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Врз основа на член 29 став 1 точка 1 од Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД 
Скопје, Собранието на Банката на седницата одржана на 27.05.2018 година, ја донесе 
следната:   
 

ОДЛУКА 

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

 
1. Со оваа Одлука се усвојуваат измените и дополнувањата на Статутот на 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и пречистениот текст на Статутот на 
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје. 

 
2. Во Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје зборовите „Република 

Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“. 

 
3. Во Пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од 

28.05.2018, спровeдени се следниве измени и дополнувања: 

 

1) Во член 14 став 4 се менува и гласи: 

„Акционерите одговараат неограничено и солидарно за обврските на Банката во 
случаите, ако: 

 ја злоупотребат Банката како правно лице за да постигнат цели што за нив како 
поединци, се забранети; 

 ја злоупотребат Банката како правно лице за да им нанесат штета на своите 
доверители; 

 спротивно на закон, располагале со имотот на Банката како со свој сопствен 
имот или 

 спротивно на закон јавно ги објавуваат или презентираат податоците до кои 
дошле остварувајќи го правото на информирање.“ 

 

2) Во член 33 став 1, алинеја 8 се менува и гласи: 

„адресата на интернет страницата на Банката на која ќе бидат достапни 

информациите во врска со вкупниот број на акции и вкупниот број на гласачки права 

кои произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објава на повикот, 

документи и материјали кои ќе се разгледуваат на Собранието, предложените одлуки 

за донесување или каде што такви нема предложено, мислења на овластен орган или 

тело на Банката по секоја точка од предложениот дневен ред на Собранието на 

Банката, предложените одлуки од акционерите, обрасците за гласање, и“ 

 

3) Во член 39 став 1 се менува и гласи: 

„Собранието на Банката може да работи ако на седницата присуствуваат 

верификувани учесници на Собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од 

вкупниот број на акции со право на глас, при што се смета дека во работата на 

Собранието учествуваат и се претставени акционерите кои се присутни на седницата 
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на Собранието (лично или преку полномошник), како и акционерите кои гласале со 

електронски средства и/или со кореспонденција.“ 

4) Во член 69, став 4, зборот „овој“ се заменува со зборот „претходниот“, а во 

став 5 од истиот член, зборот „овој“ се заменува со бројот „3“. 

5) Во член 82, став 1, зборовите „комисии и“ се додаваат по зборот „други“ 

6) Член 86 се менува и гласи: 

„Лица со посебни права и одговорности во Банката се:  

- членовите на Надзорниот одбор на Банката,  
- членовите на Управниот одбор на Банката,  
- членовите на Одборот за ревизија,  
- членовите на Одборот за управување со ризици и  
- останати лица со посебни права и одговорности дефинирани како лица со 

посебни права и одговорности во актот за систематизација на работните места 
во Банката донесен од Управниот одбор на Банката.  

Лица со посебни права и одговорности за кои согласно важечката регулатива е 
потребна претходна согласност од НБРСМ не можат да бидат назначени од 
соодветниот орган кој ги назначува без обезбедување на ваквата согласност. 
Останати лица со посебни права и одговорности се лица со посебни права и 
одговорности кои ги водат и извршуваат работите и задачите поврзани со 
секојдневното работење на Банката во рамките на организационата поставеност на 
Банката, законските прописи и актите донесени од соодветните органи. 

Како останати лица со посебни права и одговорности дефинирани како лица со 
посебни права и одговорности во актот за систематизација на работните места во 
Банката донесен од Управниот одбор на Банката задолжително се сметаат 
Директорите на секторите и службите кои за својата работа му одговараат директно на 
Управниот одбор. Останати лица со посебни права и одговорности се и Шефот на 
Кабинетот на Управниот одбор, како и одговорното лице на организациониот дел 
одговорен за спроведување на функцијата внатрешна ревизија.  

Мандатот, надлежностите, правата, одговорностите и условите за именување на 
останатите лица со посебни права и одговорности се утврдуваат со посебен акт 
донесен од страна на Управниот одбор на Банката. Мандатот, надлежности, права и 
одговорности на одговорното лице на организациониот дел одговорен за 
спроведување на функцијата внатрешна ревизија ги уредува Надзорниот одбор на 
Банката. 

Останатите лица со посебни права и одговорности, правата од работен однос ги 
остваруваат според договор за уредување на односите, склучен помеѓу Управниот 
одбор и лицето со посебни права и одговорности согласно со закон. Мандатот на 
останатите лица со посебни права и одговорности назначени од страна на Управниот 
одбор може да биде 1, 2, 3 или 4 години согласно одлуката за именување, со можност 
за повторно назначување. 

Лицата со посебни права и одговорности во Банката задолжително треба да имаат 
соодветно високо образование и познавање на прописите од областа на банкарството 
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и/или финансиите, да ги познаваат правилата за добро корпоративно управување и да 
имаат соодветно искуство кое обезбедува сигурно и стабилно управување со Банката. 

Лице со посебни права и одговорности не може да биде: 

1) член на Советот на Народната банка;  
2) вработено во Народната банка;  
3) на кое му е изречена прекршочна санкција, или казна забрана за вршење 
професија, дејност или должност;  
4) кое не поседува репутација со што може да биде загрозено сигурното и стабилното 
работење на банката;  
5) кое не ги почитува одредбите од Законот за банки и прописите донесени врз основа 
на овој закон и/или не ги спроведувало или не ги спроведува и/или постапувало или 
постапува спротивно на мерките изречени од гувернерот, со што биле или се 
загрозени сигурноста и стабилноста на банката;  
6) член на надзорен одбор, одбор за управување со ризици, одбор за ревизија и 
управен одбор на друга банка или вработен во друга банка или  
7) кое извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во банка или 
друго правно лице во кое била воведена администрација или над кое е отворена 
стечајна или ликвидациона постапка, освен доколку недвосмислено, врз основа на 
расположливите документи и податоци се утврди дека лицето не придонело за 
настанување на условите за воведување на администрација, стечајна или 
ликвидациона постапка или функцијата ја вршело непосредно пред или по 
настанување на причините кои довеле до воведување на администрација, отворање 
на стечај или спроведување на ликвидациона постапка. 
 
За лице кое не поседува репутација ќе се смета и лице кое е осудено со правосилна 
судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, се додека траат 
правните последици од пресудата. 

За член на управен одбор на банка ќе се смета дека не поседува репутација и кога има 
соработник во однос на кој постојат околностите од претходниот став на овој член. 

Член на управен одбор може во исто време да биде и член на најмногу два органи на 
надзор, односно неизвршен член на одбор на директори во најмногу две небанкарски 
финансиски институции или нефинансиски институции.  

Член на надзорен одбор може во исто време да биде и:  
- член на еден орган на управување и на еден орган на надзор, односно да извршува 
една функција на извршен и една функција на неизвршен член на одбор на директори 
во небанкарски финансиски институции или нефинансиски институции или  
- член на три органи на надзор, односно да извршува три функции на неизвршен член 
на одбор на директори на небанкарски финансиски институции или нефинансиски 
иституции.  
 
Член на управен одбор на банка не може да биде и лице кое е управител, член на 
управен одбор или извршен член на одбор на директори во кое било домашно или 
странско трговско друштво.  

Ограничувањата од ставовите 10, 11 и 12 на овој член, не се однесуваат на членство 
во:  
1) органи на непрофитни организации на волонтерска основа, без надоместок и  
2) во органи на трговски друштва кои припаѓаат на иста банкарска група во Република 
Северна Македонија или во странство.  
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Во случаите кога банката, како дел од банкарска група, спроведува политики на 
групата, членовите на надзорниот и/или управниот одбор треба да обезбедат тие 
политики да се соодветни за банката и се во согласност со законите на Република 
Северна Македонија и стандардите на Народната банка.“ 

 
7) Член 106 се менува и гласи: 

„Со донесување на овој Статут престанува да важи пречистениот текст на Статутот на 
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје од 28.05.2018 година и статутарната одлука за 
измена и дополнување на Статутот 22832/1-11 од 28.05.2018 година. Пречистениот 
текст на Статутот ги вклучува пречистениот текст од 27.05.2019 година и одлуката за 
измена и дополнување на Статутот од 27.05.2019 година. 

За се што не е предвидено со овој Статут, ќе се применуваат одредбите од прописите 
кои ја регулираат определената материја.“ 

 

4. Оваа Одлука стапува на сила по добивањето на согласност од Гувернерот на 
Народната банка и усвојувањето од страна на Собранието на акционери. 

 
 
 
 

О б р а з л о ж е н и е 

Согласно Законот за банки, измените и дополнувањата на Статутот на Банката се 
предмет на одобрување на Собранието на акционери на Банката, а предлозите 
доставени до Собранието на акционери ги утврдува Надзорниот одбор на Банката. 
Дополнително, измените и дополнувањата на Статутот се предмет на претходна 
согласност од страна на Народната Банка. 
 
Измените и дополнувањата на Статутот во оваа одлука имаат за цел да се усогласи 
Статутот на Банката со последните измени во Законот за банки (Службен весник 
бр.7/19) и промената уставното име на земјата, како и со препораките од Комисијата 
за хартии од вредност. 
 
Согласно со наведеното се јави потреба за измена на Статутот, поради што се 
предлага Собранието на Банката да ја донесе Одлуката за измена на Статутот на 
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје. 
 
 
 

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје 

      СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 

                                                                 Претседавач 


