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Врз основа на член 29, а в.в. со 49 став 2 од Статутот на Шпаркасе Банка 
Македонија АД Скопје, Собранието на акционери на Банката, на седницата одржана 
на ден 30.05.2017 година донесе  
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе 

Банка Македонија АД Скопје за 2016 година, колективно и од аспект на 
поединечните членови  

 
 

1. Се усвојува Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка 
Македонија АД Скопје во 2016 година, колективно и од аспект на поединечните 
членови. 

2. Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија 
АД Скопје за 2016 година, колективно и од аспект на поединечните членови  е 
прилог и составен дел на оваа Одлука. 

3.  Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето. 

 
 
 
 
 

 

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје 

      СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 

           Претседавач 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ВО 2016 ГОДИНА, 
КОЛЕКТИВНО И ОД АСПЕКТ НА ПОЕДИНЕЧНИТЕ ЧЛЕНОВИ 

 
 Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД  Скопје (во 
понатамошниот текст Банката) работи во согласност со важечките законски прописи, 
Статутот на Банката, одлуките на Собранието на Банката, Кодексот за корпоративно 
управување и Деловникот за организација и работа на Надзорниот одбор. 
 Во согласност со Законот за банки, членовите на Надзорниот одбор мора да се 
личности од доверба и со соодветно ниво на експертиза, за да ја извршуваат нивната 
контролна функција и да го следат и надгледуваат целокупното работење на Банката. 
Надзорниот одбор ги назначува, ги советува и ги надгледува членовите на Управниот 
одбор и е директно инволвиран во донесувањето одлуки кои се од суштинско значење 
за Банката. Управниот одбор редовно поднесува извештаи до Надзорниот одбор во 
врска со деловните политики и останати суштински работи поврзани со средствата на 
Банката, обрските, финансиската состојба и добивката, како и состојбата со профитот 
и ризиците, особено управувањето со ризиците и нивната контрола.  
 Надзорниот одбор е составен на начин што неговите членови, како целина, го 
поседуваат потребното знаење, способност и експертско искуство, за соодветно 
извршување на работните задачи. Дополнително, членовите на НО треба да имаат 
доволно време за извршување на своите должности. Составот на НО треба да 
обезбеди квалификувана контрола и совет на Управниот одбор на Банката, како 
членка на меѓународно застапена финансиска групација, и треба да се грижи за 
репутацијата на Групацијата Шпаркасе. Во тој поглед, особено внимание мора да се 
посвети на интегритетот, личните особености, подготвеноста за дејствување, 
професионализмот и независноста на лицата назначени за членови на НО. Целта е, 
НО како група да ги поседува сите потребни знаења и експертиза поврзани со 
работењето на Шпаркасе Банка Македонија.  
НО ја запазува разноликоста при номинирање кандидати за членови на НО. Во поглед 
на меѓународното искуство, професионалниот ангажман и приватните животи на 
четири членови на НО се лоцирани надвор од Република Македонија. Дополнително, 
мнозинството од членовите на НО имаат повеќегодишно меѓународно искуство како 
членови на управни и надзорни одбори и различни комитети. Во поглед на половата 
застапеност, еден од членовите во сите досегашни состави на НО е жена.  Што се 
однесува до регулативата, НО има соодветен број на независни членови.  
 

1. Членови на Надзорниот одбор 

Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје го сочинуваат 
шест членови, за кои Гувернерот на Народната банка има издадено претходна 
согласност за именување на членови на Надзорниот одбор. Во 2016 година 
Надзорниот одбор ги извршуваше своите активности во следниот состав: 

- Сава Далбоков – Претседател на Надзорниот одбор 
- Валбурга Зајдл – Заменик-Претседател на Надзорниот одбор 
- Ханс Лудвиг Диксер – Член на Надзорниот одбор 
- Славиша Којиќ – Член на Надзорниот одбор 
- Кристијан Поленак – Независен Член на Надзорниот одбор 
- Бранко Азески – Независен Член на Надзорниот одбор 

 
Во текот на 2016 година, Собранието на акционери на Банката го ре-именуваше 

членот на Надзорниот одбор Ханс Лудвиг Диксер, кој доби претходна согласност од 
Народната банка со нов мандат до нември 2020 година. 
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Во следната табела се прикажани сите членови на НО, со нивната возраст, 
главно занимање и членување во други одбори. 

 

Член: 

 

Сава Иванов Далбоков 

 

Позиција:  Член на Управниот одбор  

Компанија: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG  

Датум на раѓање:   1973   

Прво назначување:  11.2010 

Термин на истекување на лиценца:  02.2017 

Членови на Надзорен одбор и други 

членства 

Претседател на НО на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

Член на НО на Ерсте Банка АД Нови Сад 

Заменик претседател на НО на Ерсте & Штаермеркише Банка., Ријека 

Претседател на НО на Шпаркасе Банка АД, Сараево 

Член на НО на Шпаркасе Банка АД, Љубљана 

Член на НО на Ерсте Банка АД, Подгорица  

Надоместокот кој се остварува поради 

членство во Одборот на Банката 

Согласно доставена изјава членот се откажа од било каков надомест по основ на членство во 

органите на банката 

Надоместокот кој се остварува поради 

членство во други одбори 

Согласно доставена изјава членот се има откажано од било каков надомест по основ на 

членства во други одбори 

Надоместокот кој се остварува поради кај 

работодавачот 

Согласно доставена изјава податоците за примањата во институцијата во која е вработен се 

класифицирани како податоци од доверлив карактер и не можат да бидат објавени  

Член: 

 

Валбурга Зајдл 

 

Позиција:  Директор на Сектор Стратешко управување со ризици 

Компанија: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG  

Датум на раѓање:   1973   

Прво назначување:  11.2008 

Термин на истекување на лиценца:  02.2017 

Членови на Надзорен одбор и други 

членства 

Заменик-претседател на НО на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

Член на Одбор заревизија на С-Лизинг Србија, Белград 

Член на Одбор за ревизија на Шпаркасе Банка АД Сараево 

Член на Одбор за управување со ризик на Асоцијација на Австриски штедни банки со заедничка 

одговорност 

Надоместокот кој се остварува поради 

членство во Одборот на Банката 

Согласно доставена изјава членот се откажа од било каков надомест по основ на членство во 

органите на банката 

Надоместокот кој се остварува поради 

членство во други одбори 

Согласно доставена изјава членот се има откажано од било каков надомест по основ на 

членства во други одбори 

Надоместокот кој се остварува поради кај 

работодавачот 

Согласно доставена изјава податоците за примањата во институцијата во која е вработен се 

класифицирани како податоци од доверлив карактер и не можат да бидат објавени  

Член: 

 

Ханс Лудвиг Диксер 

 

Позиција:  Директор на Сектор Финансии и сметководство 

Компанија: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG  

Датум на раѓање:   1967   

Прво назначување:  05.2012 

Термин на истекување на лиценца:  11.2020 

Членови на Надзорен одбор и други 

членства 

Член на НО на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

Надоместокот кој се остварува поради 

членство во Одборот на Банката 

Согласно доставена изјава членот се откажа од било каков надомест по основ на членство во 

органите на банката 

Надоместокот кој се остварува поради 

членство во други одбори 

Согласно доставена изјава членот се има откажано од било каков надомест по основ на 

членства во други одбори 

Надоместокот кој се остварува поради кај 

работодавачот 

Согласно доставена изјава податоците за примањата во институцијата во која е вработен се 

класифицирани како податоци од доверлив карактер и не можат да бидат објавени  
  

https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/Home
https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/Home
https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/Home
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Член: 

 

Славиша Којиќ 

 

Позиција:  Сениор менаџер за стратегија и деловен развој во ЈИЕ 

Компанија: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG  

Датум на раѓање:   1978   

Прво назначување:  05.2015 

Термин на истекување на лиценца:  02.2017 

Членови на Надзорен одбор и други 

членства 

Член на НО на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

Член на Одбор за ревизија на Шпаркасе Банка АД Сараево 

Надоместокот кој се остварува поради 

членство во Одборот на Банката 

Согласно доставена изјава членот се откажа од било каков надомест по основ на членство во 

органите на банката 

Надоместокот кој се остварува поради 

членство во други одбори 

Согласно доставена изјава членот се има откажано од било каков надомест по основ на 

членства во други одбори 

Надоместокот кој се остварува поради кај 

работодавачот 

Согласно доставена изјава податоците за примањата во институцијата во која е вработен се 

класифицирани како податоци од доверлив карактер и не можат да бидат објавени  

Член: 

 

Бранко Азески 

 

Позиција:  Претседател 

Компанија: Стопанска комора на Македонија 

Датум на раѓање:   1962  

Прво назначување:  05.2011 

Термин на истекување на лиценца:  02.2017 

Членови на Надзорен одбор и други 

членства 

Независен член на НО на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

Главен извршен директор – Асоцијација ГС1 Македонија, Скопје 

Надоместокот кој се остварува поради 

членство во Одборот на Банката 

20,000 ден. месечен надомест за учество во работата на НО 

Надоместокот кој се остварува поради 

членство во други одбори 

Согласно доставена изјава членот се има откажано од било каков надомест по основ на 

членства во други одбори 

Надоместокот кој се остварува поради кај 

работодавачот 

Согласно доставена изјава податоците за примањата во институцијата во која е вработен се 

класифицирани како податоци од доверлив карактер и не можат да бидат објавени  

Член: 

 

Кристијан Поленак 

 

Позиција:  Управувачки партнер во Адвокатско друштво Поленак 

Компанија: Адвокатско друштво Поленак 

Датум на раѓање:   1970   

Прво назначување:  05.2011 

Термин на истекување на лиценца:  02.2017 

Членови на Надзорен одбор и други 

членства 

Независен член на НО на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

Нема членство и не е директор 

Надоместокот кој се остварува поради 

членство во Одборот на Банката 

20,000 ден. месечен надомест за учество во работата на НО 

Надоместокот кој се остварува поради 

членство во други одбори 

Согласно доставена изјава членот се има откажано од било каков надомест по основ на 

членства во други одбори 

Надоместокот кој се остварува поради кај 

работодавачот 

Согласно доставена изјава податоците за примањата во институцијата во која е вработен се 

класифицирани како податоци од доверлив карактер и не можат да бидат објавени  

 

2. Работење на Надзорниот одбор во 2016 година 
 

Во извештајниот период Надзорниот одбор одржа 15 седници, од кои 12 
редовни месечни седници и 3 вонредни – како поддршка на оперативното работење 
на Банката.  

Надзорниот одбор го надгледува и советува Управниот одбор  за неговите 
активности на управување и сите стратешки одлуки кои се однесуваат на Банката како 
целина мора да бидат донесени со одобрение на Надзорниот одбор. Согласно 
последните законски измени, дел од надлежностите на Собранието на акционери 

https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/Home
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преминаа во надлежност на Надзорниот одбор – како на пример именувањето и 
разрешувањето на членовите на Одборот за ревизија. 

 
Членовите на Надзорниот одбор на месечна основа ги разгледуваа резултатите 

од работењето на Банката, работењето на Управниот одбор и Одборот за управување 
со ризици, додека на квартална основа им беа доставувани и извештаите за 
работењето на Службата за внатрешна ревизија, Одборот за ревизија, Контрола на 
усогласеноста со прописите, Службата за спречување перење пари и финансирање 
тероризам, ОСИС, Одборот за надгледување на ИТ, како и извештаите за следење на 
кредитен, оперативен, ликвидносен, пазарен и валутен ризик. Како дополнување на 
овие извештаи, во текот на 2016 година, Надзорниот одбор ги разгледуваше и 
кварталниот Контролен извештај за ризици, и извештајот за ризик од концентрација. 

 
Согласно законските барања и поддршката на оперативното работење – во 

насока на дефинираната стратегија, Надзорниот одбор вршеше тековно ревидирање и 
усогласување на следните Политики и интерни акти:  

- Политика за наградување  
- Политика за заштита на укажувачи 
- Кодекс на Етика 
- Насоки за кредитирање за корпоративни клиенти и за физички лица 
- Стратегија за ликвидност 

 
Во текот на 2016 година, НО свика Годишно собрание на акционери за 

30.05.2016 година, на кое се разгледуваа редовни прашања во надлежност на 
Собранието, како и две вонсредни седници на Собранието на акционери , за ре-
именување на членовите на Надзорниот одбор и за измени и дополнувања на 
Статутот на Банката – како резултат на измените во Законот за банки. 

 
 

3. Извештај за работата на Надзорниот одбор од аспект на 
поединечните членови 
 

 Сава Далбоков (Претседател) – член на Управниот одбор во Steiermärkische 
Bank und Sparkassen AG - со богатото банкарско искуство стекнато во регионот 
на Централна и Источна Европа, го даде следниот придонес во стратешкиот 
развој на Банката: 
Поддршка и надзор на имплементацијата на деловната стратегија, согласно 
целокупниот деловен модел и филозофија на Групацијата Ерсте Шпаркасе: 
фокус на банкарството на мало и правни лица од средна големина; 
имплементација на темелно управување со ризици и деловни принципи, со 
јасна ориентација кон долгорочни одржливи резултати. 
Се грижи Банката да одржува перманентно високо ниво на усогласеност и 
респонзивност со локалната регулатива, пред се со регулативата која 
произлегува од Народната Банка, како и соодветните групациски стандарди.  

 Валбурга Зајдл (Заменик-Претседател) – Директор на Секторот за стратешко 
управување со ризици во Steiermärkische Bank und Sparkassen AG - како 
одговорно лице и експерт во областа на управувањето со ризици во STSP, 
придонесе во дефинирањето на приоритетите во ризиците и имплементацијата 
на групациските политики за управување со ризици.  
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 Ханс Лудвиг Диксер (Член) – Директор на Секторот за финансии и 
финансиска контрола во Steiermärkische Bank und Sparkassen AG – со длабоко 
разбирање за групациската стратегија, го споделуваше неговото искуство во 
финансиските функции, како и стратешкиот и деловен модел на Steiermärkische 
Bank und Sparkassen AG, особено во поглед на имплементацијата на ИФРС9. 

 Славиша Којиќ (Член) – Сениор менаџер за стратегија и деловен развој во 
ЈИЕ во  Steiermärkische Bank und Sparkassen AG – поседува широки познавања 
на регионалните пазари, особено во сегментот банкарство на мало и работа со 
физички лица. Тој има веќе воспоставено долгогодишни и интензивни работни 
релации со Шпаркасе Банка Македонија. 

 Кристијан Поленак (Независен член) –  Управувачки партнер во Адвокатско 
друштво „Поленак“ – активно придонесе во работењето на Надзорниот одбор, 
особено со богатото искуство од областа на правото и правната регулатива.  

 Бранко Азески (Независен член) – Претседател на Стопанска Комора на 
Македонија – ревносно учествуваше во работењето на Надзорниот одбор и ги 
пренесе состојбите и искуствата од областа на стопанството во Република 
Македонија. Особено беше значаен неговиот придонес и вон седниците на 
Надзорниот одбор, преку унапредување на деловните односи со компаниите во 
земјата, овозможувајќи и на Банката да се движи кон остварувањето на своите 
стратешки цели. 

 
 

  
  НАДЗОРЕН ОДБОР 

    Претседател 
   Сава Далбоков 
 


