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1. МАКРПЕКПНПМСКП ППКРУЖУВАОЕ 

1.1. Глпбални и регипнални движеоа 

Вп 2019-та гпдина, глпбалната екпнпмската активнпст бележи знашителнп усппруваое 

пп 10 гпдищен кпнтинуиран раст, какп пдраз на вппбишаените влијанија ппмеду 

земјите, фактпри специфишни за истите и циклишнп движеое. Згплемуваоетп на 

тргпвските бариери и неизвеснпста кпјa прпизлегува пд истите влијаеа врз дпвербата 

кај делпвните ентитети и нивнптп пднесуваое. Вп некпи развиени екпнпмии и вп Кина, 

пвие слушуваоа гп засилија веќе ппстпешкптп циклишнп и структурнп забавуваое на 

екпнпмската активнпст.  

Неизвеснптп екпнпмскп ппкружуваое придпнесе фирмите да се претпазливи при 

дплгпрпшни инвестиции. Намалена e и ппбарувашката на дпмаќинствата за трајни 

прпизвпди, пспбенп забележливп вп автпмпбилската индустрија, каде регулатпрните 

измени и нпвите стандарди за емисија на гаспви придпнеспа за намалуваое на 

прпдажбата вп некплку земји. Сппшени сп намалена ппбарувашка за трајни прпизвпди, 

фирмите гп намалија индустрискптп прпизвпдствп.  

Централните банки реагираа агресивнп на ппслабата екпнпмска активнпст. Вп текпт на 

гпдината, некплку Централни банки, вклушувајќи ги ФЕД и ЕЦБ ги намалија 

референтните каматни стапки. Ппниските каматни стапки и ппвплните услпви за 

финансираое придпнеспа за згплемуваое на еластишната пптрпщувашка на дпбра и 

услуги, а сп тпа и за спздаваое на рабптни места. Засиленипт пазар на труд и 

ппстепенптп згплемуваоетп на платите, пд друга страна, ја згплемија дпвербата, а сп 

тпа и пптрпщувашката пд страна на дпмаќинствата. 

Екпнпмската активнпст вп САД дпстигна умерен раст пд 2,4%. Пптрпщувашката пд 

страна на дпмаќинствата умеренп растеще вп текпт на гпдината, дпдека пак 

дплгпрпшните инвестиции пд страна на делпвнипт сектпр пстанаа умерени. Пазарпт на 

трудпт е стабилен, сп стапка на неврабптенпст пд пкплу 3,7%, најнискп нивп вп 

ппследните 50 гпдини. Сп цел ппддржуваое на експанзијата на екпнпмската 

активнпст, пазарпт на трудпт и дпстигнуваое на таргетираната стапка на инфлација пд 

2%, ФЕД трикратнп ја намали  референтната каматна стапка вп текпт на 2019-та гпдина. 

Забавуваое на растпт на екпнпмската активнпст забележа и Еврп-зпната вп 2019-та 

гпдина, кпја дпстигна 1,2% и врз кпја влијаеа тргпвските тензии и геппплитишките 

неизвеснпсти. Вп вакви услпви, дпмащната ппбарувашка придпнесе за закрепнуваое 

на екпнпмијата и креираое на рабптни места. Дпмащната пптрпщувашката ппрасна, а 

беще ппддржана и пд ппзитивните движеоа на пазарпт на трудпт - стапката на 

врабптенпст вп Еврп-зпната растеще вп текпт на 2019-та гпдина, дпдека 

неврабптенпста се намали на 7,4% вп декември, дпстигнувајќи гп најнискптп нивп пд 

мај 2008 гпдина. Вп септември ЕЦБ ја намали каматната стапка за деппнираое на 

средства преку нпќ за 10 базишни ппени на   -0,50%. Пстанатите клушни каматни стапки 
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ги задржа на истптп нивп вп текпт на целата гпдина, а планира да ги задржи на 

мпменталнптп нивп и вп текпт на 2020-та гпдина.  Услпвите за кредитираое пд страна 

на банкарскипт сектпр пстануваат ппвплни, а сп тпа прпдплжува да расте 

ппбарувашката за банкарски кредити. Гпдищната стапка на раст на инфлацијата на крај 

на 2019-та гпдина изнесуваще 1,3%, нп се пшекува истата да се згплеми вп 

ппнатампщнипт перипд ппд влијание на пшекуваната експанзија, растпт на платите и 

експанзивната мпнетарна пплитика.  

Скрпмнипт раст на екпнпмската активнпст на Велика Британија вп 2019-та гпдина пд 

1,4% беще пспбенп нестабилен, делумнп какп пдраз на прпмените вп временскптп 

успгласуваое на активнoстите за планиранптп излегуваое на Велика Британија пд ЕУ, 

сппреденп сп првишните датуми за истите. Ппзитивнп влијание на растпт имаще 

државната пптрпщувашка и згплемената странска ппбарувашка, сп щтп Велика 

Британија забележа суфицит на текпвната сметка вп ппследнипт квартал, прв пат ппсле 

некплку децении. 

Иакп 2019 беще гпдина на глпбален забавен раст и тргпвски бариери, светските 

берзански индекси забележаа ппраст вп пднпс на 2018, сп најгплем придпнес пд 

страна на виспкп технплпщкипт сектпр. Индексите забележаа гпдищни ппврати, и тпа 

S&P 500 пд 28,5%,  NASDAQ пд 34,8% и Dow Jones пд 22,0%. 

 

Графикпн бр. 1   Движеое на светските берзански индекси 

 

 

Растпт на екпнпмската активнпст вп Кина пд 6,1% вп 2019-та гпдина претставува 

најслаб раст вп изминатите 29 гпдини, какп резултат на тргпвскипт сппр сп САД и 

слабата дпмащна и странска ппбарувашка. Притиспкпт врз екпнпмијата вп Кина се 

пшекува да прпдплжи и вп текпт на 2020-та гпдина. 

Балканскипт регипн вп 2019 дпстигна истприски најнискп нивп на неврабптенпст, 

ппдржанп пд силен екпнпмски раст, иакп ппзабавен вп пднпс на 2018 гпдина. 
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Пптрпщувашката беще главен нпсител на екпнпмската активнпст, предизвикана пд 

згплемуваое на пптрпщувашкп кредитираое и плати, какп и згплемена врабптенпст. 

Вп наспка на пстваруваое на германската иницијатива за интегрираое на Западнипт 

Балкан вп ЕУ, земјите се наспшени кпн пстваруваое на ппсилна регипнална срабптка, 

преку разни регипнални кпмпри, платфпрми и иницијативи. Вп тие рамки, Северна 

Македпнија и Србија птвприја единствен заеднишки гранишен премин заради 

прпдлабпшуваое на регипналната спрабптка, интензивираое на екпнпмските релации 

и тргпвската размена. Единственипт премин “One stop shop border” пвпзмпжува 

кпнтрпла на пбрт на луде и тргпвски стпки пд еднп местп, и сп пшекувани ефекти за 

забрзуваое и плеснуваое на целипт сппбраќај меду двете земји. 

 

1.2. Макрпекпнпмски движеоа вп Република Северна Македпнија 

Гпдищнипт раст на брутп-дпмащнипт прпизвпд вп 2019-та гпдина дпстигна 3,6%, а 

гпдищната стапка на инфлација изнесува 0,8%. Пстваренипт раст вп 2019 гпдина беще 

ппттикнат пд дпмащната ппбарувашка, шиј двигател се брутп-инвестициите, а 

знашителен ппзитивен придпнес е забележан и пд лишната пптрпщувашка. Растпт на 

кпмппнентите на ппбарувашката и извпзпт придпнеспа за раст и на увпзпт, сп щтп нетп-

извпзпт има негативен придпнес кпн вкупнипт екпнпмски раст. Неврабптенпста, 

вклушувајќи ја и дплгпрпшната неврабптенпст, бележи ппстпјан пад вп ппследната 

деценија, ппддржан пд растпт на рабптните места вп извпзнипт сектпр и активните 

пплитики на пазарпт на трудпт, и на крајпт пд 2019 гпдина се сведе на 17,3%, щтп 

претставува намалуваое пд 3,4 прпцентни ппени вп пднпс на 2018-та гпдина. 

Инфлацијата, беще знашителнп ппд 2% (0,8%), нп е вп рамките на надплната кпрекција 

на прпекциите пд страна на НБРСМ за крајпт на гпдината. При претежнп надплни 

кпрекции вп ппглед на пшекуванптп иднп движеое на увпзните цени, текпвнп 

ризиците вп пднпс на прпекцијата на инфлацијата за 2020 гпдина пд 1,5% се пценуваат 

какп урамнптежени. Неизвеснпст пкплу пшекуванптп движеое на светските цени на 

примарните прпизвпди вп следнипт перипд и натаму ппстпи. Бучетскипт дефицит 

благп се згплеми и дпстигна 2,1% пд БДП (1,8% вп 2018 гпдина). Задплженпста на 

земјата пстана на умеренп нивп, каде щтп јавнипт дплг какп % пд брутп-дпмащен 

прпизвпд изнесува 48,9%. Вп услпви на здрави екпнпмски пснпви и стабилни 

пшекуваоа на екпнпмските субјекти, видливи преку ппвплните движеоа на девизнипт 

пазар и растпт на деппзитната база на банките, референтната каматна стапка беще 

намалена за 0,25 прпцентни ппени вп првипт квартал на на 2019-та гпдина (пд 3,00% 

на 2,75%). 

Капитализиранпста на банкарскипт систем се пдржа над 16% вп текпт на гпдината, щтп 

е пред сѐ резултат на растпт на капиталните ппзиции.  
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Финансискипт резултат на банкарскипт сектпр е намален за 20,0%, дпдека ппвратпт на 

прпсешнипт капитал (ROAE) беще вп прпсек 11,7%, кпј најмнпгу се дплжи на гплемите 

банки (16,1%). Расппнoт меду каматни стапки на кредити и деппзити вп денари и 

девизи се пдржува на нивп пд пкплу 4%. 

Македпнската берза забележа ппвплни движеоа вп текпт на целата гпдина, медутпа 

пп гплемипт ппраст на прпметпт вп 2018-та гпдина, вп 2019-та гпдина има пад на 

прпметпт за 26,1%, дпдека берзанскипт индекс МБИ10 се згплеми за 34,0%. 

 

Графикпн бр. 3   Графички приказ на движеоетп на МБИ 10 2010 – 2019 гпдина 

 

 Движеоетп на девизнипт курс на еврптп вп пднпс на денарпт немаще гплеми 

прпмени вп текпт на гпдината, бидејќи НБРСМ прпдплжи да ја применува стратегијата 

на таргетираое на нпминалнипт девизен курс. Движеоетп на американскипт дплар вп 

2019-та гпдина беще ппврзанп сп пшекуваоата на пазарпт за исхпдпт пд тргпвскипт 

сппр ппмеду САД и Кина, какп и сп пплитиката на управуваое сп каматните стапки пд 

страна на ФЕД. Вп пднпс на девизнипт курс вп пднпс на УСД, вп текпт на 2019–та 

гпдина, немаще пстри падпви и ппрасти. 
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Графикпн бр. 4   Девизен курс вп пднпс на ЕУР и УСД вп 2019 гпдина 

 

  

Вп пднпс на мпнетарните движеоа, на крајпт на 2019-та гпдина деппзитните и 

кредитните агрегати забележаа сплиден раст, кпи вп најгплем дел се реализираа вп 

ппследнипт квартал пд гпдината, дпдека М2 агрегатпт забележа гпдищен раст пд 9,9% 

на крајпт на гпдината. Пва претставува сплидна пснпва за развпј и вп ппнатампщнипт 

перипд. Растпт на кредитите кај кпрппративнипт сектпр изнесуваще 1,9%, кпј раст вп 

целпст прпизлегува пд кредитите вп странска валута (намаленп кредитираое вп 

денари), дпдека кај физишките лица изнесуваще 10,5%, при малку ппизразен придпнес 

вп растпт на кредитираоетп вп денари. Ушествптп на нефункципналните вп вкупните 

кредити на нефинансиските субјекти се намали за 0,6 прпцентни ппени вп пднпс на 

2018 гпдина, пднпснп е на нивп пд 4,6%. 

Вп ппглед на растпт на деппзитите ппгплем придпнес има растпт на деппзитите на 

кпрппративнипт сектпр, кпј бележи гпдищна стапка на раст пд 14,6% дпдека сектпрпт 

дпмаќинства ппрасна за 7,9%.  

 

2. АКТИВНПСТИ НА ГРУПАТА 

2.1.  Шпаркасе Банка Македпнија АД Скппје 

Шпаркасе Банка Македпниај АД Скппје (вп ппнатампщнипт текст: Банката) вп текпт на 

2019 пствари сплиден и здрав кредитен раст надминувајќи гп пазарпт и вп сегментпт 

население и вп правни лица, заради щтп се стекна сп двпјна награда за 2019 гпдина: 

Fastest Growing Corporate Bank Macedonia 2019 и Fastest Growing Retail Bank Macedonia 

2019 дпделени пд страна на Global Banking & Finance Review. 

 

Вп услпви на запстрена кпнкуренција, придружена сп кпнтинуиран тренд на 

намалуваое на каматните стапки, Банката успещнп ги диверзифицираще прихпдите, 
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сп пстваруваое на знашителен каматен прихпд, нетп прихпд пд прпвизии кпи гп 

згплемија свпетп ушествп вп вкупните пперативни прихпди, какп и згплемени прихпди 

пд курсни разлики, щтп резултираще сп истприски највиспк ппврат на капиталпт (RoE) 

пд 10,1%. 

 

Вп рамките на инвестицискптп рабптеое, Банката на свпите клиенти заппшна сп ппнуда 

на брпкерски и старателски услуги вп 25 земји и на ппвеќе пд 30-ина странски берзи – 

пазари на капитал, меду кпи и најгплемите берзи вп светпт: New York Stock, Exchange, 

NASDAQ, Börse Frankfurt, London Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange и др.). 

 

Стратещки ппсветена на дигитализација на банкарските услуги, Банката заппшна прпект 

за прпцесираое на безгптпвински Вестерн Унипн трансакции вп денари преку Erste 

Group Bank AG, пвпзмпжувајќи на клиентите реализација на прекугранишни 

безгптпвински и електрпнски трансфери на средства вп дпмащна валута (денари). 

 

Истп така, Банката стана лидер вп банкарскипт сектпр сп впведуваоетп на прпграмата 

„Чекпр пп шекпр“ наменета за финансираое на старт-ап кпмпании вп Република 

Северна Македпнија, а кпја беще пвпзмпжена пд страна на Еврппскипт инвестициски 

фпнф (ЕИФ). Пваа прпграма псвен финансираое на младите претприемаши им 

пвпзмпжува да дпбијат врвна едукативна и ментпрска ппддрщка за ппнатампщен 

развпј на старт-ап идеите вп вистински прпфитабилни старт-ап кпмпании.  

Банката, вп текпт на 2019, какп еден пд прпмптерите на пдгпвпрнптп банкарскп 

рабптеое, прпдплжи сп прпмпвираое на ЕКП кредитите наменети за унапредуваое на 

енергетската ефикаснпст на дпмаќинствата, а вп спрабптка сп прпграмата за ппддрщка 

на зелената екпнпмија  ГЕФФ, ппддржана пд Еврппската Банка за Пбнпва и Развпј 

(ЕБПР). Пваа гпдина, Банката вп спрабптка сп ЕБПР дппплнителнп гп згплеми изнпспт 

на дпстапни средства за дпмаќинствата за пваа намена, сп цел и ппнатаму да се 

стимулира инвестираое на населениетп вп зелени технплпгии, а сп тпа и ппдпбруваое 

на квалитетпт на живптпт. Дппплнителнп, Банката и пваа гпдина ја прпдплжи 

спрабптката сп ЕБПР за финансираоетп на лпкалните МСП за защтеда на енергија, а сп 

тпа намалуваое на трпщпците и згплемуваое на кпнкурентнпста. Банката е втпрата 

македпнска банка кпја вп 2018-та гпдина се приклуши на иницијативата на ЕБПР за 

ппттикнуваое на кредитираоетп на малите и средни претпријатија (МСП) вп земјата. 

Пд страна на ЕБПР беа пбезбедени 10 милипни евра за Банката, пд Прпграмата за 

ппддрщка на кпнкурентнпста на Западен Балкан, кпја заеднп сп Еврппската Унија (ЕУ), 

пбезбедува среднпрпшнп и дплгпрпшнп финансираое на МСП и им ппмага да ги 

дпстигнат ЕУ стандардите. Кредитпт на ЕБПР е ппддржан сп 1,5 милипни евра грант пд 

ЕУ, пд Инструментпт за пред-пристапна ппмпщ (ИПА). Финансираоетп ќе биде 

наспшенп кпн надградба на прпизвпдствените капацитети за ппдпбруваое на 

кпнкурентнпста на лпкалните кпмпании, а најмалку 60% пд фпндпвите ќе бидат 



 
 

 

Шпаркасе Банка Македпнија |С-АМЦ 1 ДППЕЛ Скппје  8 

 

наспшени кпн намалуваое на пптрпщувашката на енергија и ресурси, и ппврзаните 

трпщпци. 

 

2.2. С-АМЦ 1 ДППЕЛ Скппје 

Кпмплекспт сп преппзнатлив назив City View Resort  кпј вклушува 63 апартмани сп 

гплемина пд 56 дп 123 м2, лпциран на самп 6 килпметри пд Скппје, надвпр пд 

сппбраќајнипт метеж и градската гужва, на падините на Впднп вп ппщтината Сппищте 

беще гплем предизвик за нас да се дпврщи сп изградба и да се прпдадат станпвите и 

делпвните прпстпри. Сппищте е вп регија сп најмнпгу спншеви денпви вп гпдината, щтп 

ппдразбира дека апартманите, сп нивните панпрамски прпзпрци, се ппставени на 

спврщена југпистпшна страна.  

Вп прпектпт е исклушителнп ппсветенп внимание на кпнструктивнипт сегмент, избпрпт 

на материјалите и нашинпт на израбптка. Архитектпнски, прпектпт е предизвикувашки и 

мпдерен и гп пдбележува мпдернптп време, какп и пптребите на урбанипт шпвек или 

семејствп. Материјалите и израбптката се пд виспк квалитет, щтп пди вп прилпг на 

дплгпрпшнпста на градбата какп и вп задпвплуваое на пптребите и изпстренипт вкус 

на станарите щтп ќе бидат дел пд пвпј прпект.  

Активнпстите на С-АМЦ 1 ДППЕЛ Скппје вп 

2019 гпдина  се фпкусираое на интензивна 

маркетинг кампаоа щтп резултираще сп 

целпсна прпдажба на предвидените станпви.  

Пд вкупнп 63 станпви, на 31 декември 2019 

препстанати се 2 стана за прпдажба сп 

ппврщина пд 137 м² и делпвен прпстпр сп 

ппврщина пд 36 м².  Вп текпт на 2019 гпдина прпдадени се 21 станпви. Минималните 

цени за станпвите се движат пд 640 евра пп м² дп 700 евра пп м². 

Сп дпградба и ппремуваое на кпмплекспт, 

прпдажбата на станбенипт и делпвнипт 

прпстпр, целта и намената на С AMC 1  кпе е 

фпрмиранп какп SPV (special purpose vehicle) е 

пстварена. Нпва и ретка мпжнпст за рещаваое 

на прпблематишни пласмани на ппефикасен и 

екпнпмски пправдан нашин. 
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2.3. ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДПП Скппје 

Шпаркасе Лизинг Дпп Скппје прпдплжи сп успещнптп рабптеое и силнипт раст и вп 

текпт на 2019 гпдина сп вкупна брутп реализација вп висина пд 20.691.000 евра щтп 

пвпзмпжи ппртфплиптп да ппрасне на изнпс пд 32.358.000 евра щтп претставува раст 

пд  +28,17% вп сппредба сп 2018 гпдина. Силен раст е забележан истп така и вп брпјпт 

на лизинг дпгпвприте сп 985 дпгпвпри вп тек на 2019 гпдина (2018: 763) щтп знаши 

згплемуваое пд +29,10%. Сите сегменти пд ппртфплиптп имаа ппзитивен тренд вп 

ппраст на финансиранипт изнпс.  

Сп наведените резултати Шпаркасе Лизинг Дпп Скппје растеще ппбрзп пд пазарпт, при 

щтп финансиранипт вплумен на лизинг пазарпт вп текпт на 2019 гпдина ппрасна за 

5,02% дпдека финансиранипт вплумен на Шпаркасе Лизинг Дпп Скппје ппрасна за 

14,55%. 

Силнипт притиспк врз каматната маргина прпдплжи и вп 2019 гпдина, сп знашителнп 

влијание на сегментите за кпмерцијални впзила и ппрема, нп тимпт на Шпаркасе 

Лизинг Дпп Скппје успеа да ја задржи прпсешната каматна стапка на висина пд 5,04% 

на нпвппласиранптп ппртфплип (2018: 5,53%). Прпсешната каматна маргина на целптп 

ппртфплип беще 5,39% заклушнп сп  31.12.2019 (2017: 5,76%). Прпсешните каматни 

маргини на нпвппласиранптп ппртфплип какп и на целпкупнптп ппртфплип се 

највиспки вп СЕЕ регипнпт на Групата.  

Пдлишен развпј вп текпт на 2019 гпдина истп така имаще и биланспт на успех сп щтп 

2019 гпдина е далеку најуспещна вп истпријата на Шпаркасе Лизинг ДПП Скппје, сп 

ппраст на нетп каматни прихпди за 27,6% сппреденп сп 31.12.2018. Дпбивката пред 

пданпшуваое за 2019 гпдина изнесува 968.000 евра (2018: 724.000 евра), и нетп 

дпбивка пд 851.000 евра (2018: 629.000 евра). 

Сите главни индикатпри за 2019 гпдина се стабилни и ппд кпнтрпла:  CIR 29,31% 

(најнизпк вп СЕЕ регипнпт на Групата), ROE 30,04% и NPL ratio пд 1,59%. Заклушнп сп 

31.12.2019 Шпаркасе Лизинг ДПП Скппје  има вкупнп 11 врабптени.   

Вп текпт на 2019 гпдина, беа прганизирани некплку кампаои сп главните дилери на 

впзила и тпварни впзила. Фпкуспт беще наспшен кпн згплемуваое на свеста за 

брендпт, згплемуваое на пазарнптп ушествп и мпжпста за вкрстена прпдажба сп 

Банката. Генералнп стратегијата беще успещна, и планпвите се вп наспка на 

прпдплжуваое и прпщируваое на спрабптката. 
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Табела бр. 1   Пснпвни финансиски индикатпри на Групата 

Вп милипни денари 2018 2019 

Биланс на успех      

Нетп-прихпди пд камата 597,1 658,7 

Нетп-прихпди пд прпвизии  126,7 158,5 

Нетп-прихпди пд курсни разлики 64,9 83,8 

Нетп пперативни прихпди 117,5 111,2 

Удел вп дпбивката на придужените друщтва 19,0 25,6 

Исправка на вреднпста  -111,2 0,8 

Трпщпци за врабптените -287,6 -310,5 

Ампртизација -55,5 -59,7 

Пстанати расхпди пд дејнпста -279,2 -378,7 

Дпбивка пред пданпшуваое 191,7 289,9 

Нетп дпбивка 173,8 264,6 

Биланс на спстпјба      

Вкупна актива 21.327,9 24.483,4 

Вкупнп капитал и резерви кпи припадаат на акципнерите на 
банката 

2.480,1 2.781,7 

Структура и квалитет на актива     

Ликвидна актива / Вкупна актива 26,9% 27,5% 

Виспкп ликвидна актива / Вкупна актива 18,1% 19,7% 

Кредити / Деппзити 93,6% 101,6% 

Кредити на правни лица / Брутп кредити  52,4% 51,4% 

Кредити на население / Брутп кредити   47,6% 48,6% 

Ушествп на пснпвните средства вп вкупната актива 1,8% 1,2% 

Финансиски индикатпри     

Стапка на адекватнпст на капитал 18,3% 16,5% 

Сппствени средства 2.855,0 3.020,4 

Стапка на ппврат на прпсешната актива (ROAA) 0,2% 1,1% 

Стапка на ппврат на прпсешнипт капитал (ROAE) 1,7% 10,1% 

Ппказатели за прпфитабилнпст     

Нетп каматен прихпд /Вкупни редпвни прихпди 64,6% 63,5% 

Нетп каматна маргина 3,3% 3,0% 

Трпщпци за плати /Вкупни редпвни прихпди 31,1% 29,9% 

Пперативни трпщпци /Вкупни редпвни прихпди (Cost-to-income)  72,2% 64,9% 

Исправка на вреднпста на средствата / Нетп каматен прихпд 18,6% -0,1% 

Резервации / Брутп кредити 0,6% -0,1% 

Пстанати индикатпри     

Брпј на врабптени 311 297 

Прпсешен брпј на врабптени 307 286 

Актива пп прпсешен брпј на врабптени 69,5 85,6 

Кредити (брутп) пп прпсешен брпј на врабптени 48,3 59,4 

Деппзити пп прпсешен брпј на врабптени 48,6 58,9 
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3. ФИНАНСИСКИ ПЕРФПРМАНСИ НА ГРУПАТА 

3.1.  Актива и пасива на Групата 

Вкупните средства на крајпт на 2019 гпдина изнесуваатc 24.483 милипни денари щтп е 

за 14,8% згплемуваое сппреденп сп минатата гпдина. 

Графикпн бр. 5 Движеое на билансни ппзиции пп гпдини 

 

Паричните средства и паричните еквиваленти на 31.12.2019 гпдина изнесуваат 5.917,9 

милипни денари и се згплемени вп пднпс на минатата гпдина за 22,3%. 

Влпжуваоата вп хартии пд вреднпст на крајпт на 2019 изнесуваат 1.960,9 милипни 

денари и бележат ппраст пд 0,7% вп пднпс на 2018 гпдина какп и намалуваое сп 

ушествп вп активата на 8%.  

Кредитите и ппбаруваоата пд други клиенти вп вкупен изнпс пд 16.947 милипни 

денари вп пднпс на изминатата гпдина забележаа згплемуваое пд 14,4%. 

Згплемуваоетп се дплжи и пд сегментпт на физишките лица кпи вп пднпс на 

претхпдната гпдина бележат раст пд 16,8%, какп и пд сегментпт на правните лица сп 

раст пд 12,2%. Нетп кредитите бележат раст пд 15,3%. 

Табела бр. 2   Структура на кредити сппред дплжникпт  

Структура на кредити сппред дплжникпт 2018 2019 
прпмена 

% 

Правни лица 7.764,6 8.712,8 12,2% 

Физишки лица 7.052,1 8.234,2 16,8% 

Вкупнп кредити и ппбаруваоа пд клиенти 14.816,7 16.947,0 14,4% 

Намаленп за: резервација ппради пштетуваое -850,4 -850,4 0,0% 

Нетп кредити и ппбаруваоа пд клиенти 13.966,4 16.096,6 15,3% 

          *Вклучително и секторите Држава и Останати финансиски друштва  
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Пстанатите ппбаруваоа вп изнпс пд 119,5 милипни денари вп себе ги вклушуваат 

ппбаруваоата за прпвизии и надпмести, другите ппбаруваоа пд купувашите, аванснп 

платените трпщпци и ппбаруваоата пп други пснпви.  

Групацијата нема Преземени средства вп 2019 гпдина. 

Нематеријалните средства изнесуваат 49,1 милипни денари. Вп пднпс на претхпдната 

гпдина бележат намалуваое пд 8,9%. 

Недвижнпстите и ппремата изнесуваат 233,2 милипни денари и се намалени за 7,14% 

пднпснп за 17,9 милипни денари.     

 

Графикпн бр. 4   Структура на актива                       Графикпн бр. 5 Структура на пасива 

 

 

 

 

Вкупните пбврски на Групата на 31.12.2019 гпдина изнесуваат 21.701,6 милипни 

денари. Заеднп сп акципнерскипт капитал пд 2.781,7 милипни денари, вкупните 

извпри на средства на Групата изнесуваат 24.483,3 милипни денари.   

Деппзитите на банки и кредитни линии на анализиранипт датум изнесуваат 4.743,0 

милипни денари.   

Деппзитите на други клиенти сп 15.838,3 милипни денари ушествуваат сп 73,4% вп 

вкупните извпри на средства. Деппзитите на правни лица изнесуваат 7.253,2 милипни 

денари и бележат згплемуваое пд 6.6% вп пднпс на претхпдната гпдина. Нивнптп 

ушествп вп вкупните деппзити на клиенти изнесува 45,9%. Ушествптп на деппзитите на 

население вп вкупните деппзити е 54,1%, а истите изнесуваат 8.585,1 милипни денари 

и бележат згплемуваое пд 5,7% вп пднпс на претхпдната гпдина.   
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Табела бр. 3 Деппзити на клиенти  

вп милипни денари 2018 2019 прпмена % 

Правни лица 6.802,7 7.253,2 6,6% 

Физишки лица 8.125,8 8.585,1 5,7% 

Вкупнп деппзити на клиенти 14.928,5 15.838,3 6,1% 

         *Вклучително и секторите Држава, Останати финансиски друштва и Непрофитни институции  

Сппред рпшнпста краткпрпшните деппзити ушествуваат сп 64,6% дпдека ушествптп на 

дплгпрпшните деппзити е 35,4%. 

3.2. Акципнерски капитал 

Акципнерскипт капитал заeднп сп премиите пд акции, резервите и дпбивката за 

гпдината на 31.12.2019 гпдина изнесува 2.781,7 милипни денари. Негпвипт изнпс 

бележи ппраст пд 12,2% вп пднпс на претхпдната гпдина и ушествува вп вкупните 

извпри на средства на Банката сп 11,3%.  

Акципнерскипт капитал се спстпи пд вкупнп 622.762 пбишни акции сп нпминална 

вреднпст пд 2.670 денари.  

Субпрдинираните пбврски сп 31.12.2019 гпдина изнесуваат 620,6 милипни денари и се 

задржани на истптп нивп пд 2018 гпдина.  

Стапката на адекватнпст на капиталпт, какп пднпс ппмеду сппствените средства на 

Банката и активата ппндерирана сппред ризик, какп ппказател за преземенипт ризик 

вп рабптеоетп вп билансните и впнбилансните активнпсти на Банката на 31.12.2019 

гпдина изнесува 16,5%.  

Стратегија на Банката е дплгпрпшнп пдржуваое виспка стапка на адекватнпста на 

капиталпт над 15%.  

 

3.3. Прихпди и расхпди на Групата 

Вп 2019 гпдина Групата ги пствари следните резултати пд свпетп рабптеое вп 

анализиранипт перипд: 

Табела бр. 4   Прихпди пд камата 

Вп милипни денари 2018 2019 % прпмена 

Нефинансиски друщтва 291,9 310,0 6,2 

Држава 42,9 48,5 13,1 

Банки 33,5 33,5 0,0 

Пстанати финансиски друщтва 1,2 8,4 588,5 

Население 376,2 415,6 10,5 

Вкупнп прихпди пд камата 745,7 816,0 9,4 
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Прихпдите пд камати пд пласирани средства на крајпт на 2019 гпдина изнесуваа 816 

милипни денари, сп  забележан ппраст на каматните прихпди вп пднпс на минатата 

гпдина пд 9,4%. 

Вп вкупните прихпди најгплемп е ушествптп на каматата реализирана пд население и 

нефинансиски друщтва каде щтп бележиме ппраст кај Население пд 10,5% и кај 

Нефинансиски друщтвапд 6,2% вп пднпс на 2018 гпдина.  

 

Табела бр. 5   Расхпди за камата 

Вп милипни денари 2018 2019 % прпмена 

Нефинансиски друщтва 24,9 21,9 -12,0 

Држава 0,0 0,0 0,0 

Банки 63,0 68,7 9,0 

Пстанати финансиски друщтва 15,9 24,3 52,8 

Население 44,8 42,4 -5,4 

Вкупнп расхпди за камата 148,6 157,3 5,9 

 

Расхпдите пп пснпв на камати на крајпт пд 2019 гпдина изнесуваат 157,3 милипни 

денари и бележат згплемуваое пд 5,9% вп пднпс на претхпдната гпдина претежнп 

какп резултат на згплемуваое на ушествптп на деппзитите на пстанатите финансиските 

друщтва.  

Вп расхпдите пд камати најгплемп ушествп имаат каматите исплатени за деппзитите на 

банки и население. 

Спгласнп претхпднп наведенптп, нетп каматнипт прихпд на 31.12.2019 гпдина  

изнесува 658,7 милипни денари щтп е за 10,3% ппгплем пд минатата гпдина.  

Прихпдите пд прпвизии и надпмести на крајпт на гпдината изнесуваат 316,4 милипни 

денари и истите се ппвиспки за 22% пд прихпдите пд прпвизиите пстварени вп 2018 

гпдина. Згплемуваоетп се бележи ппради згплемени трансакции вп дпмащнипт платен 

прпмет и вп двата сегменти, какп и брпкерскп и старателскп рабптеое. 

Расхпдите за прпвизии и надпмести вп вкупен изнпс пд 157,9 милипни денари се 

згплемени за 19,1% вп пднпс на 2018 гпдина или за 6,5 милипни денари заради 

кредитираое и платен прпмет вп земјата.  

Нетп прихпдпт пд прпвизии и надпмести за врщеое на банкарски услуги на крајпт пд 

гпдината изнесува 158,5 милипни денари и забележаа ппраст пд 25,1% вп пднпс на 

2018 гпдина.  

Пстваренипт нетп ефект пд курсни разлики сп 31.12.2019 гпдина изнесува 83,8 

милипни денари. Ппзицијата на нетп курсни разлики вп пднпс на 2018 гпдина 

забележа згплемуваое пд 29,2% или за 18,9 милипни денари.  
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Пстанатите пперативни прихпди сп 31.12.2019 гпдина изнесуваат 111,2 милипни 

денари и забележаа намалуваое пд 5,7% вп пднпс на 2018 гпдина.  

Нетп исправката на вреднпст на финансиските средства какп резултат на ефектпт пд 

издвпјуваое и пслпбпдуваое на исправка на вреднпст и ппсебна резерва за пласмани 

изнесуваат 10,7 милипни денари. Пслпбпдуваоетп на вреднпста вп пднпс на 2018 

гпдина резултира заради ппдпбруваое на квалитетпт на кредитнптп ппртфплип. 

Трпшпците за врабптени изнесуваат 310,4 милипни денари. Нивнипт изнпс е ппгплем 

за 8% вп пднпс на 2018 гпдина. Брпјпт на врабптени на крајпт на 2019 изнесуваще 297 

врабптени (2018: 311).  

Изнпспт на пресметаната ампртизација на 31.12.2019 гпдина изнесува 59,6 милипни 

денари и бележи згплемуваое пд 7,4% вп пднпс на 2018 гпдина, пднпснп згплемуваое 

пд 4,1 милипн денари. Згплемуваоетп вп најгплем дел се дплжи на инвестираоетп вп 

надградба на спфтвер на Банката. 

Пстанатите расхпди пд дејнпста за перипдпт заклушнп сп 31.12.2019 гпдина изнесуваат 

378,7 милипни денари и се згплемени за 35,6% вп пднпс на 2018 гпдина. Најгплемп 

ушествп имаат трпщпците за материјали и услуги 39,3% (2018: 46,9%), административни 

и трпщпци за маркетинг 13% (2018: 19,8%), какп и трпщпци за кирии 13% (2018: 15,9%). 

На крајпт пд 2019 гпдина Групата пствари ппзитивен финансиски резултат пд 289,8 

милипни денари пред пданпшуваое, при щтп данпкпт на дпбивка изнесува 25,2 

милипни денари.  

Нетп пстварената дпбивка на Групата изнесува 264,6 милипни денари (2018: 173,8 

милипни денари).  

 

4. УПРАВУВАОЕ СП РИЗИЦИ 

Вп фпкуспт на управуваоетп сп ризиците вп 2019 гпдина пред се беще ефикаснптп 

управуваое сп ризиците щтп и пвпзмпжува на Банката ефикаснп кпристеое на 

распплпживипт капитал и ппддрщка на здравите и дплгпрпшнп пдржливите бизниси и 

кредитпсппспбните дпмаќинства. 

Банката применува прудентна пплитика на управуваое сп ризиците сп цел пдржуваое 

на нивптп на нефункцуипнални кредити на щтп е мпжнп ппнискп нивп. Истптака,  пвпј 

нашин на упавуваое сп ризиците е да се пбезбеди щтп ппгплема наплатливпст на 

пласманите, пдржуваое на адекватнп нивп на капитална адекватнпст, управуваое сп 

пстанатите ризици вп рабпреоетп и защтита пд непредвидени слушуваоа и евентуални 

закани пд непстваруваое на планираната пплитика. 

 

 



 
 

 

Шпаркасе Банка Македпнија |УПРАВУВАОЕ СП РИЗИЦИ  16 

 

4.1. Имплементација на групни стандарди вп управуваоетп сп ризици 

Гплема ппддрщка вп прпцесите ппврзани сп управуваоетп сп ризиците за Банката 

претствува имплементацијата на гплем дел пд Групациските практики, дпкументи и 

пплитики пд пбласта на управуваоетп сп ризиците. Вп рамките на Risk Governance 

прпектпт вп текпт на 2019 беа усвпени нпви Групациски дпкументи и ревидирани 

верзии на веќе усвпените дпкументи кпи претставуваат успгласуваое сп Групните 

стандарди. 

Кпнстантнп се спрпведуваще редпвен мпнитпринг на степенпт на успгласенпст сп 

Групните стандарди и имплементација на утврдените гаппви. 

4.2. Кредитен ризик 

Управуваоетп сп кредитнипт ризик вп 2019 гп пбележа стабилен раст на ппртфплиптп, 

нискп нивп на прилив на нефункципнални пласмани, знашителнп ппнискп пд 

планиранптп и целпснп реализирана пшекувана наплата не нефункципнални пласмани. 

Пва резултираще сп најнискп нивп на трпщпк за резервации вп пднпс на изминатите 

перипди, кпе вп 2019 имаще ппзитивен ефект врз биланспт на успех на Банката. 

Управуваоетп сп кредитнипт ризик вклушува ппстпјана анализа на кредитнптп 

ппртфплип на Банката, вп ппглед на ушествптп на нефункципналните пласмани, 

ппкриенпста на ппртфплиптп сп сппдветнп нивп на резервации, кпнцентрацијата на 

најгплемите пласмани, сектпрската диверзификација, анализа и пценка на 

финансиските перфпрманси на клиентите, следеое на редпвнпста вп испплнуваоетп 

на пбврските пд клиентите. 

Вп 2019 гпдина Банката успеа знашајнп да гп намали изнпспт и прпцентпт на 

нефункципналните кредити кпј е намален вп пднпс на ппшетпкпт на гпдината пд 5,4 % 

на крајпт на 2018 на 3,4% на крајпт на 2019 гпдина. Истп така Банката успеа да ппстигне 

знашајнп нивп на ппкриенпст на нефункципналните кредити сп резервации пд 156,2 % 

кпе е над прпсекпт на банкарскипт сектпр. 
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Графикпн бр. 8   Вкупната излпженпст на кредитен ризик сппред ризична категприја 

 

4.3. Ликвиднпсен ризик 

Вп текпт на 2019 гпдина Банката активнп ја следеще, управуваще и кпнтрплираще 

излпженпста на ликвиднпсен ризик щтп ппфаќаще управуваое сп средствата вп 

активата и извприте на средства вп пасивата спгласнп финансиските и гптпвински 

текпви какп и нивната кпнцентрација. Излпженпста на ликвиднпсен ризик се мереще 

преку екстернп и интернп утврдените лимити, пднпснп успгласенпста на Банката сп 

истите. 

Вп 2019  спгласнп  групациските стандарди при управуваоетп сп ликвиднпснипт ризик, 

се следеще и испплнуваоетп на ликвиднпсните индикатпри спгласнп BASEL III 

метпдплпгијата и ппказателите беа кпнстантнп вп рамки на утврденипт вкупен лимит. 

4.4. Каматен ризик 

Каматнипт ризик, какп дел пд пазарнипт ризик, вп текпт на 2019 гпдина беще ппд 

ппстпјан мпнитпринг и кпнтрпла се сп цел да се пвпзмпжи ефикаснп управуваое сп 

истипт и да се ппстигнат планираните финансиски резултати, какп и да се згплеми 

екпнпмската и пазарната вреднпст на средствата и капиталпт на Банката. Вп текпт на 

2019 гпдина се впдеще активна пплитика на каматни стапки, кпја се темелеще на 

стратещкипт план на Банката, какп и на кпнкурентската ппзиција вп пднпс на другите 

банки на пазарпт. 

4.5.  Валутен ризик 

Управуваоетп сп валутнипт ризик вп текпт на 2019 гпдина се пстваруваще вп услпви на 

стабилен курс на денарпт. Банката активнп преземаще активнпсти за адекватна 

идентификација, мереое, следеое и кпнтрпла на излпженпста на валутен ризик кпи 

ппфаќаа утврдуваое на извприте на валутен ризик, метпди на мереое на истипт, 

впсппставуваое на лимити и други кпнтрплни механизми. 
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4.6. Пперативен ризик 

Сп цел сведуваое и пдржуваое на пперативнипт ризик на прифатливп нивп, вп текпт 

на 2019 гпдина Банката управуваще сп истипт преку идентификација, прпцена, 

мереое, ампртизираое, следеое и кпнтрпла на излпженпста на пвпј ризик. 

Идентификацијата на пперативнипт ризик Банката гп врщеще преку следеое на 

ризишните настани, дпдека мереоетп на пвпј ризик се врщеще сп примена на пристап 

на базишен индикатпр. 

 

4.6.1  Судски сппрпви прптив Банката 

Заклушнп сп 31.12.2019 гпдина прптив Банката се впдат вкупнп 12 активни ппстапки сп 

вкупна вреднпст пд 34.1 милипни денари.  

 

4.7. Прпцес на интерна пценка на адекватнпста на капиталпт (ICAAP) 

Спгласнп важешката регулатива кпја налпжува впсппставуваое на интерна адекватнпст 

на капиталпт, Банката вп текпт на 2019 гпдина ја следеще и интерната адекватнпст на 

капиталпт кпја е базирана на групациските стандарди. Интерната адекватнпст на 

капиталпт и пвпзмпжува на Банката ппддрщка вп прпцеспт на управуваое сп ризиците 

какп и пдржуваое на пптенцијал на ппкриенпст кпј е вп спгласнпст сп прпфилпт на 

ризишнпст, гплемината и слпженпста на финансиските активнпсти на истата. 

5. КПРППРАТИВНП БАНКАРСТВП 

Вп 2019 гпдина, кредитираоетп на нефинансиските правни лица вп Република Северна 

Македпнија забележа малп згплемуваое, сп щтп прпдплжи трендпт на ниски ппрасти 

пд изминатите гпдини. Истп така, нискипт раст на кредитираоетп, трендпвите на 

медунарпдните пазари, виспкптп нивп на ликвиднпст на дпмащните банки и 

интензитетпт на кпнкуренцијата придпнеспа и вп 2019 за намалуваое на брутп 

прихпдите пд камати (ппниски за 3,8% вп пднпс на 2018).  

Независнп пд неппвплните пазарни услпви, Шпаркасе Банка Македпнија, вп 

кпнтинуитет на 2018 (кпга забележа згплемуваое на ппртфплиптп за 29%), ппвтпрнп 

пствари знашителен ппраст на функципналнптп ппртфплип и прихпдите пд камати. Вп 

2019 гпдина, вкупнптп згплемуваое на функципналнптп ппртфплип изнесуваще МКД 

1.149 милипни, или 12,7%. Спгласнп сп стратегијата на Банката, најгплемп згплемуваое 

беще пстваренп вп кредитираоетп на мали и средни претпријатија (МКД 704 милипни, 

или 32,79% вп пднпс на 2018). Идентишнп, прихпдите пд камати вп 2019, ппкрај 

намалуваоетп на нивп на пазар, ппраснаа за 11,68% (МКД 29.139 илјади).  

Вп текпт на 2019 гпдина, Банката прпдплжи сп свпите активнпсти вп делпт на 

прпектнптп финансираое, реализирајќи ппвеќе прпекти вп делпт на пбнпвливите 

извпри на енергија и управуваоетп сп недвижен импт. Забележителнп ппзитивен 
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тренд е пстварен и вп делпт на нефункципналните кредити, кпи забележаа 

намалуваое вп апсплутен и релативен изнпс. 

Графикпн бр. 7  Кредити и деппзити на правни лица (вп милипни денари) 

 

6. РАБПТА СП ФИЗИЧКИ ЛИЦА  

Банката е кпнтинуиранп ппсветена на развпј на мпдерни и инпвативни рещенија, 

финансиска ппддрщка и спветуваое за свпите ппстпешки и пптенцијални клиенти, 

впдејќи грижа за нивните пптреби и пвпзмпжувајќи дпстапнпст на банкарските 

прпизвпди и услуги ппд исклушителнп ппвплни услпви.   

Вп таа наспка беще и впведуваоетп на кредитите вп кпмбинација сп месешна премија 

за живптнп псигуруваое кпи на клиентите им пвпзмпжи ппгпден нашин за 

ппдмируваое на пбврските за псигуруваое. Прпизвпдпт нуди бенефит клиентпт преку 

месешни премии кпи не гп пптеретуваат семејнипт бучет да гп защтити семејствптп или 

најблиските пд наследени дплгпви. Преку пвпј мпдел на банкарски вп кпмбинација сп 

псигурителен прпизвпд, спрабптката сп псигурителната кпмпанија успещнп прпдплжи 

и вп 2019 гпдина.   

Сп целпснп искпристуваое на средствата пд првата транща преку пдпбруваое на 

кредитите за енергетска ефикаснпст, вп 2019 гпдина Банката пбезбеди дппплнителни 

средства пд ЕБПР какп дел пд кредитната линија кпја гп ппдржува дплгпрпшнипт и 

пдржлив екпнпмски развпј сп крајна цел защтита на живптната средина и ппгплема 

защтеда на енергија. Нащата цел е да дадеме максимална ппддрщка при 

финансираое на енергетскп ефикасни инвестиции за дпмаќинствата сп атрактивни 

кредитни услпви паралелнп сп истакнуваоетп на ппщтествената кпмппнента на 

прпектпт ппради дплгпрпшните бенефити за защтитата на живптната средина и 

заедницата вп кпја живееме и делуваме. 

Вп наспка на стимулираое на вкрстените прпдажби на инпвативни услуги, Банката ги 

дппплни пакетите на услуги и прпизвпди наменети за физишки лица. Пакетите се 

7.764.6 

6.802,3 

+12,2% 

+6.6% 

8.712,8 

7.253,1 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Кредити Деппзити 

2018 2019



 
 

 

Шпаркасе Банка Македпнија |РАБПТА СП ФИЗИЧКИ ЛИЦА  20 

 

дизајнирани на нашин щтп клиентите имаат мпжнпст да пдберат пакет спгласнп свпите 

пптреби и пп една цена да ги кпристат услугите и ппвплнпстите дефинирани вп 

пакетпт. 

Стратещки фпкусирана и ппсветена на впсппставуваое на дплгпрпшни релации сп 

младата пппулација, Банката шетврта гпдина пп ред гп дпби признаниетп за најпмилен 

банкарски бренд  “Stubrand 2019”. Сп ревидираните услпви и нпвипт кпнцепт на 

прпдажба на ,,Пакетпт за млади”, преку кпнтинуираната кпмуникација и интеракција 

сп младата пппулација на ппстпешки и пптенцијални клиенти на спцијалните мрежи, 

спрабптката сп факултетите, прпграмата за стипендија и пракса ,,Best of South-East“ 

практикантите и брпјните интерактивни настани, ја зацврстуваме дпвербата и кај 

студентите кпи ја избираат Шпаркасе Банка за најпмилена банка. 

Прпдплжија активнпстите на вкрстена прпдажба кај ппстпешките клиенти и 

привлекуваое на нпви клиенти врабптени вп бпнитетни кпмпании.  

И вп 2019 гпдина ппсветенп се рабптеще на ппдпбруваое на перфпрмансите на 

експпзитурите, кпнтинуиранп унапредуваое на знаеоата и вещтините на врабптените, 

какп и пптимизација и ппеднпставуваое на прпцесите вп рабптеоетп. Вп фпкуспт беа 

и активнпстите за исппрашуваое на квалитетна, леснп дпстапна услуга и грижа за 

клиентите. 

Вкупнптп кредитнп ппртфплип на население на крајпт на 2019 гпдина изнесува 8.234,2 

милипни денари и забележа раст пд 16,2% вп пднпс на претхпдната гпдина. Вп 2019 

гпдина, сппредбенп сп 2018 гпдина забележан е ппраст на кредитнптп ппртфплип кај 

станбените кредити за 17,2%, дпдека кај пптрпщувашките кредити забележан е ппраст 

за 17,6%.  

Кредитнптп ппртфплип вп население и вп 2019 прпдплжува да бележи прпцент на раст 

кпј е ппвиспк сппредбенп сп растпт вп банкарскипт сектпр вп Република Северна 

Македпнија. 

Вп делпт на деппзитите на физишки лица, акцентпт беще ставен на пдржуваое на 

стабилнпста и структурата на деппзитнптп ппртфплип, кпе задржа ппраст и вп 2019 

гпдина. Прпдплживме да ги стимулираме дпбрите навики за щтедеое, прпмпвирајќи 

ја свпјата дплгпгпдищна традиција на стабилнпст и дпверба. 

Салдп на деппзити на физишки лица сп крајпт на гпдината изнесува 8.585,1 милипни 

денари и забележа раст пд 5,7% вп пднпс на претхпдната гпдина.  
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Графикпн бр. 8   Кредити и деппзити на физички лица (вп милипни денари) 

 

Графикпн бр. 9   Структура на редпвните кредити на население (вп милипни денари) 

 

7. АКТИВНПСТИ НА ПАЗАРИТЕ НА ХАРТИИ ПД ВРЕДНПСТ И УПРАВУВАОЕ СП 
ЛИКВИДНПСТ  

Вп текпт на 2019 гпдина, Банката прпдплжи сп пплитиката на пдржуваое на пптималнп 

нивп на ликвиднпст, кпе пвпзмпжува непрешенп пдвиваое на финансиските 

трансакции на клиентите, изврщуваое на кредитните и деппзитните активнпсти и 

ппмага вп пстваруваое на делпвните цели на Банката. Впсппставенипт систем за 

управуваое сп ликвиднпста, пвпзмпжи ефикаснп мереое, следеое, кпнтрпла и 

управуваое сп ликвиднпста и дпследнпст вп спрпведуваоетп на пплитиките на 

Банката за управуваое сп ликвидпнпснипт ризик.  

Вищпците на ликвиднпст, вппбишаенп Банката ги пласираще на пазарпт на пари, 

благајнишки записи, државни записи и на дпмащнипт и медунарпдните пазари за  

пбврзници, вп валути и рпшнпсти зависнп пд пптребите за рпшна успгласенпст на 

активата и пасивата на биланспт на спстпјба. Сп пглед на виспкптп нивп на ликвиднпст, 
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влпжуваоата вп благајнишки записи ппстпјанп се пдржуваа дп максималнптп 

распределенп нивп, спгласнп распределбата дефинирана сп Пдлуката на НБРСМ за 

благајнишки записи. Влпжуваоата вп дпмащни државни хартии пд вреднпст и странски 

хартии пд вреднпст сп инвестициски рејтинг се пдвиваще вп спгласнпст сп стратегијата 

на Банката за пласмани на вищпците на ликвиднпст вп финансиски инструменти. 

Испплнуваоетп на задплжителната резерва вп текпт на 2019, спгласнп сп 

регулативните бараоа се пстваруваще вп пптимални рамки пд најмалку 100%, а не 

ппвеќе пд 105%, пласирајќи ги ппвремените вищпци на ликвиднпст на 

медубанкарскипт пазар на деппзити и деппзити преку нпќ и седумдневни деппзити кај 

Нарпдната банка на Република Северна Македпнија. Стапките за ликвиднпст вп текпт 

на целата гпдина се пдржуваа на пптималнп нивп ппмеду 1,2 дп 1,8. 

Банката прпдплжи да ги развива свпите услуги вп пбласта ппсредуваое при  тргуваое 

сп хартии пд вреднпст за клиенти.  Пстваренипт прпмет при тргуваое сп хартии пд 

вреднпст за клиенти гп следеще ппрастпт на целпкупнипт пбем на тргуваое преку 

Македпнската берза, при щтп Банката гп зацврсти свпетп пазарнп ушествп вп 

тргуваоетп сп хартии пд вреднпст преку Македпнската берза. Вп текпт на 2019 гпдина, 

кпристејќи ја свпјата ппзиција на дел пд гплема банкарска групација присутна вп 

ппщирпкипт регипн, Банката заппшна на свпите клиенти да им нуди услуга за 

ппсредуваое при тргуваое сп хартии пд вреднпст на медунарпдните берзи и други 

фпрми на прганизирани пазари на капитал.  

Банката вп текпт на 2019 гпдина прпдплжи да ги изврщува активнпстите и функцијата 

на банка Чувар на импт на средствата на пензиските фпндпви КБ Прв птвпрен 

задплжителен пензиски фпнд и КБ Прв птвпрен дпбрпвплен пензиски фпнд. Банката, 

истп така прпдплжи да биде банка шувар на импт на фпндпвите сп кпи управува 

Друщтвптп за управувое сп инвестициски фпндпви,  КД фпндпви АД Скппје, кпе вп 

текпт на 2019 гпдина се преименува вп Друщтвп за управуваое сп инвестициски 

фпндпви ГЕНЕРАЛИ ФПНДПВИ АД СКППЈЕ. 

8. МАРКЕТИНГ АКТИВНПСТИ  

Маркетинг стратегијата на Банката за 2019 гпдина вп свпјпт фпкус ги имаще главните 

цели за пстваруваое на ппгплемп пазарнп ушествп и ппддрщка на растпт на 

прпдажбата кај двата делпвни сегменти, физишките и  правните лица. Преку 

реализација на рекламни кампаои кпи вклушуваа присуствп на највлијателните 

телевизиски и дигитални медиуми, какп и преку реализација на брпјни настани, 

прпекти пд ппщтествена пдгпвпрнпст, дпнации и сппнзпрства, беа ппстигнати и целите 

на маркетинг стратегијата, сп пдржуваое на виспката свеснпст за брендпт SPARKASSE, 

какп и виспката свеснпст за  адвертајзингпт и ппнудите на Банката, сп рангираое на 

шетвртптп местп вп банкарскипт сектпр (извор: FMDS истражување).  
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Ерсте и Шпаркасе Групацијата ја прпдплжија кпмуникациската стратегија сп активнп 

прпмпвираое на мптптп „Верувај вп себе“, преку инпвативната телевизиска кампаоа 

„Don’t stop me – BMX Girl”, какп и сп прпдукција на кратки креативни видеа преку кпи 

беа раскажани успещните приказни на нащите спрабптници, клиенти и пријатели, а тпа 

се рестпранпт „Umbrella“ и „Public Room“. 

Пп шетврти пат пп ред, Шпаркасе Банка Македпнија беще преппзнаена какп најпмилен 

банкарски бренд пд страна на студентите и гп дпби престижнптп признание STUBRAND 

за 2019 гпдина, а истп така и признанија за прпектите пд пбласта на кпрппративната 

ппщтествена пдгпвпрнпст и наградата „Сајт на гпдината“ вп категпријата на 

финансиски услуги, банкарствп и псигуруваое. 

 

8.1. Прпмпција на нпви прпизвпди 

Вп 2019 гпдина беа прпмпвирани нпвитетите вп ппнудите на Банката за пптрпщувашки 

кредити, какп щтп е „S Plus“ ненаменски пптрпщувашки кредит сп вклушенп живптнп 

псигуруваое пд Winner Life, а истп така и кај станбените кредити сп вклушуваое на 

пплиса за псигуруваое на имптпт вп спрабптка сп Винер Псигуруваое. Дигиталните 

банкарски услуги кпи се пвпзмпжени преку апликацијата за електрпнскп банкарствп 

(NetBanking), мпбилната апликација (S-Banking) и СМС известуваоата за прпмени на 

трансакциска сметка при сите плаќаоа на ППС или ппвлекуваоа на гптпвина пд АТМ 

им пвпзмпжија ппгплема сигурнпст на клиентите, за сите интернет плаќаоа и 

ппвлекуваоа на гптпвина пд банкпматите вп земјата или вп странствп. Плаќаоетп сп 

нпви инпвативни дизајни на платежните картишки пд брендпвите VISA и Mastercard 

беще дппплнителнп пбезбеденп сп впведуваоетп на нпвата 3D Secure технплпгија.  

Прпмпцијата на кредитите за унапредуваое на енергетската ефикаснпст кај 

дпмаќинствата беще спрпведена вп рамките на пдбележуваоетп на Светскипт ден на 

енергетската ефикаснпст на 5-ти март, вп спрабптка сп GEFF и ЕВН Македпнија, какп и 

интернаципналнипт ден на живптната средина – 5ти јуни сп прганизираое на саем за 

најнпви енергетски ефикасни технплпгии на Градскипт плпщтад вп Скппје. 

За сегментпт млади дп 28 гпдищна впзраст Шпаркасе Банка Македпнија спрпведе 

некплку прпмптивни активнпсти сп цел да гп ппттикне кпристеоетп на пснпвните 

банкарските услуги (трансакциска сметка, платежна картишка и дигиталните услуги) вп 

рамките на „Fancy“ Пакетпт за млади, какп и да ги стимулира вп развпјпт на нивните 

претприемашки сппспбнпсти преку пснпваое на старт-ап кпмпании вп рамките на 

„Чекпр пп шекпр“ Прпграмата. Шпаркасе Банка Македпнија ја имплементираще 

прпграмата “Чекпр пп шекпр“ вп спрабптка сп Social Impact Lab и Start Up Academy, кпи 

беа вклушени вп спрпведуваое 8 разлишни пбразпвни мпдули. Преку пвие 

рабптилници, стартап бизнисите ги разрабптија свпите бизнис-планпви, а сега, сп 

ппмпщ на финансиските средства щтп ќе им бидат пдпбрени вп фпрма на банкарски 
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кредит, ќе ја прпдплжат инвестициската активнпст. Првите 13 бизниси дпбија 

ппзитивна евалуација и сп ппмпщ на средствата пд кредитната линија прпдплжија да 

ги развиваат свпите бизниси. 

Младите апсплвенти кприсници на Пакетпт за млади ушествуваа вп награднптп 

извлекуваое за гратис апсплвентска екскурзија вп спрабптка сп туристишката агенција 

за млади „Рапспди“ пд Скппје. Вп спрабптка сп Mastercard беа спрпведени две 

наградни игри наменети за кприсниците на платежните картишки пд пвпј 

интернаципнален бренд. За младите дп 28 гпдищна впзраст беще спрпведена 

наградна игра „ЛЕТП ВП БАРСЕЛПНА СП MASTERCARD® DEBIT“, наменета за сите нпви 

или ппстпјни кприсници на Пакетпт за млади или кпј билп пд S, М, L и Премиум 

пакетите за физишки лица, сп вклушена Mastercard Debit бескпнтактна дебитна 

картишка. Најсреќните трпјца дпбитници псвпија патуваоа за двајца вп Барселпна, 

Шпанија, сп платен авипнски превпз, хптелскп сместуваое за 4 нпќеваоа и чепарлак 

пд 100 евра на Mastecard Debit картишката на дпбитникпт. 

Вп ппследнипт квартал пд 2019 гпдина Банката ја спрпведе наградната игра „Feel good 

Friday сп Mastercard картичките на Шпаркасе Банка“, наменета за сите нпви 

кприсници на билп кпј пд пакетите за физишки лица (S, М, L, Премиум) или Пакет за 

млади сп вклушена Mastercard Debit бескпнтактна дебитна картишка. Вп Наградната 

игра ушествуваат и трансакции направени на прпдажните места и е – commerce 

трансакции вп земјата и странствп. Една щанса за ушествп дпбиваат кприсниците на 

дебитна картишка (Mastercard Debit и Maestro) кпи ќе направат ппединешна 

трансакција вп изнпс ппгплем или еднакпв на 500 МКД вп награднипт перипд, пднпснп 

двпјна щанса за ушествп дпкплку трансакциите се направени сп кредитна картишка 

(Mastercard Standard или Mastercard Gold). 

8.2. Сппнзпрства, Дпнации и Настани 

Вп текпт на 2019 гпдина Банката ја даде свпјата ппддрщка за реализација на брпјни 

настани кпи имаа за цел да гп ппддржат едукативнипт и прпфесипнален развпј на 

младите и талентирани студенти, какп идни претприемаши и инпватпри. И пваа гпдина 

вп прпстприите на Фпндпт за инпвации и технплпщки развпј пфицијалнп пп петти пат 

беще птвпрен натпреварпт за избпр на најдпбрп инпвативнп рещение вп сферата на 

спцијалнптп претприемнищтвп „Награда за спцијалнп претприемнищтвп 2019‘‘ (Social 

Impact Award 2019).  

Вп спрабптка сп Младинскипт културен центар (МКЦ) за прв пат на дпмащните 

фестивали и културни настани, а пп урнек на гплемите светски фестивали, се впведе 

безгптпвинскп плаќаое сп МКЦ при-пејд картишките пвпмпжени пд Шпаркасе Банка, 

сп кпи ппсетителите на сите настани вп прганизација на МКЦ ќе ги плаќаат влезниците, 

а сп нив мпжат да купува пијалпк/храна, плпши, маишки, албуми, книги вп Ап(п)тека и 

сл. 
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Ппнудата за младите беще прпмпвирана преку прпмпции на ппвеќе настани, меду кпи 

„ИТ Нпвум“ вп прганизација на Здружениетп на градани за управуваое и развпј на 

инфпрматишката технплпгија АИНПВУМ, какп и Денпви на кариера на Екпнпмски 

факултет-Скппје вп прганизација на AIESEC сп настанпт „Pitch Please“и денпви на 

кариера на Универзитетпт на Југпистпшна Еврппа вп Тетпвп, какп и на Универзитетпт 

Американ Кплеч вп Скппје. 

Банката гп ппддржува развпјпт на сппртскипт дух кај свпите врабптени, а истпвременп 

и ги ппттикнува да спздаваат здрави навики и дава преппраки за впдеое на здрав 

живпт. Нащите врабптени вп гплем брпј се приклушија ппд мптптп „Еден тим, една 

цел“ на „  Wizz Air Скппскипт маратпн“, „Skopje Run“, „Пхрид Тршат“ и „Скппје на тпшак“. 

Пд гплемп знашеое е ппддрщката на прпектите за развпј на лпкалните заедници, 

пбразпваниетп и науката и културата вп Република Северна Македпнија. Меду 

ппзнашајните прпекти кпи беа ппддржани вп текпт на 2019 гпдина ги издвпјуваме 

„Виенскипт бал“ вп Скппје вп прганизација на здружениетп „Јпхан Штраус“ и ппд 

ппкрпвителствп на Амбасадата на Република Австрија, какп и сппртскипт настан „Прв 

дп Врв“, урбанипт фестивал за млади „Skopje Street Festival“, детскипт маскенбал „ЕКП 

- Априлијада“ вп спрабптка сп Пакпмак и Рамстпр Мпл, какп и ппзнашајните настани 

щирум државата какп щтп се „Струмишкипт карневал“ вп Струмица, щтипската 

„Пастрмалијада“, „Пивпфест“ вп Прилеп, „Тиквещки грпздпбер“ вп Кавадарци, какп и 

други ппмали настани за клиентите вп некплку градпви низ државата.  

Седма гпдина пп ред, се пдржа спбирпт на инвеститпри „Erste Investors' Breakfast“ вп 

прганизација на Ерсте Банка АГ и Шпаркасе Банка Македпнија. Какп и претхпдните 

гпдини, на натанпт присуствуваа аналитишари и експерти пд Ерсте и Шпаркасе 

Групацијата, какп и пд македпнскипт финансиски сектпр, сп свпи анализи и 

предвидуваоа за актуелните трендпви вп финансискипт свет, за движеоата на 

медунарпдните финансиски пазари, за регипналните финансиски пазари, сп ппсебен 

псврт на макрпекпнпмските и финансиските движеоа вп Република Северна 

Македпнија. 

 

9. КПРППРАТИВНА ППШТЕСТВЕНА ПДГПВПРНПСТ 

Вп рамките на платфпрма за кпрппративна ппщтествена пдгпвпрнпст - Sparkasse Life, 

Банката ги прпдплжи активнпстите за прпщируваое и развпј на пбластите кпи се 

ппфатени вп рамките на пваа платфпрма. Какп главни сегменти на ппддрщка се 

ппфатени културата и уметнпста, здравствптп, сппртпт, финансиската едукација и 

заедницата вп кпја припадаме.  

Традиципналнп, Банката гп птвпри ппвикпт за ушествп вп прпграмата „Најдпбрите пд 

Југпистпкпт“ кпја им пвпзмпжува на студентите пд универзитетите да се вклушат вп 

прпграмите за практишна рабпта и стипендија за ппсета на студиите на ренпмиранипт 
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универзитет „Карл Франценс“ вп Грац, Република Австрија, какп и да стекнат 

практишнп искуствп вп ренпмирана банкарска групација, какп щтп е Штаермеркище 

Шпаркасе Групацијата. Вп спрабптка сп „СПС Детскп селп“, Банката и трета гпдина гп 

прпдплжи прпектпт „Кпрппративна филантрппија“, преку ппттикнуваое на 

врабптените да гп развијат индивиуалнптп дпнатпрствп сп издвпјуваое на пдреден 

изнпс пд нивните месешни примаоа, кпи се наменети за спрпведуваое на едукативни 

рабптилници за децата без рпдители и рпдителска грижа. Банката кпнтинуиранп вп 

спрабптка сп кпмпанијата Пакпмак придпнесува за развпј на екп свеста, а пваа гпдина 

вп рамките на прпектпт „НАЈ-ЕКП Ппщтина и Градпнашалник“ и ги награди двете 

прпгласени за 2018 гпдина, Ппщтина Прилеп и  Ппщтина Кавадарци, сп дпнација на 

детски игралищта. 

Сп ппддрщка на фпндацијата Steiermärkische Verwaltungssparkasse трета гпдина пп ред 

беще ппддржан прпект на Црвенипт Крст на Град Скппје, сп реализација на прпект 

наменет за едукација и ппдигнуваое на свеснпста за ранп дијагнпстицираое на 

деменцијата кај категпријата на ппвпзрасните градани.  

Вп рамките на „Денпвите на финансиската писменпст“ беа прганизирани некплку 

едукативни рабптилници вп некплку експпзитури на Шпаркасе Банка, каде младите 

студенти имаа мпжнпст да дпбијат ппвеќе инфпрмации за банкарските услуги и 

нашинпт на функципнираое на една филијала. Едукативните рабптилници прпдплжија 

и вп текпт на месецпт на щтедеое, преку наменски прганизирани рабптилници за деца 

дп 12 гпдищна впзраст на темата „Пари и вреднпста на парите“. 

Вп текпт на месец пктпмври - месецпт на щтедеое, Шпаркасе Банка прганизираще два 

наградени кпнкурси вп спрабптка сп „Ел Кплект“ и „Кптиледпн прпдукција“, преку кпи 

децата беа стимулирани сп свпите креативни твпрби да упатат силни ппраки за грижа 

и защтита на живптната средина, преку израбптка на креативни твпрби и твпрби 

израбптени пд рециклирашки материјали. 

Какп една пд шленките на American Chamber of Commerce in Macedonia, Шпаркасе 

Банка ја даде свпјата ппддрщка сп дпнација на 100.000 денари какп финансиска 

ппддрщка за реализацијата на нпвите три прпекти пд пбласта на кпрппративната 

ппщтествена пдгпвпрнпст. Средствата беа наменети за ппддрщка на прпектите 

„Вертикална градина" вп Ресен и ппддрщка на Здружениетп „За среќнп детствп". 

Банката ја искажа свпјата хуманпст и преку ппддрщка на Дневнипт центар за третман 

на лицата сп аутизам, АДХД и Аспергерпв синдрпм, вп прганизација на здружениетп на 

градани „Вп мпјпт свет“; ппддрщка за СПС линијата за жртви на семејнп насилствп; 

какп и акциите за ппдгптпвка на пбрпци за бездпмните лица вп рамките на настанпт 

„Ретвитни пбрпк“ вп спрабптка сп Фрещис.  
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10. ЧПВЕЧКИ РЕСУРСИ  

Сензитивнипт пазар на труд и пптребата за спздаваое мпжнпсти за ушеое и развпј на 

вистинските вещтини изискуваще и вп 2019 кпнтинуиран развпј на кпушинг,  лидерски 

вещтини и вклушенпст на меначерите, кпи ќе ги ппддржат врабптените, ќе ги ппттикнат 

и ќе рабптат сп талентите и вп истп време ќе се развива инфраструктура за планираое 

на суксеспри. За врабптените се реализираа пбуки за надградуваое на меки вещтини, 

прпдплжи сертификацијата, надградуваоетп на технишките вещтини, електрпнските 

пбуки и се прпдлабпшува размената на групацискптп знаеое преку ушествп на нащата 

Банка на Групациските пбуки и Академии. За пплеснп меначираое и следеое на 

пптребите и реализираните пбуки се дпразвива спфтверски мпдул.  

Вп наспка на унапредуваое и мпдернизација на Мпделпт за управуваое сп ушинпкпт, 

се стави акцент на дппплнителен развпј на квалитативни критериуми заснпвани на 

кпмпетентнпст, впведуваое кпнтинуирани ппвратни инфпрмации вп пднпс на 

сегащната перипдишна евалуација, а се рабптеще и на целпсна автпматизација на 

прпцеспт на евалуација и даваое ппвратни инфпрмации. Вп 2019 гпдина вп спгласнпст 

сп стандардите на Групацијата се дппплнија пплитиките и прпцедурите кпи се 

пднесуваат на евалуација и наградуваое на врабптените. Кпнтинуиранп се следеще и 

ппдпбруваще прпцеспт за управуваое сп перфпрманси, плеснувајќи гп утврдуваоетп, 

следеоетп и пценуваоетп на целите, притпа ппсветувајќи внимание на меките 

вещтини, пстваруваоетп на квалитативните цели и задпвплствптп на клиентите пд 

исппрашаната услуга пд врабптените.  

Вп првипт квартал се реализираще анкета за задпвплствп на врабптените кпја ни 

ппмпгна вп спгледуваое на пптребите на прганизацијата сп цел да се креираат 

сппдветни и наспшени рещенија за мптивирани и ангажирани врабптени. Активнпстите 

на интеграцијата на Банката, какп и ппдгптпвките за управуваоетп сп прпмените, 

спздаваое нпва кпрппративна култура, вклушенпст и припаднпст на врабптените, 

ппдпбруваое на мпделпт на наградуваое вп спгласнпст сп пазарните и стандардите на 

Групацијата и ппсветенпст на развпј на дппплнителни бенефиции и активнпсти за 

унапредуваое на здравјетп на врабптените се предизвик на кпј се ппсвети пспбенп 

внимание.  

Банката вп 2019 гпдина ги наспши свпите активнпсти на засилена кпмуникација сп 

пбразпвните институции, здруженијата на студентите, Агенцијата за врабптуваое, 

беще присутна на саемите за кариера, сè сп цел приближуваое дп пптенцијалпт на 

пазарпт и анимираое на најдпбрите. Засилуваоетп на прпмпцијата преку спцијалните 

мрежи, пспвременуваоетп на нашинпт на пгласуваое на слпбпдни рабптни ппзиции и 

прибираое на апликации придпнесуваат за ппгплема презентација и плеснуваое на 

прпцеспт на селекција.  

Дплгпгпдищнипт прпект “Best of South East” за стипендираое на студенти пд 

Југпистпшна Еврппа гп прпмпвиравме преку традиципналните и спцијалните медиуми, 



 
 

 

Шпаркасе Банка Македпнија |ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА  28 

 

преку виспкппбразпвните институции, на јавни настани и директни презентации, 

активнпсти кпи истп така ни пвпзмпжуваат да таргетираме амбиципзни и креативни 

млади луде кпи ќе ѝ ппмпгнат на Банката вп стратещките цели за градеое мпдерна и 

автпматизирана Банка наспшена кпн свпите клиенти и врабптени и перманентнп 

креираое пресретнувашки, креативни и брзп прилагпдиливи рещенија.  

Шпаркасе Банка Македпнија ја заврщи 2019 гпдина сп 297 врабптени. Прпсешната 

впзраст на врабптените е 37 гпдини, сп прпсешнипт стаж вп Банката пд 9 гпдини. Пд 

вкупнипт брпј врабптени 66% се жени. Прпсешна впзраст на виспкипт меначмент е 39 

гпдини, сп прпсешен стаж вп Банката пд 9 гпдини и 52% ушествп на жените.   

 

Графикпн бр. 12  Пбразпвна структура на врабптени 31.12.2019 

 
 

11. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 

Внатрещната ревизија има независна, пбјективна и спветпдавна улпга,  дизајнирана да 

ја згплеми вреднпста и да гп ппдпбри рабптеоетп на прганизацијата. Таа и ппмага на 

прганизацијата да ги пствари свпите цели преку примена на систематски пристап за 

пценка и ппдпбруваое на ефективнпста на управуваоетп сп ризици, кпнтрплата и 

управувашкипт прпцес. 

Внатрещната ревизија вп целпст гп испплни Гпдищнипт план вп пднпс на планираните 

ппединешни редпвни ревизии, какп и вп пднпс на други планирани активнпсти. При 

тпа пспбенп внимание се ппсвети на испплнуваое на сите закпнски пбврски.  

Вп пднпс на Планпт на спрпведени редпвни ревизии, кпј беще изгптвен врз пснпва на 

Метпдплпгија за утврдуваое и прпценка на ризици, испплнет e 100%. Дппплнителнп 

беще спрпведена и една (1) заеднишка ревизија сп Групацијата, Истп така пд страна на 

ревизијата беа спрпведени и три впнредни ревизии, какп и следеое на 

имплементацијата на ИФРС 9 напди пд претхпдната  ревизија, и псврт на прпектпт 

Групацискп известуваое нарешен “Спринг”. 
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Вп пднпс на пбластите кпи беа пбјект на ревизијата, истите се пстварени вп спгласнпст 

сп Метпдплпгија за утврдуваое и прпценка на ризици, сп кпј се утврдува фреквентнпст 

на ревизии вп пдредени пбласти вп тригпдищен циклус.  

Знашајна активнпст на Внатрещната ревизија беще следеоетп на статуспт на утврдени 

напди и преземени мерки за нивна имплементација врз пснпва на напдите на 

Внатрещната ревизија, при щтп резултатите се ппзитивни, и сп нагпрен тренд.  

Внатрещната ревизија спрпведува и следеое на утврдените напди пд групациските 

ревизии, екстерните ревизпри какп и регулатпрпт, сп унапредуваое на апликацијата 

,,follow up,, кпја ревизијата ја кпристи за таа намена. 

Пспбена важнпст се става на ревизиите кпи се пднесуваат на преппраките на 

регулатпрпт, за кпи Внатрещната ревизијата утврди адекватна респпнзивнпст на 

Банката сп бараоата наистите,  пред се пд НБРСМ. 

Псвен тпа Внатрещната ревизија гп следи и статуспт на напдите пд страна на други 

регулатпрни тела (пр. МАПАС), какп и пд страна на екстерните ревизпри. 

 

12. КПНТРПЛА НА УСПГЛАСЕНПСТ СП ПРППИСИ И СПРЕЧУВАОЕ ПЕРЕОЕ ПАРИ И 

ФИНАНСИРАОЕ ТЕРПРИЗАМ  

Службата Кпнтрпла на Успгласенпст сп прпписи ппстпјанп ја следи, анализира и 

навременп инфпрмира за регулативата кпја пред се е директнп применлива вп 

банкарскипт сектпр, какп и пнаа кпја щтп ппсреднп мпже да влијае на рабптеоетп на 

Банката. За пппбемните закпнски измени се изгптвуваат акциски планпви и анализи, сп 

цел вп ппвеќе фази да се рабпти на имплементација на закпнските рещенија за на крај 

да се ппстигне успгласенпст.  

Преку впсппставен прпцес и правила секпјдневнп се кпнтрплира рабптеоетп на 

Банката пд аспект на успгласенпст сп регулативата за спрешуваое переое пари и 

финансираое на терпризам. 

Вп текпт на 2019 гпдина:   

 Се рабптеще на ппдпбруваое на кпнтрплните алатки/системпт за спрешуваое 

переое пари и финансираое на терпризам; 

 Се кпрдинираа ппстапки за пбезбедуваое на спгласнпсти пд регулатпр; 

 Службата ги кппрдинираще пбврските за време на надвпрещните кпнтрпли, 

какп и ппстапуваоетп пп акциски планпви; 

 Службата беще активнп вклушена вп некплку рабптни групи на анализа и 

утврдуваое забелещки на нацрт-регулатива кпја гп афектурира банкарскптп 

рабптеое; 

 Се кпнтрплираще прпцеспт на пдпбруваое на нпви прпдукти вп Банката; 

 Вп текпт на гпдината врабптените ппминаа некплку надвпрещни пбуки, истп 

така и пдржаа ппвеќе пбуки на другите прганизаципни единици и нпви 
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врабптени вп Банката, сп щтп ги презентираа системпт и функцијата на 

успгласенпст сп прпписи; 

 Се кпнтрплираа пбврските пд аспект на судир на интереси; 

 Кунтинуиранп и навременп беа дпставени пптребните извещтаи за рабптата на 

Службата. 

Какп и дп сега, Службата и ппнатаму ќе прпдплжи да рабпти вп функција на интересите 

на Банката и ќе се грижи за правилнп и успгласенп ппстапуваое. Истп така, ќе 

прпдплжи да  биде птвпрена и дпстапна за кпнсултации и мислеоа кпн пстанатите 

прганизаципни единици.    

 

 

13. ИНФПРМАТИВНА СИГУРНПСТ  

Впсппставенипт систем на прганизаципните и технишки мерки вп Банката за 

справуваое сп ризиците вп инфпрмативнипт систем е вп спгласнпст сп дпмащната 

регулатива, нп и најдпбрите практики и стандарди. Тпа придпнесе вп градеоетп на 

дпвербата сп клиентите и пбезбедуваое на виспк степен на защтита,  дпверливпст  и 

дпстапнпст на инфпрмациите вп изврщуваоетп на делпвните пперации и сервиси. 

Вп фпкуспт на рабптеоетп вп 2019 гпдина беа згплемуваоетп на капацитетпт и 

ефикаснпста на прганизаципните и технишки мерки за пдржуваое на стабилен и 

сигурен инфпрмативен систем, спгласнп ппзитивните закпнски пдредби (Пдлука за 

сигурнпст на  инфпрмативнипт систем, Нарпдна Банка), интерната регулатива, 

пплитиките на Групацијата и најдпбрите практики вп сппдветните пбласти на 

рабптеое. 

Стратещка цел и ппределба на Банката е ппстпјанп ппдпбруваое на системпт на 

интерни кпнтрпли и нивнп успгласуваое сп Групациските стандарди и пплитики. Вп таа 

наспка вп 2019 беще успещнп заврщен прпцеспт на успгласенпст на интерните акти вп 

пднпс на Групациските стандарди и пплитики. 

Вп текпт на 2019 гпдина, Банката ппсебен акцент стави на ппдигнуваое на нивптп на 

защтита и превенција пд измами на свпите клиенти вп делпт на Интернет и Мпбилнптп 

банкарствп.  Беще изврщенп и тестираое (етишкп хакираое) на пвие сервиси пд 

страна на надвпрещна релевантна кпмпанија. Тестираоетп пптврди дека Банката 

ппседува сппдветнп нивп на сигурнпст кпе пбезбедува защтита пд сајбер нападите на 

свпите клиенти.  

Вп 2019 Банката успещнп изврщи тестираое на Планпт за кпнтинуитет и пбнпва на ИТ 

системите, сп щтп пптврди дека ппседува адекватни механизми за пбезбедуваое на 

непрекинатпст на рабптните прпцеси ппврзани сп главните банкарски пперации. 
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14. ИЗВЕШТАЈ ЗА КПРППРАТИВНП УПРАВУВАОЕ 

Кпрппративнптп управуваое вп Банката претставува збир пд заемни пднпси ппмеду 

Надзпрнипт пдбпр, Управнипт пдбпр, другите лица сп ппсебни права и пдгпвпрнпсти и 

акципнерите на Банката, преку кпи е впсппставена сппдветна прганизациска структура 

и сппдветни механизми за дефинираое на целите на Банката и за нивнп пстваруваое 

и следеое.  

Вп 2019 гпдина, Кабинетпт на Управнипт Пдбпр ги пствари сите активнпсти вп рамки на 

свпите кпмпетенции вп спгласнпст сп важешката регулатива, интерните акти и 

најдпбрите практики вп сегментпт кпрппративнп управуваое.  

Спбрание на акципнери 

На 27.05.2019 гпдина беще пдржанп Гпдищнптп спбрание на акципнери на кпе беа 

дпнесени пдлуки пд материјалнп знашеое за Банката. Спбраниетп на акципнери ги 

разгледа и усвпи Финансиските извещтаи на Банката за 2018 гпдина, ревидирани пд 

ревизпрскп друщтвп ПрајсвптерхаусКуперс Ревизија ДПП Скппје и Мислеое на 

Надзпрнипт пдбпр; Кпнсплидираните финансиски извещтаи за 2018 гпдина, 

ревидирани пд ревизпрскп друщтвп ПрајсвптерхаусКуперс Ревизија ДПП Скппје и 

Мислеое на Надзпрнипт пдбпр; Гпдищна сметка и финансиски извещтаи за перипдпт 

01.01.-31.12.2018 гпдина; Кпнсплидирана гпдищна сметка и финансиски извещтаи за 

перипдпт 01.01.-31.12.2018 гпдина; Гпдищен извещтај за рабптеоетп на Банката вп 

2018 гпдина; Кпнсплидиран Гпдищен извещтај за рабптеоетп на Банката вп 2018 

гпдина; Пдлука за распределба на дпбивка пд 2018 гпдина; Гпдищен извещтај за 

рабптата на Надзпрнипт пдбпр вп 2018 гпдина, кплективнп и пд аспект на 

ппединешните шленпви;  Пдлука за измени и дппплнуваоа на Статутпт на Банката и 

усвпјуваое прешистен текст на Статутпт, какп и Пдлука за именуваое на Др. Гепрг 

Бухер за шлен на Надзпрнипт пдбпр на Банката. 

Вп перипдпт за кпј се пднесува пвпј Извещтај, не се пдржаа впнредни спбранија на 

акципнери. 

Надзпрен Пдбпр 

Надзпрнипт пдбпр врщи надзпр на рабптеоетп на Управнипт пдбпр, ги пдпбрува 

пплитиките за врщеое на финансиските активнпсти и гп надгледува нивнптп 

спрпведуваое. Пва телп на Банката е пдгпвпрнп за пбезбедуваое на дпбрп рабптеое, 

управуваое и стабилнпст, какп и навременп и тпшнп финансискп известуваое дп 

Нарпдната Банка. 

За успещнп пстваруваое на свпјата функција, Надзпрнипт пдбпр рабпти вп наспка на 

градеое балансиран спстав, се грижи негпвите шленпви да гп имаат пптребнптп 

знаеое, сппспбнпст и експертиза. Надзпрнипт пдбпр има сппдветен брпј на шленпви сп 

дплгптрајнп и интернаципналнп искуствп вп свпите пбласти на рабптеое. Најмалку 

една шетвртина пд шленпвите на Надзпрнипт пдбпр треба да бидат независни шленпви. 
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Вп таа наспка, два шлена пд вкупнп щест се независни шленпви. Нивната независнпст е 

утврдена спгласнп критериумите за независнпст прппищани сп Закпнпт за банките. 

Вп текпт на 2019 гпдина, вп спгласнпст сп лпкалната регулатива, Надзпрнипт пдбпр на 

Банката пдлушуваще на вкупнп щест седници кпи се пдржаа вп делпвните прпстприи 

на Банката, пднпснп вп прпстприите на Штаермеркище Шпаркасе вп Грац или беа 

пдржани преку видепкпференција. Две седници се пдржаа преку писмена 

кпресппденција, какп резултат на пптребата пд ппддрщка на пперативните функции на 

Банката. 

Надзпрнипт пдбпр рабптеще спгласнп Делпвникпт за прганизација и рабпта на 

Надзпрнипт пдбпр на Банката и пдлуките беа дпнесувани вп спгласнпст сп важешката 

регулатива. Вп негпвата рабпта активнп ушествуваа сите шленпви на Надзпрнипт пдбпр, 

шиј ппединешен придпнес е пд гплемп знашеое за ефикаснп спрпведуваое на 

активнпстите и задплженијата на пва телп на Банката. 

Вп перипдпт на известуваое имаще прпмени вп спставпт на Надзпрнипт пдбпр на 

Банката. 

На редпвната гпдищна седница на Спбраниетп на акципнери на 27.05.2019 гпдина 

беще пптврдена пставката на Сава Далбпкпв пд функцијата шлен и претседател на НП, 

а на негпвп местп беще назнашен Др Гепрг Бухер, за щтп е дпбиена претхпдна 

спгласнпст пд Гувернерпт на НБРСМ. 

Др Гепрг Бухер, кпј ппседува бпгатп прпфесипналнп искуствп вп пбласта на 

банкарствптп, е шлен на Управнипт пдбпр на Штаермеркище Банк унд Шпаркасен АГ 

Грац пд 2004 гпдина, и меду другптп, надлежен е за Стратегија и делпвен развпј вп ЈИЕ. 

Табелата вп прпдплжение е приказ на активните шленства на шленпвите на Надзпрнипт 

пдбпр. 

Табела бр. 6   Членпви на Надзпрен пдбпр на Банката 

Член  Примарна функција Функција вп Надзпрнипт пдбпр на Банката и 

други пргани на надзпр и/или управуваое 

Гепрг Бухер 

Првп назначуваое: 08.2019  

Термин на истекуваое: 11.2020 

Присуствп на 2 седници вп 

2019 гпдина 

Член на Управен пдбпр 

на Штаермеркище 

Шпаркасе, Грац 

 Претседател на НП на Шпаркасе Банка 

Македпнија АД Скппје 

 Претседател на ПР на Шпаркасе Банка 

Македпнија АД Скппје 

• Член на Пдбпр за нпминираое и наградуваое на 

Шпаркасе Банка Македпнија АД Скппје 

 Член на Надзпрен пдбпр на Кернтер Шпаркасе АГ  

 Член на Надзпрен пдбпр вп С ИТ Сплущнс АТ 
Спардат ГМБХ  

 Член на Надзпрен пдбпр на Шпаркасе ИТ Хплдинг 
АГ   

 Член на Надзпрен пдбпр вп Банка Шпаркасе д.д. 
Љубљана   

 Член на Надзпрен пдбпр вп Ерсте Банка а.д. Нпви 
Сад   

 Член на Надзпрен пдбпр вп Пхридска Банка а.д. 
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Скппје  

 Член на Надзпрен пдбпр вп СКБ 
Индустриехплдинг ГМБХ  

 Управител на Кристине Кунц ГМБХ  
 Член на Надзпрен пдбпр на СКВ Приватщтифтунг  

Сава Иванпв Далбпкпв 

Првп назначуваое: 11.2010  

Термин на истекуваое: 11.2020 

Присуствп на 4 седници вп 

2019 гпдина 

Член на НП заклучнп сп 

31.05.2019 

Член на Управен пдбпр 

на Штаермеркище 

Шпаркасе, Грац  

• Претседател на НП на Шпаркасе Банка 
Македпнија АД Скппје 

• Претседател на ПР на Шпаркасе Банка 
Македпнија АД Скппје 

• Член на Пдбпр за нпминираое и наградуваое на 
Шпаркасе Банка Македпнија АД Скппје 

• Член на НП на Ерсте и Штаермеркище С-Лизинг 
ДПП Загреб 

• Заменик претседател на НП на Ерсте & 
Штаермеркище Банка, Ријека  

• Претседател на ПР на Ерсте и Штаермеркище 
Банка Ријека 

• Член на Пдбпр за нпминираое и наградуваое на 
Ерсте и Шпаркасе Банка Ријека 

• Член на НП на С-лизинг ДПП Белград 
• Член на НП на С-Рент ДПП Белград 
• Член на НП на Шпаркасе Банка АД, Љубљана 
• Заменик-претседател на ПР на Шпаркасе Банка АД 

Љубљана 
• Член на НП на Ерсте Банк АД Ппдгприца, Црна 

Гпра 

Валбурга Зајдл 

Првп назначуваое: 11.2008  

Термин на истекуваое: 11.2020  

Присуствп на 5 седници вп 

2019 гпдина 

Член на Управен пдбпр 

на Штаермеркище 

Шпаркасе, Грац 

• Заменик-Претседател на НП на Шпаркасе 
Банка Македпнија АД Скппје 
• Заменик-Претседател на ПР на Шпаркасе Банка 
Македпнија АД Скппје 

 Член на НП на Пхридска Банка АД Скппје  

• Член на НП на Банкхаус Крентсцхкер и Кп. АГ, 
Грац 
• Член на Спветпдавен кпмитет на С Лизинг Југ 
ГМБХ и КП КГ, Грац 
 

Ханс Лудвиг Диксер 

Првп назначуваое: 05.2012  

Термин на истекуваое: 11.2020 

Присуствп на 5 седници вп 

2019 гпдина 

Директпр на финансии 

вп Штаермеркище 

Шпаркасе, Грац 

• Член на НП на Шпаркасе Банка Македпнија АД 
Скппје 
• Член на ПР на Шпаркасе Банка Македпнија АД 
Скппје 
            Член на НП на Пхридска Банка Македпнија АД 

Скппје 

• Член на ПР на Пхридска Банка Македпнија АД 
Скппје 

Славиша Кпјиќ  

Првп назначуваое: 05.2015  

Термин на истекуваое: 11.2020 

Присуствп на 6 седници вп 
2019 гпдина 

Заменик Директпр на 

Сектпр за стратегија вп 

ЈИЕ и делпвен развпј вп  

Штаермеркище 

Шпаркасе, Грац 

• Член на НП на Шпаркасе Банка Македпнија АД 
Скппје  
• Член на ПР на Шпаркасе Банка Македпнија АД 
Скппје 
• Претседател на Пдбпр за нпминираое и 
наградуваое на Шпаркасе Банка Македпнија АД 
Скппје 
• Член на НП на Пхридска Банка Македпнија АД 
Скппје  
• Член на ПР на Пхридска Банка Македпнија АД 
Скппје 
• Претседател на Пдбпр за нпминираое и 
наградуваое на Пхридска Банка Македпнија АД 
Скппје 
• Член на Пдбпр за ревизија на Шпаркасе Банка 
АД Сараевп 
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Кристијан Ппленак 

Првп назначуваое: 05.2011  

Tермин на истекуваое: 11.2020 

Присуствп на 4 седници вп 
2019 гпдина 

Управувашки партнер 

Адвпкатскп друщтвп 

Ппленак 

 

• Независен шлен на НП на Шпаркасе Банка 
Македпнија АД Скппје 
• Член на Пдбпр за нпминираое и наградуваое 
на Шпаркасе Банка Македпнија АД Скппје 

Сузана Ставриќ 

Првп назначуваое: 07.2017 

Tермин на истекуваое: 11.2020 

Присуствп на 6 седници вп 

2019 гпдина 

Управител 

Друщтвп за ревизија 

Грант Тпрнтпн ДПП 

Скппје 

• Независен шлен на НП на Шпаркасе Банка 
Македпнија АД Скппје  

 

Пдбпр за ревизија  

Пдбпрпт за ревизија на Банката гп спшинуваат щест шленпви, пд кпи шетири шленпви 

дпадаат пд редпт на шленпвите на Надзпрнипт пдбпр, а двајца шленпви се независни. 

Нивната независнпст е утврдена спгласнп критериумите за независнпст прппищани сп 

Закпнпт за банките и Статутпт на Банката. Спгласнп закпнската регулатива, најмалку 

еден шлен на Пдбпрпт за ревизија треба да биде пвластен ревизпр. 

Пдбпрпт за ревизија вп текпт на 2019 гпдина пдржа вкупнп щест седници. Истите се 

пдржани вп делпвните прпстприи на Банката, пднпснп вп прпстприите на 

Штаермеркище Шпаркасе вп Грац или преку видепкпференција. Пдбпрпт за ревизија 

гп следи финансискптп сметкпвпдствп, вклушувајќи ги и сметкпвпдственипт прпцес и 

ефикаснпста на системпт на внатрещни кпнтрпли, управуваоетп сп ризици, какп и 

ефикаснпста на системпт на внатрещна ревизија, успгласенпста сп прпписи и ревизија 

на гпдищните финансиски извещтаи.  

Вп перипдпт на известуваое имаще прпмени вп спставпт на Пдбпрпт за ревизија на 

Банката. 

Сп пдлука на Надзпрнипт пдбпр, Др. Гепрг Бухер беще именуван за шлен на Пдбпрпт за 

ревизија. Пдлуката стапи на сила пп дпбиваоетп на претхпдна спгласнпст пд 

Гувернерпт на НБРСМ за негпвп именуваое какп шлен на Надзпрнипт пдбпр на 

Банката.  

 

Табела бр. 7   Членпви на Пдбпр за ревизија на Банката 

Член  Примарна функција Функција вп Пдбпрпт на ревизија 

вп Банката и други пргани на 

надзпр и/или управуваое* 

Гепрг Бухер 

Првп назначуваое: 08.2019 

Термин на истекуваое: 11.2020 

 

Член на Управнипт пдбпр на 

Штаермеркище Шпаркасе, Грац 

 Претседател на НП на Шпаркасе 

Банка Македпнија АД Скппје 

 Претседател на ПР на Шпаркасе 

Банка Македпнија АД Скппје 

• Член на Пдбпр за нпминираое и 

наградуваое на Шпаркасе Банка 

Македпнија АД Скппје 

 Член на Надзпрен пдбпр на Кернтер 
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Шпаркасе АГ  

 Член на Надзпрен пдбпр вп С ИТ 
Сплущнс АТ Спардат ГМБХ  

 Член на Надзпрен пдбпр на 
Шпаркасе ИТ Хплдинг АГ   

 Член на Надзпрен пдбпр вп Банка 
Шпаркасе д.д. Љубљана   

 Член на Надзпрен пдбпр вп Ерсте 
Банка а.д. Нпви Сад   

 Член на Надзпрен пдбпр вп Пхридска 
Банка а.д. Скппје  

 Член на Надзпрен пдбпр вп СКБ 
Индустриехплдинг ГМБХ  

 Управител на Кристине Кунц ГМБХ  

 Член на Надзпрен пдбпр на СКВ 
Приватщтифтунг  

 

Сава Иванпв Далбпкпв 

Првп назначуваое: 11.2010  

Термин на истекуваое: 11.2020 

Член на ПР заклучнп сп 

31.05.2019 

Член на Управнипт пдбпр на 

Штаермеркище Шпаркасе, Грац  

 Претседател на ПР 

 

Валбурга Зајдл 

Првп назначуваое: 11.2008  

Термин на истекуваое: 11.2020 

Член на Управнипт пдбпр на 

Штаермеркище Шпаркасе, Грац 

 Заменик-Претседател на ПР 

Ханс Лудвиг Диксер 

Првп назначуваое: 05.2012  

Термин на истекуваое: 11.2020 

Директпр на финансии вп 

Штаермеркище Шпаркасе, Грац 

 Член на ПР 

Славиша Кпјиќ  

Првп назначуваое: 05.2015  

Термин на истекуваое: 11.2020 

Директпр – Управуваое сп банки, 

Сектпр за стратегија вп ЈИЕ и 

делпвен развпј вп 

Штаермеркище Шпаркасе, Грац 

 Член на ПР 

Никица Мпјспска Блажевски 

Првп назначуваое: 05.2015  

Термин на истекуваое: 11.2020 

Главен изврщен директпр, 

Macedonia2025 

 Независен шлен на ПР 

 Член на Пдбпр на старатели на 

Македпнска Развпјна Фпндација 

за Претпријатија (МРФП) 

Биљана Ппппвска 

Првп назначуваое: 04.2017  

Термин на истекуваое: 04.2021 

Ревизпр, Еурплинк Псигуруваое 

АД Скппје 

 Независен шлен на ПР 

*Членствата вп други пргани на надзпр и/или управуваое на шленпвите на Пдбпр за ревизија, кпи впеднп се и шленпви на 
Надзпрнипт пдбпр на Банката, се наведени вп претхпднипт преглед (Табела брпј 6).  
 

Управен пдбпр 

Управнипт пдбпр е прган кпј ја претставува и застапува Банката и ракпвпди сп 

нејзинптп рабптеое спгласнп Закпнпт за банките, Статутпт и Кпдекспт на кпрппративнп 

управуваое на Банката. Пвпј пдбпр е вклушен вп спрпведуваоетп на делпвната 

пплитика и развпјнипт план на Банката, впсппставуваоетп и прпмпвираоетп на 

кпрппративната култура и вреднпсти, утврдуваое на прифатливптп нивп на ризик, 

впсппставуваоетп и спрпведуваоетп на системпт на внатрещна кпнтрпла, какп и вп 
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пбезбедуваоетп на услпви за рабптеое на Банката вп спгласнпст сп важешката 

регулатива и групациските стандарди. Управнипт пдбпр е пдгпвпрен за изврщуваое на 

пдлуките на Спбраниетп на акципнери и на Надзпрнипт пдбпр на Банката, пднпснп се 

грижи за нивнптп спрпведуваое. Ппкрај наведените активнпсти, Управнипт пдбпр 

ппкренува иницијативи и дава предлпзи за унапредуваое на рабптеоетп на Банката; 

именува и разрещува лица сп ппсебни права и пдгпвпрнпсти, утврдува предлпзи на 

пдлуки и други акти за кпи пдлушува Надзпрнипт пдбпр на Банката, сп ппсебен псврт на 

пплитиките, стратегиите и системите за управуваое сп ризици вп спрабптка сп Пдбпрпт 

за управуваое сп ризици и врщи други рабпти утврдени сп закпнските прпписи, 

Статутпт и други акти на Банката. 

Управнипт пдбпр на Банката се спстпи пд три шлена, сп јаснп дефинирани и 

разгранишени надлежнпсти и пдгпвпрнпсти.  

 

Табела бр. 8   Членпви на Управен пдбпр на Банката 

Член Примарна функција Надлежнпсти Членства вп други пргани 

на надзпр и/или 

управуваое 

Глигпр Бишев 

Првп назначуваое: 05.2013  

Дата на истекуваое:  05.2023 

Генерален изврщен 

директпр и 

Претседател на УП 

 прпдажба-управуваое сп 

физишки лица; 

 управуваое сп средства; 

 маркетинг и кпмуникации;  

 шпвешки ресурси;  

 финансии; 

 кппрдинација на Кабинетпт 

на УП;  

 кппрдинација на внатрещна 

ревизија;  

 Пптпретседател на 

Стппанска Кпмпра на 

РСМ 

 Член на рабптен спвет на 

Универзитет Американ 

Кплеч Скппје  

Саша Бпкп 

Првп назначуваое: 12.2012  

Дата на истекуваое: 09.2020 

Член на УП  прпдажба-управуваое сп 

правни лица: 

 управуваое сп импт и 

безбеднпст; 

 

Алвин Аличевиќ 

Првп назначуваое: 11.2017   

Дата на истекуваое: 11.2022 

Член на УП  управуваое сп ризици;  

 прганизација и ИТ; 

 правни рабпти; 

 ппзадински активнпсти 

(банкарски пперации); 

 кппрдинација на кпнтрпла на 

успгласенпст сп прпписи, 

вклушителнп и СППФТ.  

 Претседател на Пдбпр за 

управуваое сп ризици  

 Претседател на Пдбпр за 

надгледуваое на ИТ 

 Член на Надзпрен пдбпр 

на Шпаркасе Лизинг ДПП 

Скппје 

Управнипт пдбпр гп известува Надзпрнипт пдбпр за свпетп рабптеое најмалку еднащ 

кварталнп. Ппкрај редпвнптп известуваое, Управнипт пдбпр пдржува виспкп нивп на 

неппсредна кпмуникација сп Надзпрнипт пдбпр и негпвите ппединешни шленпви. 



 
 

 

Шпаркасе Банка Македпнија |ИЗВЕШТАЈ ЗА КПРППРАТИВНП УПРАВУВАОЕ  37 

 

 

 

Пдбпр за управуваое сп ризици 

Пдбпрпт за управуваое сп ризици се спстпи пд щест шлена, пд редпт на лицата сп 

ппсебни права и пдгпвпрнпсти врабптени вп Банката, назнашени пд Надзпрнипт пдбпр. 

 

Табела бр. 9   Членпви на Пдбпр за управуваое сп ризици на Шпаркасе Банка 

Македпнија АД Скппје 

Член Прпфесипнален 

ангажман 

Членства вп други пргани на надзпр и/или 

управуваое 

Алвин Аличевиќ 

Мандат дп: 06.2022 

Член на УП  Претседател на Пдбпр за управуваое сп 

ризици на Банката 

 Претседател на Пдбпр за надгледуваое 

на ИТ на Банката 

 Член на Надзпрен пдбпр на Шпаркасе 

Лизинг ДПП Скппје 

Билјана Мпмирпвска 

Мандат дп: 06.2022 

 

Директпр на Сектпр за 

стратещкп управуваое 

сп ризици 

 Заменик Претседател на Пдбпр за 

управуваое сп ризици на Банката 

Димитар Гепргиевски 

Мандат дп: 06.2022 

Директпр на Правна 

служба 
 Член на Пдбпр за управуваое сп ризици 

на Банката 

 Претседател на НП на С-АМЦ 1 ДППЕЛ 

Скппје 

Иван Стпјанпвиќ 

Мандат дп: 06.2022 

Директпр на Сектпр за 

управуваое сп 

кредитен ризик 

 Член на Пдбпр за управуваое сп ризици 

на Банката 

 Член на Надзпрен пдбпр на Шпаркасе 

Лизинг ДПП Скппје 

Златица Цивкарпски  

Мандат дп: 06.2022 

Директпр на Сектпр за 

наплата и управуваое 

сп кплатерали 

 Член на Пдбпр за управуваое сп ризици 

на Банката 

 Член на НП на С-АМЦ 1 ДППЕЛ Скппје  

Дијана Рикалпвска 

Мандат дп: 06.2022 

Директпр на Служба за 

кпнтрпла на 

успгласенпст сп 

прпписи 

 Член на Пдбпр за управуваое сп ризици 

на Банката 

 
Вп извещтајнипт перипд, Пдбпрпт за управуваое сп ризици пдржа 48 седници на кпи 

ги спрпведуваще активнпстите спгласнп шлен 90 пд Закпнпт за банките. 

Пдбпрпт за управуваое сп ризици кварталнп гп известуваще Надзпрнипт пдбпр на 

Банката за прпмените вп ризишните ппзиции, прпмените вп стратегијата за управуваое 

сп ризици, ефектите пд управуваоетп сп ризиците врз перфпрмансите на Банката, какп 

и преземените мерки и инструменти за защтита пд ризиците и ефектите пд истите. 

Пдбпр за надгледуваое на инфпрмативна технплпгија (ПНИТ) 
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Пдбпрпт за надгледуваое на инфпрмативната технплпгија се спстпи пд псум шленпви 

назнашени пд Надзпрнипт пдбпр на Банката.  Членпви на ПНИТ се: Член на Управен 

пдбпр вп шија надлежнпст е прганизаципнипт дел за прганизација и ИТ какп 

Претседател на Пдбпрпт; Пдгпвпрнп лице на прганизаципнен дел за финансии; 

Пдгпвпрнп лице на прганизаципнен дел за ппзадински активнпсти; Пдгпвпрнп лице на 

прганизаципнен дел за прганизација и ИТ; ПСИС; двајца претставници пд Групацијата и 

претставник пд внатрещната ревизија без правп на глас.  

Мандатпт на шленпвите на Пдбпрпт за надгледуваое на инфпрмативна технплпгија 

трае се дпдека ги врщат наведените рабптни ппзиции. 

Активнпстите кпи ги врщи пвпј Пдбпр ппфаќаат дпставуваое на извещтаи за статуспт 

на инфпрмативната технплпгија на Банката дп Надзпрнипт и Управнипт пдбпр, даваое 

преппраки за стратегиите, пплитиките и ппгплемите расхпди пд пбласта на 

инфпрмативната технплпгија, пбезбедуваое на ефективнп планираое на 

инфпрмативната технплпгија и следеое на капацитетпт на системпт на инфпрмативна 

технплпгија и негпвите перфпрманси. ПНИТ врщи и други активнпсти прппищани сп 

Статутпт на Банката. 

Вп 2019 гпдина, Пдбпрпт за надгледуваое на инфпрмативна технплпгија пдржа вкупнп 

щест седници. 

 

Кпмисија за наградуваое и именуваое 

Кпмисијата за наградуваое и именуваое е фпрмирана пд страна на Надзпрнипт пдбпр 

и се спстпи пд три шлена пд редпвите на Надзпрнипт пдбпр.  Претседателпт на 

Надзпрнипт пдбпр на Банката и најмалку еден независен шлен на Надзпрнипт пдбпр 

задплжителнп се шленпви на Кпмисијата за наградуваое и именуваое. Мандатпт на 

шленпвите на Кпмисијата за наградуваое и именуваое е вп спгласнпст сп мандатпт на 

сппдветните шленпви вп Надзпрнипт пдбпр на Банката. 

Кпмисијата е надлежна за утврдуваое на генералните принципи на Пплитиката за 

наградуваое и нивнп редпвнп следеое и имплементација, какп и за предлпзи за 

именуваое на шленпви на пдбпри и нивнп наградуваое, кпи се предмет на 

пдпбруваое на сппдветните тела на Банката спгласнп Статутпт. Вп надлежнпстите на 

Кпмисијата спада и разгледуваое на извещтаите за евалуација на шленпвите на 

пдбприте и управуваое сп судир на интереси кај шленпвите на пдбприте, спгласнп 

Пплитиката за судир на интереси. Вп 2019 гпдина Кпмисијата за наградуваое и 

именуваое пдржа вкупнп щест седници, пд кпи две седници се пдржаа пп пат на 

писменп пдлушуваое. 
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Прганизациска структура на Шпаркасе Банка Македпнија АД Скппје 

 

 

Акципнерска структура на Шпаркасе Банка Македпнија АД Скппје 

Акципнерскипт капитал на Банката на 31.12.2019 гпдина се спстпи пд 622.762 пбишни 

акции сп нпминална вреднпст пд 2.670 денари пп акција. Акциите се регистрирани и се 

впдат кај Централнипт деппзитар за хартии пд вреднпст на Република Северна 

Македпнија. Дпминантнипт акципнер на Банката е Штаермеркище Шпаркасе пд Грац, 

Република Австрија сп ушествп пд 99,74% вп вкупнипт брпј на акции. Заклушнп сп 

31.12.2019 гпдина, брпјпт на акципнери вп Банката изнесува 73, пд кпи 21 се физишки 

лица и 52 се правни лица.  

Пплитика за наградуваое на Шпаркасе Банка Македпнија АД Скппје 
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Банката, какп шленка на Штаермеркище Шпаркасе Групацијата, Пплитиката за 

наградуваое ја успгласува сп дпмащната регулатива и сп Групациските стандарди. 

Mптивирани и кпмпетентни врабптени се пспбенп важни за Банката и нивната 

дплгпрпшна лпјалнпст треба да се пбезбеди сп цел да се развие дпверлив и пдржлив 

пднпс сп клиентите. За да се ппстигне пваа цел, на врабптените им се нудат 

спфистицирани мпжнпсти за пбука и развпј, какп и финансиски надпмест кпј е 

кпнкурентен на пазарпт. Затпа, Пплитиката на наградуваое е успгласена сп делпвната 

стратегија, целите, вреднпстите и дплгпрпшните интереси на Банката. Банката има 

стратегија за наградуваое на индивидуалната пдгпвпрнпст и квалитет на изврщуваое 

на рабoтните задаши сп фиксен надпместпк, а успехпт вп рабптеоетп и 

дппплнителнипт рабптен ушинпк на врабптените сп сппдветен варијабилен надпмест. 

Се преземаат кпнтинуирани наппри за да се псигура дека ппстпи рамнптежа меду 

фикснипт и варијабилнипт надпместпк на врабптените, при щтп прпппрципналнп 

фикснипт удел се пресметува дпвплнп виспкп за да не спздаде ппттик за преземаое на 

прекумерна ризишнпст. При дефинираоетп на целите за целата Банка, какп и 

ппединешните кпи се изведуваат пд генералните цели на Банката, се зема вп предвид 

и апетитпт за прифаќаое на ризикпт и делпвната стратегија на Банката. 

Наградуваоетп вп Банката се спстпи пд следниве пснпвни елементи: пснпвна брутп 

плата, дефинирана сп дпгпвпр за рабпта; гпдищна варијабилна награда – бпнус, 

дефинирана спгласнп пстваруваое на лишните цели и пстваренп нивп на кпмпетенции; 

ппвремени награди за пстварени впнредни резултати вп прпдажба/ппединешни 

знашајни прпекти; нефинанисиски нашини на наградуваое и бенефиции. 

Банката гп следи ризикпт, кпнзервативната делпвна и инвестициска стратегија. Псвен 

дпбивката, зашувуваоетп на виспк степен на пдржливпст на ризик и дпвплен пснпвен 

капитал, какп и адекватната ликвиднпст, претставуваат пснпвен критериум за мереое 

на варијабилните надпместпци на врабптените вп Банката. 

Врз пснпва на принциппт на прпппрципналнпст на нивп на Групацијата е утврденп 

дека варијабилнипт надпместпк щтп Банката гп исплаќа на секпј врабптен не смее да 

надмине 25% пд негпвата фиксна гпдищна брутп плата. 

Спгласнп Пплитиката за наградуваое, не се предвидува надпместпк щтп се исплаќа вп 

фпрма на акции, ниту се предвидуваат други права кпищтп даваат мпжнпст за 

стекнуваое акции. 

Вп 2019 гпдина исплатени се следните надпместпци:  

Табела бр.10 Исплатени надпместпци 

категприја 

брутп гпдищен фиксен 
надпместпк (плата и 
дпгпвпрни и закпнски 
предвидени надпместпци)  

брутп гпдищен 
варијабилен 
надпместпк (бпнус и 
птпремнини*) 

брпј на лица 
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Надзпрен пдбпр 1.025.284,00  2* 

Пдбпр за ревизија 656.172,00  2* 

Управен пдбпр 21.776.400,00 4.491.900,00 3 

Лица сп ппсебни права 
и пдгпвпрнпсти 

33.323.817,00 6.528.523,00 16 

Пстанати врабптени 193.717.795,00 9.983.752,00 306 
* пд вкупнп 12 шленпви вп НП/ПР 

  
Структурата на вкупнипт надпместпк (фиксен и варијабилен) сппред висината и брпјпт 

на лица на кпи им е исплатена сппдветната висина на вкупнипт надпместпк вп текпт на 

гпдината е прикажан вп следната табела: 

Графикпн бр. 13   Структура на вкупен надпместпк (фиксен и варијабилен) исплатен 

вп 2019 гпдина 

 

 

Пплитика за идентификуваое, следеое и управуваое сп судир на интереси 

Пплитиката за идентификуваое, следеое и управуваое сп судирпт на интереси е 

дпнесена пд страна на Банката, какп резултат на залпжбата на меначментпт за 

впведуваое на принципите на спвременптп банкарскп рабптеое и примената на Базел 

стандардите вп системпт на кпрппративнптп управуваое вп Банката. Пснпвна цел за 

дпнесуваоетп на пваа пплитика е ппис на ситуации каде би мпжелп да дпјде дп судир 

на интереси и сппдветнп справуваое сп истите пд страна на сите врабптени и 

ракпвпдни лица; впсппставуваое на мпнетарен лимит на нпминални ппдарпци и 

благпдарници и впсппставуваое на систем на известуваоа и пбврска за известуваое 

за судир на интереси дп надлежните и писмени пбелпденуваоа на делпвните 

интереси. Истп така, вп Банката се ппстапува и пп интерен акт кпј ги вклушува 

стандардите за защтита на интересите на Банката при идентификувани судири на 

интереси на шленпви на Управнипт и Надзпрнипт Пдбпр на Банката. Актпт гп дефинира 

Прпцеспт на  

118,00 

139,00 

37,00 

31,00 

дп 500.000 ден 

пд 500.001 ден - 1.000.000 ден. 

пд 1.000.001 - 1.500.000 ден 

над 1.500.000 ден 
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управуваое сп судир на интереси ппмеду шленпвите на Управнипт и Надзпрнипт Пдбпр 

и Банката.  

Пплитика за начинпт на избпр, следеое на рабптеоетп и на разрешуваое на 

членпвите на Надзпрнипт пдбпр, Пдбпрпт за управуваое сп ризиците, Пдбпрпт за 

ревизија и Управнипт пдбпр на Шпаркасе Банка Македпнија 

Банката какп дел пд Штаермеркище Шпаркасе Групацијата е успгласена сп 

групациските и лпкалните регулатпрни бараоа вп прпцеспт на селекција, евалуација 

на ппдпбнпста и назнашуваое на шленпвите на пдбприте вп Банката.  

Пплитиката за нашинпт на избпр, следеое на рабптеоетп и на разрещуваое на 

шленпвите на Надзпрнипт пдбпр, Пдбпрпт за управуваое сп ризиците, Пдбпрпт за 

ревизија и Управнипт пдбпр е сублимат пд разгранетипт прпцес на избпр на шленпвите 

на Управнипт и Надзпрнипт пдбпр на Банката и нејзина пснпвна цел е нпрмираое и 

хармпнизираое на сите прпцеси вп еден јаснп дефиниран дпкумент кпј дава пдгпвпр 

на сите бараоа ппврзани сп назнашуваоетп на шленпвите.  

 

Кпристеое услуги пд надвпрешни лица кпи штп се значајни за целпкупнптп 

рабптеое на Банката 

Кпристеоетп услуги пд надвпрещни лица на дел пд активнпстите на Банката 

задплжителнп се изврщува вп спгласнпст сп бизнис стратегијата и бизнис целите на 

Банката и истптп се пдпбрува пд страна на надлежнипт прган на Банката. Ппстапката за 

избпр и дпнесуваое на пдлука за кпристеое на услуги пд надвпрещни лица се 

спрпведува спгласнп важешките интерни акти на Банката: Пплитика за набавка на 

средства и услуги и Прпцедура за набавка на средства и услуги. При избпрпт и 

дпнесуваоетп на пдлуката за кпристеое на ппределена услуга пд трети лица 

задплжителнп се ппределуваат и земаат вп предвид сите релевантни регулатпрни и 

групациски бараоа за спрпведуваое на истптп. 

                                                                                   

    Шпаркасе Банка Македпнија АД Скппје 

                                                                        Управен Пдбпр 

                                                                                     

 

 

 


