење. Бесконтактното плаќање е поврзано со соодветни читачи за тој тип плаќање чиј 

развој исто така го следиме, затоа што, всушност, тоа е предуслов за безбедно да се развие 

бесконтактното плаќање. Дополнително, развојот на мобилните апликации за потребите 

на електронско следење на сметките и трансфери, како и многу други функционалности, 

исто така ги имаме предвид за имплементација во иднина. Во текот на годината ќе 

лансираме новитети и во делот на картичното работење. Особено важни аспекти се 

функционалноста на услугите да биде проверена и докажана, самата услуга да биде 

едноставна за употреба од клиентите, да гарантираат максимална безбедност и 

сигурност“, велат од Прокредит банка. Банкарите велат дека има интерес и кај клиентите 



9 

 

земајќи ја предвид динамиката на движење на претприемачите, честите патувања и 

потребата за одржување на состаноци надвор од сопствените канцеларии, како и 

ограниченото време кое тие го имаат на располагање за да седнат на компјутер или појдат 

во банка за да ги извршат своите тековни обврски. „Воведувањето на овие начини на 

извршување на банкарски трансакции станува повеќе од неопходно. Како банка која е дел 

од Штаермеркише Шпаркасе, имаме можност за користење know–how од групацијата во 

делот на воведувањето на вакви иновативни продукти. Воведувањето нови начини на 

плаќање од дома или од канцеларија со сигурност ќе придонесе кон намалување на 

редиците пред шалерите во експозитурите. Со тоа, работата на нашите експозитури ќе 

биде концентрирана пред се на финансиско советување на клиентите со што ќе се 

постигне ефектот на одговорно банкарство. Основните бенефити кои ќе произлезат од 

користењето на овие услуги се заштеда на време, достапност на банкарската услуга, 

брзина, флексибилност“, коментираат банкарите од Шпаркасе. Во иста насока се и 

рамислувањата на менаџментот на Охридска банка.„Кога зборуваме за безконтактно 

плаќање, како специфичен вид на мобилно банкарство, мора да нагласиме дека станува 

збор за многу напредна технологија која се користи само во неколку земји. Ги проучуваме 

и разменуваме искуствата со други членки на Сосиете Женерал групацијата во врска со 

можноста за воведување на ваква технологија во иднина. Предностите се бројни, 

мобилното банкарство повеќекратно ќе го олесни пристапот на клиентите до нивните 

финансиски средства како и вршење најразлични плаќања од каде било без потреба 

клиентот да доаѓа во банката“, оценува Филип Котора, член на Управниот одбор на 

Охридска банка.И покрај бавното прифаќање на оваа технологија, сепак постојат примери 

каде што истата веќе се применува.Станува збор за Велика Британија каде што 

најголемиот број од населението може да се пофали дека знае да ја препознае ознаката за 

безконтактно плаќање. Резултатот во оваа земја е очигледен, 61% од корисниците изјавиле 

дека претпочитаат безконтактни плаќања за трансакции со вредност до 20 фунти. Бројот 

на овие плаќања во Велика Британија во декември 2011 година ја достигна бројката од 1 

милион трансакции месечно. Иако до скоро се веруваше дека овој начин на плаќање не е 

безбеден, треба да се знае дека безконтактните, како и сите останати плаќања со картички 

се осигурани од измама. 
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МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ ЌЕ ПОНУДАТ МОЖНОСТ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРЕКУ 

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН 

Македонските граѓани наскоро ќе можат одредени услуги да плаќаат преку мобилен 

телефон, Интернет или кабелски провајдер. Ова е предвидено во измените на Законот за 

платен промет, а произлегуваат како потреба наметната на современиот начин на живеење 

и современите технологии. Собранието го изгласа овој закон.„Со измените на Законот за 

платен промет се воведува една современа можност за дополнителен метод и начин за 

плаќање на услугите преку користење на мобилните телефони или преку користење 

Интернет и кабелски провајдери. Со измените на Законот се овозможува мобилните 

оператори во договор со субјектите каде што ќе се вршат услугите да постават терминали 

и со приложување на мобилниот телефон на тие терминали, исто како што со кредитна 

картичка се врши плаќањето, да се активира вашата сметка на мобилниот телефон и со 

внесување ПИН да се плати сметката. Потоа, на крајот на месецот трошокот ќе биде 

вклучен во фактурата која ќе ви ја достави мобилниот оператор. Истото ќе може да се 

направи преку сметките за кабелските и за интернет-провајдерите“. Ова ќе ја зголеми 

конкуренција во платниот промет, ќе ги намали провизиите и олеснување на граѓаните од 

аспект на тоа кога треба да платат некоја услуга да имаат повеќе опции на располагање. 

Според измените во Законот, плаќањата кои ќе може да се вршат преку мобилните 

оператори и преку кабелските и интернет-провајдерите ќе бидат ограничени за 

поединечен износ до 1.000 денари, а вкупно во текот на месецот 6.000 денари. Кај 

поединечните оператори ограничувањето на вкупните трансакции што може да се платат 

на ваков начин е 100 милиони денари месечно за сите корисници на услугите. 

 


