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1. МАКРОЕКОНОМСКО ОПКРУЖУВАЊЕ 

Глобални движења 
Гледано според најзначајните настани кои ја одбележаа изминатата 2016 година може 

да се карактеризира како неконвенционална. Најпрво, исходот од референдумот за 

излез на Обединетото Кралство од Европската Унија (Brexit), ја поттикна појавата на 

гласини за деглобализација, која пак по изборот на Доналд Трамп за претседател на 

САД, доби уште поголемо значење. Во однос на реалната економија, на двете страни од 

Атлантикот, во САД, во Европската унија, како и во Земјите во развој беа забележани 

позитивни стапки на економски раст во последниот квартал од годината. И монетарните 

власти во овие две економии преземаа позначајни мерки во годината која измина. 

Имено, ФЕД на крајот на годината го изврши долгоочекуваното зголемување на 

референтната каматна стапка, додека ЕЦБ продолжи со примена на квантитативното 

олеснување, како неконвенционална мерка на монетарната политика, но месечниот 

износ на откуп на обврзници беше намален од 80 на 60 милиони ЕУР. Дополнително, во 

ЕУ беше лансиран концепт за “multi – speed Europe”, а во банкарскиот сектор беа 

спроведени стрес тестови врз најзначајните банки во Евро зоната. Добиените позитивни 

резултати од тестирањето, во комбинација со започнатиот процес на санација на 

банките во периферните земји членки, како Италија, Шпанија и Португалија, придонесоа 

банките во Европа да ги подобрат своите биланси. Тоа резултираше со олабавување на 

кредитната активност, што најдобро се гледа од остварениот годишен кредитен раст во 

2016 од 2%, кој се очекува да даде дополнителен позитивен стимул на европската 

економија и во периодот кој следува.   

 
Макроекономски движења во Република Македонија 
Во Македонија, неизвесноста на политичката сцена ја одбележа целата година. Иако е 
остварен позитивен раст на БДП од +2,4% во третиот квартал од годината, сепак тоа е 
пониско од остварениот раст во изминатите години, што укажува на воздржаност кај 
економските субјекти при донесување инвестициони одлуки. Годината заврши со блага 
стапка на дефлација од -0,2%, пред се како резултат на ниските цени на енергенсите. Во 
однос на фискалната сфера, годината беше завршена со буџетско салдо од 16.070 
милиони денари односно -2,6% од бруто домашниот производ, што укажува на 
подобрување од +0,9 процентни поени споредено со 2015 година. 
Покрај неизвесното економско окружување во домашната економија, во 2016 година 

банкарскиот систем остана стабилен и здрав, зачувувајќи го приматот на најзначаен 

елемент на финансискиот систем на Република Македонија. Македонските банки и оваа 

година беа високо ликвидни и здрави, обезбедувајќи стапка на ликвидни средства во 

однос на вкупната актива и капитална адекватност во третиот квартал од годината од 

29,7% и 15,7%, соодветно. Дополнително, и покрај шпекулациите од неекономска 

природа кои предизвикаа во вториот квартал во 2016 година краткорочно одлевање на 

депозитите од банките, сепак остварен е годишен раст на депозитите од +5,7%. Во 

поглед на кредитната активност, остварена е стапка на раст од 1%. Причината за овој 

навидум анемичен раст е новата регулатива на НБРМ, согласно која, банките имаат 
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обврска да ги отпишат побарувањата кои се 100% резервирани подолго од 24 месеци. 

Тоа пак придонесе за учеството на нефункционалните кредити во вкупните кредити е 

сведено на најниско ниво и заклучно третиот квартал во 2016 година изнесува 7,1%. 

И во 2016 година македонските банки го продолжија позитивниот тренд на раст на 

профитабилноста, што најдобро се гледа преку остварената стапка на поврат на 

просечниот капитал (ROAE) од 13,9% во третиот квартал годината. Главна детерминанта 

на повисоката профитабилност на банките е остварениот повисок  нето каматен приход 

од работа со физички лица. Дополнително, банките ја подобрија и својата оперативна 

ефикасност, што се забележува преку показателот Оперативни трошоци/Вкупни 

редовни приходи (Cost-to-income), кој на крајот на третиот квартал од годината изнесува 

50,5%, што е подобрување од еден процентен поен во однос на истиот период минатата 

година. 

Пазарот на капитал во Македонија во 2016 година оствари раст на годишно ниво и во 

поглед на обемот на тргување и во однос на пазарната капитализација. Вредноста на 

Македонскиот Берзански Индекс - МБИ10 на последниот ден на тргување во 2016 

година (29.12.2016) изнесуваше 2.135 индексни поени, што укажува на значајно 

зголемување од +16,5% во споредба со вредноста на индексот постигнат на истиот 

датум претходната година. Ова е доказ за првичните позитивни ефекти од заедничката 

платформа СЕЕ Линк за заживување на пазарот на капитал во Македонија. 

 

Графикон бр. 1 Графички приказ на движењето на МБИ10 во текот на 2016 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. За разлика од еврото, американсиот долар ја зголеми 

својата вредност, особено во последните два месеци во годината, по изборот на новиот 

американски претседател. 
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Графикон бр. 2 Девизен курс во однос на ЕУР и УСД во 2016 година 
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Табела бр. 1 Основни финансиски индикатори на Банката 

Во милиони денари   2016  2015 

Биланс на успех          

Нето-приходи од камата   592,4   581,4 

Нето-прходи од провизии    148,4   137,2 

Нето-прходи од курсни разлики   53,1   47,5 

Нето оперативни приходи   177,7   39,1 

Исправка на вредноста    -150,0   -187,7 

Трошоци за вработените   -280,4   -267,0 

Амортизација   -45,8   -40,4 

Останати расходи од дејноста   -255,3   -234,0 

Добивка пред оданочување   240,0   76,1 

Нето добивка   213,2   65,6 

Биланс на состојба          

Вкупна актива   18.850,1   17.478,3 

Вкупно капитал и резерви кои припаѓаат на акционерите на банката   2.469,0   2.285,4 

Структура и квалитет на актива         

Ликвидна актива / Вкупна актива   34,5%   39,8% 

Високо ликвидна актива / Вкупна актива   25,2%   24,7% 

Кредити (бруто) / Депозити   95,5%   92,1% 

Кредити на правни лица / Бруто кредити    56,1%   59,3% 

Кредити на население / Бруто кредити     43,9%   40,7% 

Учество на основните средства во вкупната актива   1,8%   2,1% 

Финансиски индикатори         

Стапка на адекватност на капитал   20,6%   25,6% 

Сопствени средства   2.534,3   2.874,2 

Стапка на поврат на просечната актива (ROAA)   1,2%   0,4% 

Стапка на поврат на просечниот капитал (ROAE)   9,0%   2,9% 

Показатели за профитабилност         

Нето каматен приход /Вкупни редовни приходи   61,3%   72,3% 

Нето каматна маргина   3,7%   3,9% 

Трошоци за плати /Вкупни редовни приходи   29,0%   33,2% 

Оперативни трошоци /Вкупни редовни приходи (Cost-to-income)    60,1%   67,4% 

Исправка на вредноста на средствата / Нето каматен приход   25,3%   32,3% 

Резервации / Бруто кредити   1,2%   1,7% 

Останати индикатори         

Број на вработени   319   298 

Просечен број на вработени   299   286 

Актива по просечен број на вработени   63,0   61,1 

Кредити (бруто) по просечен број на вработени   40,4   38,5 

Депозити по просечен број на вработени   42,3   41,8 
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2. АКТИВНОСТИ НА БАНКАТА ВО 2016 ГОДИНА 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје (во понатамошен текст Банката) и во 2016 година 

го продолжи главниот курс на работењето како и претходната година, односно фокусот 

остана на обезбедување на задоволителен пазарен удел како и стабилно 

позиционирање на пазарот и следствено обезбедување на долгорочна профитабилност 

и одржливост на Банката. Уште повеќе, Банката ја збогати палетата на своите 

финансиски активности за управување со средства и портфолио на хартии од вредност 

за клиенти преку инвестициско советување на клиенти, купопродажба, гарантирање или 

пласман на емисии на хартии од вредност и давање услуги на чување имот на 

инвестициски и пензиски фондови. 

Една од клучните стратешки цели на Банката во 2016 година беше создавање современ 

банкарски пристап при креирање финансиски понуди, согласно со потребите и 

очекувањата на клиентите, притоа создавајќи вистински вредности, и со нашето 

одговорно делување како финансиска институција, да им ги овозможуваме најдобрите 

услови на клиентите. Банката ги оствари и следните клучни цели: 

Ефикасно користење на капиталот остварен преку: 

 Побрз раст на Банката споредено со нејзиното опкружување 

 Проширување во областа на лизинг работењето како резултат на што се оствари 

докапитализација од 49% удел во Шпаркасе Лизинг ДОО Скопје 

 Зголемување на сопственчките инструменти на акции во Централниот депозитар 

на хартии од вредност и Македонска Берза 

Нудење на нови производи кои носат додадена вредност за клиентите 

 Подобрено картично работење и избор на нов процесор за картично работење  

 Воведување нови услуги за брокерско и старателско работење 

 FANCY пакетот за млади кој нуди низа поволности за помладата популација до 26 

години 

 Признание од STUBRAND за најомилена банка на студентите  

 Можност за вршење на банкарски услуги преку мобилно банкарство со 

апликацијата С-токен 

 Воведувањето на услугата “Пензија на 1ви” 

 Даден е првиот конзорцијален кредит за финасирање на инвестиција во 

заедничко партнерство со Ерсте Хрватска со што Банката станува препознатлива 

по проектното финансирање, со истовремена диверзификација на ризикот 

Зголемување на препознатливоста и пазарно учество на Банката 

 Остварен е раст во сите сегменти, со што е зголемено пазарното учество на 

Банката 

 Подобрување на пазарното учество во тргување на девизниот пазар (FX 

трансакции) 

 Зголемен е обемот на платниот промет со странство 
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Имајќи ги предвид долгорочните цели и користејќи го искуството од групацијата, 

Банката ја продолжува стратегијата да креира квалитетни и иновативни производи 

следејќи ги потребите како на постоечките, така и на потенцијалните клиенти. 

3. ФИНАНСИСКИ ПЕРФОРМАНСИ 

3.1 Актива и пасива на Банката 
Вкупните средства на Банката на крајот на 2016 година изнесуваат 18.850,1 милиони 

денари и бележат зголемување од 7,8% во однос на минатата година, кое зголемување 

се должи на зголемена кредитна активност.      

 

Графикон бр. 3 Нето билансна сума (милиони денари) 

 

Паричните средства и паричните еквиваленти на 31.12.2016 година изнесуваат 5.372,0 

милиони денари и се зголемени во однос на минатата година за 11,3%, поради 

краткорочно орочени девизни средства во странски банки. 

Вложувањата во хартии од вредност на 31.12.2016 изнесуваат 1.868,7 милиони денари 

и бележат пад од 30,7% во однос на 31.12.2015 година како резултат на намалувањето 

на државните записи и обврзници.  

Кредитите и побарувањата од други клиенти во вкупен износ од 12.082,4 милиони 

денари во однос на изминатата година забележаа зголемување од 9,7%.  

   Табела бр. 2 Структура на кредити според должникот 

Во милиони денари 2016 2015 промена % 

Правни лица* 6.774,0 6.537,5 3,6% 

Физички лица 5.308,5 4.481,2 18,5% 

Вкупно кредити и побарувања од клиенти 12.082,4 11.018,7 9,7% 

Намалено за: резервација поради оштетување -1.083,4 -1.510,9 -28,3% 

Нето кредити и побарувања од клиенти 10.999,0 9.507,8 15,7% 

   *Вклучително и секторите Држава и Останати финансиски друштва  
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Зголемувањето се должи пред се на кредитите на физички лица кои во однос на 

претходната година бележат раст од 18,5% додека кредитите на правни лица бележат 

зголемување од 3,6% во однос на 2015 година. Нето кредитите бележат раст од 15,7%. 

Останатите побарувања во износ од 87,0 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 27,5 милиони денари и 

бележат зголемување за 17,1 милиони денари во однос на нивото од претходната 

година. 

Нематеријалните средства изнесуваат 39,3 милиони денари. Во однос на претходната 

година бележат зголемување од 32,8% односно за 9,7 милиони денари, како резултат на 

продолжување на надградбата на ИТ системот во текот на 2016 година, кој Банката ќе го 

продолжи и во текот на наредната година. 

Недвижностите и опремата изнесуваат 309,0 милиони денари и се намалени за 6,5% 

односно за 21,5 милиони денари.       

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

 

Вкупните обврски на Банката на 31.12.2016 година изнесуваат 16.381,1 милиони 

денари. Заедно со акционерскиот капитал од 2.469,0 милиони денари, вкупните извори 

на средства на Банката изнесуваат 18.850,1 милиони денари.   

Депозитите на банки и кредитни линии на анализираниот датум изнесуваат 2.855,0 

милиони денари.   

Депозитите на други клиенти со 12.654,5 милиони денари учествуваат со 67,1% во 

вкупните извори на средства.  

Табела бр. 3 Депозити на клиенти 

Во милиони денари 2016 2015 промена % учество 

Правни лица* 6.209,8 5.846,6 6,2% 49,1% 

Физички лица 6.444,8 6.120,1 5,3% 50,9% 

Вкупно депозити на клиенти 12.654,5 11.966,7 5,7% 100,0% 

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

 

Депозитите на правни лица изнесуваат 6.209,8 милиони денари и бележат зголемување 

од 6,2% во однос на претходната година. Нивното учество во вкупните депозити на 

клиенти изнесува 49,1%. Учеството на депозитите на население во вкупните депозити е 

50,9%, а истите изнесуваат 6.444,8 милиони денари и бележат зголемување од 5.3% во 

однос на претходната година.   

Според рочноста краткорочните депозити учествуваат со 74,7% додека учеството на 

долгорочните депозити е 25,3%. 

 

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

годината на 31.12.2016 година изнесува 2.469,0 милиони денари. Неговиот износ 

бележи пораст од 8,0% во однос на претходната година и учествува во вкупните извори 

на средства на Банката со 13,1%.  

Депозити на банки; 
5,00% 

Депозити на други 
комитенти; 67,13% 

Кредитни линии и 
субординирани 
обврски; 13,44% 

Останати обврски; 
1,34% 

Капитал и резерви; 
13,10% 
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Акционерскиот капитал се состои од вкупно 622.762 обични акции со номинална 

вредност од 2.670 денари.  

Субординираните обврски со 31.12.2016 година изнесуваат 619,5 милиони денари и се 

намалени за 401,6 милиони денари, споредено со 2015, заради предвремена отплата на 

еден субординиран долг со преостаната рочност од 2 години. Предвремената отплата се 

изврши заради оптимизација на активата и пасивата на Банката. Рочноста на 

преостанатиот субординиран долг е продолжена за дополнителни 7 години со што се 

зголемува адекватноста на капиталот на Банката. 

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 31.12.2016 година 

изнесува 20,6%.  

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

3.3 Извештај за сеопфатниот приход на периодот  

Во 2016 година Банката ги оствари следните резултати од своето работење во 

анализираниот период: 

Табела бр. 4 Приходи од камата 

Во милиони денари 2016 2015 % промена 

Нефинансиски друштва 349,8 378,4 -7,6%  

Држава 69,8 85,2 -18,1% 

Банки 35,5 31,9 11,2% 

Останати финансиски друштва 0,2 0,0 n/a 

Население 271,4 227,9 19,1% 

 Вкупно приходи од камата 726,7 723,4 0,5% 

 

Приходите од камати од пласирани средства на крајот на 2016 година изнесуваа 726,7 

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

за 0,5%. Приходите од камата се носечката позиција во вкупните приходи на Банката и 

покрај падот на каматните стапки во тековната година.  

Во вкупните приходи најголемо е учеството на каматата реализирана од нефинансиски 

друштва и домаќинствата, а најголем пораст е забележано кај Население од 19,1% во 

однос на 2015 година.  

Табела бр. 5 Расходи за камата 

Во милиони денари 2016 2015 % промена 

Нефинансиски друштва 34,6 25,1 37,7% 

Држава 0,0 0,0 n/a 

Банки 47,6 47,1 1,0% 

Останати финансиски друштва 3,4 6,8 -49,5% 

Население 48,7 62,9 -22,5% 

Вкупно расходи за камата 134,3 141,9 -5,4% 
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Расходите по основ на камати на крајот од 2016 година изнесуваат 134,3 милиони 

денари и бележат намалување од 5,4% во однос на претходната година претежно како 

резултат на намалувањето на каматните стапки кај домаќинствата и нефинансиските 

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 

население. 

Согласно претходно наведеното, нето каматниот приход на 31.12.2016 година  изнесува 

592,4 милиони денари што е за 1,9% поголемо од минатата година.  

Приходите од провизии и надомести на крајот на годината изнесуваат 259,8 милиони 

денари и истите се повисоки за 14,2% од приходите од провизиите остварени во 2015 

година. Зголемувањето се должи на зголемениот платен промет на правните лица преку 

своите сметки но и зголемувањето на пласманите. 

Расходите за провизии и надомести во вкупен износ од 111,3 милиони денари се 

зголемени за 23,4% во однос на 2015 година или за 21,1 милиони денари.  

Нето приходот од провизии и надомести за вршење на банкарски услуги на крајот од 

годината изнесува 148,5 милиони денари и забележаа раст од 8,2% во однос на 

минатата година.  

Остварениот нето ефект од курсни разлики со 31.12.2016 година изнесува 53,1 милиони 

денари. Позицијата на нето курсни разлики во однос на 2015 година забележа 

зголемување од 11,9%.  

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

издвојување и ослободување на посебна резерва за пласмани изнесуваат 150,0 

милиони денари (од кои 2,1 милион денари се однесуваат на загуба поради оштетување 

на преземени средства). Нивниот износ во 2015 година изнесуваше 187,7 милиони 

денари (од кои 1,0 милиони денари се однесуваат на загуба поради оштетување на 

преземени средства). Трендот на исправката на вредност покажува константно 

намалување. 

Трошоците за вработени изнесуваат 280,4 милиони денари. Нивниот износ е поголем за 

5,0% во однос на 2015 година. Бројот на вработени на крајот на 2016 изнесуваше 319 

вработени (2015: 298).  

Износот на пресметаната амортизација на 31.12.2016 година изнесува 45,8 милиони 

денари и бележи зголемување од 13,5% во однос на 2015 година, односно зголемување 

од 5,4 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 31.12.2016 година  изнесуваат 

255,3 милиони денари и се зголемени за 9,1% од минатата година. Најголемо учество 
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имаат трошоците за материјали и услуги 33,3% (2015: 37,0%), административни и 

трошоци за маркетинг 16,9% (2015: 18,2%) и трошоци за кирии 14,2% (2015: 14,6%). 

На крајот од 2016 година Банката оствари позитивен финансиски резултат од 240,0 

милиони денари пред оданочување, при што данокот на добивка изнесува 26,8 

милиони денари.  

Нето остварената добивка на Банката изнесува 213,2 милиони денари (2015: 65,6 

милиони денари).  

4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ 

Во фокусот на управувањето со ризиците во 2016 година пред се беше ефикасното 

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

расположивиот капитал и поддршка на здрави економски субјекти.  

Управувањето со ризиците во 2016 како свои главни цели  ги имаше следните: 

 Задржување на капиталната сила на Банката на високо ниво  

 Продолжување на проектот за имплементација на Групни стандарди во 

управувањето со ризиците 

 Ефикасно управување со кредитниот ризик преку: 

o Перманентен мониторинг на клиентите, рано детектирање на проблемите  

o Унапредување на извештајните форми за следење на квалитетот на 

портфолиото 

o Унапредување на функцијата за управување со колатералите 

o Фокус на наплата на сомнителните и спорни побарувања 

 Унапредување на системските функционалности за делот на управувањето со 

ризиците 

 Ефикасно управување со останатите ризици 

4.1 Имплементација на групни стандарди во управувањето со ризици 
Во рамките на Risk Governance проектот во текот на 2016 беа усвоени Групациски 

документи кои претставуваат значајно приближување до Групните стандарди а пред сé 

се однесуваат на:  

 Политики и процедури за кредитниот ризик кај Микро клиентите и Физичките 

лица како нови ажурирани и дополнети верзии 

 Управувањето со Ликвидносниот ризик 

 Управување со Каматниот ризик 

 Управување со Оперативниот ризик и Ризик од надворешни добавувачи 

 Политика за архивирање за работа со Физички лица и Микро клиенти 

 Рејтинг Политики 

 Пресметка на резервации и тестирање на нивото на резервации 

 Управување со колатерали – дополнета верзија на политика 

 Наплата на проблематични кредити 

 Политика за Стрес тестирање – дополнета верзија  
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Константно се спроведуваше редовен мониторинг на степенот на усогласеност со 

Групните стандарди и имплементација на утврдените гапови. 

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 2016 го следеше и 

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

 
4.2 Кредитен ризик 
Управувањето со кредитниот ризик во 2016 го обележа постигнувањето на неколку 

поставени цели за оваа година, а се однесуваше на: 

 Завршување на значајна фаза за имплементација на Behavioural Rating за физички 

лица 

 Дефинирање на нов Workflow на кредитната апликација за Големи клиенти и 

мали и средни претпријатија 

 Унапредување на функцијата за управување со колатералите во рамките на 

Дирекцијата за наплата на проблематични пласмани и преземен имот преку 

воспоставување на процес за навремено ажурирање на проценки на 

колатералите со што се постигна значајно ниво на признаеност на колатерали 

согласно BASEL II Стандардот 

 Оперативно зајакнување на функцијата на раната наплата кај корпоративните 

клиенти од редовното портфолио, но пред сé наплатата на сомнителните и 

спорни побарувања 

 Успешно реализирана продажба на портфолио на физички лица 

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 2016 година Банката успеа значајно да го намали износот и процентот на 

нефункционалните кредити кој е намален во однос на почетокот на годината 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. 
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Графикон бр. 6 Вкупната изложеност на кредитен ризик според видот на клиентите 

 
 

Во зависност од интерниот рејтинг на клиентите на следниот приказ е структурата на 

кредитното портфолио по категории за правни лица и физички лица: 

 Низок ризик (висок рејтинг за правни лица, доцнења до 30 дена за физички лица) 

 Засилен мониторинг (среден рејтинг за правни лица, доцнења 31-60 дена за 

физички лица)  

 Субстандарден (низок рејтинг за правни лица и доцнења 61-90 дена за физички 

лица) 

 Нефункционален (нефункционални за правни лица и доцнења над 90 дена за 

физички лица). 

 
Графикон бр. 7* Структурата на кредитното портфолио по категории на ризик за правни лица 

и физички лица 
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Графикон бр. 8* Структурата на кредитното портфолио според ризичните категории 

дефинирани согласно регулативата 

 
 

*Во графиконите Вкупна изложеност на кредитен ризик според ризични категории вклучени се изложености кон Банки и 

Држава 

 

4.3 Ликвидносен ризик 
Во текот на 2016 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. 

Банката редовно ги пресметуваше и известуваше за стапките на ликвидност кај кои за 

целиот период постоеше усогласеност со законски утврдениот лимит. Како дел од 

процесот на управување со ликвидносниот ризик, Банката ги анализираше нивото на 

концентрација и учеството на 20 најголеми депоненти во просечната депозитна база 

како и нивната усогласеност со интерно воспоставените лимити. 

Банката континуирано ја исполнуваше законската обврска за задолжителна резерва во 

денари и во девизи почитувајќи ја во целост законската регулатива која ја уредува оваа 

област. 

Во 2016  согласно  групациските стандарди при управувањето со ликвидносниот ризик, 

се следеше и исполнувањето на ликвидносните индикатори согласно LCR 

методологијата и показателот беше константно во рамки на утврдениот вкупен лимит. 

 
4.4 Каматен ризик 
Каматниот ризик, како дел од пазарниот ризик, во текот на 2016 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 

2016 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. 
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4.5 Валутен ризик 
Управувањето со валутниот ризик во текот на 2016 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 

2016 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 2016 година ја следеше и интерната адекватност на 

капиталот која е базирана на групациските стандарди. 

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 

Пазарот на корпоративното банкарство во текот на цела 2016 година функционираше во 

отежнати услови на постојана деловна неизвесност, што на крајот на годината 

резултираше со намалување на вкупните кредити на правни лица на целиот банкарски 

сектор за -3,6%. И покрај овие услови, Банката ја продолжи својата поддршка на 

стопанството, и успеа во текот на 2016 година да забележи раст на портфолиото на 

кредити на правни лица за 3,6% во однос на 2015 година, како и зголемување на своето 

пазарно учество. 

 

Банката во рамки на своите кредитни политики и стандарди на финансирање ги 

таргетираше успешните и одржливи компании од сите прифатливи дејности, кои и 

покрај економските услови остваруваа позитивни финансиски резултати и бележеа 

развој на своите бизниси. Оваа определба се покажа како успешна, и резултираше во 

кредитен раст на Банката и ширење на клиентската база. 

 

Банката оствари позитивни ефекти и во сегментот на големи корпоративни клиенти, но 

и во сегментот на малите и средни компании, кои долгорочно остануваат стратешка 

определба на Банката. 
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Сепак, согласно тенденциите на пазарот, во текот на 2016 година поистакнат кредитен 

раст беше остварен во делот на големите корпоративни клиенти, но и во сегментот на 

малите и средни компании Банката успеа да направи значаен исчекор, и да ја зголеми 

базата на активни клиенти. 

 

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 проблематични пласмани, и намалениот процент на 

ненаплатливи кредити во вкупното портфолио. 

 

Имајќи ги предвид наведените параметри, како и активното присуство на Банката на 

пазарот, може да се заклучи дека Банката во текот на 2016 година го засили својот имиџ, 

и е признаена од компаниите во Македонија како една од најдоверливите и 

најстабилни Банки на пазарот, која има знаење и капацитет да овозможи квалитетен 

клиентски пристап кон компаниите, и да ги поддржи и советува во нивните деловни 

одлуки. Во таквиот пристап на Банката, компаниите добиваат додадена вредност, а 

воедно и градат долгорочни деловни релации на взаемен интерес и задоволство. 

 

Дополнително, Банката како членка на голема банкарска групација, има огромни 

можности за задоволување на потребите на македонската економија и за размена на 

знаења и најдобри банкарски практики, кои потоа се употребуваат на нашиот пазар. Со 

присутноста на пазарите на Централна и Југоисточна Европа, на нашите клиенти можеме 

да им овозможиме многу полесен пристап на овие пазари за пласирање на своите 

производи и да им дадеме поддршка при воспоставување на деловни контакти во 

регионот, но и да ги поддржиме во развојот преку заеднички специјализирани 

финансирања со останатите членки на нашата Групација, на што Банката активно 

работеше во текот на изминатата година, и успеа да ги спроведе успешно првите 

позначајни трансакции. 

 

Банката континуирано вложуваше во професионалниот развој на својот тим за 

корпоративни клиенти, а беа реализирани и програми за обука на вработени во рамки 

на Ерсте Групацијата, кои во идните години ќе станат редовна пракса. 

Кредитното портфолио на Банката кај правните лица забележа благо зголемување за 

3,6% во однос на претходната година, а кај депозитите зголемувањето изнесува 6,2%.  

Исто така во 2016 година постигнат е пораст и во делот на вонбилансните активности 

(издавање на гаранции и отворање на акредитиви) при што остварен е пораст за 8,6% . 
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Графикон бр. 9   Кредити и депозити на правни лица 

 

6. РАБОТА СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

Аспирацијата за задржување на долгогодишната традиција и искуството во банкарскиот 

сектор преку следење на актуелните пазарни трендови и збогатување на палетата 

производи кои ги нудиме на нашите клиенти, продолжи да биде нашата инспирација 

врз основа на која ја градевме сигурноста, квалитетот и довербата, максимизирајќи ги 

на тој начин вредностите за нашите целни групи. Во таа насока, во фокусот остануваат 

клиентите и нивните потреби како појдовна основа за креирање на иновативни 

решенија врз платформата на етаблирана стручност и компетентност. Приближувајќи се 

до своите клиенти на пазарот, ние и во текот на 2016 година продолживме да го јакнеме 

брендот на сигурна, транспарентна и одговорна банка. 

 

Беше имплементиран пакетот за пензионери, во кој покрај постоечките производи беше 

збогатена понудата и со пакет производи во комбинација со животно осигурување 

наменети за оваа категорија на клиенти. Од особено значење за клиентите од таргет 

групата беше и воведувањето на услугата “Пензија на 1ви” наменета за сите сегашни и 

потенцијални приматели на пензија во Банката. 

 

Во насока на стимулирање на продажбата на револвинг производите за физички лица, 

Банката ја прошири функционалноста во сегментот на кредитните картички преку  

овозможување на услугата за плаќање на рати без камата кај трговци - клиенти на 

Банката. На овој начин продолживме да излегуваме во пресрет на барањата и потребите 

на клиентите за воведување на иновативни решенија и постојана присутност на пазарот. 

Со цел стимулирање на продажбите на кредитните и депозитните производи за физички 

лица, продолживме да нудиме стимулативни активности и поволни услови во 

промотивни периоди, пропратени со соодветна маркетинг поддршка. Во таа насока, 

продолживме да ги стимулираме и добрите навики за штедење, промовирајќи ја својата 

долгогодишна традиција на стабилност и доверба. Во текот на годината Банката воведе 

и нови конкурентни депозитни производи за физички лица.  
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Младата популација ја препозна иновативноста на брендот на пазарот и Шпаркасе 

Банка во 2016 година со задоволство го понесе признанието од STUBRAND за 

најомилена банка на студентите. Шпаркасе Банка стратешки и понатаму ќе биде 

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

долгорочна деловна соработка. 

 

Вкупното кредитно портфолио на население на крајот на 2016 година изнесува 5.308,5 

милиони денари и забележа раст од 18,5% во однос на претходната година.  

Во 2016 година, споредбено со 2015 година  забележан е пораст на кредитното 

портфолио кај станбените кредити  за 14,5%, додека потрошувачките кредити 

забележан е пораст за 43,6%.  

 

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 2016 година. 

 

Кредитното портфолио во население и понатаму бележи повеќе од двојно поголем 

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

во 2016 година. 

 

Во делот на каналите на дистрибуција се бележат зголемени продажби и обем на 

трансакции на ПОС терминалите на Банката. Споредбено со 2015 година, за 14,2% е 

зголемен бројот на инсталирани ПОС Терминали и за 22,4% е зголемен обртот на истите. 

Посветено се работеше на подобрување на перформансите на експозитурите, преку 

континуирана поддршка на продажните активности за остварување на поставените 

продажни цели. Во фокусот беа и активностите за испорачување на квалитетна, лесно 

достапна услуга и грижа за клиентите. 

 

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

тој начин дополнителна побарувачка за развој на овој сегмент.  

 

Имплементирањето на Контакт Центарот го заокружи целокупниот процес на поддршка 

и поголема достапност кон клиентите и овозможи збогатување на каналите за 

промоција и продажба. 

 

Водејќи се од своите стратешки определби, во 2016 година Банката ги оствари 

поставените бизнис цели и постигна значителен раст на портфолиото за физички лица. 
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Графикон бр. 10 Пласмани и депозити на население (во милиони денари) 

 
 

Графикон бр. 11 Структура на редовните кредити на население (во милиони денари) 

 

 

7. УПРАВУВАЊЕ СО ЛИКВИДНОСТ И ПЛАСМАНИ ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Во текот на 2016 година, ликвидните средства на Банката се одржуваа на високо ниво. 

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. Како континуитет на 2015, а за потребите на 

усогласувањето со групациската регулатива, Банката пласираше дополнителен износ од 

својата девизна ликвидност во ЕЦБ прифатливи хартии од вредност.  

 

Пазарот на државни хартии од вредност во 2016 година го карактеризираше благ пораст 

на приносите во текот на годината и нивно повторно намалување кон крајот на 

годината. Согласно со политиките на Банката за вложување, како и пазарните услови, 

портфолиото на државни хартии од вредност се намали за 50% во однос на 2015 година. 
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Структурата на портфолиото од аспект на рочноста, остана воглавно непроменета (80% и 

20% 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 високото ниво на ликвидност 

и вишоците на парични средства, Банката во текот на целата година пласираше 

депозити преку ноќ како и 7 дневен депозит во НБРМ. 

8. МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ 

Во текот на 2016 година Банката имаше интензивно присуство во медиумите преку 

спроведување на промотивни продукт-кампањи за атрактивните и уникатни понуди на 

Банката, како и ПР комуникација која беше насочена кон промоција на новитетите во 

банкарското работење и активностите од областа на корпоративната општествена 

одговорност. Оваа година Банката преку спроведување на имиџ кампањата „Вашите 

желби, наша инспирација“, остави посебен печат во медиумскиот простор и придонесе 

за подигнувањето на препознатливоста на брендот.  

 

8.1. Промоција на нови производи 

Рекламната стратегијата на Банката во главно е насочена кон промовирање на нови и 

атрактивни производи и услуги, креирани согласно потребите и очекувањата на 

клиентите. Покрај редовните продукт-кампањи, беа спроведени и помали кампањи во 

соработка со стратешките партнери во областа на осигурувањето, автомобилската 

индустрија и градежниот сектор, преку кои Банката се презентираше како „финансиски 

супермаркет“, каде клиентите имаат можност на едно место да ги добијат потребните 

производи и услуги. Во изминатата 2016 година палетата на производи беше збогатена 

со воведување на FANCY пакетот за млади кој нуди низа поволности за помладата 

популација до 26 години, како и пакетот за пензионери преку кој клиентите имаат 

можност да ја користат услугата „Пензија на 1ви“.   

 

8.2. Спонзорства и настани 

Во 2016 година Банката го задржа континуитетот во поддршка на реномирани културно-

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

заедници и образованието и науката. Меѓу позначајните проекти кои беа поддржани во 

текот на 2016 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 и „Струмичкиот карневал“ во Струмица, како и преку 

организирање на настани за клиентите во неколку градови низ државата и неформални 

дружења „На кафе со Шпаркасе“, од кои по својата уникатност особено беше атрактивен 
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настанот „Шпаркастичното патување“ по повод отворањето на фестивалот „Пивофест“ 

во Прилеп. 

 

9. КОРПОРАТИВНА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ 

Банката во 2016 година ја промовираше новата платформа за општествена одговорност 

- Sparkasse Life, која ги опфаќа областите кои се опфатени во рамките на стратегија за 

корпоративна општествена одговорност: културата и уметноста, здравството, 

образование и наука, како и поддршката и грижата за социјално ранливите категории на 

граѓани и лицата со тешки и ретки болести. Како нова област која беше фокусот при 

промоцијата на Sparkasse Life платформата беше поддршката за спортот во насока на 

градење на свесност и создавање на навики за здрав живот. 

Во рамките на образовниот сегмент Банката воспостави односи на партнерство со 

повеќе  високообразовни институции за реализација на своите HR проекти. Проектот 

„Најдобрите од Југоистокот“ кој веќе 5-та година по ред се реализираше во соработка 

со повеќе универзитети во државата. Оваа програма им овозможува на најдобрите 

студенти да се вклучат во регионалната програма за обука и практично искуство во 

реномираната банкарска групација Ерсте и Шпаркасе, како и посета на студиите на 

Универзитетот „Карл Франценс“ во Грац, Република Австрија. Шпаркасе Банка втора 

година по ред беше главен спонзор на „Наградата за социјално претприемништво 

(Social Impact Award)“ која се доделува со поддршка на Фондацијата Erste и Impact Hub 

Vienna, за студентите и младите претприемачи во Република Македонија; Во соработка 

со Винер осигурување беше организирана заедничка акција за уредување на дворот и 

бојадисување на просториите во „СОС Детско село“ за поддршка на децата без 

родители и родителска грижа; проектот „Рециклирање – КАЖИ ДА!“ во соработка со 

компанијата Пакомак за собирање на платична амбалажа, со цел подигнување на свеста 

за заштита на животната средина за учениците од основните училишта и детските 

градинки; и Црвениот крст на Град Скопје преку организирање на крводарителска 

акција во просториите на Банката. 

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 опремување на детска соба во Клиниката за радиологија и онкологија, 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; хуманитарна акција од страна на вработените 

во Банката кои подготвија предновогодишно изненадување и подароци за децата од 

Домот за деца без родители „11-ти Октомври“; одбележување на месецот на гладта со 

донација на храна преку AmCham.  
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10. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ  

Банката во 2016 година ги продолжи заложбите за инвестирање во персоналот, во 

континуирана надградба на знаењето, обезбедувајќи интерни и екстерни тренинзи и 

развој. Унапредувањето на специфичните знаења и стекнувањето дополнителни 

технички и меки вештини, изучувањето на странски јазици и интерен пренос на 

знаењето преку интерните тренери и СБМ Академијата беше врвна вредност на Банката, 

кои пак резултираат со фокус на вработените кон унапредување на знаењето и 

перформасите. Во континуитет, преку интерни размени се следат иновативните 

решенија на целата Групација со цел да се подигнат стандардите во задоволување на 

потребите на клиентите. Во овој контекст во 2016 година се започнаа подготвителни 

активности за сертификација на вработените 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. 

Поттикнати во духот на тимска работа и постигнување успеси, вработените на Банката во 

изминатата година постигнаа врвни поединечни и групни резултати на регионалните 

банкарски натпревари и симулации.  

Фокусирајќи се на лидерските вештини, во рамки на Групациските стандарди за 

раководните лица се спроведува процесот на евалуација 360. Исто така, продолжува и 

процесот на управување со перформанси на раководните лица, базиран на мерење и 

евалуација на остварување на цели поврзани со работното место како и евалуација на 

раководни и организациони компетенции. Во рамките на севкупниот процес на 

наградување пак, се продолжи со редовна годишна евалуација на сите вработени.  

Во 2016 година се имплементира новиот систем за евиденција на работно време, како и 

новата софтверска апликација за управување со човечкиот капитал со кои се 

приближуваме до полесно реализирање на потребите на вработените, полесно и 

побрзо пристапување до информациите од работен однос, развој, едукација, 

менаџирање на работното време и отсуствата.  

 
Графикон бр.12 Образовна структура на вработени 

 

 
 

Доктори  
на науки; 1 

Магистри  
на науки; 32 

Високо 
образование; 

257 

Средно  
образ. 28 

Средно образ.  
- 3 год; 1 
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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%. Исто така врз 

основа на “risk basis approach”, ревизијата спроведе и непланирани, вонредни ревизии.  

  

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.  

 

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

регулаторот, а за кои Внатрешната ревизијата утврди адекватна  респонзивност на 

Банката со барањата на истиот. 

 

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

ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗАМ  

Во услови на промени во макроекономското опкружување, проследени со измени во 

регулативата, раст на конкуренцијата и усогласувањето со групациските стандарди, 

дотолку повеќе се истакнува улогата на контролните функции во Банката. 

Контролните функции кои имаат за цел да бидат партнери на останатите организациони 

единици во остварување на добри деловни резултати во услови на целосна 

усогласеност, се придобивка за Банката. 

 

Самостојноста, независноста, ресурсираноста и компетентноста во остварување на 

целите на двете функции – Контрола на усогласеност и спречување на перење пари и 
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финансирање тероризам се императив за стабилен систем на превенција, 

идентификација и контрола на сите аспекти на работењето на Банката. 

2016 година беше година на усогласување на двете функции во една интегрална 

организациона единица, чија основна цел е да биде заштитник на законитото и 

усогласено работење на Банката. 

13. ИЗВЕШТАЈ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ 

13.1 Резиме на најважните факти 

Во 2016 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. 

 
13.2 Активности на Корпоративното управување 

Собрание на акционери 
Како што е пропишано со Закон, акционерите на Банката на редовно годишно собрание 

учествуваат во донесување одлуки од материјално значење за Банката, вклучувајќи 

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

структурни промени. Посебно внимание е посветено на малцинските акционери и 

остварувањето на нивните права. Покрај редовното годишно собрание, во текот на 2016 

година Надзорниот одбор на Банката свика и две вонредни собранија на акционери, со 

цел ре-именување на членовите на Надзорниот одбор поради истекување на тековните 

мандати, како и усогласување на Статутот со промените во Законот за банки. 

 
Надзорен Одбор 
Во текот на 2016 година, во согласност со локалната регулатива, беа одржани 15 

седници на Надзорниот одбор, од кои 12 беа редовни седници на месечна основа и 3 

вонредни седници, како резултат на потребата од подршка на оперативните функции. 

Надзорниот одбор го надгледува и советува Управниот одбор  за неговите активности на 

управување. Стратешките 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 преминаа во надлежност 

на Надзорниот одбор – како на пример именувањето и разрешувањето на членовите на 

Одборот за ревизија. 

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. Во насока на интернационалните активности на Банката, 

Надзорниот одбор има соодветен број на членови со долготрајно интернационално 

искуство, а исто така има соодветен број на независни членови. Согласно локалната 

регулатива и принципите на доброто корпоративно управување, Надзорниот одбор 
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најмалку еднаш годишно поднесува извештај за работењето до Собранието на Банката, 

колективно и од аспект на поединечни членови. 

 
Табела бр. 6 Членови на Надзорен одбор на Банката 

Член  Основна дејност Членови на Надзорен одбор и други членства 

Сава Иванов Далбоков 

Година на раѓање: 1973  

Прво назначување: 

11.2010  

Термин на истекување: 

02.2017 

Член на Управниот 

одбор на 

Steiermärkische 

Bank und 

Sparkassen AG 

Претседател на НО на 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 Банк АД Подгорица, Црна Гора 

Валбурга Зајдл 

Година на раѓање: 1973 

Прво назначување: 

11.2008  

Термин на истекување: 

02.2017 

Директор на 

Управување со 

стратешки ризик 

Steiermärkische 

Bank und 

Sparkassen AG 

Заменик-Претседател на НО на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје 

Член на Одбор за ревизија на С лизинг Србија, Белград 

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 на 

Steiermärkische 

Bank und 

Sparkassen AG 

Член на НО на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

Нема членство и не е директор 

Славиша Којиќ  

Година на раѓање: 1978 

Прво назначување: 

05.2015  

Термин на истекување: 

02.2017 

Директор – 

Управување со 

банки, Сектор за 

стратегија во ЈИЕ и 

деловен развој  

Steiermärkische 

Bank und 

Sparkassen AG 

Член на НО на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје  

Член на Одбор за ревизија на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје 

Член на Одбор за ревизија на Шпаркасе Банка АД 

Сараево 

 

Кристијан Поленак 

Година на раѓање: 1970 

Прво назначување: 

05.2011  

Tермин на истекување: 

02.2017 

Управувачки 

партнер во 

Адвокатско 

друштво Поленак 

 

Независен член на НО на Шпаркасе Банка Македонија 

АД Скопје 

Нема членство и не е директор 

Бранко Азески 

Година на раѓање: 1962 

Прво назначување: 

05.2011 

Tермин на 

истекување: 02.2017 

Претседател на 

Стопанска комора 

на Македонија 

Независен член на НО на Шпаркасе Банка Македонија 

АД Скопје 

Генерален извршен директор - Здружение на граѓани 

Асоцијација за ГС1 стандарди ГС1 Македонија Скопје 

 

 

https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/Home
https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/Home
https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/Home
https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/Home
https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/Home
https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/Home
https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/Home
https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/Home
https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/Home
https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/Home
https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/Home
https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/Home
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За 2016 година на независните членови на Надзорен одбор, по основ на надоместок на 

присуство на седници исплатен е бруто износ од 422.218,00 денари. На останатите 

членови Банката не исплатува надоместоци по било кој основ. 

 

Одбор за ревизија  
Одборот за ревизија во текот на 2016 година одржа 4 седници. Одборот за ревизија го 

следи финансиското сметководство, вклучувајќи ги и сметководствениот процес и 

ефикасноста на системот на внатрешните контроли, управувањето со ризици, а особено 

на ефикасноста на системот на управувањето со ризикот, како и ефикасноста на 

системот на внатрешна ревизија, усогласеноста и ревизија на годишните финансиски 

извештаи. Одборот ја разгледа документацијата во врска со годишните финансиски 

извештаи и ги анализира ревизорските извештаи на независната ревизорска куќа. Во 

текот на 2016 година, на членот Ханс Лудвиг Диксер му беше продолжен мандатот 

односно беше ре-именуван на истата позиција со нов мандат до 2020 година.  

За 2016 година на независните членови на Одбор за ревизија, по основ на надоместок 

на присуство на седници исплатен е бруто износ од 166.665,00 денари. На останатите 

членови Банката не исплатува надоместоци по било кој основ.  

 
Управен одбор 
Управниот одбор на Банката се состои од три члена, со јасно дефинирани и 

разграничени надлежности и одговорности. Управниот одбор ги спроведува своите 

активности согласно правната рамка и групациските стандарди.  

Вкупните бруто примања на членовите на Управен одбор за 2016 година изнесуваат 

25.128.420,00 денари.  

  
Табела бр. 7 Членови на Управен одбор на Банката 

Член Основна дејност Области на одговорност и основни деловни 

активности 

Глигор Бишев 

Година на раѓање: 1958 

Прво назначување: Мај 2013  

дата на истекување: Мај 2018 

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: Декември 2012  

дата на истекување: Декември 2018 

Член на Управниот Одбор 

на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје 

 

 продажба-управување со правни лица: 

 управување со имот и безбедност; 

Дамир Иваштиновиќ 

Година на раѓање: 1979 

прво назначување: Јуни 2015   

дата на истекување: Јуни 2020 

Член на Управниот Одбор 

на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје 

 управување со ризик;  

 контрола на усогласеност со прописи;  

 организација и ИТ; 

 процесирање; 

 правни активности; 
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Други Одбори и тела на Банката 
Надзорниот и Управниот одбор ги имаат воспоставено следниве постојани одбори – 

Одбор за управување со ризици, Одбор за надгледување на ИТ (ОНИТ), Комитет за 

оперативна ликвидност (ОЛК), АЛКО, Одбор за ревизија и Комисија за именување и 

наградување. Редовните извештаи доставени до Управниот Одбор и Надзорниот Одбор 

содржат конкретни информации за работата на комисиите во текот на претходната 

година. 

 

14. ИНФОРМАТИВНА СИГУРНОСТ 

Воспоставениот систем на организационите и технички мерки во Банката 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 текот на 2016 НБРМ издаде насоки и препораки за само-оценувањето и анализа на 

ризиците поврзани со компјутерските напади во дигиталниот простор за да се утврди 

подготвеноста и да се подобри свесноста и воопшто управувањето со ваков тип на 

закани во банките.  

 

Прoцесот на само-оценка во Банката покажа дека агрегатното ниво на инхeрентниот 

ризик во однос на дигиталниот (cyber) простор е умерен односно Банката има 

воспоставено систем на интерни контроли за постигнување на основнoто ниво на 

подготвеност при што ризиците се соодветно идентификувани и управувани. 

 

 

                                                                                      Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

                                                                                  Управен Одбор 

 

                                                                                     


