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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 30.04.2013 година, донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 

 

1. Во Пречистениот текст на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје донесен 
на 22-то Собрание на банката на 23.11.2007 година; Статутарната одлука за измени и 
дополнувања  на Статутот на Банката донесена на 23-то редовно Собрание на Банката 
на 30.05.2008 година; Статутарна одлука за измени и дополнувања на Статутот на 
Банката донесена на 24-то Собрание на Банката на 27.11.2008 година; Статутарна одлука 
за измени и дополнувања на Статутот на Банката донесена на 25-то редовно Собрание 
на Банката на 14.05.2009 година; Статутарна одлука за измени и дополнувања на 
Статутот на Банката донесена на 26-то Собрание на Банката на 03.12.2009 година, 
Статутарната одлука за измена на Статутот на Банката донесена на 27-то редовно 
Собрание на Банката на 22.04.2010 година, Статутарна одлука за измена на Статутот на 
Банката донесена на 29-то Собрание на Банката на 25.05.2011 година, Статутарна одлука 
за измена на Статутот на Банката донесена на 30-то Собрание на Банката на 28.10.2011 
година, Статутарна одлука за измена на Статутот на Банката донесена на 31-то Собрание 
на Банката на 12.01.2012 година, Статутарна одлука за измена на Статутот на Банката 
донесена на 32-то Собрание на Банката на 31.05.2012 година и Статутарна одлука за 
измена на Статутот на Банката донесена на 33-то Собрание на Банката на 23.11.2012 
година спроврдени се следниве измени и дополнувања: 

- Во член 6 став 1  потточка 12 зборовите „(меници, чекови, сертификати за 
депозит)“ се бришат.  

- Во член 6 став 1  потточка 16 се бришат зборовите „по налог и за сметка на 
клиенти“ и се менуваат со „за клиенти и/или инвестициско советување на 
клиенти;“.  

- Во член 6 став 1  потточка 17 се менува и гласи: „17. давање на услуги на чување 
на имот на инвестициски и пензиски фондови;“ 

- По член 6 став 1 потточка 18 се додаваат нови две алинеи кои гласат: „а) чување 
на хартии од вредност за клиенти; и б) советување на правни лица во врска со 
структурата на капиталот;“   

- Во член 9 се додава нов став 4 кој гласи „Почетниот капитал и сите натамошни 
зголемувања на почетниот капитал не може да се намалуваат преку враќање на 
уплатените влогови на акционерите.“, а ставот 4 станува став 5.   

- Во член 12 ставот еден се брише и се менува со “Банката формира резерва со 
рспределба на добивката на Банката врз основа на одлука донесена од страна на 
Собранието на Банката, а во висина која не може да биде помала од 5% од 
добивката се додека резервата на Банката не достигне износ еднаков на 1/10 од 
почетниот капитал на Банката.“ 

- Во член 47 и член 66, броевите „1-7“ се менуваат со „1-8“ 



 
СОБРАНИЕ НА 
АКЦИОНЕРИ 

 

Бр.    

Датум: 30.04.2013 

Стр. 3/5 

 
- Во член 49 став 1 потточка 21 бројот „1.000.000“ се заменува со „3.000.000“ 

- Во член 65 став 3 бројот „3 (три)“ се менува со „4 (четири)“. 

- Се менува член 65 ставовите 4  и 5 и истите сега гласат: 

„Со Одлука на Надзорниот одбор на Банката, се определуваaт Членовите и  
Претседателот на Управниот одбор на Банката. Претседателот на Управниот одбор ги 
надгледува и координира активностите на Управниот одбор и целокупното работење на 
Банката. 

Со одлука на Надзорниот одбор се врши поделба на надлежностите меѓу Претседателот 
и останатите членови на Управниот одбор на Банката, по одделни сегменти од 
работењето на Банката како што следи:  

 Претседателот на Управниот одбор е надлежен за продажните активности - 
работењето со физички лица, за управувањето со средства (ликвидност), за 
маркетинг и комуникациите, за човечки ресурси и за координација на Кабинетот на 
Управниот одбор и Внатрешната ревизија;  

 еден член на Управниот одбор е надлежен за управувањето со ризиците, за 
спречување перење пари, за организација и ИТ и за правни работи; 

 другиот член на Управниот одбор е надлежен за продажните активности -
работењето со правни лица;  

 третиот член на Управниот одбор е надлежен за сметководство и контрола, 
позадинските активност (процесирање) и за управување со имот и безбедност.“ 

- Се менува член 71 и истиот сега гласи: 

„Во однос на трети лица, во зависност од проблематиката и барањата за застапување,  
Банката е застапувана од: 

 Претседателот на Управниот одбор самостојно; 
 Претседателот и член на Управниот одбор; 
 Во отсуство на Претседателот на Управниот одбор заеднички два члена на 

Управниот одбор, односно еден член на Управниот одбор и лице со посебни права 
и одговорности кое е назначено со посебна Одлука од Управниот одбор. 

За време на отсуство на Претседателот и еден или двајца од членовите на Управниот 
одбор, Банката ја застапуваат и актите ги потпишуваат или присутниот/те член/ови на 
Управниот одбор или директорите/одговорните лица на организационите делови со кои 
раководат.“ 

- Се менува член 72 ставот 3, и истиот сега гласи: 

„Управниот одбор полоноважно расправа и одлучува единствено доколку на седницата се 
присутни најмалку двајца членови. Управниот одбор одлуките ги донесува со мнозинство 
од гласовите од членовите, освен во случај кога на седницата присуствуваат само два 
члена, кога одлуките се донесуваат едногласно. Во случај на поделба на гласовите на 
членовите на Управниот одбор, гласот на Претседателот е одлучувачки. Позитивно 
мнозинство за донесување на одлуки се смета за валидно, единствено доколку гласовите 
на двајцата, надлежниот член на одборот за проблематиката која е предмет на 
одлучување и на Претседателот на Управниот одбор, се позитивни. Во спротивно, 
одлуката се донесува од повисоко ниво на одлучување.“ 
 

- Во член 77 став 3 алинеа 2 зборовит „Одговорно лице на“ се менуваат со „Член на 
Управен одбор во чија надлежност е“. 
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- Во член 83 став 7 потточка 3 зборот „односно“ се менува со зборот „или“ 

- Во член 83 став 7 потточка 7 се додава нова реченица која гласи „По ислучок, лице 
кое е член на надзорен одбор на подредено лице на Банката, може да биде член 
на Надзорен одбор, Одбор за управување со ризици, Одбор за ревизија и на 
Управниот одбор на Банката;“ 

- Во член 83 став 7 се додава нова потточка 8 која гласи „8. Лице кое за кривичните 
дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и 
стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните 
дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, 
компјутерски фалсификат, употреба на исправа со невистинита содржина и 
надриписарство од Кривичниот законик е осудено со правосилна судска пресуда 
на безусловна казна затвор над шест месеци, се додека траат правните последици 
од пресудата.“ 

4. Собранието го овластува Надзорниот одбор на Банката да врши измени и 
дополнувања на оваа одлука на барање на Народната Банка на Република Македонија. 

5. Собранието го овластува Надзорниот одбор на Банката да изготви пречистен текст на 
Статутот на Банката. 

6. Оваа Одлука влегува во сила по добивањето на согласност од Гувернерот на 
Народната Банка на Република Македонија. 

 
 

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје 
         Собрание на акционери 

                                                                        Претседавач 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

кон одлуката за измена и дополнување на Статутот на Шпаркасе Банка Македонија 
АД Скопје 

 

Измената и дополнувањето на Статутот во Предлог – одлуката има за цел да се усогласи 
Статутот на Банката со зголемениот број на членови на Управниот одбор како и 
регулаторните измени во Законот за банките, Законот за трговските друштва и Законот за 
работни односи. 

Во делот на финансиските активности, во делот за намалување на почетниот капитал, во 
дефиницијата на кривичните дела кои се неспоиви со статусот член на орган на Банка 
или лице со посебни права и обврски во Банката, во критериумите според кои член на 
Надзорен одбор на подредено лице на Банката може да биде лице кое е член на 
органите на банката, како и кај зголемување на лимитот на изложеност кон поврзани лица 
со Банката во надлежност на Надзорниот одбор, се врши измени и дополнувања заради 
усогласување со последните измени на Законот за банките (Сл.весник на РМ бр.26 од 
20.02.2013 година). 

Измените на Статутот во врска со резервата на Банката се всушност усогласување на 
Статутот со последните измени и дополнувања на Законот за трговските друштва 
(Сл.весник на РМ бр.166 од 26.12.2012 година). 

Останатите предложени измени претставуваат усогласување на одредбите на Статутот 
со измените на Законот за работните односи, како и со работењето на Банката. 

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. 

 
 
 
 


