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1. МАКРОЕКОНОМСКО ОПКРУЖУВАЊЕ 

1.1. Глобални и регионални движења 

Во 2017 година, економскиот раст беше широко распространет низ сите земји во светот. 

Раст остварија како високоразвиените земји, исто така и земјите во развој и земјите од 

Западен балкан. Проектираните стравови кои доминираа во крајот на 2016 година за 

2017 година – пазарен колапс заради претседателството на Трамп, рецесија во 

Обединетото Кралство предизвикана од Брегзит, како и колапс на евро-зоната заради 

имплозија на банкарскиот систем на Италија, не се остварија. Кина (со раст на БДП од 

6,9%), САД (со раст на БДП од 2,3%) и Евро Зоната (со раст на БДП од 2,5% и 18 квартали 

на раст), беа моторите на светската економија.  

Паралелно со растот на реалниот БДП, растот го продолжија и цените на акциите. 

Светските берзански индекси историски ги пречекорија максималните вредности. 

Индексот Dow Jones порасна за 25%, достигнувајќи близу 25.000, вредност која е 

највисока од 2013 година. Индексите S&P 500 и Nasdaq истотака забелажаа најдобра 

година, при што S&P 500 ја зголеми својата вредност за 19% и Nasdaq направи скок од 

28%. Главни катализатори на просперитетот на берзите беа опоравувањето на 

економскиот раст, но и солидните профити на компаниите. Вкупната пазарна 

капитализација забележа пораст од 22,6% споредено со 2016 година, во сите глобални 

региони (САД +17,8%, Азиско-пацифичкиот регион +27,6% и Регионот Европа, Среден 

Исток и Африка (ЕМЕА) од +24,3%).  

Каматните стапки останаа ниски, иако каматните стапки во САД го започнаа циклусот на 

зголемување. САД, стапката на невработеноста ја сведе на 4,1%, а Германија на 3,8%, 

што претставува најниско ниво од јануари 2009 година. Инфлацијата остана ниска, 

значително под 2% што резултираше во реално негативни каматни стапки во 

високоразвиените земји. 

Можеби еден од најзначајните финансиски настани во изминатата година беше и 

метеорскиот пораст на криптовалутата – биткоин кој во рамките на годината се тргуваше 

по цена од 908 долари во јануари до 16.000 долари на крајот на 2017. Биткоинот ги 

подели мислењата на традиционалните финансиски институции и другите играчи во 

однос на иднината на биткоинот.  

2017 година беше одбележана и за Лондон, кој го загуби приматот на Европски 

финансиски центар и големите банкарски групации ги потврдија плановите за 

преселување на нови локации во Европска Унија. 

Реалниот БДП на земјите од Западен Балкан, во просек растеше со 2,4%. Највисок раст 

оствари Косово 4,4%, Црна Гора 4,3%, Албанија 3,8%, Босна и Херцеговина 3% и Србија 

1,9%. Клучни двигатели на растот беа инвестициите и растот на нето извозот. И покрај 

послабото темпо на отварање нови работни места, регионот забележа намалување на 

невработеноста, освен во Косово. Инфлацијата забележа тренд на пораст на овој 

регион, која во просек достигна 2,3% и беше предизвикана од силна домашна 

побарувачка, повисоки плати и повисоки увозни цени.  
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1.2. Макроекономски движења во Република Македонија 

Политичката нестабилност што започна во 2016 година, го наплати својот данок во 2017 

година, преку значително успорување на растот на БДП и негово сведување на 0% 

годишно. Меѓутоа, и во такви услови, невработеноста се намали, и на крајот од 2017 

година се сведе на 22,4%. Нето извозот се зголеми за 12%, што резултираше во намален 

платнобилансен дефицит. Инфлацијата, беше значително под 2% (1,4%). Буџетскиот 

дефицит се намали на 2,7% од БДП (3% во 2016 година). Задолженоста на земјата, 

остана на умерено ниво: 46,7% од БДП на јавниот сектор и 51,2% на приватниот сектор. 

Податоците за девизните резерви укажуваат на стабилност и движење слично на она од 

изминатите неколку години каде резервите се движат помеѓу 2,2 и 2,6 милијарди евра.  

Капитализираноста на банкарскиот систем се одржа над 15% во текот на годината, што е 

пред сѐ резултат на растот на капиталните позиции. Народната Банка воедно воведе 

дополнителни капитални заштитни слоеви за банките кои влијаеа на зацврстување на 

адекватноста на капиталот. 

Финансискиот резултат на банкарскиот сектор е зголемен за 3,6%, додека повратот на 

просечниот капитал (ROAE) беше во просек 13,5%, кој најмногу се должи на големите 

банки (16,5%). 

Македонската берза забележа раздвижување во целата година, при што прометот се 

зголеми за 56,7%, додека берзанскиот индекс МБИ10 се зголеми за 18,9%. 

 

Графикон бр. 1 Графички приказ на движењето на МБИ10 2008 - 2017 година  

 
 

Движењето на девизен курс на еврото во однос на денарот немаше големи промени во 

текот на годината, бидејќи НБРМ продолжи да ја применува стратегијата на 

таргетирање на номиналниот девизен курс. Падот на доларот во 2017 година, кој беше 

особено забележан во 6 последователни месеци се случи поради одложување на 

ефектите од политиките за поттикнување на економскиот раст на администрацијата на 

Трамп, наспроти зајакнатата економија во евро-зоната, но и глобалниот засилен раст кој 

е одржлив и во другите економии.  
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Графикон бр. 2 Девизен курс во однос на ЕУР и УСД во 2017 година 

 

Во однос на монетарните движења, и покрај таквите макроекономски услови, на крајот 

на 2017 година депозитните и кредитните агрегати забележаа солиден раст, кои во 

најголем дел се реализираа во последниот квартал од годината, што е индикатор дека 

со решавањето на политичката криза, се враќа довербата кај правните и физичките 

лица. Ова претставува солидна основа за развој и во понатамошниот период. 

Остварувањата кај кредитната активност укажуваат на раст на побарувачката на кредити 

и натамошно олеснување на кредитните услови. Растот на кредитите кај 

корпоративниот сектор изнесуваше 2,8%, додека кај физичките лица изнесуваше 9,2%. 

Учеството на нефункционалните во вкупните кредити на нефинансиските субјекти се 

намали за 0,3%, односно на ниво од 6,3%. 

Во поглед на растот на депозитите поголем придонес има растот на депозитите на 

домаќинствата кој бележи годишна стапка на раст од 6,1% додека корпоративниот 

сектор порасна за 3,9%.  

 

2. АКТИВНОСТИ НА ГРУПАТА  

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје поседува 100% сопственички удел во Друштвото 
за градежништво, трговија и услуги С-АМЦ 1 ДООЕЛ, трговско друштво кое се занимава 
со купување и продажба на сопствен недвижен имот, како и 49% од уделите со право на 
глас во друштвото ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје. На таа основа, Банката подготвува 
консолидирани финансиски извештаи кои ги одразуваат и овие извршени активности 
како Група. Притоа, во консолидираните финансиски извештаи, Банката применува 
пропорционален метод на консолидација за С-АМЦ 1 ДООЕЛ и метод на главнина за 
ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје. 
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Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје (во понатамошен текст Банката) и во 2017 година 

остана високо капитализирана банка, која го продолжи процесот на чистење на 

нефункционалното кредитно протфолио, особено во корпоративниот сегмент, односно 

зголемување на неговиот квалитет, при што учеството на вкупните нефункционални 

кредити се намали од 8,3% на 7,0%, со покриеност на нефункционални кредити со 

резервации над 100%. 

Банката спроведе клучен проект за имплементација на новиот меѓународен стандард за 

финансиско известување МСФИ 9, со што е една од ретките банки во Македонија кои во 

целост го применуваат. Со примена на стандардот, Банката ја оценува веројатноста на 

кредитната изложеност да постане ненаплатива земајќи го предвид целиот животен век 

на кредитот. 

Втора година по ред, Банката се стекнува со признанието STUBRAND за најомилена 

банка на студентите, додека според препознатливост на брендот, е рангирана четврта 

банка во Република Македонија, со што се позиционира како високо професионална 

клиентски ориентирана банка. 

Банката склучи договор со Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) за две кредитни 

линии во вкупна вредност од пет милиони евра. Со едната кредитна линија од три 

милиони евра Банката може да ги кредитира граѓаните за купување на станбен простор, 

додека со другата кредитна линија од два милиони евра, ќе се кредитираат проекти на 

домаќинствата за подобрување на енергетската ефикасност на станбениот простор за 

живеење со можност на добивање на грант за клиентите од 15-20%. ЕБОР за прв пат 

финансира кредитирање од овој тип наменето за граѓаните во Република Македонија. 

 

С-АМЦ 1 ДООЕЛ Скопје 

Во 2017 година Друштвото со специјална намена С-АМЦ 1 ДООЕЛ Скопје продолжи со 

своите активности за кои е формирано а тоа е преземање градежни и инфраструктурни 

активности и целосно опремување на комплексот за урбано живеење. Комплексот со 

препознатлив назив City View Resort  се состои од две згради, со по три влеза со станови 

за живеење, деловен простор и заеднички простории и гаражи. Во секој влез има по два 

стана на спрат со што е запазен мирот на станарите. Инвестициите во партерното 

уредување комплексот го прави атрактивно и урбано живеење во природа надвор од 

градот на новите жители. 
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    Во 2017 година од зграда број 1 

продадени се 10 стана и помошни 

простории со вкупна површина од 830 

метри квадратни и од зграда број 2 

продадени се 11 стана со помошни 

простории со вкупна површина од 737 

метри квадратни.  

Со вкупно продадени 333 метри 

квадратни во 2016 и 1.567 метри 

квадратни во 2017 година  се достигна 

40% продеден простор од вкупните 4.757 

метри квадратни станбен и деловен 

простор расположив за продажба.  

 

Во 2017 година остварени се 66,1 милиони денари приходи по основ продадени 

станови, помошни простории и гаражни места. 

 

 Активностите на С-

АМЦ 1 ДООЕЛ 

Скопје покрај 

целосното 

довршување на 

градежните 

активности и 

пуштањето во 

употреба се фокусираа и на интензивна маркетинг кампања, како би се забрзала 

продажбата на недвижностите. 

Во 2017 година се презедоа низа на маркетинг активности за поттикнување на 

продажбата на становите. Во активностите за промоција и продажба на станбен простор 

се користеа предностите на комплексот како што е локацијата во мирна и чиста 

средина, комфорно домување во плански и практично уреден простор од затворен тип 

на домување на само 6 километри од Скопје во област со најмногу сончеви денови во 

годината. 

Планските активности за 2018 година ќе бидат насочени во поинтензивна промоција на 

комплексот заради продажба на остатокот од 36 стана. 

Согласно поставени цели Друштвото очекува продажба на најмалку 26 стана во 2018 

година и оставрување на приход од cc 1, 3 милиони евра.  
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Во рамките на 

промотивните 

активности во 

комплексот се 

организира и Family 

Day за вработените во 

Шпаркасе Банка 

Македонија АД 

Скопје со 

хуманитарен карактер 

за помош на децата 

од СОС Детско село. 

 

 

 

ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје 

Вкупните трошоци за инвестирање на 31.12.2017 година изнесуваат 13.449.000 евра и се 

зголемени за +25,81% споредено со 31.12.2016, додека износот на финансирање од 

10.738.000 евра е зголемен за +25,57%  во споредба со 2016. Силен раст е забележан 

истотака и во бројот на финансиски договори од 522 договори (2016: 355) што бележат 

зголемување од +47,04% и од кои 59,8% имаат одредена форма на мислење за ризик. 

Сите сегменти од портфолиото имаа позитивен тренд со пораст на патничките 

автомобили од 61,44%, комерцијални возила за 24,44% и финансирање на опрема за 

25,91% (сите споредени со 2016 година). 

Иако специјалните промоции и кампањи со неколку локални дилери бараа 

прилагодување на тековните пазарни услови (10% down payment), истите останаа на 

20%, со просечен на целото портфолио на истотака од 20% за 2017 година. 

Силниот притисок брз маржите продолжија во 2017, со значително влијание на 

сегемнтите за комерцијални возила и опрема, но во втората половина од 2017 година, 

маржите се стабилизираа и се искачија до 5,85% на новото портфолио  (2016: 5,95%). 

Просечната маржа на целото портфолио беше 6,05% заклучно со  31.12.2017 (2016: 

6,34%). 

Силните продажни активности во 2017 година овозможија понатамошен раст на 

портфолиото, со сегашна вредност од 18.162.000 евра (2016: 13.108.000 евра) и годишен 

раст од 38,56%. Вкупната изложеност достигна до 18.350.000 евра (2016: 13.312.000 

евра).  

Одличен развој во текот на 2017 година истотака имаше и билансот на успех со што 2017 

година е најуспешна во историјата на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје, со поратс на нето 

каматни приходи од 40,12% споредено со 31.12.2016. Добивката пред оданочување за 



 
 

Шпаркасе Банка Македонија |АКТИВНОСТИ НА ГРУПАТА  8 

 

2017 година изнесува 616.000 евра (2016: 369.000 евра), и нето добивка од 535.300 евра 

(2016: 326.000 евра). 

Сите главни индикатори за 2017 година се под контрола:  CIR 25,50%, ROE 23,46% и NPL 

ratio of 1,40%. Заклучлно со  31.12.2017 ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје  има вкупно 8 

вработени.   

За третиот квартал 2017, вкупната изложеност достигна износ од 18.350.000 евра со 

1.252 активни договори. Со последниот квартал од 2017 година портфолиото достигна 

раст од 37,85% на годишна основа. Најголемиот сегмент од вкупната изложеност се 

комерцијални возила со 8,3 милиони евра и 533 активни договори, потоа патнички 

возила со 7,8 милиони евра и 646 активни договори и Опрема со изложеност од 2,1 

милиони евра и 72 активни договори. Најголем дел од вкупната изложеност е алоциран 

во Транспортната индустрија со учество од 26,3%, потоа градежната индустрија со 

учество од 15,6% и потрошувачки производи со учество од 11,1%, со што вака 

алоцираната изложеност е намален ризикот од концентарција. 

Вкупните нефункционални побарувања изнесуваат 257.830 евра (NPL индикатор од 

1,4%). Вкупниот износ на исправката на вредност на 31.12.2017 изнесува 699.951 евра, 

кој се состои од 185.262 евра за поединечна исправка на вредност и 514.689 евра за 

групна исправка на вредност.  

Во текот на 2017 година, беа организирани неколку кампањи со главните дилери на 

возила и камиони. Фокусот беше насочен кон зголемување на свеста за брендот и 

зголемување на пазарното учество. Генерално стартегијата беше успешна, и плановите 

се во насока на продложување и проширување на соработката. 

Карактеристично за кампањите е практицирањето на вкрстената продажба со 

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје каде се нудат поволни услови на вендорите 

за отпочнување на соработка.   

Генерално, во текот на 2017 година, кампањите беа организирани со следните 

застапници: 

1. Mak Autostar Doo Skopje – увозник на Mercedes Benz; 

2. Toyota Avtocentar Skopje – увозник на Toyota and Lexus; 

3. Automotiv Group Doo – увозник на Renault; 

4. Autonova Dooel Skopje – увозник на Citroen; 

5. Global Motors Dooel Skopje – увозник на JCB; 

6. Automakedonija AD Skopje – увозник на Opel и Isuzu; 

7. Cargomax Dooel Skopje – увозник на Iveco.  

 

Табела бр. 1 Основни финансиски индикатори на Групата 

Во милиони денари   2017 2016 

Биланс на успех        

Нето-приходи од камата   607,8 619,6 

Нето-приходи од провизии    88,6 118,1 

Нето-приходи од курсни разлики   68,4 53,1 
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Нето оперативни приходи   104,0 191,0 

Удел во добивката на придужените друштва   16,2 9,8 

Исправка на вредноста    -32,0 -78,2 

Трошоци за вработените   -277,9 -285,4 

Амортизација   -50,4 -45,8 

Останати расходи од дејноста   -379,5 -233,6 

Исправка на вредност на вонбиланасна изложеност   -133,4 -30,3 

Добивка пред оданочување   11,6 318,3 

Нето добивка   7,4 291,5 

Биланс на состојба        

Вкупна актива   18.828,0 18.869,3 

Вкупно капитал и резерви кои припаѓаат на акционерите на банката   2.425,9 2.547,3 

Структура и квалитет на актива       

Ликвидна актива / Вкупна актива   30,4% 34,5% 

Високо ликвидна актива / Вкупна актива   19,2% 25,2% 

Кредити / Депозити   93,1% 86,0% 

Кредити на правни лица / Бруто кредити    51,1% 55,0% 

Кредити на население / Бруто кредити     48,9% 45,0% 

Учество на основните средства во вкупната актива   2,4% 2,6% 

Финансиски индикатори       

Стапка на адекватност на капитал   21,4% 20,6% 

Сопствени средства   2.934,0 2.534,3 

Стапка на поврат на просечната актива (ROAA)   0,0% 1,5% 

Стапка на поврат на просечниот капитал (ROAE)   0,1% 11,4% 

Показатели за профитабилност       

Нето каматен приход /Вкупни редовни приходи   68,8% 62,2% 

Нето каматна маргина   3,7% 3,6% 

Трошоци за плати /Вкупни редовни приходи   31,4% 28,6% 

Оперативни трошоци /Вкупни редовни приходи (Cost-to-income)    73,0% 67,9% 

Исправка на вредноста на средствата / Нето каматен приход   5,3% 12,6% 

Резервации / Бруто кредити   1,1% 0,3% 

Останати индикатори       

Број на вработени   314 319 

Просечен број на вработени   305 299 

Актива по просечен број на вработени   61,7 62,9 

Кредити (бруто) по просечен број на вработени   40,7 40,2 

Депозити по просечен број на вработени   40,8 42,3 

 

3. ФИНАНСИСКИ ПЕРФОРМАНСИ 

3.1 Актива и пасива на Групата 

Вкупните средства на Групата на крајот на 2017 година изнесуваат 18.828,0 милиони 

денари што е на исто ниво од минатата година. 
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Графикон бр. 3 Нето билансна сума (милиони денари) 

 

Паричните средства и паричните еквиваленти на 31.12.2017 година изнесуваат 4.403,0 

милиони денари и се намалени во однос на минатата година за 18,0%. 

Вложувањата во хартии од вредност на 31.12.2017 изнесуваат 2.227,5 милиони денари 

и бележат раст од 18,6% во однос на 31.12.2016 година како резултат на зголемено 

вложување во државните записи и обврзници.  

Кредитите и побарувањата од други клиенти во вкупен износ од 12.424,2 милиони 

денари во однос на изминатата година забележаа зголемување од 4,5%.  

   Табела бр. 2 Структура на кредити според должникот 

Во милиони денари 2017 2016 промена % 

Правни лица* 6.345,3 6.536,8 -2,9% 

Физички лица 6.078,9 5.348,9 13,6% 

Вкупно кредити и побарувања од клиенти 12.424,2 11.885,7 4,5% 

Намалено за: резервација поради оштетување -837,3 -1.011,7 -17,2% 

Нето кредити и побарувања од клиенти 11.586,9 10.874,0 6,6% 

   *Вклучително и секторите Држава и Останати финансиски друштва  

Зголемувањето се должи пред се на кредитите на физички лица кои во однос на 

претходната година бележат раст од 13,6%. Нето кредитите бележат раст од 6,6%. 

Останатите побарувања во износ од 136,5 милиони денари во себе ги вклучуваат 

побарувањата за провизии и надомести, другите побарувања од купувачите, авансно 

платените трошоци и побарувањата по други основи.  

Преземените средства за ненаплатени побарувања изнесуваат 9,7 милиони денари и 

бележат намалување од 17,8 милиони денари во однос на нивото од претходната 

година. 

Нематеријалните средства изнесуваат 54,4 милиони денари. Во однос на претходната 

година бележат зголемување од 38,5% односно за 15,1 милиони денари, како резултат 

на континуирано вложување во надградба на ИТ системот во текот на 2017 година, што 

ќе продолжи и во текот на наредната година. 
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Недвижностите и опремата изнесуваат 276,4 милиони денари и се намалени за 10,6% 

односно за 32,6 милиони денари.       

Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување изнесуваат 111,8 

милиони денари во сопственост на подружницата С-АМЦ 1  ДООЕЛ. 

 

Графикон бр. 4 Структура на актива 

 

 

Графикон бр. 5 Структура на пасива 

 

Вкупните обврски на Групата на 31.12.2017 година изнесуваат 16.402,2 милиони денари. 

Заедно со акционерскиот капитал од 2.425,9 милиони денари, вкупните извори на 

средства на Групата изнесуваат 18.828,0 милиони денари.   

Ликвидна 
актива; 23,4%
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Депозитите на банки и кредитни линии на анализираниот датум изнесуваат 2.830,0 

милиони денари.   

Депозитите на други клиенти со 12.440,5 милиони денари учествуваат со 66,1% во 

вкупните извори на средства.  

 

Табела бр. 3 Депозити на клиенти 

Во милиони денари 2017 2016 промена % учество 

Правни лица* 5.321,0 6.206,8 -14,3% 42,8% 

Физички лица 7.119,5 6.444,8 10,5% 57,2% 

Вкупно депозити на клиенти 12.440,5 12.651,5 -1,7% 100,0% 

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

 

Депозитите на правни лица изнесуваат 5.321,0 милиони денари и бележат намалување 

од 14,3% во однос на претходната година. Нивното учество во вкупните депозити на 

клиенти изнесува 42,8%. Учеството на депозитите на население во вкупните депозити е 

57,2%, а истите изнесуваат 7.119,5 милиони денари и бележат зголемување од 10,5% во 

однос на претходната година.   

Според рочноста краткорочните депозити учествуваат со 77,9% додека учеството на 

долгорочните депозити е 22,1%. 

 

          3.2 Акционерски капитал 

Акционерскиот капитал заeдно со премиите од акции, резервите и добивката за 

годината на 31.12.2017 година изнесува 2.425,9 милиони денари. Неговиот износ 

бележи пад од 4,8% во однос на претходната година заради исплата на дивиденда и 

учествува во вкупните извори на средства на Банката со 12,9%.  

Акционерскиот капитал се состои од вкупно 622.762 обични акции со номинална 

вредност од 2.670 денари.  

Субординираните обврски со 31.12.2017 година изнесуваат 620,7 милиони денари и се 

зголемени за 1,2 милиони денари, споредено со 2016.  

Стапката на адекватност на капиталот, како однос помеѓу сопствените средства на 

Банката и активата пондерирана според ризик, како показател за преземениот ризик во 

работењето во билансните и вонбилансните активности на Банката на 31.12.2017 година 

изнесува 21,41%.  

Стратегија на Банката е да одржува висока стапка на адекватноста на капиталот над 15%. 

  

3.3 Приходи и расходи на Групата  

Во 2017 година Групата ги оствари следните резултати од своето работење во 

анализираниот период: 
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Табела бр. 4 Приходи од камата 

Во милиони денари 2017 2016 % промена 

Нефинансиски друштва 313,0 356,1 -12,1%

Држава 53,8 74,6 -27,9%

Банки 30,2 35,5 -14,8%

Останати финансиски друштва 2,2 0,3 759,4%

Население 336,3 287,4 17,0%

 Вкупно приходи од камата 735,5 753,8 -2,4%

 

Приходите од камати од пласирани средства на крајот на 2017 година изнесуваа 735,6 

милиони денари, со  забележан пад на каматните приходи во однос на минатата година 

од 2,4%.  

Во вкупните приходи најголемо е учеството на каматата реализирана од нефинансиски 

друштва и домаќинствата, а најголем пораст е забележано кај Население од 18,7% во 

однос на 2016 година.  

Табела бр. 5 Расходи за камата 

Во милиони денари 2017 2016 % промена 

Нефинансиски друштва 23,3 34,6 -32,6% 

Држава 0,0 0,0 n/a 

Банки 52,5 47,6 10,5% 

Останати финансиски друштва 5,1 3,4 48,4% 

Население 46,9 48,8 -3,9% 

Вкупно расходи за камата 127,9 134,3 -4,8% 

 

Расходите по основ на камати на крајот од 2017 година изнесуваат 127,9 милиони 

денари и бележат намалување од 4,8% во однос на претходната година претежно како 

резултат на намалувањето на каматните стапки кај нефинансиските друштва и 

останатите финансиски друштва. Намалувањето на каматните стапки на депозитите го 

следеше намалувањето на каматните стапки на хартии од вредност. 

Во расходите од камати најголемо учество имаат каматите исплатени за депозитите на 

банки и население. 

Согласно претходно наведеното, нето каматниот приход на 31.12.2017 година  изнесува 

607,8 милиони денари што е за 1,9% помало од минатата година.  

Приходите од провизии и надомести на крајот на годината изнесуваат 229,4 милиони 

денари и истите се пониски за 6,1% од приходите од провизиите остварени во 2016 

година. Намалувањето се бележи најмногу во платниот промет во земјата. 

Расходите за провизии и надомести во вкупен износ од 126,9 милиони денари се 

зголемени за 14,0% во однос на 2016 година или за 15,6 милиони денари заради 

трошоци по основ на картични трансакции.  
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Нето приходот од провизии и надомести за вршење на банкарски услуги на крајот од 

годината изнесува 88,6 милиони денари и забележаа пад од 25,0% во однос на минатата 

година.  

Остварениот нето ефект од курсни разлики со 31.12.2017 година изнесува 68,4 милиони 

денари. Позицијата на нето курсни разлики во однос на 2016 година забележа 

зголемување од 28,7%.  

Нето исправката на вредност на финансиските средства како резултат на ефектот од 

издвојување и ослободување на посебна резерва за пласмани изнесуваат 32,0 милиони 

денари. Трендот на исправката на вредност покажува драстично намалување. 

Трошоците за вработени изнесуваат 277,9 милиони денари. Нивниот износ е помал за 

2,6% во однос на 2016 година. Бројот на вработени на крајот на 2017 изнесуваше 314 

вработени (2016: 319).  

Износот на пресметаната амортизација на 31.12.2017 година изнесува 50,4 милиони 

денари и бележи зголемување од 10,0% во однос на 2016 година, односно зголемување 

од 4,6 милиони денари. Зголемувањето се должи на инвестирањето во софтвер и 

хардвер како и модернизација на експозитурите во Банката. 

Останати расходи од дејноста за периодот заклучно со 31.12.2017 година  изнесуваат 

512,9 милиони денари и се зголемени за 94,4% од минатата година. Најголемо учество 

имаат посебна резерва за вонбилансна изложеност 25,9% (2016: 11,5), трошоците за 

материјали и услуги 23,1% (2016: 32,2%), и трошоци за набавна вредност на продадени 

нетековни средства кои се  чуваат за продажба 12,8% (2016: 4,1%). 

На крајот од 2017 година Групата оствари позитивен финансиски резултат од 11,6 

милиони денари пред оданочување, при што данокот на добивка изнесува 4,2 милиони 

денари.  

Нето остварената добивка на Групата изнесува 7,4 милиони денари (2016: 291,1 

милиони денари).  

4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ 

Во фокусот на управувањето со ризиците во 2017 година пред се беше ефикасното 

управување со ризиците што ќе и овозможи на Групата ефикасно користење на 

расположивиот капитал и поддршка на здрави економски субјекти.  

 
4.1 Имплементација на групни стандарди во управувањето со ризици 

Во рамките на Risk Governance проектот во текот на 2017 беа усвоени нови Групациски 

документи и ревидирани верзии на веќе усвоените документи кои претставуваат 

значајно приближување до Групните стандарди. 

Константно се спроведуваше редовен мониторинг на степенот на усогласеност со 

Групните стандарди и имплементација на утврдените гапови. 
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Фокусот во управувањето со ризиците беше главно ставен на управувањето со 

кредитниот ризик како еден од најголемите ризици на кои е изложена Банката, меѓутоа 

соодветно се следеа и останатите ризици како што се пазарните ризици, ликвидносниот 

ризик, оперативниот ризик. Согласно регулативата Банката во 2017 го следеше и 

процесот на интерна оценка на адекватноста на капиталот (ICAAP). 

 
4.2 Кредитен ризик 

Управувањето со кредитниот ризик во 2017 го обележа постигнувањето на неколку 

клучни поставени цели за оваа година: 

 Завршување на проектот за имплементација на Behavioural Rating за физички 

лица 

 Унапредување на функцијата за управување со колатералите во рамките на 

Дирекцијата за наплата на проблематични пласмани и преземен имот преку 

целосно преземање на процесот за изготвување на репроценки од страна на 

проценители во Банката 

 Имплементација на IFRS 9 стандардот за пресметка на резервациите 

Управувањето со кредитниот ризик беше во насока на одржување на прифатливо ниво 

на изложеност на ризиците, покривање на идентификуваните ризици со соодветно ниво 

на резервации. 

Во 2017 година Банката успеа значајно да го намали износот и процентот на 

нефункционалните кредити кој е намален во однос на почетокот на годината од 8,3% на 

крајот на 2016 на 7,0% на крајот на 2017 година, во услови кога нефункционалните 

кредити на пазарот имаа тренд на пораст. Исто така Банката успеа да постигне значајно 

ниво на покриеност на нефункционалните кредити со резервации кое е над просекот на 

банкарскиот сектор. 

 
Графикон бр. 6 Вкупната изложеност на кредитен ризик според видот на клиентите 
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4.3 Ликвидносен ризик 

Во текот на 2017 година Банката активно ја следеше, управуваше и контролираше 

изложеноста на ликвидносен ризик што опфаќаше управување со средствата во 

активата и изворите на средства во пасивата согласно финансиските и готовински текови 

како и нивната концентрација. Изложеноста на ликвидносен ризик се мереше преку 

екстерно и интерно утврдените лимити, односно усогласеноста на Банката со истите. 

Во 2017  согласно  групациските стандарди при управувањето со ликвидносниот ризик, 

се следеше и исполнувањето на ликвидносните индикатори согласно BASEL III 

методологијата и показателите беа константно во рамки на утврдениот вкупен лимит. 

 
4.4 Каматен ризик 

Каматниот ризик, како дел од пазарниот ризик, во текот на 2017 година беше под 

постојан мониторинг и контрола се со цел да се овозможи ефикасно управување со 

истиот и да се постигнат планираните финансиски резултати, како и да се зголеми 

економската и пазарната вредност на средствата и капиталот на Банката. Во текот на 

2017 година се водеше активна политика на каматни стапки, која се темелеше на 

стратешкиот план на Банката, како и на конкурентската позиција во однос на другите 

банки на пазарот. 

 
4.5 Валутен ризик 

Управувањето со валутниот ризик во текот на 2017 година се остваруваше во услови на 

стабилен курс на денарот. 

Банката активно преземаше активности за адекватна идентификација, мерење, следење 

и контрола на изложеноста на валутен ризик кои опфаќаа утврдување на изворите на 

валутен ризик, методи на мерење на истиот, воспоставување на лимити и други 

контролни механизми. 

 

4.6 Оперативен ризик 

Со цел сведување и одржување на оперативниот ризик на прифатливо ниво, во текот на 

2017 година Банката управуваше со истиот преку идентификација, процена, мерење, 

амортизирање, следење и контрола на изложеноста на овој ризик. Идентификацијата на 

оперативниот ризик Банката го вршеше преку следење на ризичните настани, додека 

мерењето на овој ризик се вршеше со примена на пристап на базичен индикатор. 

 

4.7 Процес на интерна оценка на адекватноста на капиталот (ICAAP) 

Согласно важечката регулатива која наложува воспоставување на интерна адекватност 

на капиталот, Банката во текот на 2017 година ја следеше и интерната адекватност на 

капиталот која е базирана на групациските стандарди. 
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Интерната адекватност на капиталот и овозможува на Банката поддршка во процесот на 

управување со ризиците како и одржување на потенцијал на покриеност кој е во 

согласност со профилот на ризичност, големината и сложеноста на финансиските 

активности на истата. 

5. КОРПОРАТИВНО БАНКАРСТВО 

Kорпоративното банкарство во Република Македонија во текот на 2017 година 

функционираше во отежнати услови и зголемена политичка неизвесност. Сепак, на 

крајот од годината, вкупните кредити на правни лица на целиот банкарски сектор 

забележаа пораст од 2,8%, во споредба со 2016 година. И покрај неповолните пазарни 

услови, Банката ја продолжи својата поддршка на стопанството, при што во текот на 

2017 година забележи раст на функционалното портфолио на кредити на правни лица за 

4,2% во однос на 2016 година. Во овој дел, како резултат на солидната наплата на 

нефункционалните кредити (намалени за -13,3% во споредба со 2016 година), Банката 

во 2017 година оствари намалување на вкупните кредити на правни лица за -3,0%.  

Генерално, Банката во рамки на своите кредитни политики и стандарди за финансирање 

и оваа година ги поддржуваше успешните и одржливи компании, од сите прифатливи 

дејности, кои и покрај отежнатите економските услови остваруваа позитивни 

финансиски резултати и ги развиваа своите операции. Ваквата поставеност, имајќи ги во 

предвид интерните политики и процедури, придонесе за умерен, но стабилен раст на 

кредитното и клиентското портфолио на Банката. 

Од аспект на големината на клиентите, Банката ја продолжи успешната соработка со 

големите компании, но позабрзан и поизразен раст оствари во соработката со мали и 

средни правни лица. Ваквиот тренд е во согласност со стратешката определба на 

Банката понатаму да ги проширува активностите и клиентската база во овој пазарен 

сегмент. 

Дополнителен позитивен аспект на изминатата година (и потврда на успешните 

политики на Банката од аспект на управувањето со кредитниот ризик) е реализираното 

намалување на волуменот на нефункционалните кредити и намалениот процент на 

ненаплатливи кредити во вкупното портфолио. 

Од аспект на потенцијалот за нудење услуги, Банката, како членка на голема банкарска 

групација, ќе продолжи да ги поддржува домашните правни лица во своите операции 

во земјата и странство. Со присутноста на пазарите на Централна и Југоисточна Европа, 

на клиентите ќе продолжи да им овозможува брз и економичен пристап на странски 

пазари во делот на финансиските услуги, но и во делот на деловните контакти во 

регионот. Воедно, Банката, преку заеднички финансирања со останатите членки на 

Групацијата, ќе продолжи да поддржува инвестициски проекти од поголем обем. 
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Графикон бр. 7   Кредити и депозити на правни лица 

 

 

6. РАБОТА СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

Банката во 2017 година имаше за цел да ја зацврсти својата позиција на пазарот како 

препознатлива банка која најдобро ги разбира и задоволува финансиските потреби на 

клиентите. Продолживме да промовираме стабилност, традиција и доверба и да го 

градиме нашиот раст како здрава и прудентна банка која нуди одлична услуга и 

современи банкарски решенија прилагодени кон условите на домашниот пазар.  

Испорачување на брза и квалитетна услуга како надополнување на атрактивните и 

современи банкарски производи и услуги е наш приоритет и секојдневна заложба. 

Клиентите ја препознаваат нашата посветеност и ни ја даваат нивната доверба. Ние се 

стремиме кон тоа да бидеме Банка за целото семејство и да ги задоволиме потребите 

на сите целни групи на клиенти.  

Палетата на производи за физички лица се прошири со ‘’Брз потрошувачки кредит’’ кој 

го карактеризираат едноставни услови и брз процес на одобрување. Во насока на 

стимулирање на штедењето, како и одржување на депозитната база, Банката воведе 

депозит со фиксна каматна стапка за целиот период на орочување. 

Добро воспоставената деловна соработка со осигурителните компании кои се еден од 

стратешките партнери на банката во продажбата на производи во комбинација со 

полиси за животно осигурување, успешно продолжи и во 2017 година. 

Банката ја воведе услугата СМС известување овозможувајќи на своите клиенти 

едноставен и брз пристап до информации за промените на трансакциската сметка и 

направените трансакции со платежни картички, како и дополнителна безбедност при 

вршење на трансакции.  

Следејќи ги современите трендови на развој на банкарските услуги, Банката воведе 

апликација за мобилно банкарство “S-Banking’’, која беше внимателно приспособена на 

очекувањата кај клиентите физички лица за користење на современи апликации преку 

кои ќе можат да управуваат со своите парични средства на брз, едноставен и лесен 

начин преку своите смарт уреди и од било која локација со достапен интернет. Оваа 
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апликација со уникатната функционалност “Сликај и плати’’ која е еднинствена на 

пазарот, им овозможува на клиентите уште една модерна алтернатива на користење на 

банкарските услуги во согласност со развојот на нови технологии во услужните дејности. 

Младата популација повторно ја препозна иновативноста на брендот на пазарот и 

Банката во 2017 година со задоволство по втор пат го понесе признанието од STUBRAND 

за најомилена банка на студентите. Банката стратешки и понатаму ќе биде непосредно 

присутна помеѓу младите клиенти, како таргет група за воспоставување на долгорочна 

деловна соработка. 

Посветено се работеше на оптимизација и симплификација на процесите во делот на 

трансакциското работење, со цел да се обезбеди поголема ефикасност. 

Континуираната обука на вработените во мрежата на експозитури беше насочена кон 

унапредување на нивните знаења за производите, услугите и процесите, а имаше за цел 

и подобрување на образовниот процес во рамките на стандардите на Групацијата 

опфаќајки и сертификација на вработените од мрежата на експозитури. 

Банката имплементираше и бизнис пакет на производи за микро клиенти, креирајќи на 

тој начин дополнителна побарувачка за развој на овој сегмент.  

Контакт Центарот продолжи да се промовира како канал за поддршка и грижа за 

клиентите, со акцент на засилена продажна и промотивна активност на производите и 

услугите на Банката. 

Вкупното кредитно портфолио на население на крајот на 2017 година изнесува 6.078,3 

милиони денари и забележа раст од 13,6 % во однос на претходната година. Во 

последните три години, Банката континуирано остварува раст на кредитното портфолио 

над растот на банкарскиот сектор, при што го зголемуваше своето пазарно учество во 

просек од 0,3% годишно, или кумулативно за трите години пазарното учество е 

зголемено за 1,0%. 

Во 2017 година, споредбено со 2016 година  забележан е пораст на кредитното 

портфолио кај станбените кредити за 7,9%, додека потрошувачките кредити забележан 

е пораст за 19,4%.  

Кредитното портфолио во население и во 2017 продолжува да бележи поголем процент 

на раст споредбено со растот во банкарскиот сектор во Република Македонија.  

Во делот на депозитите за физички лица, акцентот беше ставен на одржување на 

стабилноста и структурата на депозитното портфолио, кое го задржа континуираниот 

пораст и во 2017 година. 
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Графикон бр. 8 Пласмани и депозити на население (во милиони денари) 

 
 

Графикон бр. 9 Структура на редовните кредити на население (во милиони денари) 

 

 
 

 

7. АКТИВНОСТИ НА ПАЗАРИТЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И УПРАВУВАЊЕ СО 
ЛИКВИДНОСТ  

Во текот на 2017 година, ликвидните средства на Банката се одржуваа на оптимално 

ниво, имајќи ги во предвид активните и пасивните каматни стапки. Алокацијата на 

вишоците парични средства, согласно со интерните и екстерните лимити, беше во 

најголем дел помеѓу должничките хартии од вредност издадени од Државата и 

инструментите на НБРМ. Потребите од ликвидност во домашна валута на краток рок, 

Банката ги покриваше преку краткорочни позајмувања на пазарот на пари. 
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Пазарното учество на Банката на девизниот пазар се зголеми од 6,5% на 8,9% во 2017 

година. 

Како континуитет на 2016, а за потребите на усогласувањето со групациската регулатива, 

Банката во 2017 го одржуваше портфолиото на ЕЦБ прифатливи хартии од вредност 

деноминирани во Евро, издадени од странски издавачи со прифатлив кредитен рејтинг.  

Пазарот на државни хартии од вредност во 2017 година го карактеризираше пад на 

приносите во текот на годината. Согласно со политиките на Банката за вложување, 

интерно утврдените лимити, како и пазарните услови, портфолиото на домашните 

државни хартии од вредност се зголеми за 31% во однос на 2016 година. Структурата на 

портфолиото од аспект на рочноста, имаше мала промена, односно долгорочните 

вложувања се зголемија за 10% во однос на краткорочните вложувања, односно 90% и 

10% учество на долгорочните и краткорочните изданија, респективно.  

Во текот на 2017, Банката продолжи со пласирање на средства во инструментите на 

НБРМ. Согласно со правилата на НБРМ за запишување на благајничките записи, Банката 

запишуваше максимално дозволен износ со оглед на поволната каматна стапка на овие 

хартии од вредност, во текот на целата година. Со оглед на задоволителното ниво на 

ликвидност, Банката во одредени периоди од годината пласираше депозити преку ноќ 

како и 7 дневен депозит во НБРМ. 

Во текот на 2017 година, ново формираната Дирекција за услуги со хартии од вредност 

во рамките на Банката, започна со сите видови услуги вклучувајќи брокерски, 

старателски и депозитарни услуги. Банката е активен учесник на пазарите на капитал 

обезбедувајќи ги сите услуги во согласност со домашната регулатива. 

Пазарното учество и финансиските бенефити ги задоволија очекувањата уште во првата 

година на работење. Учеството во пазарот на брокерски услуги достигна 6,3% во 

класично тргување и 6,0% во вкупниот промет на Македонската берза. 

Неколку клиенти за старателски услуги беа стекнати во 2017 година со старателски износ 

над 25 милиони евра, со што Банката е во првите три провајдери на старателски услуги 

во Македонија. 

Банката отпочна со соработка со инвестициски фондови како клиенти, дополнително, 

Банката ќе ги зголеми своите активности и со пензиските фондови, нудејќи 

високопрофесионални услуги и користејќи ги предностите на експертизата од 

Групацијата. 

8. МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ 

Во текот на 2017 година маркетинг активностите на Банката се спроведуваа согласно 

усвоениот маркетинг план, кој беше насочен кон соодветна презентација на 

атрактивните и уникатни банкарски понуди, комуникација на брендот низ бројни ПР 

активности и објави од областа на банкарството, како и од областа на корпоративната 

општествена одговорност. Севкупното присуство на Банката во медиумите придонесе во 

зголемување на препознатливоста на брендот и градење на имиџ, рангирајќи се на 

четвртото место во банкарскиот сектор (извор: FMDS истражување од ГФК Скопје, 2017). 



 
 

Шпаркасе Банка Македонија |КОРПОРАТИВНА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ  22 

 

Согласно гласовите на студентите, Банката го доби престижното признание STUBRAND за 

2017 година, втора година по ред најомилена банка кај младата популација. 

 
8.1. Промоција на нови производи 

Рекламната стратегијата на Банката во 2017 година главно беше насочена кон 

промовирање на банкарските производи и услуги, креирани согласно потребите и 

очекувањата на различните целни групи. Следејќи ги трендовите и навиките кај 

населението, но истовремено и современтите трендови во банкарското работење, 

Банката во 2017 година ги воведе услугите за СМС известување на клиентите за 

промените на трансакциската сметка и платежните картички, како и услугата за 

користење на мобилно банкарство, „S-Banking“ апликацијата која на клиентите им ја 

овозможува уникатната функционалност за плаќање на режиските трошоци со опцијата 

„сликај и плати“. За корисниците на платежните картички од брендот Mastercard, 

Банката спроведе наградна игра во периодот од 06.11 – 31.12.2017 под наслов “Happy 

Monday”.     

 
8.2. Спонзорства и настани 

Во текот на 2017 година Банката ја даде својата поддршка на реномирани културно-

уметнички настани во државата, како и поддршка за развојот на локалните заедници, 

образованието и науката. Меѓу позначајните проекти кои беа поддржани во текот на 

2017 година се Виенскиот бал, Охридско Лето, Прв до Врв, Skopje Street Festival, 

Априлијада со Пакомак и Рамстор Мол, како и детскиот фестивал „Златно Славејче“.   

Банката беше спонзор на повеќе манифестации во организација на локалните заедници, 

како што се „Пивофест“ во Прилеп, „Струмичкиот карневал“ во Струмица, штипската 

„Пастрмалијада“ и други помали настани за клиентите во неколку градови низ 

државата. 

 

9. КОРПОРАТИВНА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ 

Во рамките на платформата за корпоративна општествена одговорност - Sparkasse Life, 

Банката ги продолжи активностите за проширување и развој на областите кои се 

опфатени во рамките оваа платформа. Како главни сегменти на поддршка се опфатени 

културата и уметноста, здравството, спортот, финансиската едукација и заедницата во 

која припаѓаме.  

Банката во текот на 2017 година ја прошири соработката во образовниот сегмент со 

универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и универзитетот „Св. Климент Охридски“ во 

Битола, овозможувајќи им на студентите од овие универзитети да се вклучат во 

програмите за практична работа и стипендии, како што е програмата „Најдобрите од 

Југоистокот“ кој веќе 6-та година по ред им овозможува на талентираните студенти да 

се дообразуваат на реномираниот универзитет „Карл Франценс“ во Грац, Р. Австрија, 

како и да стекнат практично искуство во реномирана банкарска групација, како што е 
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Шпаркасе Групацијата. Банката трета година по ред беше главен спонзор на „Наградата 

за социјално претприемништво“ (Social Impact Award), која на младите студенти и идни 

претприемачи им овозможува програма за развој на сопствени бизнис идеи со 

социјална компонента и можност за самовработување. Во соработка со „СОС Детско 

село“, Шпаркасе Банка Македонија го воведе проектот „Корпоративна филантропија“, 

со кој таа ги вклучи вработените преку издвојување на одреден износ од нивните 

месечни примања, да станат донатори и да овозможат спроведување на едукативни 

работилници за децата без родители и родителска грижа. Банката континуирано го 

поддржува проектот „Рециклирање – КАЖИ ДА!“ во соработка со компанијата Пакомак 

за собирање на пластична амбалажа, со цел подигнување на свеста за заштита на 

животната средина за учениците од основните училишта и детските градинки.  

Со поддршка на фондацијата Steiermärkische Verwaltungssparkasse во мај 2017 година 

започна проектот „ Дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни 

услови“ во соработка со Црвениот крст на Град Скопје. Во рамките на проектот кој 

овозможува грижа и здравствена заштита на стари и изнемоштени лица, дел од 

вработените имаа можност да се вклучат со волонтерска работа и посета на 

работилниците кои беа организирани во рамките на Црвениот крст на Град Скопје.  

Банката ја искажа својата хуманост и преку поддршка за заштита и третман на социјално 

ранливите категории и лицата заболени од ретки и тешки болести, преку реализација на 

донација за набавка на опрема во специјализираната болница „Св. Еразмо“ – Охрид, 

како и поддршка за Дневниот центар за третман на лицата со аутизам, АДХД и 

Аспергеров синдром, во организација на здружението на граѓани „Во мојот свет“; 

поддршка за СОС линијата за жртви на семејно насилство; одбележување на месецот на 

гладта со донација на храна за настанот „Нахрани 1000“ во соработка со AmCham.  

10. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ  

Банката во 2017 година преку Кодексот на етика промовираше систем на вредности и 

посакувано однесување за сите вработени во Банката. Заложбите за овозможување 

развојно, мотивирачко и продуктивно работно опкружување, се и остануваат во 

примарниот фокус на Банката. И изминатата година ја обележаа континуирана 

посветеност и ангажман на вработените и менаџерскиот тим со цел да се создаде 

подобра Банка – Банка која е атрактивен работодавач и која развива работно 

опружување за нашите вработени со цел да се искреира одржлив организациски 

перформанс.  

Вработените имаа можност да учат и да се развиваат на различни начини, низ работа со 

поддршка од колеги и ментори со долгогодишно искуство или со иновирање нови 

поттикнувачки задачи, низ формални програми за едукација поврзани со стручно 

знаење и со развој на компетенции или низ размена на знаење во Групацијата. 

Во 2017 година успешно заврши започнатиот проект од 2016 година за сертифицирање 

во деловната мрежа со што се дефинираат минимални стандарди на знаење и вештини 

на вработените, а што ќе придонесе за унапредување на квалитетот и услугите и 

исполнувањето на очекувањата на клиентите. Сертифицирањето го поминаа актуелно 
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вработените кои даваат директна услуга на клиентите преку деловната мрежа, а 

континуирано ќе се спроведува за сите нови вработени, а проектот подразбира и 

постојано одржување и надополнување на вештините и знаењата преку редовна 

ресертификација.  

Истражувањата кои ги спроведува Службата за маркетинг и комуникации ”Mystery 

shopping”, како и соработката со сите организациони делови во Банката, помогнаа да се 

детектираат потребите за дополнителен развој на вработените, континуирано се 

инвестира во меѓународно признати лиценци за специфични знаење, а задолжителната 

редовна годишна едукација поврзана со регулативата се реализира преку е-learning 

платформа.  

Стремејќи се за повисоки стандарди, подготвувајќи го персоналот за активен и целосен 

пристап во управување со перформансите и водење на Банката во иден успех, го 

продолжуваме и процесот на управување со учинокот на раководните лица и на 

вработените, базиран на мерење и евалуација на остварување на целите поврзани со 

работното место како и евалуација на организационите компетенции. Во тој контекст 

Банката редовно ги усогласува стандардите за наградување на вработените и 

раководниот тим со Групациските стандарди. Наградувањето се реализира преку 

фиксни и варијабилни надоместоци, фиксните дефинирани со договорот за работа, а 

варијабилните врз база на претходно дефинираните компаниски и лични цели кои се 

квалитативни и квантитативни и се разликуваат во зависност од нивото на управување. 

Востановениот Одбор за наградување го одобрува наградувањето за Управниот одбор и за 

лицата со посебни права и одговорности кои имаат контролни функции. 

Шпаркасе Банка ја поттикнува интерната мобилност преку интерни огласи со што 

ресурсите во кои долгрочно инвестира можат брзо и лесно да го пренесат и применат 

знаењето во нови организациони делови и во исто време да се надградуваат и да го 

помагаат развојот на деловните активности. Изминатата година Банката се вклучи во 

промоција на испразнети работни места во Групацијата, поддржувајќи ја и групациската 

мобилност.   

Банката во 2017 го продолжи поддржувањето и промовирањето на  Проектот “Best of 

South East” и активно учествуваше во изборот на најдобри кандидати – стипендисти кои 

имаат можност да го продолжат своето високо образование (дипломски, 

постдипломски и докторски студии) на факултетите за економски и правни науки, 

факултетите за технички науки, за музичка уметност и од 2017 и за рударство и 

металургија во Грац. Проектот во 2017 година одбележа јубилеј од 10 години во кој 

период Македонија учествуваше со 20 студенти и е втора по вкупниот број на учесници 

во Проектот. 

Започнатиот проект за имплементација на софтвер за евиденција на работно време и 

управување со човечкиот ресурс се финализираше до крајот на 2017 година и се очекува 

можностите кои ги дава да придонесат во полесно и побрзо пристапување до 

информациите од работен однос, развој, едукација и управување со работното време.  
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Графикон бр.10 Образовна структура на вработени 

 

11. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 

Внатрешната ревизија има независна, објективна и советодавна улога,  дизајнирана да 

ја зголеми вредноста и да го подобри работењето на организацијата. Таа и помага на 

организацијата да ги оствари своите цели преку примена на систематски пристап за 

оценка и подобрување на ефективноста на управувањето со ризици, контролата и 

управувачкиот процес. 

Секторот во целост го исполни Годишниот план во однос на планираните редовни 

ревизии, како и во однос на други планирани активности. При тоа особено внимание се 

посвети на исполнување на сите законски обврски.  

Во однос на Планот на спроведени редовни ревизии, кој беше изготвен врз основа на 

Методологија за утврдување и проценка на ризици исполнети се 100%. Дополнително 

беа спроведени и една(1) непланирана ревизија, а исто така и непланирани две (2) 

заеднички ревизии со Групацијата. Исто така од страна на ревизијата беа спроведени и  

вонредни ревизии, како и осврт на важните проекти Дарвин и ИФРС 9. 

Во однос на областите кои беа објект на ревизијата, истите се остварени во согласност 

со Методологија за утврдување и проценка на ризици, со кој се утврдува фреквентност 

на ревизии во одредени области во тригодишен циклус.  

Значајна активност на Внатрешната ревизија беше следењето на статусот на утврдени 

наоди и преземени мерки за нивна имплементација врз основа на наодите на 

Внатрешната ревизија, при што резултатите се позитивни, и со нагорен тренд.  

Внатрешната ревизија спроведува и следење на утврдените наоди од групациските 

ревизии, екстерните ревизори како и регулаторот, со унапредување на апликацијата 

,,follow up,, која ревизијата ја користи за таа намена. 

Особена важност се става на ревизиите кои се однесуваат на препораките на 

регулаторот, за кои Внатрешната ревизијата утврди адекватна респонзивност на Банката 

со барањата на истиот. 

Доктори на 
науки; 1 Магистри на 

науки; 34

Високо 
образование; 

250

Средно 
образование; 

28

Средно 
образование -

3 год; 1
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Големо значење исто така се дава на препораките на Групацијата. 

 
12. КОНТРОЛА НА УСОГЛАСЕНОСТ СО ПРОПИСИ И СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И 

ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗАМ  

Финансискиот сектор во Република Макединија како еден од најрегулираните сектори 

има обврска да биде целосно усогласен со важечката регулатива во земјата како би 

можел да претставува столб на економијата и носител на стабилноста на макро и микро 

ниво. Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, како дел од системски значајните банки 

во земјата секојдневно ги унапредува своите процеси и политики во насока на целосна 

усогласеност. Банката посветува огромно внимание на спречување на негативните 

појави во финансискиот сектор како што се перењето пари и финансирањето тероризам 

и воспоставува најстроги критериуми во борбата против истите.  

Службата контрола на усогласеност со прописи во рамки на своето работење во 2017 

година работеше на унапредување на системите на известување, контрола на 

работењето во однос на усогласеност со важечката регулатива, групациски стандарди и 

добри практики. Во изминатата година работењето на Службата ги опфати следниве 

сегменти:  

- Контрола и следење на поплаките кои што доаѓаат до Банката од страна на 

клиентите; 

- Учество, следење и контрола на процесот на воведување нови продукти во 

Банката; 

- Улога на главна контактна точка со регулаторите на Банката, координатор и 

контакт за секоја контрола од страна на регулаторите, врска помеѓу регулаторите 

и организационите единици во Банката; 

- Воспоставување на процес на заштита на укажувачи. 

Контролните функции - Контрола на усогласеност со прописи и спречување на перење 

пари и финансирање тероризам во Банката се позиционирани во независна, самостојна 

и доволно екипирана организациона единица и се поставени на начин да бидат освен 

контрола – и партнер на сите процеси во Банката. 

 
13. ИНФОРМАТИВНА СИГУРНОСТ 

Воспоставениот систем на организационите и технички мерки во Групата за справување 

со ризиците во информативниот систем е во согласност со домашната регулатива, но и 

најдобрите практики и стандарди. Тоа придонесе во градењето на довербата со 

клиентите и обезбедување на висок степен на заштита,  доверливост  и достапност на 

информациите во извршувањето на деловните операции и сервиси. 

 

Во таа насока, зголемување на капацитетот и ефикасноста на организационите и 

технички мерки за одржување на стабилен и сигурен информативен систем, согласно 

позитивните законски одредби (Одлука за сигурност на  информативниот систем, НБРМ; 
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Закон за заштита на лични податоци), интерната регулатива, политиките на Групацијата 

и најдобрите практики во соодветните области на работење беа во фокусот на 

работењето во 2017 година. 

Во Ноември 2017 година, Банката активно се вклучи во планирањето и спроведувањето 

на Планот за обезбедување на непрекинатост на работните процеси поврзани со МИПС 

системот на НБРМ.  Тестирањето потврди дека Банката поседува непрекинатост во 

работењето на работните процеси поврзани со домашниот платен промет и 

користењето на МИПС системот. 

Стратешка цел и определба на Банката е постојано да се подобрува системот на интерни 

контроли и нивно усогласување со Групациските стандарди и политики. Во таа насока во 

текот на 2017 беше извршена соодветна анализа и проценка на нивото на усогласеност 

на интерните процеси и акти во однос на Групациските стандарди и политики.  

 

14. ИЗВЕШТАЈ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ 

14.1 Резиме на најфажните факти 

Корпоративното управување во Банката, како збир од заемни односи помеѓу 

Надзорниот одбор, Управниот одбор, другите лица со посебни права и одговорности, 

акционерите на Банката и останатите заинтересирани лица, се заснова врз принципите 

на одговорност, транспарентност и контрола во одлучувањето и во секојдневното 

работење на Банката. 

Во 2017 година, Кабинетот на Управниот Одбор ги оствари сите активности во рамки на 

своите компетенции во согласност со важечката регулатива, интерните акти и 

најдобрите практики во сегментот корпоративно управување. 

 
14.2 Активности на Корпоративното управување 

Собрание на акционери 

На 30.05.2017 година беше одржано Годишното собрание на акционери на кое беа 

донесени одлуки од материјално значење за Банката, вклучувајќи усвојување на 

финансиските извештаи, распределба на добивката, како и други важни структурни 

промени согласно промената во Законот за банките. Собранието на акционери ги 

разгледа и усвои Финансиските извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за 

2016 година, ревидирани од ревизорско друштво Дилојт ДОО и Мислење на Надзорниот 

одбор; Консолидираните финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД 

Скопје за 2016 година, ревидирани од ревизорско друштво Дилојт ДОО и Мислење на 

Надзорниот одбор; Годишна сметка и финансиски извештаи на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје за периодот 01.01.-31.12.2016 година; Консолидирана годишна 

сметка и финансиски извештаи на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за периодот 

01.01.-31.12.2016 година; Годишен извештај за работењето на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје во 2016 година; Одлука за распределба на добивка од 2016 
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година; Годишен извештај за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје во 2016 година, колективно и од аспект на поединечните 

членови;  Одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на Банката; 

Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

и усвојување пречистен текст на Статутот, како и Одлука за измени и дополнувања на 

Деловникот за работа на Собранието на акционери и усвојување пречистен текст. 

Во периодот за кој се однесува овој Извештај, не се одржаа вонредни собранија на 

акционери. 

 
Надзорен Одбор 

Во текот на 2017 година, во согласност со локалната регулатива, Надзорниот одбор на 

Банката одлучуваше на вкупно девет седници кои се одржаа во деловните простории на 

Банката, односно во просториите на Штаермеркише Шпаркасе во Грац или беа одржани 

преку видеокоференција. Две седници се одржаа преку писмена коресподенција, како 

резултат на потребата од поддршка на оперативните функции. 

Надзорниот одбор работеше согласно Деловникот за организација и работа на 

Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија и одлуките беа донесувани во 

согласност со важечката регулатива. Во неговата работа активно учествуваа сите 

членови на Надзорниот одбор, чиј поединечен придонес е од големо значење за 

ефикасно спроведување на активностите и задолженијата на ова тело на Банката. 

За успешно остварување на својата функција, Надзорниот одбор работи во насока на 

градење балансиран состав, се грижи неговите членови да го имаат потребното знаење, 

способност и експертиза. Надзорниот одбор има соодветен број на членови со 

долготрајно и интернационално искуство во своите области на работење. Најмалку една 

четвртина од членовите на Надзорниот одбор мора да бидат независни членови. Во таа 

насока, два члена од вкупно шест се независни членови. Нивната независност е 

утврдена согласно критериумите за независност пропишани со Законот за банките. 

Врз основа на доставената пропишана документација за продолжување на мандат, 

Гувернерот на НБРМ на 27.02.2017 година донесе Решенија за добивање на претходна 

согласност за именување на Сава Иванов Далбоков, Валбурга Зајдл, Славиша Којиќ и 

Кристијан Поленак за членови на Надзорниот одбор на Банката. 

Со добивање на потребната согласност од Гувернерот на НБРМ на 31.07.2017 година, г-

ѓа Сузана Ставриќ е именувана за независен член на Надзорниот одбор на Банката, на 

местото на поранешниот независен член, г-дин Бранко Азески, поради истек на мандат. 

Табелата во продолжение е приказ на активните членства во Надзорниот одбор на 

Банката. 

 
Табела бр. 6 Членови на Надзорен одбор на Банката 

Член  Основна дејност Членови на Надзорен одбор и други функции 

надвор од Банката 

Сава Иванов Далбоков 
Член на Управен 

 Претседател на НО на Шпаркасе Банка 
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Година на раѓање: 1973  

Прво назначување: 11.2010  

Термин на истекување: 

11.2020 

одбор на 

Штаермеркише 

Шпаркасе, Грац  

Македонија АД Скопје 

 Претседател на ОР на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје 

 Претседател на Одбор за номинирање и 

наградување на Шпаркасе Банка Македонија АД 

Скопје 

 Член на НО на Ерсте и Штаермеркише С-Лизинг 

ДОО Загреб 

 Заменик претседател на НО на Ерсте & 

Штаермеркише Банка, Ријека  

 Член на ОР на Ерсте и Штаермеркише Банка 

Ријека 

 Член на Одбор за номинирање и наградување на 

Ерсте и Шпаркасе Банка Ријека 

 Член на НО на Ерсте Банка АД Нови Сад 

 Претседател на ОР на Ерсте Банка АД Нови Сад 

 Член на Одбор за номинирање и наградување на 

Ерсте Банка АД Нови Сад 

 Член на НО на С-лизинг ДОО Белград 

 Претседател на НО на Шпаркасе Банка АД БиХ 

 Претседател на Одбор за номинирање и 

наградување на Шпаркасе Банка АД БиХ 

 Член на НО на Шпаркасе Банка АД, Љубљана 

 Заменик-претседател на ОР на Шпаркасе Банка 

АД Љубљана 

 Член на НО на Ерсте Банк АД Подгорица, Црна 

Гора 

Валбурга Зајдл 

Година на раѓање: 1973 

Прво назначување: 11.2008  

Термин на истекување: 

11.2020 

Директор на 

Управување со 

стратешки ризик во 

Штаермеркише 

Шпаркасе, Грац 

 Заменик-Претседател на НО на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје 

 Заменик-Претседател на Одбор за ревизија на 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

 Член на НО на Банкхаус Крентсцхкер и Ко. АГ, 

Грац 

 Член на Одбор за ревизија на Шпаркасе Банка АД 

Сараево 

Ханс Лудвиг Диксер 

Година на раѓање: 1967  

Прво назначување: 05.2012  

Термин на истекување: 

11.2020 

Директор на 

финансии во 

Штаермеркише 

Шпаркасе, Грац 

 Член на НО на Шпаркасе Банка Македонија АД 

Скопје 

 Член на Одбор за ревизија на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје 

Славиша Којиќ  

Година на раѓање: 1978 

Прво назначување: 05.2015  

Термин на истекување: 

11.2020 

Директор – 

Управување со банки, 

Сектор за стратегија 

во ЈИЕ и деловен 

развој во  

Штаермеркише 

 Член на НО на Шпаркасе Банка Македонија АД 

Скопје  

 Член на Одбор за ревизија на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје 

 Член на Одбор за номинирање и наградување на 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

 Член на Одбор за ревизија на Шпаркасе Банка АД 
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Шпаркасе, Грац Сараево 

Кристијан Поленак 

Година на раѓање: 1970 

Прво назначување: 05.2011  

Tермин на истекување: 

11.2020 

Управувачки партнер 

Адвокатско друштво 

Поленак 

 

 Независен член на НО на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје 

 Член на Одбор за номинирање и наградување на 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

Сузана Ставриќ 

Година на раѓање: 1969 

Прво назначување: 07.2017 

Tермин на 

истекување: 11.2020 

Управител 

Грант Торнтон ДОО 

Скопје 

 Независен член на НО на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје 

 

 

Согласно локалната регулатива и принципите на доброто корпоративно управување, 

Надзорниот одбор најмалку еднаш годишно поднесува извештај за работењето до 

Собранието на Банката, колективно и од аспект на поединечни членови. 

За 2017 година на независните членови на Надзорен одбор, по основ на надоместок на 

присуство на седници исплатен е бруто износ од 377.774,00 денари. На останатите 

членови на Надзорниот одбор, Банката не исплатува надоместоци по било кој основ. 

 

Одбор за ревизија  

Одборот за ревизија на Банката го сочинуваат шест членови, од кои четири членови 

доаѓаат од редот на членовите на Надзорниот одбор, а двајца членови се независни. 

Нивната независност е утврдена согласно критериумите за независност пропишани со 

Законот за банките и Статутот на Банката. Согласно законската регулатива, најмалку 

еден член на Одборот за ревизија треба да биде овластен ревизор. 

Одборот за ревизија во текот на 2017 година одржа вкупно седум седници. Истите се 

одржани во деловните простории на Банката, односно во просториите на 

Штаермеркише Шпаркасе во Грац или преку видеокоференција. Една од наведените 

седници е одржана преку писмена коресподенција. Одборот за ревизија го следи 

финансиското сметководство, вклучувајќи ги и сметководствениот процес и ефикасноста 

на системот на внатрешни контроли, управувањето со ризици, како и ефикасноста на 

системот на внатрешна ревизија, усогласеноста со прописи и ревизија на годишните 

финансиски извештаи. Одборот ја разгледа документацијата во врска со годишните 

финансиски извештаи и ги анализираше ревизорските извештаи на независната 

ревизорска куќа.  

На седницата на Надзорен одбор одржана на 01.03.2017 година на постоечките членови 

на Одборот за ревизија им беше продолжен мандатот, односно беа ре-именувани на 

истата позиција со нов мандат до 2020 година. 

На седницата одржана на 27.04.2017 година, Надзорниот одбор на Банката донесе 

Одлука за именување на г-ѓа Биљана Поповска за независен член во Одборот за 

ревизија на местото на г-ѓа Сузана Ставриќ.  
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Табела бр. 7 Членови на Одбор за ревизија на Банката 

Член  Основна дејност Функција  

Сава Иванов Далбоков 

 
Член на Управниот одбор на Штаермеркише Шпаркасе, 

Грац  

 Претседател  

 

Валбурга Зајдл 

 
Директор на Управување со стратешки ризик во 

Штаермеркише Шпаркасе, Грац 

 Заменик-Претседател 

Ханс Лудвиг Диксер 
Директор на финансии во Штаермеркише Шпаркасе, 

Грац 

 Член 

Славиша Којиќ  

 
Директор – Управување со банки, Сектор за стратегија во 

ЈИЕ и деловен развој во Штаермеркише Шпаркасе, Грац 

 Член  

Никица Мојсовска Блажески 

 

Декан на Факултет за деловна економија и 

организациони науки, Универзитет Американ Колеџ 

Скопје 

 Независен член 

 

Биљана Поповска Ревизор, Еуролинк Осигурување АД Скопје  Независен член 

 

За 2017 година на независните членови на Одбор за ревизија, по основ на надоместок 

на присуство на седници исплатен е бруто износ од 200.000,00 денари. На останатите 

членови Банката не исплатува надоместоци по било кој основ.  

 
Управен одбор 

Управниот одбор е орган кој ја претставува и застапува Банката и раководи со нејзиното 

работење согласно Законот за банките, Статутот и Кодексот на корпоративно 

управување на Банката. Овој одбор е вклучен во спроведувањето на деловната 

политика и развојниот план на Банката, воспоставувањето и промовирањето на 

корпоративната култура и вредности, утврдување на прифатливото ниво на ризик, 

воспоставувањето и спроведувањето на системот на внатрешна контрола, како и во 

обезбедувањето на услови за работење на Банката во согласност со важечката 

регулатива и групациските стандарди. Управниот одбор е одговорен за извршување на 

одлуките на Собранието на акционери и на Надзорниот одбор на Банката, односно се 

грижи за нивното спроведување. Покрај наведените активности, Управниот одбор 

покренува иницијативи и дава предлози за унапредување на работењето на Банката; 

именува и разрешува лица со посебни права и одговорности, утврдува предлози на 

одлуки и други акти за кои одлучува Надзорниот одбор на Банката, со посебен осврт на 

политиките, стратегиите и системите за управување со ризици во соработка со Одборот 

за управување со ризици и врши други работи утврдени со законските прописи, Статутот 

и други акти на Банката. 

Управниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија се состои од три члена, со јасно 

дефинирани и разграничени надлежности и одговорности.  
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Со добивање на потребната согласност од Гувернерот на НБРМ на 24.11.2017 година, г-

дин Алвин Аличевиќ е именуван за член на Управниот одбор на Банката, на местото на 

поранешниот член, г-дин Дамир Иваштиновиќ. 

  
Табела бр. 8 Членови на Управен одбор на Банката 

Член Основна дејност Области на одговорност и основни деловни 

активности 

Глигор Бишев 

Година на раѓање: 1958 

Прво назначување: 05.2013  

Дата на истекување: 05.2018 

Генерален извршен 

директор и Претседател на 

Управниот одбор на 

Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје 

 продажба-управување со физички лица; 

 маркетинг и комуникации;  

 човечки ресурси;  

 управување со средства; 

 финансии; 

 координација на Кабинетот на УО;  

 координација на интерната ревизија;  

Саша Боко 

Година на раѓање: 1971 

прво назначување: 12.2012  

Дата на истекување: 12.2018 

 

Член на Управниот Одбор 

на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје 

 

 продажба-управување со правни лица: 

 управување со имот и безбедност; 

Алвин Аличевиќ 

Година на раѓање: 1983 

прво назначување: 11.2017   

Дата на истекување: 11.2022 

Член на Управниот Одбор 

на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје 

 управување со ризик;  

 контрола на усогласеност со прописи;  

 организација и ИТ; 

 процесирање; 

 правни активности; 

 
Управниот одбор го известува Надзорниот одбор за своето работење најмалку еднаш 

квартално. Покрај редовното известување, Управниот одбор одржува високо ниво на 

непосредна комуникација со Надзорниот одбор и неговите поединечни членови. 

Вкупните фиксни и варијабилни бруто примања на членовите на Управен одбор за 2017 

година изнесуваат 25.534.604,00 денари.  

 
Одбор за управување со ризици 

Одборот за управување со ризици се состои од седум члена, од редот на лицата со 

посебни права и одговорности вработени во Банката, назначени од Надзорниот одбор. 

Членови на Одборот за управување со ризици се: Член од Управниот одбор во чија 

надлежност е организациониот дел одговорен за управување со ризиците, кој воедно е 

и Претседател на Одборот; Одговорното лице на организациониот дел одговорен за 

управување со ризиците, Одговорното лице на организациониот дел за правни работи, 

Одговорното лице на организациониот дел одговорен за управување со кредитен 

ризик, Одговорното лице на организациониот дел одговорен за управување со 

стратегиски ризик, Одговорното лице на организациониот дел одговорен за наплата и 

Одговорното лице на организациониот дел одговорен за контрола на усогласеност со 

прописи.  
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Во извештајниот период, Одборот за управување со ризици одржа 51 седницa на кои ги 

спроведуваше активностите согласно член 90 од Законот за банките. 

Одборот за управување со ризици квартално го известуваше Надзорниот одбор на 

Банката за промените во ризичните позиции, промените во стратегијата за управување 

со ризици, ефектите од управувањето со ризиците врз перформансите на Банката, како 

и преземените мерки и инструменти за заштита од ризиците и ефектите од истите. 

 
Одбор за надгледување на информативна технологија (ОНИТ) 

Надзорниот одбор на Банката формира Одбор за надгледување на информативната 

технологија како орган на Банката. Одборот за надгледување на информативната 

технологија се состои од осум членови назначени од Надзорниот одбор на Банката. 

Членови на ОНИТ се: Член на Управен одбор во чија надлежност е организациониот дел 

за организација и ИТ како Претседател на Одборот; Одговорно лице на организационен 

дел за сметководство и контрола; Одговорно лице на организационен дел за 

позадински активности; Одговорно лице на организационен дел за организација и ИТ; 

ОСИС; двајца претставници од Групацијата и претставник од внатрешната ревизија без 

право на глас.  

Активностите кои ги врши овој Одбор опфаќаат доставување на извештаи за статусот на 

информативната технологија на Банката до Надзорниот и Управниот одбор, давање 

препораки за стратегиите, политиките и поголемите расходи од областа на 

информативната технологија, обезбедување на ефективно планирање на 

информативната технологија и следење на капацитетот на системот на информативна 

технологија и неговите перформанси. ОНИТ врши и други активности пропишани со 

Статутот на Банката. 

Во 2017 година, Одборот за надгледување на информативна технологија одржа вкупно 

пет седници. 

 

Комисија за наградување и именување 

Комисијата за наградување и именување е формирана од страна на Надзорниот одбор и 

се состои од три члена од редовите на Надзорниот одбор.  Комисијата е надлежна за 

утврдување на генералните принципи на Политиката за наградување и нивно редовно 

следење и имплементација, како и за предлози за именување на членови на одбори и 

нивно наградување, кои се предмет на одобрување на соодветните телата на Банката 

согласно Статутот. Во надлежностите на Комисијата спаѓа и разгледување на извештаите 

за евалуација на членовите на одборите и управување со судир на интереси кај 

членовите на одборите, согласно Политиката за судир на интереси. Во 2017 година 

Комисијата за наградување и именување одржа вкупно четири седници. 
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Комитет за управување со актива и пасива (АЛКО) 

Овој Комитет е формиран од страна на Управниот одбор на Банката со цел соодветно 

управување со средствата и обврските, како и оптимизирање на финансискиот резултат 

на Банката во рамките на одобрените интерни и екстерни лимити. Комитетот е овластен 

да дава предлози до Управниот одбор за донесување на одлуки поврзани со неговите 

надлежности, потоа оценува и дава препораки за стратешките позиции со цел 

остварување на профит со одредени среднорочни и долгорочни инвестиции. 

Комитетот се состои од девет члена, од кои еден има функција на Претседател, друг 

член има функција на Заменик-Претседател, а останатите се членови на Комитетот и тоа 

со следните позиции: членови на Управен одбор, одговорни лица од Секторот 

Финансии, Сектор Управување со средства, Секторот управување со ризици, Секторот 

Управување со корпоративни клиенти, Секторот Управување со физички лица и Сектор 

Процесирање. Комитетот за управување со актива и пасива одржа седумнаесет седници 

во извештајниот период. 

 
Комитет за оперативна ликвидност (ОЛК) 

Комитетот за оперативна ликвидност е формиран од страна на Управниот одбор и е 

составен од девет членови. Во делокругот на активности на овој Комитет се тековните 

оперативни теми поврзани со ликвидноста на Банката, анализа на ликвидносната 

состојба во насока на следење на тековните ситуации на финансиските пазари, како и 

идните очекувања за движење на истите. Во текот на 2017 година Комитетот за 

оперативна ликвидност одржа вкупно 26 седници.  
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Организациска структура на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 
 

 
 

Управувачки тела на С-АМЦ 1 ДООЕЛ 

Друштвото С-АМЦ 1 ДООЕЛ е управувано од двајца управители и Надзорен Одбор во 
следниот состав: 

Управител – Душко Костуранов – дипломиран правник 
Управител – Бранкица Баулоска – дипломиран економист 

Надзорен Одбор: 
Димитар Георгиевски – Претседател 
Драган Илиевски – член 
Златица Цивкароски – член 

 
Управувачки тела на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје 

Друштвото за лизинг ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ е управувано од управител и Надзорен Одбор 
во следниот состав: 

Управител – Марјан Манчев – дипломиран економист 
Надзорен Одбор: 

Марко Маркиќ– Претседател 
Иван Стојановиќ – член 
Алвин Аличевиќ – член 
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Акционерска структура на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

Акционерскиот капитал на Банката на 31.12.2017 година се состои од 622.762 обични 

акции со номинална вредност од 2.670 денари по акција. Акциите се регистрирани и се 

водат кај Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Македонија.  

Доминантниот акционер на Банката е Штаермеркише Банк унд Шпаркасен АГ од Грац, 

Р.Австрија со учество од 99,74 % во вкупниот број на акции. Заклучно со 31.12.2017 

година, бројот на акционери во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје изнесува 73. Од 

нив 21 се физички лица и 52 се правни лица. 

 

Кодекс на корпоративно управување 

Со Кодексот за корпоративно управување на Банката се уредуваат 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 Банката и другите 

заинтересирани субјекти. Кодексот за корпоративно управување претставува основа за 

работењето на Управниот одбор и за контрола на Банката. Тој ги содржи стандардите за 

добро корпоративно управување како што е во меѓународната деловна пракса, како и 

најзначајните одредби на Законот за трговски друштва кои се релевантни во овој 

контекст. Неусогласеноста со овие правила мора да биде објаснета, како и причините за 

тоа. Кодексот, исто така, содржи правила кои се надвор од овие одредби и треба да се 

имплементираат на доброволна основа. Генерално, Кодексот ќе се ревидира еднаш 

годишно со цел да се имплементираат националните и меѓународните промени и по 

потреба ќе се прилагодува. 

 

Политика за судир на интереси 

Политиката за судир на интереси на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје има за цел 

да ги заштити интересите на Банката од реализација на трансакции со кои може да се 

оствари личен интерес за сметка на севкупниот интерес на Банката. 

Со оваа политика усвоена од страна на Надзорниот одбор на Банката се 

имплементираат и применливите групациски стандарди кои се однесуваат на судир на 

интереси и нивното решавање. Политиката исто така ги вклучува и дефинициите од 

Законот за трговски друштва за заинтересирани страни, поврзани лица, судир на 

интереси и зделки со заинтересирани страни, опишувајќи ги ситуациите во кои е можно 

да се случи судир на интереси и начините за соодветно однесување на сите вработени 

во Банката, со посебен акцент на лицата со посебни права и одговорности, кои редовно 

поднесуваат изјави за потенцијално постоење судир на интереси. 
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Политика за избор и евалуација на членови на Одборите на Шпаркасе Банка 

Македонија 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје како дел од Steiermaerkische Sparkasse Group е 

усогласена со групациските и локалните регулаторни барања во процесот на селекција, 

евалуација на подобноста и назначување на членовите на одборите во Банката.  

Оваа Политика е сублимат од разгранетиот процес на избор на членовите на Управниот 

и Надзорниот одбор на Банката и нејзина основна цел е да ги воедначи сите процеси во 

еден јасно дефиниран документ кој дава одговор на сите барања поврзани со 

назначувањето на членовите. Политиката исто така ги дефинира, разграничува, 

определува и сплотува локалните и групациските регулаторни барања и ги 

имплементира истите во сите наведени процеси во Политиката. Оваа Политика е 

основен документ на Банката кој ја содржи секоја потребна информација за 

спроведување на процесот на избирање, евалуација и назначување на членовите на 

одборите. 

 

                                                                                      Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

                                                                                  Управен Одбор 
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