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Врз основа на член 29, а в.в. со 49 став 2 од Статутот на Шпаркасе Банка 

Македонија АД Скопје, Собранието на акционери на Банката, на седницата одржана на 
ден 30.04.2013 година донесе  
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка 
Македонија АД Скопје за 2012 година, колективно и од аспект на поединечните 

членови  
 
 

1. Се усвојува Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка 
Македонија АД Скопје во 2012 година, колективно и од аспект на поединечните 
членови. 

2. Извештајот за работата на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД 
Скопје за 2012 година, колективно и од аспект на поединечните членови  е прилог 
и составен дел на оваа Одлука. 

3.  Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето. 

 
 
 
 
 

 
ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје 

      Собрание на акционери 
                                                           Претседавач 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ВО 2012 ГОДИНА, 

КОЛЕКТИВНО И ОД АСПЕКТ НА ПОЕДИНЕЧНИТЕ ЧЛЕНОВИ 
 

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

1. Членови на Надзорниот одбор 

Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје го сочинуваат шест 
членови, за кои Гуернерот на Народната банка има издадено претходна согласност 
согласност за именување на членови на Надзорниот одбор. Надзорниот одбор за започна 
работната 2012 година во следниот состав: 

- М-р Сава Далбоков – Претседател на Надзорниот одбор 
- М-р Франц Кербер – Заменик-Претседател на Надзорниот одбор 
- Д-р Кристијан Шеландер – Член на Надзорниот одбор 
- М-р Валбурга Зајдл – Член на Надзорниот одбор 
- Кристијан Поленак – Независен Член на Надзорниот одбор 
- Бранко Азески – Независен Член на Надзорниот одбор 

Собранието на акционери, на вонредната седница одржана на 31.05.2012 година, 
го разреши од должност членот на НО д-р Кристијан Шеландер, и за негов наследник го 
именуваше м-р Ханс-Лудвиг Диксер, со мандат од четири години.  
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Во следната табела се прикажани сите членови на НО, со нивната возраст, главно 

занимање и членување во други одбори. 
Член Главно занимање Членство во други одбори 

Сава Далбоков 
Возраст: 39  
Именуван: Ноември 2010  
Мандат до: Јануари 2013 

Член на УО
Steiermärkische Bank und 
Sparkassen AG, Graz 
 
 

Претседател на НО на 
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 
Заменик‐Претседател на НО  
Erste Bank AD, Novi Sad 
Заменик‐Претседател на НО  
Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka 
Претседател на НО  
Sparkasse Bank d.d., Sarajevo 
Заменик‐Претседател на НО  
Sparkasse Bank d.d., Ljubljana 

Франц Кербер 
Возраст: 59  
Именуван: Ноември 2008  
Мандат до: Јануари 2013 

Заменик Претседател на 
УО 
Steiermärkische Bank und 
Sparkassen AG, Graz 
 

Заменик‐Претседател на НО  
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 
Член на УО  
Höller Privatstiftung, Graz 
Член на НО  
Bankhaus Krentschker & Co AG, Graz 
Заменик‐Претседател на НО 
S IMMO AG, Vienna 
Заменик‐Претседател на НО 
 of Sparkasse Bank d.d., Sarajevo 
Член на НО 
Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka 

Валбурга Зајдл 
Возраст: 40  
Именуван: Ноември 2008  
Мандат до: Јануари 2013 

Директор за Стратешко 
управување со ризици 
Steiermärkische Bank und 
Sparkassen AG, Graz 

Член на НО
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 
Член на Совет S Leasing Serbia 
Член на Одбор за ревизија  
Sparkasse Bank d.d., Sarajevo 
Член на одбор за управување со ризици 
Austrian Savings Banks Joint Liability 
Association 

Ханс Лудвиг Диксер 
Возраст: 45  
Именуван: Мај 2012  
Мандат до: Август 2016 

Директор за Финансии
Steiermärkische Bank und 
Sparkassen AG, Graz 

Член на НО
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

Кристијан Поленак 
Возраст: 43  
Именуван: Мај 2011  
Мандат до: Јануари 2013 

Управувачки партнер
Адвокатско друштво 
Поленак 
 

Независен член на НО
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

Бранко Азески 
Возраст: 51  
Именуван: Мај 2011 
Мандат до: Јануари 2013 

Претседател на 
Стопанска комора на 
Македонија  

Независен член на НО
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

Кристијан Шеландер 
Возраст: 59  
Именуван: Ноември 2008  
Мандат до: Август 2012 

Директор на сектор за 
Steiermärkische Bank und 
Sparkassen AG, Graz 

Член на НО
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 
Член на НО 
Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka 
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2. Работење на Надзорниот одбор во 2011 година 
 

Во извештајниот период Надзорниот одбор одржа 20 седници, од кои 12 редовни 
месечни седници и 8 вонредни – како поддршка на оперативното работење на Банката.  

Надзорниот одбор расправаше за значајни прашања од делокругот на работењето 
на Банката, месечно ја разгледуваше ликвидноста и економско-финансиската состојба, 
превземаше соодветни мерки за заштита на капиталот на Банката и за наплата на 
нефункционални кредити. 

Членовите на Надзорниот одбор на месечна основа ги разгледуваа резултатите од 
работењето на Банката, работењето на Управниот одбор и Одборот за управување со 
ризици, додека на квартална основа им беа доставувани и извештаите за работењето на 
Службата за внатрешна ревизија, Одборот за ревизија, Контрола на усогласеноста со 
прописите, Службата за спречување перење пари и финансирање тероризам, ОСИС, 
Одборот за надгледување на ИТ, како и извештаите за следење на кредитен, оперативен, 
ликвидносен, пазарен и валутен ризик. 

Согласно законските промени и поддршката на оперативното работење – во 
насока на дефинираната стратегија, Надзорниот одбор вршеше тековно ревидирање и 
усогласување на следните Политики и интерни акти:  

- Политиката за управување со пазарен ризик 
- Политиката за управување со валутен ризик 
- Политика за управување со оперативен ризик 
- Кредитна Политика 
- Политика за СППФТ 
- Процедура за ИТ ревизија 
- Воведување нивоа на одлучување и овластување носители на нивоа 
- Воведување нова организациска шема 
- Политика за управување со ликвидносен ризик 
- Политика за управување со каматен ризик 
- Политика-Методологија за исправка на вредност 
- Насоки за одобрување кредити – Правни лица 
- Насоки за одобрување кредити – Физички лица 
- Политика за набавки 

 
Во врска со органзиациските промени во текот на 2012 година, усвоена беше нова 

организациска шема (25.07.2012), и беа спреоведени соодветни измени на Статутот на 
Банката. На седницата одржана на 17.02.2012, НО го разреши претседателот на УО 
Срѓан Крстиќ, а на седницата одржана на 10.04.2012 донесе одлука за разрешување на 
членот на УО Владимир Ефтимоски, и воедно за именување на Претседателот на НО 
Сава Далбоков за вршител на должност член на УО. Со одлука на НО, за членови на УО 
беа именувани Драган Илиевски, на 09.10.2012, и Саша Боко на 18.10.2012. На седницата 
одржана на 25.10.2012 година, членот на УО Александра Радиќ беше именувана за 
Претседател на УО. 

 
Во текот на 2012 година, НО свика Годишно собрание на акционери за 31.05.2012 

година, како и две вонредни акционерски собранија – за 21.01.2012 година, кога беше 
одобрено зголемувањето на капиталот, и за 23.11.2012 година, кога Собранието ги 
продолжи мандатите на членовите на НО, и Герхард Фабиш беше именуван за член на 
НО, на местото на Франц Кербер (оваа одлука стапи на сила во 2013 година, по 
добивањето на претходна согласност од Гувернерот на Нардоната Банка).  
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3. Извештај за работата на Надзорниот одбор од аспект на поединечните 
членови 
 

 М-р Сава Далбоков (Претседател) – член на Управниот одбор во Steiermärkische 
Bank und Sparkassen AG - со богатото банкарско искуство стекнато во регионот на 
Централна и Источна Европа, го даде следниот придонес во стратешкиот развој на 
Банката: 
Поддршка и надзор на имплементацијата на деловната стратегија, согласно 
целокупниот деловен модел и филозофија на Групацијата Ерсте Шпаркасе: фокус 
на банкарството на мало и правни лица од средна големина; имплементација на 
темелно управување со ризици и деловни принципи, со јасна ориентација кон 
долгорочни одржливи резултати. 
Поттикнување на соработката и размената (на искуства, системи, производи и 
кадар) во рамки на банките членки на Ерсте Шпаркасе Групацијата, на начин кој и 
овозможува на Банката да извлече корист од потврдените  искуства и решенија на 
Групацијата. 
Потврди дека клучните менаџерски позиции на локално ниво, особено Управниот 
одбор на Банката, се пополнети со кандидати кои најсоодветно би ги 
имплементирале стратешките планови на Steiermärkische за ШБМ, како и да 
придонесат за финансиски зајакнување и зголемување на сигурноста на ШБМ.  
Потврди дека Банката одржува перманентно високо ниво на усогласеност и 
респонзивност со локалната регулатива, пред се со регулативата која произлегува 
од Народната Банка, како и соодветните групациски стандарди.  
Тој беше назначен за вршител на должност член на УО, во период од шест 
месеци, во кој период беше изземен од процесот на одлучување на НО – согласно 
Законот за банки. 

  
 М-р Франц Кербер (Заменик Претседател) – член на Управниот одбор во 

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG - долгогодишното банкарско искуство и 
придржувањето кон принципите на стабилност, сигурност и доверливост, се 
отсликуваа во неговите интенции за поставување на Банката како сигурен партнер 
за клиентите. Активно ги следеше трендовите на економски развој на земјата и 
Банката, воедно. Во периодот кога Сава Далбоков ја вршеше должноста член на 
УО, го презема организирањето и водењето седници на НО. 

 Д-р Кристијан Шеландер (Член) – Директор на интернационален оддел во 
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG - преку посветено и редовно учество во 
работењето на Надзорниот одбор, активно го следеше целокупното работење на 
Банката, а сособено со посебен интерес за нефункционалните кредити, трошоците 
од работењето на Банката, ликвидноста на Банката, структурата на клиентската 
база и начинот на нејзино сегментирање согласно стандардите на Групацијата. 

 Д-р Валбурга Зајдл (Член) – Директор на одделот за стратешко управување со 
ризици во Steiermärkische Bank und Sparkassen AG - како одговорно лице и експерт 
во областа на управуавњето со ризици во STSP, придонесе во дефинирањето на 
приоритетите во ризиците и имплементацијата на матриците за резервации. 

 Кристијан Поленак (Независен член) –  Партнер во Адвокатско друштво 
„Поленак“ - активно придонесе во работењето на Надзорниот одбор, особено со 
богатото искуство од областа на правото и правната регулатива.  
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 Бранко Азески (Независен член) – Претседател на Стопанска Комора на 

Македонија – ревносно учествуваше во работењето на Надзорниот одбор и ги 
пренесе состојбите и искуствата од областа на стопанството во Република 
Македонија. 

 М-р Ханс Лудвиг Диксер (Член, назначен на 31.05.2012) – Директор на Секторот 
за финасии и финасиска контрола во Steiermärkische Bank und Sparkassen AG – со 
длабоко разбирање за групациската стратегија и веќе востановена тесна 
соработка со ШБМ. Го споделуваше неговото искуство во финансиските функции, 
како и стратешкиот и деловен модел на Steiermärkische Bank und Sparkassen AG. 
    

 
  

  НАДЗОРЕН ОДБОР 
    Претседател 
Сава Далбоков 

 


