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Врз основа на глава X, точка 60 од Одлуката за правилата за добро корпоративно управување 
во банка и член 59, став 1, точка 15 од Статутот на Централна кооперативна банка АД Скопје, 
Надзорниот одбор до Собранието на акционерите на Банката го доставува следниот 

 
 
 

ГГООДДИИШШЕЕНН  ИИЗЗВВЕЕШШТТААЈЈ  ЗЗАА  РРААББООТТЕЕЊЊЕЕТТОО  ННАА  ННААДДЗЗООРРННИИООТТ  ООДДББООРР  ННАА  

  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛННАА  ККООООППЕЕРРААТТИИВВННАА  ББААННККАА  ААДД  ССККООППЈЈЕЕ  ВВОО  22001199  ГГООДДИИННАА  

  

  

  ННааддззооррннииоотт  ооддббоорр  ннаа  ЦЦееннттррааллннаа  ккооооппееррааттииввннаа  ббааннккаа  ААДД  ССккооппјјее претставува 

самостоен и независен орган кој своите активности ги врши согласно со законските прописи, 
Статутот и Кодексот за корпоративно управување на ЦКБ АД Скопје. Надзорниот одбор ги 
усвојува деловната политика и развојниот план на Банката и го следи нивното спроведување, 
ги одобрува и донесува политиките за вршење финансиски активности и го надгледува нивното 
спроведување, ги одобрува и ги донесува плановите, програмите и другите општи акти врз 
основа на кои работи Банката, постојано го следи нејзиното работење, ги следи и ги анализира 
извештаите на супервизорската контрола над ЦКБ АД Скопје и други извештаи од Народната 
банка на РСМ и презема други мерки за усогласување и работење на Банката согласно со 
законските и подзаконските прописи. Одговорен е да обезбеди добро работење, управување и 
стабилност на ЦКБ АД Скопје, како и навремено и точно финансиско известување на 
надлежните институции.  
 
 Во рамките на овие надлежности, Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје во текот на 2019 
година работеше со стремеж за добро работење, управување и стабилност на Банката, 
навремено и точно известување на Народната банка на Република Северна Македонија, 
квалитетно и континуирано управување со пазарните ризици, планирање нови и развој на 
постоечки производи и услуги на пазарот, усогласување на актите и политиките со измените 
во законската и подзаконската регулатива, заштита на информативниот систем, 
усогласување на каматните стапки и тарифата со општите услови на пазарот. Работата 
беше ориентирана кон остварување на целите за зголемување и подобрување на 
квалитетот на кредитното портфолио, вршење ефикасна контрола врз процесите на работа, 
минимизирање на оперативните ризици, постигнување определени финансиски и 
организациски резултати.   
 
 Активностите генерално беа насочени кон следење на визијата Банката да остане во 
групата на средни банки во Република Северна Македонија и да биде сигурен и 
конструктивен партнер на секој нејзин клиент. Дејностите беа ориентирани кон остварување 
на нејзината мисија - да креира трајни врски со клиентите и подлабоко да навлезе на 
македонскиот пазар преку финансирање мали и средни претпријатија и физички лица, како и 
понуда на современи финансиски услуги кои ги исполнуваат највисоките професионални 
стандарди, притоа стремејќи се да одржува позитивна и стимулативна работна атмосфера и 
да ги поттикнува иницијативите и да ги наградува реалните резултати и успеси. 
 

Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје во текот на 2019 година беше ориентиран кон 
остварување на основните стратешки цели, и тоа: одржување во групата на средни банки во 
банкарскиот сектор на Република Северна Македонија, на најефикасен начин да обезбеди 
висококвалитетни производи и услуги во пресрет на потребите на клиентите и да оствари 
позитивна стапка на поврат на капиталот и задоволителен принос на акционерите на 
Банката. 

 
 
 Централна кооперативна банка во текот на 2019 година настојуваше: 
 

 да има одржлив раст на кредитите и да ја зајакне својата пазарна позиција во 

националната економија; 
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 да дефинира политики и процедури за усогласување на работењето со најдобрите 

меѓународни практики и закони; 

 да одржува висок квалитет на кредитното портфолио и задоволително ниво на 

покриеност со резервации; 

 одржување стабилно депозитно јадро и висок степен на ликвидност, и 

 одржување на ризичните позиции во рамките на лимитите утврдени од страна на 

Народната банка на РСМ, како и во рамките на интерните лимити. 

 
 Со цел подобрување на севкупната финансиска позиција на Банката, Надзорниот 
одбор донесе бројни одлуки, меѓу кои: одлуки од доменот на кредитирањето на малите и 
средни бизниси и население, односно вршеше измени и дополнувања на параметрите на 
постоечките продукти во насока на подобрување на условите за клиентите, се овластуваше 
Управниот одбор за одредување промотивни периоди и промотивни параметри кои ќе важат 
во истите. 
 
 
Активностите на одборот придонесоа за: 
 

 подобрена кредитна активност; 

 позитивни промени во структурата на депозитната база; 

 вложување во нискоризични пласмани (државни записи и обврзници), и  

 продажба на преземени средства. 

 
 Надзорниот одбор на сите свои седници полноправно одлучуваше согласно со 
законските и подзаконските прописи, Статутот на Банката и Деловникот за работа на 
Надзорниот одбор, одлуките ги донесуваше со мнозинство гласови, а донесе и одлуки без 
одржување седница, по претходна согласност на сите свои членови. Во 2019 година, 
одговорно ги вршеше своите активности во насока на обезбедување добро работење, 
управување и стабилност на Банката, како и навремено и точно финансиско известување на 
Народната банка на РСМ. 
 

Надзорниот одбор како орган на Централна кооперативна банка АД Скопје е именуван 
од страна на Собранието на акционерите, по добивање претходна согласност од гувернерот на 
Народната банка на Република Северна Македонија.  
 

На седницата на Годишното собрание на акционерите на Централна кооперативна 
банка АД Скопје, одржана на 31.5.2019 година, се донесе одлука за повторно именување на 
лицeтo Киро Костов за независен член на Надзорниот одбор, со оглед на истекувањето на 
неговиот мандат. Истиот беше именуван во траење од 3 (три) години, сметано од денот на 
добивање претходна согласност од гувернерот на НБРСМ.  

 
 
 Потоа Надзорниот одбор продолжи да работи во следниот состав: 
 

 Тихомир Ангелов Атанасов – претседател; 

 Георги Димитров Константинов – заменик-претседател; 

 Христо Георгиев Христов  - член;  

 Љубен Лилјанов Нанов – независен член, и  

 Киро Костов - независен член.   
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ИИЗЗВВРРШШУУВВААЊЊЕЕ  ННАА  ННААДДЗЗООРРННААТТАА  ФФУУННККЦЦИИЈЈАА  

  

 Во извршувањето на своите законски и статутарни надлежности, Надзорниот одбор 
постојано го следеше работењето на Банката и секој месец ги разгледуваше извештаите на 
Управниот одбор за остварените финансиски резултати, ги следеше движењето на сите 
финансиски показатели, билансот на состојба, билансот на успех, профитабилноста и 
ликвидноста, кредитното портфолио, депозитите на правни и физички лица, остварените 
приходи и расходи со нивната структура, сопствените средства, стапката на адекватност на 
капиталот, причините за промените во портфолиото и сите останати значајни прашања од 
работењето на Банката. Надзорниот одбор редовно соработуваше со Управниот одбор и 
остваруваше постојан надзор врз работењето и органите на Банката. Ги следеше ликвидноста, 
ризиците, другите значајни параметри за успешно остварување на функциите на истата и 
квалитетот на кредитното портфолио. 
 
Во извештајниот период Надзорниот одбор вршеше надзор преку: 
 

 редовно разгледување на извештаите на Управниот одбор за работењето на 
Централна кооперативна банка АД Скопје, извештаите за работењето на Управниот 
одбор на Банката, извештаите на Одборот за управување со ризиците, Одборот за 
ревизија, Службата за внатрешна ревизија, Службата за контрола на усогласеноста 
на работењето со прописите, Службата за спречување перење пари и финансирање 
тероризам и лицето одговорно за сигурност на информативниот систем, Дирекцијата 
за анализа и управување со кредитниот ризик, извештаите за износ и вид на 
преземени средства на Банката; извештаите за одобрени исклучоци во каматни стапки 
при исплатени кредитни производи; кварталните извештаи за исплатени кредити 
коишто отстапуваат од стандардните кредитни производи, извештаите за клиенти на 
Банката кај коишто е идентификувано влошување на финансиската способност;  

 одобрување на изложеност кон лица од над 20% од сопствените средства на 
Банката, со исклучок на изложеност врз основа на купување хартии од вредност 
издадени од Народната банка на РСМ;  

 одобрување трансакции со поврзани лица со Банката во износ од над 6.000.000 
денари; 

 анализа на кредитното портфолио на физички лица; 
 усвојување на Финансискиот план на Банката, одобрување на плановите и програмите 

за работа и Годишниот план за внатрешна ревизија на Службата за внатрешна 
ревизија; 

 одобрување на Годишната сметка и на финансиските извештаи на Банката; 
 усвојување на политиките за управување со ризиците, плановите и програмите за 

работа и општите интерни акти на Банката, освен актите што ги донесува Собранието 
на акционерите; 

 разгледување на извештаите на супервизијата, други извештаи и записници, доставени 
од Народната банка, Управата за јавни приходи и други надлежни институции и 
преземање мерки и активности за надминување утврдени неусогласености и слабости 
во работењето на Банката; 

 разгледување на Годишниот извештај за работењето на ЦКБ АД Скопје; 
 други активности согласно со законската и подзаконската регулатива, Статутот и 

интерните акти на Банката. 
 

Во периодот јануари-декември 2019 година, Надзорниот одбор во рамките на своите 
надлежности донесе определен број акти и ја оцени соодветноста на некои од постоечките, 
со кои се одобруваат деловните политики и стратегии во банкарското работење, како и 
други акти поврзани со работењето на Банката.   
 
Во извршувањето на своите законски и статутарни надлежности Надзорниот одбор на 
Централна кооперативна банка АД Скопје во периодот јануари-декември 2019 година одржа 
12 (дванаесет) седници и 2 (два) пати донесуваше одлуки без одржување седница, со 
добиена претходна согласност од сите членови. 
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На седниците во 2019 година присуството од страна на членовте на Надзорниот одбор беше 
следното:  
 

 Тихомир Атанасов беше присутен на 12 (дванаесет) седници;  

  Георги Константинов беше присутен на 12 (дванаесет) седници; 

  Христо Христов беше присутен на 12 (дванаесет) седници; 

  Љубен Нанов беше присутен на 12 (дванаесет) седници;  

  Киро Костов беше присутен на 9 (девет) седници. 

 

 

ООДДООББРРЕЕННИИ  ООДДЛЛУУККИИ,,  ИИЗЗВВЕЕШШТТААИИ,,  ППЛЛААННООВВИИ  ИИ  ППООЛЛИИТТИИККИИ,,  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИ  ДДОО  

ССООББРРААННИИЕЕТТОО  ННАА  ААККЦЦИИООННЕЕРРИИТТЕЕ  ННАА  ЦЦККББ  ААДД  ССККООППЈЈЕЕ  ВВОО  22001199  ГГООДДИИННАА  
 

 Надзорниот одбор ги одобри и ги предложи до Собранието на акционерите на 
Банката за усвојување Годишната сметка на ЦКБ АД Скопје со состојба на 31.12.2018 година 
и  финансиските извештаи на Банката за 2018 година, Предлог-одлуката за употреба и 
распоредување на остварената добивка во 2018 година, го разгледа и го предложи за 
усвојување Извештајот на друштвото за ревизија на финансиските извештаи за годината 
што завршува на 31.12.2018 година, со писмено мислење од Надзорниот одбор. Надзорниот 
одбор го достави до Собранието на акционерите на Банката Извештајот за своето работење 
во 2018 година со оцена за сопствената работа од аспект на поединечните членови и 
колективно, како и Годишниот извештај за работењето на ЦКБ АД Скопје во 2018 година, со 
писмено мислење по истиот од Надзорниот одбор. 
 
 

ППООЗЗННААЧЧААЈЈННИИ  ИИЗЗВВЕЕШШТТААИИ  ДДООННЕЕССЕЕННИИ  ООДД  ССТТРРААННАА  ННАА  ННААДДЗЗООРРННИИООТТ  ООДДББООРР  ВВОО  ТТЕЕККООТТ  

ННАА  22001199  ГГООДДИИННАА 
 
 Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје во текот на 2019 
година ги усвои Деловната политика и развојниот план, како и Финансискиот план на ЦКБ АД 
Скопје за 2019 година, ги разгледа: Годишниот извештај за работа на Службата за  
внатрешна ревизија на ЦКБ АД Скопје за 2018 година, со писмено мислење од Надзорниот 
одбор по истиот, како и полугодишниот, кварталните и месечните извештаи од истата, 
Полугодишниот и Годишниот извештај за работа на Одборот за ревизија на ЦКБ АД Скопје 
за 2018 година, со оцена за сопствената работа од аспект на поединечните членови и 
колективно, Годишниот извештај за работењето на Одборот за управување со ризиците, со 
оцена на сопствената работа од аспект на поединечните членови и колективно, 
Полугодишниот и Годишниот извештај за сигурноста на информативниот систем и 
полугодишните извештаи од Службата за контрола на усогласеноста на работењето на 
Банката со прописите. Исто така, на седница на Надзорниот одбор беше одобрен и 
Извештајот за спроведениот попис на средствата и изворите на средства на ЦКБ АД Скопје 
со состојба на 31.12.2018 година.  
 
 

 Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор на Централна 
кооперативна банка АД Скопје во 2018 година со Оцена на сопствената работа 
од аспект на поединечните членови и колективно  

 
 Надзорниот одбор на Банката во април 2019 година изготви Годишен извештај за 
своето работењето во текот на 2018 година со Оцена на сопствената работа од аспект на 
поединечните членови и колективно за 2018 година и истите ги достави до Собранието на 
акционерите за одобрување. 
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ППООЗЗННААЧЧААЈЈННИИ  ООДДЛЛУУККИИ  ДДООННЕЕССЕЕННИИ  ООДД  ССТТРРААННАА  ННАА  ННААДДЗЗООРРННИИООТТ  ООДДББООРР  ВВОО  ТТЕЕККООТТ  ННАА  

22001199  ГГООДДИИННАА  

 
  

 Одлуки за одобрување кредити и банкарски гаранции  
 

 Во текот на известувачкиот период Надзорниот одбор донесуваше одлуки за 
одобрување кредити и банкарски гаранции кои не се во надлежност на Управниот одбор. 
 
 

 Одлуки за измена на висината на каматните стапки и на тарифата на Банката 
 

 Надзорниот одбор неколкупати во текот на 2019 година изврши корекции на 
каматните стапки и на тарифата на надоместоците за услугите што ги врши ЦКБ АД Скопје.  
Исто така, согласно со Одлуката за тарифата на надоместоците за услугите што ги врши 
Банката, како и Одлуката за каматните стапки во Централна кооперативна банка АД Скопје, 
Управниот одбор редовно на квартално ниво го информираше Надзорниот одбор во врска 
со измените во Одлуката за Тарифата, односно измените во Одлуката за висината на 
каматните стапки, како и за одобрени повластени тарифи на соодветни клиенти.  
 

 Одлука за верификација на одлуки на Управниот одбор на ЦКБ АД Скопје за 
определување повластени каматни стапки за клиенти – физички и правни лица 
иматели на депозити во Банката 

 
 Во текот на првото полугодие на 2019 година, Надзорниот одбор верифицираше 
одлуки на Управниот одбор на Банката за определување повластени каматни стапки за 
клиенти – физички и правни лица иматели на депозити во Централна кооперативна банка 
АД Скопје. Понатаму со донесување Одлука за  измена и дополнување на Одлуката за 
висината на каматните стапки во јуни 2019 година, Управниот одбор започна со 
информирање на Надзорниот одбор на квартално ниво во врска со одобрените повластени 
стимулативни каматни стапки.  
 

 
 Одлука за воведување нов производ Visa Debit дебитна картичка за физички 

лица 

 
 На својата седница одржана во јануари 2019 година, Надзорниот одбор донесе 
Одлука за воведување нов производ Visa Debit дебитна картичка за физички лица.  Истата 
претставува дебитна бесконтактна картичка за физички лица, која се користи во Република 
Северна Македонија и во странство, каде е означено логото на Visa и/или логото за 
бесконтактно плаќање, за  подигнување готовина и плаќање во трговија. 
 
 

 Одлука за одредување промотивни периоди и промотивни параметри кои ќе 
важат во истите 

 

 Во јануари 2019 година, Надзорниот одбор со одлука го овласти Управниот одбор на 
Банката да одредува промотивни периоди за кредитни продукти за физички лица и 
промотивни услови кои ќе важат во истите. Одлуката се применуваше од 1.1.2019 година до 
31.12.2019 година. Имено, се овласти Управниот одбор, по своја проценка и оцена да дава 
определени попусти за поединечни кредитни апликации на физички лица, како и за 
промотивни продажни кампањи за поединечен работодавач, синдикат или институција.   
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 Одлука за именување член на Одборот за управување со ризици на ЦКБ АД 
Скопје 

 
 Со Одлуката на Надзорниот одбор за именување член на Одборот за управување со 
ризици, донесена во февруари 2019 година, бројот на членовите на истиот се зголеми од 5 
(пет) на 6 (шест) члена. Имено, во Одборот за управување со ризици беше вклучен 
претседателот на Управниот одбор, под чија надлежност е ресорот „Ризици“, со цел да се 
придонесе за поадекватна застапеност и можност за презентација на состојбите во Банката 
од призмата на ризичност.  
 
 

 Одлуки за верифицирање одлуки на  Управниот одбор  за отпис на преземени 
средства врз основа на ненаплатени побарувања 

 
 Согласно со Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените 
ставки и за подготвување на финансиските извештаи, преземените стредства врз основа на 
ненаплатени побарувања се депризнаваат кога од нив не се очекуваат идни економски 
користи. На седницата одржана во февруари 2019 година, од Надзорниот одбор се донесоа 
одлуки за  верифицирање одлуки на  Управниот одбор  за отпис на преземени средства врз 
основа на ненаплатени побарувања. За истите Банката во минатите години има признаено 
целосно сметководствено оштетување, во согласност со пропишаната регулатива. 
 
 

 Одлука за верификација на Одлука на Управниот одбор на ЦКБ АД Скопје за 
склучување договори за купопродажба на моторни возила 

 

 Во февруари 2019 година, Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД 
Скопје донесе Одлука за верификација на Одлуката на Управниот одбор за склучување 
договори за купопродажба на моторни возила, помеѓу Банката како купувач и Друштвото за 
трговија и услуги М КАР ДООЕЛ Скопје, продавач.  
 
 

 Одлуки за верификација на одлуки на Управниот одбор за измена и 
дополнување на кредитни производи за физички лица 

 

 Во февруари 2019 година, Надзорниот одбор ги верифицираше одлуките на 
Управниот одбор на Банката за измена и дополнување на кредитните производи за физички 
лица „ЦКБ Станбен кредит“, „Доверба“, „ЦКБ Потрошувачки кредит обезбеден со хипотека 
на недвижен имот“ и „ЦКБ Стандарден потрошувачки кредит“. Овие одлуки беа донесени со 
цел обезбедување поатрактивна понуда и привлекување нови клиенти од овој пазарен 
сегмент. 
 
 Пакетот за кредитирање физички лица „Доверба“ повторно претрпе измена и 
дополнување, како и воведување промотивни услови во мај 2019 година, а промотивни 
услови беа одобрени и во септември и во декември 2019 година. Во септември и во 
декември минатата година, исто така, се изврши измена и дополнување на параметри, како 
и воведување промотивни услови на кредитните производи „ЦКБ Потрошувачки кредит 
обезбеден со хипотека на недвижен имот“ и „ЦКБ Станбен кредит“. 
 
 

 Одлука за свикување Годишно собрание на акционерите на Централна 
кооперативна банка АД Скопје 

 

 Врз основа на член 384, став 1, во врска со член 384 став 3 од Законот за трговските 
друштва, Надзорниот одбор на својата седница, одржана на 22.4.2019 година ја донесе 
следната Одлука за свикување Годишно собрание на акционерите на ЦКБ АД Скопје, кое се 
одржа на 31.5.2019 година, со почеток во 11:00 часот, во седиштето на Банката.  
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 Одлуки за именување ревизори во Службата за внатрешна ревизија 

 

 Во текот на 2019  година, Надзорниот одбор на своите седници одржани во април и 
во јули 2019 година, со одлуки именуваше двајца нови ревизори во Службата за внатрешна 
ревизија, со права, обврски, задолженија и одговорности согласно со Правилникот за 
внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи со опис и 
спецификација на работните места во Централна кооперативна банка АД Скопје, Статутот 
на Банката и останатите интерни акти со кои се регулира оваа област. Истите беа 
именувани заради претходното намалување на бројот на вработените во наведената 
служба, односно престанок на нивниот работен однос. 
  
 

 Предлог-одлука за измени и дополнувања на Статутот на ЦКБ АД Скопје  
 
 Надзорниот одбор на својата седница, одржана во април 2019 година, донесе 
Предлог-одлука за измени и дополнувања на Статутот на ЦКБ АД Скопје, којашто се усвои 
на Годишното собрание на акционерите, одржано во мај 2019 година. Потребата од измени и 
дополнувања на Статутот на Банката,  пред сè произлезе заради усогласување и прецизирање на 
текстот на Статутот со важечката законската регулатива, а дел од измените и дополнувањата беа 
направени согласно со Одлуката за прогласување на амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на 
Уставот на РС Македонија донесена од Собранието на РСМ, заведена под број 08-184/1 од 11.1.2019 
год., а кои се однесуваат на промена на името на Република Македонија во Република Северна 
Македонија. 
 

 Одлука за повторно именување членови на Одборот за управување со ризици 
на ЦКБ АД Скопје 

 
 Што се однесува до Одборот за управување со ризици на Централна кооперативна 
банка, имајќи го предвид истекувањето на мандатот на членовите: Борка Цветановска, 
Станимир Станчев, Жаклина Мариќ, Вукота Чукиќ и Драги Рајковски, Надзорниот одбор во 
мај 2019 година донесе Одлука за повторно именување на истите, со мандат во рок од 2  
(две) години. Со тоа Одборот за управување со ризици продолжи да работи во следниот 
состав: Борка Цветановска, Станимир Станчев, Жаклина Мариќ, Вукота Чукиќ, Драги 
Рајковски и Неделин Валчев. 
 
 

 Одлука за одобрување предвремена исплата на средства од сметка на Банката 
по основ на пензија на клиентите кои пензијата ја примаат на трансакциска 
сметка кај Централна кооперативна банка АД Скопје 
 

Во мај 2019 година, Надзорниот одбор одлучи да се врши предвремена исплата на 
средства од сметка на Банката по основ на пензија на клиентите кои пензијата ја примаат на 
првиот ден во месецот, за претходниот месец. Со ова на пензионерите кои имаат сметка во 
ЦКБ АД Скопје, истата започна да им исплатува пензија на секој први во месецот без оглед 
кога Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на РСМ ја исплаќа пензијата. Притоа, 
Централна кооперативна банка АД Скопје се усогласи со практиката што дотогаш ја имаа и 
некои други банки во државата.  
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 Одлуки за верификација на одлуки на Управниот одбор за измена и 
дополнување на параметрите на кредитни производи за правни лица  

 
 Во известувачкиот период, потпочно во август 2019 година, беа донесени одлуки за 
измена и дополнување на параметрите на кредитни производи за правни лица „ЦКБ Бизнис-
кредит Микро“, „ЦКБ Бизнис-кредит Експорт“, „ЦКБ Бизнис-кредит Раст“, „ЦКБ Бизнис-кредит 
Доверба – Овердрафт“, „ЦКБ Бизнис-кредит Обрт“ и „ЦКБ Бизнис-кредит Микро земјоделски 
кредит“. Со овие одлуки се направени измени во делот на каматните услови согласно со 
Методологијата за формирање каматни стапки за кредити и депозити на ЦКБ АД Скопје.  
   
 

 Оцена на соодветноста на кандидатот за член на Надзорниот одбор, Киро 
Костов 

 

 На седницата на Годишното собрание на Банката, одржана на 31.5.2019 година, за 
независен член на Надзорниот одбор повторно беше именуван г. Киро Костов. Од тие 
причини, согласно со Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка и 
Одлуката за издавање согласности на НБРСМ, на седницата одржана во август 2019 година, 
Надзорниот одбор изврши Оцена на соодветноста на наведениот кандидат за член на 
Надзорниот одбор.  
 

 
 Одлука за овластување на Управниот одбор за определување промотивни 

периоди и промотивни параметри 
 
 Во насока да обезбеди висококвалитетни производи и услуги во пресрет на 
потребите на клиентите, Надзорниот одбор на седницата одржана во декември 2019 година 
го овласти Управниот одбор за определување промотивни периоди и промотивни параметри 
кои ќе важат во истите за кредитни производи за правни лица. 
 
 

ППООЗЗННААЧЧААЈЈННИИ  ППООЛЛИИТТИИККИИ  ДДООННЕЕССЕЕННИИ  ООДД  ССТТРРААННАА  ННАА  ННААДДЗЗООРРННИИООТТ  ООДДББООРР  ВВОО  ТТЕЕККООТТ  

ННАА  22001199  ГГООДДИИННАА  

 

 Политика за идентификување и следење поврзани лица 

 
 Предмет на Политиката за идентификување и следење на поврзаните лица и лицата 
поврзани со Банката е уредување на начинот на утврдување на поврзаните лица и лицата 
поврзани со Банката и воспоставување соодветни системи за следење на поврзаните лица 
за потребите на нејзиното работење. Преку конзистентна примена на оваа политика, 
Банката може навремено да ги идентификува и следи изложеностите кон клиентите и со нив 
поврзаните лица, со што влијае на намалување на изложеноста на одделните видови 
ризици преку нивна диверзификација.  
 

 Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје на седницата 
одржана во март 2019 година ја оцени Политиката за идентификување и следење на 
поврзани лица како адекватна за нареден период, бидејќи  во периодот од нејзиното 
последно разгледување во март 2018 година до март 2019 година немаше измени во 
законската регулатива со која се регулира истата.  
 
 

 Политика за користење услуги од надворешни лица 

 
 При вршењето на финансиските активности и деловните процеси ЦКБ АД Скопје 
користи услуги од надворешни лица – добавувачи на услуги, сервиси, производи и др. Од 
користењето на овие услуги од надворешни лица произлегуваат ризици во работењето на 
Банката. Со оваа политика се поставуваат основните принципи и насоки за управување со 
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тие ризици. Основна цел на истата е да го обезбеди целиот процес од донесувањето одлуки 
за користење услуги од надворешни лица, нивниот избор, склучувањето на договорите, 
оцената и следењето на ризиците поврзани со користењето услуги од  надворешни лица, 
начинот на надзор на работењето на надворешното лице од аспект на услугите коишто ги 
извршува за Централна кооперативна банка АД Скопје, како и известување на органите на 
Банката за изложеноста од ризикот на користење услуги од  надворешни лицa. 
 

Во периодот од последното ревидирање на Политиката за користење услуги од 
надворешни лица на ЦКБ АД Скопје, до нејзиното разгледување во март 2019 година нема 
измени во законската регулатива со која се регулира користењето услуги од надворешни 
лица, поради што Надзорниот истата ја оцени како адекватна за нареден период.  

 
 

 Политика за наградување 
 
 На својата седница одржана во март 2019 година, Надзорниот одбор на Банката 
усвои Политиката за наградување во ЦКБ АД Скопје, со што престана да важи Политиката 
за наградување на членовите на Управниот одбор на Банката, другите лица со посебни 
права и одговорности кои извршуваат раководна функција и вработените од 30.12.2008 
година. Усвојувањето на новата Политика за наградување се изврши согласно со потребите 
на Централна кооперативна банка АД Скопје, а во согласност со Одлуката на НБРСМ за 
правилата за добро корпоративно управување во банка („Службен весник на РСМ“ бр. 
24/18), се јави потреба од усвојување нова Политика за наградување во ЦКБ АД Скопје. 
 
 Политиката на наградување ја утврдува општата рамка на наградување во целата 
банка и ги дефинира основните принципи врз кои истата треба да пристапи во однос на 
прашањата поврзани со наградувањето на вработените. Таа претставува составен дел на 
рамката за корпоративно управување на ЦКБ АД Скопје и е усогласена со целокупната 
оперативна политика, деловната стратегија, целите, вредностите и долгорочните интереси 
на Банката.  Оваа политика содржи мерки за избегнување или минимизирање на судир на 
интереси или какво и да е можно негативно влијание врз стабилно, сигурно и ефикасно 
управување со ризиците преземени од страна на Банката и истата промовира стабилно и 
ефективно управување со ризиците и го дестимулира прекумерното преземање на ризик на 
тој начин придонесувајќи за зачувување на капиталната позиција на Банката. 
 
 
 

 Политика за начинот на избор, следење на работењето и разрешување на 
членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, Одборот за ревизија и 
Одборот за управување со ризиците на Централна кооперативна банка АД 
Скопје 

 
 Согласно со потребите на Банката, а во согласност со Одлуката на НБРСМ за 
правилата за добро корпоративно управување во банка („Службен весник на РСМ“ бр. 24/18) 
од страна на Надзорниот одбор, во март 2019 година, се усвои Политика за начинот на 
избор, следење на работењето и разрешување на членовите на Надзорниот одбор, 
Управниот одбор, Одборот за ревизија и Одборот за управување со ризиците на Централна 
кооперативна банка АД Скопје. 
 
 

 Политика за управување со правниот ризик 
 
 Политиката за управување со правниот ризик претставува интерен акт на Банката, со 
кој се даваат основните цели и насоки на нејзиното дејствување на полето на 
идентификација, оценка, следење, контрола и управување со правниот ризик на кој е 
изложена Банката при вршењето на своите активности, со цел спречување или 
минимизирање на можноста за појава на загуби или намалување на вредноста на нејзиниот 
имот или акционерски капитал. Оваа политика  ги содржи основните принципи кои треба да 
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бидат почитувани од менaџментот и вработените на Банката и го објаснува главниот процес 
со кој правниот ризик ќе биде идентификуван и управуван на сите нивоа на работењето на 
Банката. 
 
 На седницата во април 2019 година, Надзорниот одбор донесе Одлука за измена и 
дополнување на Политиката за управување со правниот ризик на ЦКБ АД Скопје од 
16.4.2018 година.  
 
 

 Стратегијата за преземање и управување со  ризици на ЦКБ АД Скопје 

 
 Успешното управување со ризиците претставува еден од основните предуслови за 
успешно работење на секоја банка. Токму затоа, современиот концепт на банкарско 
работење се темели на адекватен пристап кон ризикот како универзална категорија, односно 
управувањето со ризици не претставува избегнување на ризикот, туку негова 
идентификација, управување со ризикот, како и одржување на прифатливо ниво на ризик. 
Целта на Стратегијата за преземање и управување со ризиците на Централна кооперативна 
банка АД Скопје е да даде основни насоки во управувањето со ризиците и дефинирање 
прифатливо ниво на ризик. 
 
 Од страна на Надзорниот одбор на Банката, во мај 2019 година се извршија измени и 
дополнувања во оваа стратегија.  
 
 

 Политика за утврдување на интерниот капитал  
 

 Процесот на утврдување на интерниот капитал се воспоставува со цел утврдување и 
одржување интерен капитал на континуирана основа кој Банката го смета за адекватен за 
покривање на сите видови ризици на кои е изложена. Овој процес во основа служи да се 
изврши проценка дали Банката може да си ги дозволи преземените ризици во согласност со 
својот ризичен профил. Со Политиката за утврдување на интерниот капитал на Банката се 
утврдуваат тековните и идните потреби за капитал за покривање на сите ризици при 
остварување на планираните стратегиски цели.  

 Во периодот од последното ревидирање на Политиката за утврдување на интерниот 
капитал на Банката, односно од февруари 2018 година до мај 2019 нема измени во 
законската регулатива со која се регулира утврдувањето на интерниот капитал, поради што 
Надзорниот одбор истата ја оцени како адекватна за нареден период.   
  
 

 Методологија за формирање каматни стапки за кредити и депозити на 
Централна кооперативна банка АД Скопје 

 

 На седницата на Надзорниот одбор, одржана во мај 2019 година, Надзорниот одбор 
усвои  Методологија за формирање каматни стапки за кредити и депозити на Банката. Оваа 
Методологија овозможи дефинирано усогласување на каматните стапки преку 
детерминирани елементи кои ги содржи структурата на каматните стапки, како и регулиран 
начин за промена на каматните стапки. Банката од усвојувањето на истата применува 
фиксни и променливи каматни стапки кај новите договори за кредити и депозити. Новото 
портфолио е опфатено со новиот режим  на каматни стапки, додека постоечкото портфолио 
продолжи по претходниот режим на приспособливи каматни стапки. 
 
 

 Политика за управување со кредитниот ризик 

 
 Надзорниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје, на седницата 
одржана во јуни 2019 година, усвои нова Политика за управување со кредитниот ризик. 
Истата ја донесе заради усогласување на Банката со Одлуката за методологија за 
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управување со кредитниот ризик („Сл. весник на РСМ“ бр.149/18), донесена на 9.8.2018 
година, а која се применува од 1.7.2019 година).    
 
 Целта на оваа политика е воспоставување систем за управување со кредитниот 
ризик на Банката, кој подразбира воспоставување правила за управување со ризикот, 
ефикасен информативен систем, јасно дефинирани надлежности во рамките на 
организациската структура на Банката во однос на управување со ризикот и соодветен 
систем на внатрешна контрола и ревизија. Политиката е конзистентна со визијата и мисијата 
на Банката, а преку нејзиното имплементирање треба да се воспостави оптимална структура 
на кредитната изложеност, која ќе овозможи остварување на посакуваната профитабилност, 
со истовремено минимизирање на кредитниот ризик на кој притоа ќе биде изложена.  
 
 Надзорниот одбор на својата седница, одржана во октомври 2018 година, изврши 
измени и дополнувања на оваа политика, односно на интерните лимити, заради 
усогласување на истите со стратегиските цели на Банката.  
 
 

 Политика за управување со репутацискиот ризик 
 
 Исто така, на јунската седница во 2019 година, Надзорниот одбор изврши измена и 
дополнување на Политиката за управување со репутацискиот ризик на ЦКБ АД Скопје од 
18.5.2018 година.    
 

 Репутацискиот ризик е тековен или иден ризик врз добивката или сопствените 
средства на Банката кој произлегува од неповолните согледувања на клиентите, 
доверителите, акционерите, инвеститорите и регулаторите за работењето на Банката. 
Нарушена репутација на Банката, или уште позната како репутациски ризик, може да биде 
предизвикана и од правниот ризик кој, пак, претставува дел од оперативниот ризик на 
Банката, и истите се опфатени во посебни политики за управување со ризици. Политиката 
ги содржи основните принципи кои треба да бидат следени од менаџментот и вработените 
на Банката и го објаснува основниот процес со кој репутацискиот ризик ќе биде 
идентификуван и управуван на сите нивоа на работењето на Банката. 
 
 

 Политика за вршење  внатрешна ревизија на Централна кооперативна банка АД 
Скопје 

 Методологија за анализа и проценка на ризиците во планирањето на ревизијата  
 Процедура за вршење внатрешна ревизија на Банката 

 
 На седницата одржана во јуни 2019 година, ги усвои следните ревидирани акти: 
Политика за вршење внатрешна ревизија на Централна кооперативна банка АД Скопје, 
Методологија за анализа и проценка на ризиците во планирањето на ревизијата и 
Процедура за вршење внатрешна ревизија.  
 
 Политиката за вршење внатрешна ревизија претставува интерен акт на Банката, со 
кој се дефинираат основните цели и насоки на дејствување на Службата за внатрешна 
ревизија при вршењето на своите активности, односно се уредуваат работите поврзани со: 
дефиницијата, организацијата, стандардите, целите, делокругот на работење, 
одговорностите, односите на релација Управен одбор на Банката, Одбор за ревизија и 
Надзорен одбор. 
 
 Со Процедурата за вршење внатрешна ревизија да се обезбедува унифицираност, 
односно единствен начин на работа на Службата за внатрешна ревизија при контрола на 
работата на сите организациски делови на Банката без оглед на нивниот делокруг на 
работа. 
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 Правилник за подготовка на Програма за работа на внатрешната ревизија 

 
 Програмата за ревизија има за цел да му обезбеди на ревизорот: 

 средство кое ќе претствува водич на ревизорскиот тим за реализација на ангажманот, 
во поглед на обемот, целите и чекорите на ревизија; 

 систематизиран план за одделните фази на работата кои треба да се применуваат од 
тимот на ревизија; 

 средство со кое раководителот на Службата за внатрешна ревизија може да врши 
надзор и контрола на ревизорскиот ангажман согласно со планот и реализираните 
постапки; 

 средство кое претставува основа за донесување збирен/сумарен запис на 
реализитраните фази од ревизорскиот ангажман. 

 
 Правилникот за подготовка на Програма за работа на внатрешната ревизија на ЦКБ 
АД Скопје се усвои од страна на Надзорниот одбор на Банката во јули 2019 година, со цел 
унапредување на работењето на Службата за внатрешна ревизија.  

 

 
 Процедура за воспоставување систем за следење на усогласеноста со 

препораките на внатрешната ревизија 
 Упатство за дефинирање систем на класификација на ревизорски наоди 

 

 Исто така, во јули минатата година се усвоија ревидирана Процедура за 
воспоставување систем за следење на усогласеноста со препораките на внатрешната 
ревизија и ревидирано Упатство за дефинирање систем на класификација на ревизорски 
наоди.    
 
 Со наведената процедура се пропишуваат насоките и општите принципи за следење 
од страна на Одборот за ревизија и Надзорниот одбор на усогласеноста на работењето со 
наодите и препораките од внатрешната ревизија опишани во ревизорските извештаи на 
Службата за внатрешна ревизија. Основна цел е подобрување на системот на следење на 
усогласеноста на работењето со ревизорските препораки во насока на почитување и 
постапување по препораките дадени од внатрешната ревизија кои се однесуваат на 
утврдени слабости и предлози за унапредување на работењето на Банката. 
 Со Упатството за дефинирање систем на класификација на ревизорски наоди се 
пропишуваат насоките и општите принципи на класификација на наодите опишани во 
ревизорските извештаи на внатрешната ревизија. 
 
 

 Програмата за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот 
ризик од перење пари и финансирање тероризам на ЦКБ АД Скопје 

 
 Согласно со Упатството за вршење проценка на ризик на Народната банка на РС 
Македонија, Банката е должна да изготви проценка на својот ризик од перење пари и 
финансирање тероризам. ЦКБ АД Скопје ја изготви оваа проценка и се усогласи  со 
националната проценка на ризик во законски утврдениот рок. Заклучоците  од проценката  
на ризик, заедно со матрицата за проценка на ризик на Банката беа наведени во Анексот 
бр.1 кон Програмата за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од 
перење пари и финансирање тероризам, којшто Надзорниот одбор го усвои на својата 
седница одржана во јули 2019 година.    
  
 

 Политиката за управување со ризикот од промена на каматните стапки 

 
 Банката е изложена на ризик од промена на каматните стапки и ризик од рочна 
неусогласеност на каматночувствителните активни и пасивни позиции како резултат на 
неповолните промени на каматните стапки и разликите во рочноста. Банката, исто така, е 
изложена на основниот ризик од каматни стапки, кој произлегува од различниот начин на 
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менување на променливите каматни стапки, како што се каматните стапки на активата и 
пасивата, како и промената на одредени референтни каматни стапки (ЛИБОР,СКИБОР). 
 
 На седницата одржана во септември 2019 година, Надзорниот одбор донесе Одлука 
за измени и дополнувања на Политиката за управување со ризикот од промена на каматните 
стапки на ЦКБ АД Скопје од септември 2018 година. Имено, се извршија промени на 
интерните лимити заради усогласување на истите со деловниот план и стратегијата на 
Банката. 
 
 

 Политика за управување со валутниот ризик  

 
 
 Со Политиката за управување со валутниот ризик на Банката се даваат основните 
цели и насоки на нејзиното дејствување на полето на идентификација, оценка, следење, 
контрола и управување со валутниот ризик на кој е изложена Банката при вршењето на 
своите активности, со цел спречување или минимизирање на можноста за појава на загуби 
или намалување на вредноста на имотот или акционерскиот капитал на Банката. Валутниот 
ризик претставува ризик од загуба заради промена на меѓувалутните курсеви и/или промена 
на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути. Валутниот 
ризик се манифестира како можност или веројатност од појава на позитивни или негативни 
ефекти во работењето, што директно се условени од промените на интервалутарните 
вредности на валутите.  
 
 Бидејќи во периодот од последното ревидирање на Политиката за управување со 
валутниот ризик на Банката до моментот на нејзиното разгледување во јули 2019 година 
немаше измени во законската регулатива со кои се регулира истата, Надзорниот одбор 
донесе одлука со која истата ја оцени како соодветна за нареден период.  
 
 

 Политика за управување со пазарниот ризик  

 
 Политиката за управување со пазарниот ризик претставува интерен акт со кој се 
даваат основните цели и насоки на нејзиното дејствување на полето на идентификација, 
оценка, следење, контрола и управување со пазарниот ризик на кој е изложена Банката при 
вршењето на своите активности. Во неа се содржани основните принципи кои треба да 
бидат следени од менаџментот и од вработените и го објаснува главниот процес со кој 
пазарниот ризик ќе биде идентификуван и управуван на сите нивоа на работењето на ЦКБ 
АД Скопје. Целта на донесувањето на оваа политика е воспоставување ефикасен систем за 
следење на пазарниот ризик на Банката, кој ги вклучува процесите на неговото 
идентификување, мерење или оценка, следење и контрола за негово намалување.  
 
 Бидејќи во периодот од последното ревидирање на Политиката за управување со 
пазарниот  ризик на ЦКБ АД Скопје до јули 2019 година немаше измени во законската 
регулатива во врска со управувањето со пазарниот ризик, Надзорниот одбор истата ја 
оцени како адекватна за нареден период.  
 

 Кодекс за корпоративно управување 

 
 На седницата одржана во август 2019 година, Надзорниот одбор донесе Одлука за 
усвојување ревидиран Кодекс за корпоративно управување на Централна кооперативна 
банка АД Скопје. 
 

Кодексот за корпоративно управување ги уредува основните начела и принципи за 
корпоративното управување во Банката како збир од заемни односи меѓу Управниот одбор, 
другите лица со посебни права и одговорности кои извршуваат раководна функција во 
Банката, Надзорниот одбор, акционерите на истата и другите заинтересирани лица. Истиот 
е во согласност со: Законот за банките, Законот за трговските друштва, Одлуката за 
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правилата за добро корпоративно управување во банка на Народната банка на Република 
Северна Македонија, Статутот и со другите интерни акти на ЦКБ АД Скопје. 
 
 

 Политика за управување со стратегискиот ризик  
 

 Стратегискиот ризик претставува потенцијална загуба која може да се појави како 
резултат на: спроведување неефективна деловна стратегија, отсуство на интегрирана 
деловна стратегија, неможност и неспособност за интегрирање на стратегијата, неможност и 
неспособност Банката да ја приспособи стратегијата на промените кои настануваат во 
деловното окружување. Банката внимателно ги формулира стратегиските и деловните 
планови со цел тие преку органите на управување и соодветна внатрешна инфраструктура 
да бидат ефективно спроведени. Оваа политика е донесена со цел да се обезбеди 
континуитет на управувањето со стратегискиот ризик согласно со обемот, видот и 
големината на Банката, како и одржување на изложеноста на овој ризик во рамките на 
законските одредби согласно со најдобрите меѓународни практики.  

 
 Бидејќи во периодот од последното ревидирање на Политиката за управување со 

стратегискиот  ризик на ЦКБ АД Скопје, односно од септември 2018 година до септември 
2019 година немаше измени во законската регулатива со која се регулира оваа политика, 
Надзорниот одбор на својата седница одржана во септември минатата година истата ја 
оцени како адекватна за нареден период.  

 
 
 Политика за управување со оперативниот ризик 
 
 Во ноември 2019 година, Надзорниот усвои ревидирана Политика за управување со 

оперативниот ризик заради усогласување на Банката со Анекс бр.6 од Одлуката за 
методологијата за управување со ризиците („Сл. весник на РСМ“ бр.113/2019), донесена на 
3.6.2019 година, а која се применува од 31.12.2019 година. 

 
Во Политиката за управување со оперативниот ризик е претставен системот на 

принципи кои ја чинат рамката за делотворно управување со оперативниот ризик. Taa има 
цел да воспостави стандардизирани и сеопфатни инструкции за управување кои во себе, 
освен барањата на Банката, ги содржат и регулаторните барања за управување со овој 
ризик. Таа има за цел да воведе и да промовира доследна и позитивна култура и рамка за 
управување со оперативниот ризик што може да произлезе од сите активности што ги 
презема Банката. Политиката ги објаснува системите преку кои се идентификуваат, 
контролираат, управуваат и ублажуваат материјалните и нематеријалните ризици, 
предизвикувачи на оперативните ризици во рамките на Банката.  

 
 
  Политика за кредитна активност 

 

 Со Политиката за кредитна активност на Централна кооперативна банка АД Скопје се 
определуваат: основните принципи и специфични барања при остварување на кредитната 
активност на Банката; параметрите и технологијата на проучување, одобрување и 
управување на кредитната активност; постапки и активности кои Банката ги презема при 
достасаните, а ненаплатени побарувања (реструктуирање кредитна изложеност) и 
структурата и правни норми на посебните служби во организациската структура на Банката. 
 
 На својата седница одржана во ноември 2019 година, Надзорниот одбор изврши 
измени и дополнувања во Политиката за кредитна активност согласно со Одлуката за 
методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 149/18). 
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 Политиката за управување со ризик од земја 

 
 Банката воспоставува систем за оценка на ризик на земја кон која има изложеност 
или има намера да воспостави изложеност. При следење на ризик од земја ја има предвид и 
меѓусебната корелација со останатите видови ризици и нивната поврзаност, и со таа цел ја 
утврдува можноста за апсорпција на потенцијалните загуби од овој вид на ризик. Целта на 
Централна кооперативна банка АД Скопје не е целоснa елиминација на ризикот од земја, 
туку негово сведување на најниско можно прифатливо ниво преку воспоставување на 
соодветен систем за следење, мерење и управување со ризикот на земја и преземање 
мерки со внимателно согледување на влијанието на вкупната изложеност на Банката на овој 
ризик. Банката воспоставува систем за управување со ризик на земја и врши редовно 
следење на истиот со прилагодување и унапредување на процесите поврзани со овој ризик 
на начин и согласно со обемот, видот и комплексноста на активностите што ги врши или 
планира да ги врши во иднина. 
 
 Надзорниот одбор на ЦКБ АД Скопје, во декември 2019 година, усвои ревидирана 
Политика за управување со ризик од земја. Истата се ревидираше заради усогласување на 
Банката со Анекс бр.2 од Одлуката за методологијата за управување со ризиците („Сл. 
весник на РСМ“ бр.113/2019), донесена на 3.6.2019 година, а која ќе се применува од 
31.12.2019 година. 
 
 
 

ППррееттссееддааттеелл  ннаа  ННааддззоорреенн  ооддббоорр,,  

гг..ТТииххооммиирр  ААттааннаассоовв  сс..рр..  

  
 


