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 1.ОДГОВОРНИ ЛИЦА 
 

1.1.Податоци  за лицата одговорни за информациите содржани во Проспектот 
 
 
Членови на Управниот одбор на Централна кооперативна банка АД Скопје 

 
1.Неделин Валчев –Претседател  
2. Орце Трајковски – член 
 
 
 
 
 

1.2. Изјава од горенаведени одговорни лица 
 

 „Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои 
располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме 
дека сите податоци од овој проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на 
имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на 
издавачот, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци 
кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој проспект”;  
  
 

 
  

 
 
 
  
 
Членови на Управен Одбор 

 
1.Неделин Валчев – Претседател 

______________________ 
 
2.Орце Трајовски – член 

_______________________ 
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2. Податоци за овластениот  учесник на пазарот на хартии од вредност кој го 
изготвил проспектот  
 
Централна кооперативна банка АД Скопје-Служба за работа со хартии од вредност со 
седиште на ул.Градски ѕид број 9 локал 5, 1000 Скопје, Р.Македонија 
 
2.1 Банка на издавачот  
 
Централна кооперативна банка АД Скопје 
Седиште:ГРАДСКИ ПАРК,  Национална арена Филип II Македонски ,  1000 Скопје, 
Р.Македонија 
  
3. Податоци за ревизорите  
3.1. Назив и седиште на друштвата за ревизија кои вршеле ревизија на 
финансиските извештаи на друштвото во последните три години 
 

- Друштво за ревизија Грант Торнтон ДОО, ул.М.Х. Јасмин 52 V -1/7 1000 Скопје, за 
финансиските извештаи за 2010 и 2011 година. 

- Друштво за ревизија, консалтинг и даночни услуги Дилоит ДОО Скопје, ул. 
Теодосиј Гологанов 28, 1000 Скопје, за финансиските извештаи за 2012 година. 
 

3.2.Податоци за причините поради кои дошло до промена на друштвото за ревизија 
во текот на последните три години (друштвото не е повторно избрано, се откажало  
или е отповикано од страна на друштвото односно дошло до раскинување на 
договорот за вршење на ревизија било од едната или од другата страна) доколку 
тие причини би можеле да имаат материјално значење.  

 

Согласно член 105 од Законот за банки (Сл. весник  бр.67/2007, 90/2009, 67/2010 и 
26/2013),  едно исто друштво за ревизија може да изврши најмногу пет последователни 
ревизии на годишните финансиски извештаи на една банка, бидејќи Друштво за ревизија 
Грант Торнтон ДОО изврши пет последователни ревизии, заради исполнување на 
законската обврска е избрано ново друштво за ревизија.  
  

3.3 Информации добиени од трети лица и извештаи од експерти и изјава за било 
каков интерес  
Во проспектот не е вклучен извештај од трето лице-експерт. 

     

 4. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барање   
 
Барањето за котација се однесува на 553087 обични акции издадени од Централна 
кооперативна банка АД Скопје со номинална вредност од  41,2069 ЕУР. 
 
5.Податоци за издавачот и капиталот на издавачот  

 
5.1. Назив и седиште на издавачот   
Централна кооперативна банка АД Скопје,  е со седиште на адреса ГРАДСКИ ПАРК,  
Национална арена Филип II Македонски ,  1000 Скопје, Р.Македонија 
  
Тел. (02) 3 249-300, Факс (02) 3 249-377 
  
 
5.2. Тековна состојба од Трговскиот регистар   
Тековна состојба непостара од три дена – во прилог. 
Датум на основање на Банката: 05.12.1992 година  
Матичен број на Централна кооперативна банка АД Скопје е 4640063. 
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5.3. Износ на вкупен капитал, поодделни родови на акции со нивните  главни 
карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност на секој род  
  
 
5.3.1 Податоци за капиталот 
  

податоци за капиталот 
 

состојба:              
31.12.2010 г                                                                 
/во 000 мкд 

состојба:              
31.12.2011 г                                                                 
/во 000 мкд 

состојба: 
            31.12.2012 г                                                                

/во 000 мкд/ 

- запишан капитал: 804172 1397967 1397967 

- премии од акции: 524 524  524 

- сопствени акции: - - - 

- Други сопственички 
инструменти 

- -    - 

- ревалоризациски 
резерви; 

28917 21576 - 
 - 

-останати резерви 5355 16551 17827 

- задржана добивка / 
(акумулирана 
загуба) 

5929 (42742) (64707)  

Вкупно капитал и 
резерви: 

844897 1393876 1351611  

 
 
 
5.3.2 Податоци за поодделни родови на  хартии од вредност, номиналната вредност 
и вкупниот номинален капитал 
 

 Со состојба 
31.12.2010г 

Со состојба 
31.12.2011г 

Со состојба 
31.12.2012 г 

Вкупен број на хартии од 
вредност: 

319143 
 

553.087 553.087 

- обични акции: 
319143 

 
553.087 553.087 

- приоритетни 
партиципативни акции: 

/ / / 

- приоритетни 
кумулативни акции: 

/ 
 

    /       / 

номинална вредност на 
хартиите од вредност 

41,2069 EUR 
 

  41,2069 EUR 41,2069 EUR 

Вкупен номинален капитал 
13.150.893,6867 

EUR 
22.791.000,70 

EUR 
22.791.000,70  

EUR 

Основна главнина-
запишана во Централниот 

регистар на РМ 

804.172.275,00 
денари 

1.397.967.480,00 
денари 

1.397.967.480,00 
денари 
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5.4 Одредби од статутот кои ги регулираат промените во капиталот на издавачот и 
правата кои произлегуваат од различните родови на акции   
 
 
Извадок од Статутот на Централна кооперативна банка АД Скопје 
 
 
,, IV.ВИСИНА НА ПОЧЕТЕН КАПИТАЛ (ОСНОВНА ГЛАВНИНА)  

Член 9 
(1) Почетниот капитал (основна главнина) на Банката изнесува 1.397.967.480,00 денари. 
(2) Почетниот капитал (основната главнина) на Банката се состои од вкупно 553.087 
обични акции со право на глас, со номинална вредност од 41.2069 ЕУР за една акција. 
(3) Една акција со право на глас носи право на еден глас во Собранието на Банката. 
(4) Банката може да издава обични акции со право на глас. 
 
Зголемување на почетниот капитал (основната главнина) 

Член 10 
(1) Почетниот капитал (основната главнина) на Банката може да се зголеми со: 
- влогови; 
- со условно зголемување на основната главнина; 
- со одобрен капитал и 
- од средствата на Банката. 

(2) Зголемување на почетниот капитал се врши со одлука на Собранието на Банката, која 
одлука се носи со 2/3 мнозинство од акциите со право на глас претставени во 
Собранието. 

Член 11 
Зголемување на почетниот капитал (основната главнина) со влогови може да се врши 
само со издавање на нови акции. 
 

Член 12 
Управниот одбор по добиена согласност од Надзорниот одбор на Банката може најмногу 
за пет години по уписот во Трговскиот регистар на измената на Статутот, односно за пет 
години по уписот на Одлуката за измена на овај Статут во Трговскиот регистар, преку 
издавање на нови акции врз основа на влогови, да го зголеми почетниот капитал 
(основната главнина) до определен номинален износ (одобрен капитал), во согласност со 
закон. 

Член 13 
Зголемувањето на почетниот капитал (основната главнина) може да се изврши условно, 
во случаи, од причини, цели и на начин определен во Одлуката на Собранието на 
акционери, а согласно Законот за трговски друштва и останата регулатива која се 
однесува на овој начин на зголемување на почетниот каптитал (основна главнина). 
  
 Член 14 
Зголемувањето на почетниот капитал (основната главнина) со средства на Банката може 
да се изврши со издавање на нови акции. 

 
Член 15 

Новите акции издадени во согласност со закон, овој Статут или Одлуката на Собранието 
на Банката за зголемување на почетниот капитал (основната главнина) на Банката, 
учествуваат во добивката за онаа година во која е извршено зголемувањето на основната 
главнина. 
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Намалување на почетниот капитал (основната главнина) 

 
Член 16 

(1) Под услови и во случаи определени со закон, почетниот капитал (основната главнина) 
на Банката може да се намали, но намалениот почетен капитал (основна главнина) не 
може да изнесува помалку од најмалиот номинален износ на почетен капитал на банка 
определен со закон; 
(2) Намалувањето на почетниот капитал (основната главнина) на Банката се врши преку: 
1) намалување на номиналниот износ на акциите, 
2) спојување на акции, и 
3) повлекување на акции. 
(3) Намалувањето на почетниот капитал (основната главнина) се врши со Одлука што ја 
донесува Собранието на Банката со 2/3 мнозинство од акциите со право на глас 
претставени на Собранието. 
 
 
 АКЦИИ, ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА АКЦИОНЕРИТЕ И НАЧИН НА 
РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ ПОМЕЃУ АКЦИОНЕРИТЕ 

 
Член 17 

(1) Банката издава обични акции. 
(2) Банката може да издава и акции над номиналниот износ (емисиски износ). 

 
Член 18 

(3)Банката со измена на овај Статут може да изврши поделба на акциите и истовремено 
да го намали нивниот номинален износ, да изврши спојување на акциите и истовремено 
да го зголеми нивниот номинален износ, под услов износот на основната главнина да не 
се промени. 

Член 19 
(1) Банката во согласност со закон и со овој Статут може, до износот на основната 
главнина да издава конвертибилни обврзници коишто на доверителите им даваат право 
да ги заменат за акции, во одреден период на определена опција или во кое било време 
за време на траењето на обврзницата, обврзници кои обезбедуваат право на 
првенствено купување акции коишто Банката ги издава, како и други обврзници. 
Обврзниците можат да се издадат во износ поголем од основната главнина само ако 
издавањето на обврзниците е целосно обезбедено со имот на Банката или на друг начин. 
(2) Конвертибилните обврзници од став 1 на овај член се издаваат на начин и според 
постапката кои со овај Статут се определени за издавање на акции. 
(3) Обврзниците се откупуваат во готови пари.  
 

Член 20 
(1) Банката може во согласност со закон да склучува опциски договори за купување и за 
продажба на акции и на обврзници и фјучерс договори на начин и според условите 
определени во овој Статут. 
(2) На начинот и условите под коишто Банката ги склучува опциските договори за 
купување и за продажба на акции и на обврзниците, како и на фјучерс договорите, со 
своја Одлука ги определува Надзорниот одбор на Банката, според условите за работа и 
одлучување определени во овој Статут. 

Член 21 
Секоја акција која дава право на глас, дава право на еден глас во Собранието на Банката. 
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 Член 22 
(1) Својство на акционер на Банката стекнува домашно и странско физичко и правно лице 
што стекнало акции во согласност со закон. Правата на акционерот се стекнуваат со 
денот на упис во акционерската книга, освен ако со закон поинаку не е определено. 
(2) Спрема Банката за акционер се смета секое лице запишано во акционерската книга на 
начин определен со закон. 

Член 23 
(1) Акциите се запишуваат во книгата на акции на Банката која што се води во 
Централниот депозитар за хартии од вредност во електронска форма и во која се 
запишуваат податоците определени со закон, податоците што се определени во 
Одлуката за издавање на акциите, сите оптоварувања на акциите определени со закон и 
со Статутот и забраните изречени со одлука на судот. 
(2) Промените во акционерската книга се вршат според извршениот пренос на акции со 
тргување на берза или според преносот извршен на друг начин допуштен со закон. 
(3)Иницијалниот упис на акциите и уписот на акциите издадени при зголемување на 
основната главнина во акционерската книга се врши по налог на Банката. 

 
Член 24 

(1) Акционерите на Банката ги имаат сите права, обврски и одговорности, утврдени со 
позитивните прописи на РМ и овој Статут. 
(2) Акционерите имаат право и обврска да управуваат со Банката. 
(3) Акционерите на Банката ги имаат следните права: 
1) право на учество и одлучување во Собранието на Банката; 
2) право на дивиденда; 
3) право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на 
Банката; 
4) право на информирање за состојбата на Банката; 
5) право на заштита на правата од акционерство пред судовите и други државни органи и 
6) други права утврдени со прописи и со овој Статут. 
(4) Акционерите одговараат за обврските на Банката ако: 
1) ја злоупотребат Банката како правно лице за да постигнат цели што се забранети; 
2) ја злоупотребат Банката за да им нанесат штета на нејзините доверители; 
3) спротивно на закон располагаат со имотот на Банката како со свој сопствен имот; 
4) во своја корист или во корист на кое било друго лице го намалиле имотот на Банката, а 
знаеле или морале да знаат дека Банката не е способна да ги изврши своите обврски 
спорема трети лица. 

Член 25 
(5)Акционерите на Банката, со исклучок на случаите определени со закон, не одговараат 
за обврските на Банката, а сносат ризик во висина на својот основачки влог. 
 

Член 26 
Својство на акционер престанува со денот на бришење од акционерската книга на 
Банката. 
 

Член 27 
(1)Споровите мегу акционерите на Банката се решаваат спогодбено, со посредување на 
Надзорниот одбор на Банката. 
(2) Споровите мегу акционерите на Банката кои не можат да се решат спогодбено, ќе се 
решаваат по арбитржен пат, а доколку не можат да се решат ни по арбитражен пат ќе се 
решаваат по судски пат.” 
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5.5 Промени во структурата на капиталот за последнити три години   

 

 Со состојба 
31.12.2010г 

Со состојба 
31.12.2011г 

Вкупен број на хартии од вредност: 
319143 

 
553.087 

- обични акции: 
319143 

 
553.087 

- приоритетни акции: / / 

номинална вредност на хартиите од 
вредност 

41,2069 EUR 
 

  41,2069 EUR 

 
Промена во структурата на капиталот има во 2011 година која е настаната по завршена  
статусна промена присоединување на Статер Банка А.Д. Куманово кон Централна 
кооперативна банка А.Д. Скопје. Во тој процес беа издадени 233.944  обични акции од 14-
тата емисија кои беа наменети за акционерите на Статер банка АД Куманово. 
Присоединувањето беше завршено на 03.01.2011 година, со запишување на статусната 
промена во трговскиот регистар на ЦРМ.  
 
5.6 Должнички конвертибилни хартии од вредност   

 
Централна кооперативна банка АД Скопје нема издадено Должнички конвертибилни 
хартии од вредност 
 
 
5.7 Акционери кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас   
 
Акционери над 5% со состојба 31.12.2012 година: 
 
Централна кооперативна банка заедно со поврзаното лице, поседува 497838 обични 
акции или 90,01% од вкупниот капитал на Банката. Само Централна кооперативна банка 
поседува 483121 обична акција или 87,35% од вкупниот капитал на Банката. 
 

5.8 Учество во други трговски друштва  

 Банката нема учество во капиталот на други друштва што може да има значително 
влијание на проценката на неговите средства и обврски, финансиската положба или 
добивките и загубите. 

 
5.9 Ревидирани финансиски извештаи    
 
Во прилог на проспектот се ревидираните финансиски извештаи за 2010 и 2011 година, 
како и финансискиот извештај за 2012 година, кој во моментот на доставување на 
проспектот не е усвоен од собранието, поради тоа што Годишното собрание на 
акционерите на банката ќе се одржи на 22 мај 2013 година. 
 
5.10 Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на издавање на 
акции заради спојувања, поделби, или понуди за преземање други друштва 
 
 Банката  не е во постапка на издавање на акции.  
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6. Податоци за деловни активности   
 
6.1 Опис на основната дејност на издавачот, наведувајќи ги главните производи и 
услуги  
Банката е правно лице чија основна дејност е прибирање на депозити и други повратни 
извори на средства од јавноста и одобрување на кредити во свое име и за своја сметка.
  

Банката е овластена да ги врши следните финансиски активности: 
 прибирање на депозити и други повратни извори на средства; 
 кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални 

трансакции; 
 кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални 

трансакции; 
 издавање и администрирање платежни срества (парични картички,чекови,патнички 

чекови ,меница);  
 финансиски лизинг; 
 менувачки работи; 
 платен промет во земјата и странство,вклучувајќи купопродажба на девизи; 
 Брз трансфер на пари; 
 издавање на платежни гаранции,авали и други форми на обезбедување; 
 изнајмување на сефови,остава и депо; 
 тргување со инструменти на пазарот на пари (меница,чекови,сертификати за 

депозит); 
 тргување со хартии од вредност; 
 управување со средства и портфолио на хартии од вредност по налог  и за сметка 

на клиенти; 
 посредување при продажба на полиси за осигурување; 
 посредување во склучување договори за кредити и заеми; 
 обработка и анализа на информации за кредитната способност на правни лица  
 економско-финансиски консалтинг; 
 други финансиски услуги утврдени со закон што може да ги врши само банка. 

 
Основни карактеристики на производи и услуги кои се продадени за последните две 
години: 
 

- Прибирање на депозити и други повратни извори на средства; 
- Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални 

трансакции; 
- Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, и 

меници); 
- Изнајмување на сефови, остава и депо; 
- Финансиски лизинг; 
- Менувачки работи; 
- Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи; 
- Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување; 
- Тргување со хартии од вредност; 
- Обработка и анализа на информации за кредитната способност на правни лица; 

 
  
  
6.2  Информација за значајни нови производи  
Банката во последниот период ја заокружи продуктната понуда наменета за население со 
воведување на нов станбен и нов автомобилски кредит, истовремено континуирано 
проширувајќи го опфатот на постоечката палета продукти. Во насока на покривање на 
потребите на три сериозни пазарни сегменти, банката понуди долгорочен наменски 
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студентски кредит за финансирање на додипломски и последипломски студии, кредити за 
подршка на индивидуални земјоделски производители и пакет на продукти наменети за 
покривање на потребите на пензионерите. Со добивање на лиценцата за работа со 
меѓународните брендови MasterCard и Maestro, банката ја надополни и комплетира веќе 
постоечката понуда на картички од брендот VISA. 
Во насока на зголемување на подршката на стопанството, банката континуирано ја 
прилагодува  понудата на продукти за правни субјекти, согласно побарувањата на 
пазарот. Во таа насока максимално е зголемена конкурентноста на постоечките кредитни 
аранжмани за правни субјекти, воведени се нови продукти, надополнети со 
комплементарни услуги од платниот промет. 
Значително се инвестира во маркетиншки активности, како за зголемување на 
спознанието за брендот Централна Кооперативна Банка така и за промоција на 
продуктната понуда на банката. 
Континуирано банката работи и на проширување на деловната мрежа од експозитури и 
банкомати со цел максимално доближување на услугата до секој клиент.     
   
6.3 Приказ на приходите остварени во последните три години 

     

  

    2012   2011   2010 

              

Приходи од камата 

  

228,060   141,753 

  

75,463 

Расходи за камата 

  -
119,079   -78,038 

  

-23,872 

 
Нето-
приходи/(расходи) 
од камата  

  

108,981   63,715   51,591 

              

Приходи од провизии 
и надомести  

  

52,135   47,631   14,565 

Расходи за провизии и 
надомести  

  

-14,435   -18,097   -4,806 

Нето-
приходи/(расходи) 
од провизии и 
надомести  

  

37,700   29,534   9,759 

              

Нето-
приходи/(расходи) од 
курсни разлики  

 

4,706   2,450   3,387 

Останати приходи од 
дејноста 

  

178,418   227,064   93,912 
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6.4 Краток приказ на степенот на зависност (доколу постои) од патенти, лиценци, 
индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни 
постапки, доколку истите се од голема важност за работењето на издавачот  
  
Банката издава MasterCard и Visa производи согласно добиените лиценци од 
меѓународни институции MasterCard WorldWide и Visa International. 
 Имено, банката во Visa е придружна членка со банка спонзор Халк банка АД Скопје, која 
опфаќа издавање на картички, како и опслужување на Visa картички на банкомати. 
Додека во MasterCard е главна членка што подразбира издавање на картички и 
опслужување на картички на банкомати и ПОС терминали. 
 
   
6.5 Информации за политиката на развојот и истражување на нови производи и 
постапки, во изминатите три години, доколку се значителни  
 

Банката континуирано работи на унапредување и усовршување на процесите врзани за 
деловно позиционирање и репозиционирање во однос на конкуренцијата, фреквентно 
следење и анализа на пазарната побарувачка, евиденција и анализа на релациите со 
постоечките и потенцијалните клиенти, како и подобрување на економската ефикасност 
на процесите. Во таа насока фокусот е на дополнително усовршување на 
информациониот софтвер, како и развивање на серија од електронски услуги кои ќе 
бидат алтернатива на сервисот од постоечката деловна мрежа и ќе ја доближат услугата 
до секој клиент.   
Во последните три години Банката, водејќи се од квантитетот, квалитетот и структурата 
на изворите на средства што ги собира (најчесто депозити, кредитни линии) на тој начин 
ја насочува својата политиката за одобрување на кредити (краткорочни и долгорочни). 
Централна кооперативна банка АД Скопје, прави напори да се прилагоди на динамичните 
движења на каматните стапки на финансискиот пазар, (како за депозитите така и за 
кредитите), пред се следејќи ја конкуренцијата на пазарот.  
Воведувањето на нови кредитните продукти и депозитни производи зависат пред се од 
моменталната стратегија, целите, буџетот како и изворите на средства.  
Како најзначајни депозитни производи воведени во претходните три години се следните:  

 ЦКБ Отворен Депозит  

 ЦКБ ХИТ Депозит   

 ЦКБ Детско Штедење 

 ЦКБ Фиксен Депозит . 
Oд палетата на кредитни производи може да се издвојат следните:  

 ЦКБ Бизнис кредит Доверба – овердрафт 

 ЦКБ Бизнис кредит ОБРТ 

 ЦКБ Бизнис кредит РАСТ 

 ЦКБ Микро земјоделски кредити 

 ЦКБ Бизнис кредит МИКРО 

 ЦКБ студентски кредити 

 Кредити за пензионери 

 ЦКБ Станбен кредит, 

 Хипотекарен потрошувачки кредит, 

 ЦКБ Автомобилски кредит 

 ЦКБ Кредит “Доверба” 

 Кредит Агро техника.  
Како пaрични картички за правни и физички лица се следните:  

 Кредитни револвинг – CCB Business Card 

 Кредитни револвинг – Visa Business Credit 

 Кредитни револвинг – MasterCard Business 
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 Дозволено пречекорување на трансакциска сметка (со дебитна картичка: CCB 
Classic Card, Visa Electron или, Maestro Card) 

 Кредитни револвинг – CCB Star Card 

 Кредитни револвинг - Visa Revolving 

 Кредитни револвинг - MasterCard Revolving 
 
6.6  Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во тек или ќе 
настанат и кои можат да имаат значително влијание на финансиската состојба на 
издавачот  
 
Банката нема судски и арбитражни постапки во тек и не се очекува да настанат а кои  
можат да имаат значително влијание на нејзината финансиската состојба. 
 
6.7 Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите три години 

 

Степен на 
образование Состојба на Структура на 

  31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 

Доктори на 
науки     1     0,5% 

Магистри на 
науки 8 11 13 7,0% 6,0% 6,0% 

Високо 
образование 67 120 148 57,0% 61,0% 67,9% 

Вишо 
образование 6 8 8 5,0% 4,0% 3,7% 

Средно 
образование 37 58 48 31,0% 29,0% 22,0% 

Вкупен број 
на вработени 118 197 218 100% 100% 100% 

 

 

6.8 Опис и вредност на значителните инвестиции во основни средства и 
вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва  
 
Вложувањата во основни средства во периодот 2011 и 2012 година се како резултат на 
ширење на деловната мрежа на Банката, отварање на нови експозитури и набавка на 
современа опрема. Во 2012 година како позначајна инвестиција е вложување во 
недвижност – деловен објект во вредност од 188.757 илјада денари. 
 Во изминатиот период, банката нема нови вложување во  хартии од вредност на други 
трговски друштва.  
 
6.9  Место и позиција на издавачот во гранката (описно) 
 

Централна Кооперативна Банка АД Скопје е акционерско друштво основано во 
Република Македонија. Банката е основана на 5 декември 1992 година под називот 
Силекс Банка АД Скопје. Во 2001 година настаната е статусна промена, 
присоединување на Земјоделска банка АД Скопје кон Силекс банка АД Скопје. Во 2008 
година, мнозинскиот дел од акциите на Банката беа купени од страна на Централна 
кооперативна банка АД Софија, кога Банката го промени називот во Централна 
кооперативна банка АД Скопје. Кон крајот на 2010 година и почетокот на 2011 година е 
настаната статусна промена присоединување на Статер банка АД Куманово кон 
Централна кооперативна банка АД Скопје. Главните активности се обавуваат и 
нејзиното седиште се наоѓа во Национална Арена Филип Втори Македонски бб, Скопје. 
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Банката своите активности во Република Македонија ги извршува преку централа на 
Банката и мрежа на 3 филијали и 20 експозитури. 
Банката е регистрирана како универзален тип на комерцијална банка, во согласност со 
македонските закони. Банката во 2012 година успеа да ја зголеми својата актива за 
27,51% , која достигна 111,010 илјади евра и обезбеди влез во групата на средни банки.  
 
Преглед на банки по групи со состојба на 31.12.2012 година 

  

Група големи банки             
(актива поголема од 20 

милијарди денари) 
  

Група средни банки      
(актива меѓу 5 и 20 
милијарди денари) 

  
Група мали банки         

(актива помала од 5 
милијарди денари) 

1 
Комерцијална банка АД 
Скопје 

1 
Македонска банка за 
поддршка на развојот АД 
Скопје 

1 Алфа банка АД Скопје 

2 
НЛБ Тутунска банка АД 
Скопје 

2 Прокредит банка АД Скопје 2 
Еуростандард банка АД 
Скопје 

3 
Охридска банка АД 
Охрид 

3 Стопанска банка АД Битола 3 
Капитал банка АД 
Скопје 

4 
Стопанска банка АД 
Скопје 

4 ТТК банка АД Скопје 4 
Поштенска банка АД 
Скопје 

    5 УНИ банка АД Скопје     

  
  

6 Халк банка АД Скопје     

  
  

7 
Централна кооперативна 
банка АД Скопје 

    

  
  

8 Шпаркасе банка Македонија 
АД Скопје 

    

*Извор:НБРМ 

 
7. Финансиски податоци  

7.1  Информација за следните финансиски податоци за последните три години:   
а) вкупни средства,  
б) вкупни обврски,  
в) добивка пред оданочување/загуба,  
г) нето добивка по акција,  
д) коефициент цена/добивка,  
ѓ) коефициент цена/книговодствена вредност на акција,  
е) износ на исплатена дивиденда по акција,  
ж) дивиденден принос.   

  

година 2010 2011 2012 

Вкупно средства           (во 000 денари) 2191927 5354022 6827115 

Вкупно обврски            (во 000 денари) 1347030 3960146 5475504 

Добивка/загуба пред оданочување                                              
(во 000 денари)  6251 1971 -33792 

нето добивка по акција  19 2 -63 

коефициент цена/добивка  52,63 395  / 

коефициент цена/книговодствена 
вредност на акција 0,38 0,31  

 
0,25 

износ на исплатена дивиденда по акција 0 0 0 

дивиденден принос 0 0 0 
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7.2 Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско учество, а кои 
може да имаат влијание на проценката на имотот и обврските на издавачот, 
финансиската состојба или добивката и загубата 
 
Централна кооперативна банка АД Скопје нема мнозинско учество во други трговски 
друштва. 
 
8. Податоци за акциите за кои се бара котација 
 
8.1  Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и 

нивната номинална вредност  
 

 
Опис на родот на акциите 

 
Со состојба 31.12.2012г 

Вкупен број на хартии од вредност: 553.087 

- обични акции: 553.087 

номинална вредност на хартиите од вредност  41,2069 ЕУР 

 
 
8.2  Опис на правата кои им припаѓаат на акциите 

 
Правата кои произлегуваат од сопственоста на акции се:  

- право на учество и одлучување во Собранието на акционери на Банката, по 
принципот „една акција еден глас“; 
- право на дивиденда;  
- право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса 
на Банката; 
- право на информирање за состојбата на Банката; 
- право на заштита на правата на акционерство пред судовите и други државни 
органи и  
- други права утврдени со прописите и со овој Статут. 

 
 
8.3 Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се однесуваат на: 
Собранието на акционери, соопштенија за акционерите, право на глас, дивиденда, 
ликвидација на друштвото, откуп на сопствени акции  
 
Во продолжение е извадок од Статутот на Банката:  
 
,,СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 
 

Член 58 
(1) Собранието на Банката го сочинуваат акционери, лично или преку нивните 
претставници. 
(2) На секој акционер запишан во акционерската книга, од денот на уписот, му припаѓа 
право на учество во работата на Собранието и право на глас, освен ако со закон поинаку 
не е определено. 
(3) Секој акционер може со полномошно заверено кај нотар да овласти свој полномошник 
на Собранието, најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание. 
(4) Акционерите, кои се правни лица, на Собранието ги застапуваат нивните законски 
застапници или лица кои се овластени од нив. 
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Член 59 

(1) Собранието на Банката ги врши следниве работи: 
1) Ги усвојува Статутот и измените и дополнувањата на Статутот на Банката; 
2) Ја усвојува деловната политика и развојниот план на Банката, утврдени од страна на 
Надзорниот одбор; 
3) Го разгледува и усвојува извештајот за работењето на Банката заедно со писменото 
мислење по истиот изготвено од страна на Надзорниот одбор; 
4) Ја усвојува годишната пресметка на Банката и финансиските извештаи за Банката; 
5) Одлучува за предложената одлука на Надзорениот одбор за употреба и 
распоредување на остварената добивка, односно за покривање на загубите; 
6) Одлучува за нова емисија на акции на Банката; 
7) Одлучува за статусни измени и за престанок на Банката; 
8) Ги назначува членовите на Надзорниот одбор и на одборот за ревизија; 
9) Избира друштво за ревизија на предлог на Надзорниот одбор; 
10) Ја усвојува листата на нето должниците на Банката утврдени од страна на 
Надзорниот одбор; 
11) Донесува Деловник за својата работа; 
12) Одлучува за промени на капиталот на Банката; 
13) Донесува Одлука за основање на банки и други финансиски организации како и други 
правни лица доколку Банката учествува со сопствени средства над 10% од сопствени 
средства на Банката; 
14) Одлучува за висината на надоместот за присуство на седниците и наградата на 
членовите на Надзорениот одбор и одборот за ревизија; 
15) Одлучува за прашања за доверба на органите што ги избира; 
16) Го усвојува билансот на приходи и расходи на Банката; 
17) Го разгледува извештајот за работењето на Надзорниот одбор на Банката; 
18) Го разгледува извештајот за работењето на одборот за ревизија на Банката; 
19) Го разгледува и усвојува извештајот на Друштвото за ревизија и писменото мислење 
за истиот, изработено од страна на Надзорниот одбор на Банката; 
20) Донесува одлуки за пренамена на акции на Банката; 
21) Го усвојува финансискиот план на Банката 
22) Одлучува и за други прашања кои со Законот за банките, Закон за трговски друштва, 
овој Статут и Договор за основање на Банката се ставени во негова надлежност; 
(2) Собранието на Банката не може да именува член на Надзорниот одбор на Банката без 
претходна согласност од НБРМ. 

Член 60 
(1) Собранието на Банката работи на седници, кои се одржуваат по потреба, а најмалку 
еднаш годишно. 
(2) Собранието на Банката се свикува на предлог на Надзорниот одбор на Банката. 
(3) Годишното Собрание на Банката задолжително се одржува пред истекот на шест 
месеци од календарската година за претходната година. 
Банката е должна во рок од 15 дена по одржувањето на Собранието на Банката, до 
Народната Банка да го достави записникот од одржаното Собрание заедно со 
материјалите и донесените одлуки. 

Член 61 
(1) Кога тоа го бара интересот на Банката и на акционерите, во времето меѓу две годишни 
собранија, може да се свика Собрание. 
(2) Управниот одбор, односно Надзорниот одбор на Банката може со мнозинство гласови 
од своите членови, по своја иницијатива или по барање на акционер, да донесат Одлука 
за свикување на Собрание. 
(3) Барање за свикување Собрание можат да поднесат акционери кои имаат најмалку 
една десетина од сите акции со право на глас. Во барањето што го поднесуваат по 
писмен пат, акционерите кои бараат свикување Собрание, мораат да ги наведат целта и 
причините за свикување на Собранието, своето име и презиме, местото на живеење и 
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ЕМБГ, односно фирмата, седиштето и МБС ако акционерот е правно лице. Кон барањето 
акционерите доставуваат и извод од акционерската книга издадена од Централниот 
депозитар за хартии од вредност во којшто е наведен бројот на акциите со право на глас 
коишто ги поседуваат во Друштвото. 
(4) Барањето се доставува до Надзорниот одбор во седиштето на Банката.  
Барањето може да биде содржано во еден документ или во два или повеќе документи 
потпишани од акционерите кои имаат најмалку една десетина од вкупниот број на 
акциите со право на глас. 
Надзорниот одбор, во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на акционерите 
за свикување Собрание, донесува одлука за прифаќање или за одбивање на барањето. 
Во одлуката за одбивање на барањето мора да се наведат причините поради коишто е 
така одлучено. 
(5) Акционер односно акционерите со мнозински дел од акциите со право на глас може да 
поднесат барање за свикување на седница на Собранието на Банката. 
Барањето се доставува до Надзорниот одбор на Банката. Доколку Надзорниот одбор на 
Банката не свика Собрание во рок од 24 часа од денот на поднесувањето на барањето, 
акционерите можат да поднесат предлог за свикување на Собрание до судот. 

 
Член 62 

(1) Собранието може да биде свикано со покана или со објавување на јавен повик или со 
покана и со објавување јавен повик до акционерите. 
(2) Собранието на Банката се свикува со праќање покана до сите акционери, чиишто 
акции им даваат право на учество во работата на Собранието коешто се свикува. 
Поканата се испраќа според изводот од акционерската книга на начин кој овозможува да 
се потврди датумот кога е испратена и датумот кога е примена од секој акционер. 
(3)Собранието се свикува со праќање покана до акционерите на начин кој овозможува 
потврда дека поканата е примена од акционерот или со објавување на повик до 
акционерите кој се објавува на половина страница најмалку во еден дневен весник што 
излегува на целата територија на Република Македонија, на насловната страница на 
интернет-страницата на Банката и на самата интернет-страница на Банката и на интернет 
страницата на Македонската берза на хартии од вредност. Начинот на свикување на 
Собрание се определува со Одлука на органот на Банката кој е надлежен за свикување 
на Собрание. 
Право на учество во работата на седниците на Собранието имаат акционерите запишани 
во книгата на акции. 
 

Член 63 
(1) Поканата односно повикот содржи податоци за фирмата и седиштето на Банката, 
место, датум и час на одржување на Собранието, се прикажува предложениот дневен ред 
на седницата, опис на постапките според кои акционерите учествуваат и гласаат на 
Собрание, други процедурални формалности од значење за присуство на Собрание и 
начинот на гласање, начин на кој се достапни материјалите по точките од дневен ред, 
можност за именување полномошник на акционерот и начин на неговото именување и 
други информации во зависност од точките на дневниот ред. Во повикот се наведуваат и 
последните рокови до кои може да се предлагаат точки на дневен ред, да се поставуваат 
прашања и да се предлагаат одлуки, како и адресата на официјалната интернет-страница 
на Банката каде акционерите можат да најдат детални информации за начинот како 
можат да достават предлози и прашања. 
(2) На својата интернет-страница Банката објавува информации 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, документите и материјалите кои ќе се разгледуваат 
на седницата на Собранието, предложените одлуки за донесување, предложените одлуки 
од акционерите, обрасците за гласање преку полномошник и обрасците за гласање со 
кореспонденција. 
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(3) Рокот кој тече од денот на испраќање на поканата, односно објавување на повикот за 
учество на Собранието, до денот на одржување, не може да биде покус од 21 ден ниту 
подолг од 50 дена. Материјалите за седницата на Собранието им се ставаат на 
располагање на акционерите на денот на испраќање на поканата, односно објавување на 
јавниот повик, во определена просторија на Банката и на веб-страницата на Банката. 

 
Член 64 

(1) Материјалите кои ќе бидат доставени за одлучување на седницата на Собранието на 
Банката, мораат да бидат достапни на акционерите од денот на испраќањето на 
поканата, односно од денот на објавувањето на јавниот повик. 
(2) Свикувањето на Собранието на Банката може да се отповика – одложи најкасно пет 
работни дена пред одржувањето на Собранието на начин на кој Собранието било и 
свикано. 

Член 65 
(1) Списокот на пријавени акционери го подготвува Управниот одбор на Банката односно 
лице овластено за свикување на Собранието. 
(2) Своето учество на Собранието акционерите го пријавуваат најдоцна пред почетокот 
на седницата. Списокот на пријавени акционери се става на увид во седиштето на 
Банката и се споредува со состојбата во акционерската книга добиена од Централен 
депозитар на хартии од вредност 48 часа пред одржување на седницата. Списокот го 
потпишува секој присутен акционер, односно полномошник на акционер, со што 
потврдува-верификува своето присуство на Собрание. 
(3)Акционерот може да овласти свој полномошник на Собрание со полномошно во 
писмена форма, согласно Законот за трговски друштва. Акционерите треба веднаш да ја 
известат Банката за секое полномошно дадено во писмена форма. Обрасците за давање 
на писмено полномошно Банката ќе ги направи достапни за преземање од интернет-
страницата на Банката, така што акционерите ќе можат да ги преземат електронски, за да 
ги отпечатат, пополнат и потпишат. 
(4)Банката може да побара утврдување на личниот идентитет на акционерот, како услов 
за уважување на полномошното односно за верификација на инструкциите за гласање. 
(5)Акционерите можат да овластат полномошници и/или на истите да им дадат 
инструкции за гласање на електронски начин. Банката на акционерите им овозможува 
користење на електронски систем преку кој акционерите можат да се регистрираат, да 
овластуваат свои полномошници и на истите да им даваат инструкции за гласање. 

 
Член 66 

Начинот на работа на Собранието се утврдува со Деловник за работа на Собранието. 
 

Член 67 
(1)Секој акционер има право да поднесува иницијатива за вклучување на точки на дневен 
ред на Собрание кое ќе се свика под услови и на начин утврдени со закон и со Статут на 
Банката. 
(2)Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на 
акции со право на глас, имаат право по писмен пат или со електронски средства: 
1) да предложат дополнување на дневен ред со барање за вклучување нови точки ако 
истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на 
дневен ред или ако предложат одлука по предложената точка, 
2) да предложат за усвојување одлука по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат 
вклучени во дневниот ред. 
(3)Барањето за вкучување на еден или повеќе точки во дневниот ред на Собранието што 
е свикано се испраќа до органот што го свикал Собранието на Банката и тоа во рок од 
осум дена од денот кога е испратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот 
повик за учество на Собрание. 
(4)Уредно доставеното барање за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред 
на свикано Собрание, органот на Банката што го свикал Собранието го испраќа до сите 
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акционери, односно го објавува на ист начин на којшто ги испратил поканите, односно на 
кој што го објавил јавниот повик за учество на Собрание, најдоцна осум дена пред денот 
на неговото одржување. Банката им го става на располагање на акционерите 
ревидираниот дневен ред на истиот начин како и претходниот дневен ред пред датумот 
на одржување на Собрание. 
Ревидираниот дневен ред е уредно ставен на располагање на акционерите ако 
акционерите можат навремено да овластат полномошници или да гласаат со 
кореспонденција. 
(5 )Барањето спротивно на закон за вклучување на нови точки на дневен ред, не се зема 
во разгледување. 
(6) Акционерите имаат право да поставуваат прашања по секоја од точките на дневен ред 
на Собранието. Обврската на Банката да одговори на поставените прашања е претходно 
условено со потврдување на личниот идентитет на акционерите кои поставиле прашања, 
одржувањето на ред во работата и заседавањето на Собранието и зачувување на 
доверливоста на работењето, принципите на банкарска и деловна тајна, како и деловните 
интереси на Банката. 
Банката може да даде еден збирен одговор на прашањата со иста содржина.  
Прашањата и одговорите се објавуваат на интернет-страницата на Банката во форма на 
прашање и одговор. 

Член 68 
(1) Собранието може да расправа, без право на одлучување, и за прашања коишто не се 
уредно ставени на дневен ред.  
(2) Барањата за вклучување нови точки на дневниот ред се испраќаат до сите акционери 
најдоцна 8 дена пред одржувањето на Собранието, односно се објавуваат на начин на кој 
е објавен повикот за учество во Собранието на Банката. 
(3) Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието 
кое свикано не може да се одбие освен во случите определни со закон. 

 
Член 69 

(1)Собранието на Банката одлучува само по прашања од дневниот ред. 
(2)Покрај учество во работата на Собрание со лично присуство или преку полномошник, 
Банката им овозможува на акционерите да гласаат на Собранието и на еден од следните 
начини : 
1. преку електронски средства за гласање согласно Законот за трговски друштва, и 
2. со кореспонденција согласно Законот за трговски друштва. 
(3)Во рок од 15 дена од одржувањето на Собрание, Банката на својата интернет-страница 
ги објавува резултатите од гласањето согласно Законот за трговски друштва. 

 
Член 70 

(1) Собранието на Банката може да работи /кворум за работа/ ако на седницата 
присуствуваат верификувани учесници на Собранието кои поседуваат најмалку 1/2 плус 
една акција од сите акции со право на глас. 
(2) Освен во случаите одредени со овој Статут, Собранието на Банката одлучува со 
обично мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието . 
(3) Собранието на Банката одлучува со 2/3 од акциите со право на глас претставени на 
Собранието, за зголемување или намалување на основната главнина. 
(4) За промена на фирмата и седиштето на Банката, за престанок на Банката, за статусни 
измени на Банката, измена и дополнување на Статутот, Одлука донесува Собранието на 
Банката со 2/3 мнозинство од акциите со право на глас, претставени на Собранието. 

 
Член 71 

Ако на Собранието не се обезбеди кворум, за време што не е подолго од 15 дена, се 
свикува ново Собрание, кое може да одлучува по прашањата утврдени во дневниот ред 
за првото свикување без оглед на бројот на присутните акционери со право на глас и 
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бројот на акциите кои ги поседуваат, освен за прашањата за кои со закон, или овој Статут 
е определено одлучување со квалификувано мнозинство. 

 
Член 72 

(1) Начинот на гласањето го определува претседавачот на Собранието, доколку 
Собранието не определи посебен начин на гласање. 
(2) Одлуките на Собранието се донесуваат со јавно гласање, доколку за определени 
точки од дневниот ред не се донесе одлука за тајно гласање. 
(3) По барање на еден или повеќе акционери кои имаат најмалку 1/10 од вкупниот број на 
акции со право на глас се пристапува кон тајно гласање. 

 
Член 73 

Ако е тоа наведено во јавниот повик и дневниот ред акционерите можат да гласаат на 
свикано Собрание и преку телефон и друго соодветно електронско средство, коешто е 
дел од јавна комуникациска мрежа. На секој акционер мора на сигурен начин да му се 
утврди идентитетот, правото на глас, начинот на воспоставување на комуникациска врска 
меѓу Банката и акционерот и тоа така што гласањето ќе му биде достапно и ќе може со 
сигурност да се евидентира извршеното гласање. Кога акционерот гласа преку телефон 
или преку друго електронско средство се смета за присутен на Собранието, односно го 
сочинува кворумот за работа и одлучување на Собранието. 

 
Член 74 

(1)Ако дојде до прекин на седница на Собрание што започнало со работа, присутните 
акционери на седницата на Собранието можат да одлучат Собранието да продолжи со 
работа во време и место кое што се определува со мнозинство гласови од кворумот за 
работа на Собранието. 
(2)Одложувањето неможе да биде подолго од 8 дена од денот на прекинот. 
(3)Ако дојде до прекин на седницата на Собранието што започнало со работа, а истото не 
донело Одлука за продолжување со работа, во согласност со претходниот став на овој 
член претседавачот на Собранието го определува времето и местото на продолжувањето 
на прекинатата седница на Собранието, а натамошната постапка продолжува согласно 
законот. 

Член 75 
(1)За работата на Собранието се води Записник кој содржи податоци утврдени со закон. 
(2) Доколку Собранието одлучува за измена на податок што во согласност со закон се 
запишува во трговскиот регистар, записникот го води нотар. 
(3) За записничар и заверувачи на записник, не може да биде избран член на Управен 
одбор, Надзорен одбор и претседавачот на Собранието. 
(4) Записникот се подготвува најдоцна во рок од 8 дена од денот на одржување на 
Собранието, а го потпишуваат записничарот и претседавачот на Собранието, а го 
заверуваат заверувачи. 
(5) Кога Записникот го води нотар, записникот се подготвува најдоцна во рок од три дена 
од денот на одржувањето на Собранието и го потпишуваат нотарот и претседавачот на 
Собранието. 
(6) Банката во рокот од 15 дена по одржувањето на Собранието на Банката, доставува 
Записник од одржаното Собрание заедно со материјалите и донесените Одлуки до 
Народната Банка. 

Член 76 
Со Деловникот за работа на Собранието на Банката, поблиску се регулира начинот на 
работењето и гласањето во Собранието како и други прашања од значење за работа на 
Собранието 
 
 
 
VI. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА, ИЗДВОЈУВАЊЕ НА РЕЗЕРВИ И 



Централна кооперативна банка АД Скопје 

 

 

Проспект за Задолжителна котација  Page 20 
 

ФОРМИРАЊЕ НА ФОНДОВИ 
Член 28 

(1) Целокупното материјално и финансиско работење на Банката се врши во согласност 
со позитивните прописи на РМ, општите акти на Банката и колективните договори. 
(2) Од приходите на Банката се намируваат расходите, платите на вработените и 
останатите обврски утврдени со закон и колективен договор. 

 
Член 29 

(1) Собранието на Банката донесува Одлука за распределба на добивката остварена во 
деловната година за која се однесуваат годишната сметка и Финансискиот извештај. 
(2) Одлуката на Собранието се донесува со мнозинство на гласови од присутните 
членови на Собранието. 

Член 30 
Добивката на Банката, се распоредува со Одлука на Собранието на Банката врз основа 
на Предлог-Одлука за употреба и распоредување на добивката донесена од страна на 
Надзорен одбор на Банката, а во согласност со важечките закони и тоа на: 
- дел за зголемување на почетниот капитал (основната главнина); 
- дел за девиденди на акционерите.Учеството на акционерите во добивката се 
распоредува сразмерно на номиналната вредност на акциите; 
- дел за резерви; 
- дел за покривање на загуба од работењето од поранешни години; 
- дел кој му припага на Управниот одбор, работниците со посебни овластувања и 

членовите на Надзорниот одбор на Банката и вработените. 
 

Член 31 
(1) Банката формира општ резервен фонд кој може да биде преобразен во почетен 
капитал (основна главнина) во согласност со законските прописи. 
(2) Банката формира резерва со распределбата на добивката на Банката врз основа на 
Одлуката донесена од страна на Собранието на акционерите, а во висина која неможе да 
биде помала од 15% од добивката, се додека резервите на Банката не достигнат износ 
еднаков на една петина од почетниот капитал (основната главнина). 
(3) Во случај на намалување на резервата од став 1 на овој член таа мора да се дополни 
на ист начин. 

Член 32 
(1) Средствата за резерви на Банката се сопствени средства на Банката кои служат за 
покривање на загубите од ризиците кои Банката ги има во текот на работењето. 
(2) Средствата на резервите на Банката се формираат од делот на добивката и 
ревалоризационите резерви врз основа на Одлука на Собранието на Банката. 

 
Член 33 

За обезбедување од потенцијалните загуби и/или настанатите загуби кои произлегуваат 
од конкретни ризични активни билансни и вонбилансни позиции, Банката е должна да 
изврши исправка на вредност, односно да издвои посебна резерва, која исправка на 
вредност и износ на посебната резерва се утврдуваат на начин и висина според 
методологијата што ја пропишува Народната Банка на РМ. 

 
Член 34 

(1) Ако приходите на Банката по годишната пресметка не се доволни за покривање на 
вкупните расходи, Банката искажува загуба во работењето.  
(2) За покривањето на загубите одлучува Собранието на акционери на банката, со одлука 
во која се наведуваат редоследно изворите за покривање на загубата и тоа како следи: 
- акумулирана добивка; 
- на товар на задолжителната општа резерва; 
- на товар на посебните резерви за покривање загуби; 
- премии и 
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- на товар на почетниот капитал (основната главнина), со нејзино намалување. 
(3) Банката е должна да ја одржува вредноста на почетниот капитал (основната главнина) 
утврден во Законот за банки. 
 

 
ИЗВЕСТУВАЊА 

Член 149 
(1) Со акт на Управниот одбор се определува начинот, формата и содржината на 
податоците и актите што се објавуваат, а се значајни за акционерите и Банката. 
(2) Банката во своето седиште мора да ги чува следниве акти и документи: 
1) Статутот и другите акти како и сите нивни измени и дополнувања, заедно со 
пречистените текстови; 
2) Записниците и сите други документи од сите собранија на акционерите; 
3) Записниците и одлуките од состаноците на органите на управување; 
4) Финансиските извештаи коишто треба да се чуваат според Закон; 
5) Прилози (исправи и докази) коишто се поднесени до Трговскиот регистер; 
6) Сите јавни повици и проспекти за издавање на акции и други хартии од вредност на 
Банката; 
7) Целокупната писмена кореспонденција на Банката со нејзините акционери; 
8) Ажурирана листа со имињата, презимињата и адресите на сите членови на органите на 
Банката; 
9) Документите за залог; 
10) Извештајот на друшвото за ревизија и извештајот на овластениот проценител; 
11) Гласачките ливчиња и полномоштвата за учество на Собранието, во оригинал или 
копија; 
12) Колективниот договор на ниво на Банката; и 
13) Други акти и документи предвидени со закон. 

Член 150 
(1) На секој акционер му се обезбедува право на увид во актите и другите документи 
согласно со закон. 
(2) Остварувањето на правото на увид во актите акционерот претходно го најавува до 
Банката. Увидот се врши во текот на работното време, во посебна просторија определена 
од Банката. 
(3) Информациите добиени преку увид во актите акционерот не може јавно да ги објавува 
и презентира, освен во случаите на остварување на некое право пред надлежен орган. 
(4) Доколку акционерот кој имал пристап до информациите објави или на друг начин 
злоупотреби информација и со тоа и причини штета на Банката, одговара пред Банката 
за причинетата штета. 
 
 
ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА БАНКАТА 

 
Член 151 

Банката престанува со работа: 
- кога Собранието на Банката ќе донесе Одлука за престанок на работа, по претходно 
добиена согласнот од гувернерот; 
- статусна промена со која Банката го губи статусот на самостојно правно лице; 
- спроведување на стечајна постапка или ликвидациона постапка од страна на надлежен 

суд; 
- доколку Народна Банка ја одзема дозволата за основање.” 
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8.4 Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за период од три 
години  
Подолу се дадени Статистички податоци за тргувањето со акциите на Централна 
кооперативна банка АД Скопје за период од една година  

 
 
 
Цената на акциите на Централна кооперативна банка АД Скопје, во изминатите три 
години на Македонската берза  се движеше од 1000,00 денари во 2011 година до 615,00 
денари во 2012 година.  
 
Во 2012 година реализирани се 9 трансакции со акциите на Централна кооперативна 
банка АД Скопје  на вкупна количина од 14717 акции по цена 615,00 денари т.е.на вкупен 
износ од  9.050.955,00 денари.   
 
Во 2011 година реализирани се вкупно 8 трансакции со акциите на Централна 
кооперативна банка АД Скопје  на вкупна количина од 254 акции по цена 790,00 денари 
т.е.на вкупен износ од 200.660,00 денари. 
   
Во 2010 година реализирани се вкупно 1 трансакција со акциите на Централна 
кооперативна банка АД Скопје  на вкупна количина од 1 акција по цена 1.000,00 денари 
т.е.на вкупен износ од 1.000,00 денари.   
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Во продолжение е Графички преглед на движење на цената на акцијата на Централна 
кооперативна банка АД Скопје за последните 3 години 
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9. Податоци за органите на управување на издавачот   
 

Во продолжение се податоци за лицата во Надзорниот одбор, Управниот одбор  и 
Одборот за ревизија на Централна кооперативна банка АД Скопје 
 
  

 

 

Надзорен Одбор  

 Член А  

9.1 Име и презиме: Тихомир  Атанасов 

 Деловна адреса  Ул.Георги Сава Раковски бр.103, Софија Р.Бугарија 

 Функција што ја врши кај 
издавачот  

Претседател на Надзорниот одбор од 20.06.2008 г и 
реизбран од 25.06.2012 година и сега. 

Член на Одбор за ревизија од 15.05.2008 година и 
реизбран на 17.05.2012 година и сега.  

 Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

Нема 

 
  

 
9.2 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

Нема 
 
  

 

9.3 Детални податоци  

9.3.1 Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

 08.09.1999 -30.09.2001г. - ,,РЕАЛ ФИНАНС,, АД 
Инвестиционен посредник  - член на Одбор на 
директори и Извршен директор 

 1999 г. – до моментот - ,,ЕСКАНА,, АД  - член на 
Одбор на директори 

 05.10.2001 г. – до моментот ,,Централна 
кооперативна банка,, АД   -   Прокурист 

 20.09.2002 г. – до моментот  Осигурително и 
реосигурително акционерско друштво ,,АРМЕЕЦ,, - 
член на Надзорен одбор, претставник на 
Централна кооперативна банка ЕАД Софија 

 04.05.2005г. – до моментот ,,ЦКБ ГРУП,, ЕАД - член 
на Управниот одбор и Извршен директор  

 13.08.2007 г - до моментот- ,,Бесатур,, АД  - член на 
Одбор на директори и Застапник 

 2008 г. – до моментот - ,,Петрохим Трејд,, АД - член 
на Одбор на директори 

 12.06.1997г – до моментот - ,,БГ ГРУП,, ДОО – 
управител 

 05.2009г – до моментот Авиокомпанија Бугарија ЕР 
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ЕАД – Член на Одбор на директори претставникна 
,,ЦКБ ГРУП,,ЕАД 

 19.04.2000 – до моментот - ,,КОПИ,, 2000 ДООЕЛ – 
Сопственик и управител 

 27.10.2010 – до моментот -  Авиокомпанија Хемус 
ЕР ЕАД – Член на Одбор на директори 
претставникна ,,ЦКБ ГРУП,,ЕАД 

 

9.3.2 Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

 1999 г. – до моментот - ,,ЕСКАНА,, АД  - член на 
Одбор на директори 

 05.10.2001 г. – до моментот ,,Централна 
кооперативна банка,, АД   -   Прокурист 

 20.09.2002 г. – до моментот  Осигурително и 
реосигурително акционерско друштво ,,АРМЕЕЦ,, - 
член на Надзорен одбор, претставник на 
Централна кооперативна банка ЕАД Софија 

 04.05.2005г. – до моментот ,,ЦКБ ГРУП,, ЕАД - член 
на Управниот одбор и Извршен директор  

 13.08.2007 г - до моментот- ,,Бесатур,, АД  - член на 
Одбор на директори и Застапник 

 2008 г. – до моментот - ,,Петрохим Трејд,, АД - член 
на Одбор на директори 

 05.2009г – до моментот Авиокомпанија Бугарија ЕР 
ЕАД – Член на Одбор на директори претставникна 
,,ЦКБ ГРУП,,ЕАД 

 27.10.2010 – до моментот -  Авиокомпанија Хемус 
ЕР ЕАД – Член на Одбор на директори 
претставникна ,,ЦКБ ГРУП,,ЕАД 

 12.06.1997г – до моментот - ,,БГ ГРУП,, ДОО – 
управител и поседува  50% од капиталот 

 19.04.2000 – до моментот - ,,КОПИ,, 2000 ДООЕЛ – 
Сопственик и управител 

 

9.3.3 Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

Нема 

 
9.3.4 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 

Нема изречено прекршочна санкција, односно казна 
забрана за вршење професија, дејност или должност   
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определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната);  

 

 
9.3.5 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

 

Нема 

9.4 
Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни интереси 
или други одговорности.  

Нема 

9.5 
Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и големите 
акционери, клиентите, 
добавувачите и други лица 
врз основа на што било кое 
од овие лица било избрано 
за член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот;  

Нема 

9.6 
Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, во 
определен временски 
период, за што овие лица се 
согласиле.  

 
Нема 
 

 Член Б  

9.1 Име и презиме Георги Константинов  

 Деловна адреса Ул.Георги Сава Раковски бр.103, Софија Р.Бугарија 

 Функција што ја врши кај 
издавачот  

Заменик претседател на Надзорниот одбор од 
20.06.2008 и реизбран од 25.06.2012 година и сега. 
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 Претседател на Одбор за ревизија од 15.05.2008 
година и реизбран од 17.05.2012 година и  сега. 

 Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

 
Нема 

 
9.2 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

Нема 

9.3 Детални податоци  

9.3.1 Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

- од 07.1999 г. Извршен директор и член на Управниот 
одбор во Централна кооперативна банка гр. Софија 
 
- од 04.1999 г.-06.1999 г. член на Управниот одбор и 
Генерален директор „Ризични побарувања, правни 
услуги и кредитни истражувања“, директно одговорен 
за раководството на: 
 “Главна дирекција  „Ризични пласмани٭
 “Дирекција „Правни услуги٭
Оддел „Кредитни истражувања  
Зам. Претседател на Одборот за кредити 
 
- од 08.1997 г.-03.1999 г. Главна Дирекција „Ризични 
пласмани“ Оддел „Репрограмирање“ Началник на 
оддел Член на Кредитниот комитет на ТББ- TБ 
„Биохим“ АД Софија 
 
- од 05.1996 г.-07.1997 г. Управа „Кредитирање“ Оддел 
ризични пласмани“ Управител на  оддел - TБ „Биохим“ 
АД Софија 
 
- 11.1995 г.-04.1996 г. Управа „Информатичка политика 
и анализа “ Оддел ,,Планирање и анализа“ Експерт - 
TБ „Биохим“ АД /правен наследник на ТБ Софијабанка 
АД/ 
 
- 04.1994 г-10.1995 г. „Девизна дирекција“ Централа - 
Експерт „ Девизни банкарски операции“-
ТБ„Софијабанк“ АД /правен наследник на ТБ 
„Електроника“ АД/ 
 
- 10.1992 г.-03.1994 г.„ Девизна дирекција“ Централа - 
Експерт- ТБ„Софијабанк“АД/правен наследник на ТБ 
„Електроника“ АД/ 
 
-08.1991г – 09.1992г -  Девизно сметководство- 
Централа сметководител- ТБ „Електроника“ АД 

 

9.3.2 Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 

- од 07.1999 г. Извршен директор и член на Управниот 
одбор во Централна кооперативна банка АД Софија 
- ЦКБ АЦЕТС МЕНАЏМЕНТ ЕАД Софија – Член на 
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одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

Управниот одбор и Извршен директор 
- БОРИКА БАНКСЕРВИЗ АД – член на Одбор на 
директори 
 

 

9.3.3 Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

Нема 

 
9.3.4 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

Не му е изречена мерка на безбедност забрана за  
вршење професија, дејност или должност од 
определено занимање кое делумно или во целост е 
опфатено предметот на работење на издавачот во 
последните пет години.   

 
9.3.5 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество 

Нема 

9.4 
Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни интереси 
или други одговорности.  

Нема 

9.5 
Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и големите 
акционери, клиентите, 
добавувачите и други лица 
врз основа на што било кое 
од овие лица било избрано 
за член на одборот на 
директори односно 

Нема 
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управниот и надзорниот 
одбор на издавачот;  

9.6 
Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, во 
определен временски 
период, за што овие лица се 
согласиле.  

 
Нема 
 

 Член В  

9.1 Име и презиме Христо Христов 

 Деловна адреса Ул.Георги Сава Раковски бр.103, Софија Р.Бугарија 

 Функција што ја врши кај 
издавачот  

Член на Надзорниот одбор од 20.06.2008 и реизбран 
од 25.06.2012 година и сега. 

Член на Одбор за ревизија: 

 од 15.05.2008 година до 29.10.2009 година 

од 31.05.2011 и повторно реизбран од 17.05.2012 
година и сега. 

 Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

Нема 

 

 
9.2 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

Нема 
 

 

9.3 Детални податоци  

9.3.1 Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

од 08.2001 г. – 05.2012 г. Правен консултант – 
„Централна кооперативна банка АД Софија 
 
- 05.1996 г.- 06.2001 г. Управител – Консултантска куќа 
„Рацио легис“ДОО Софија 
 
- 07.1995 г. – 05.1996 г. Експерт за реосигурување- 
Меѓународна осигурителна и реосигурителна 
компанија „Европа“ АД Софија 

 

9.3.2 Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 

/ 
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акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

9.3.3 Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

Нема 

 
9.3.4 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

Не му е изречена мерка на безбедност забрана за  
вршење професија, дејност или должност од 
определено занимање кое делумно или во целост е 
опфатено предметот на работење на издавачот во 
последните пет години.   

 
9.3.5 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

Нема 

9.4 
Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни интереси 
или други одговорности.  

Нема 

9.5 
Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и големите 
акционери, клиентите, 
добавувачите и други лица 
врз основа на што било кое 
од овие лица било избрано 
за член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот;  

Нема 

9.6 
Детални податоци за 
постоењето на било какво 

 
Нема 



Централна кооперативна банка АД Скопје 

 

 

Проспект за Задолжителна котација  Page 31 
 

ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, во 
определен временски 
период, за што овие лица се 
согласиле.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Член Г  

9.1 Име и презиме: Киро Костов 

 Деловна адреса Ул.Никола Парапунов број 27-3/46 Скопје 

 Функција што ја врши кај 
издавачот  

Независен член на Надзорниот одбор од 09.02.2010 
година и сега. 

 Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

Нема 
 

 
9.2 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

Нема поврзаност 

9.3 Детални податоци  

9.3.1 Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

 
- од 01.02.1981 г.-31.10.1991 г. - Финансиски инспектор 
- Служба на општествено книговодство 
 
- од 01.11.1991 г.-31.12.2001 г. - Директор на 
експозитура во Служба за општествено книговодство 
и Завод за платен промет 
 
- од 31.10.2002 г.-01.11.2003 г. - Раководител на 
Експозитура во Експорт импорт банка 
 
- од 01.11.2003 г.-31.03.2004 г. - Финансиски директор 
во АД МИК Свети Николе 
 
- од 01.04.2004 г.-31.12.2008 г. - Втор извршен 
директор во АД Домати Свети Николе 
 

9.3.2 Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 

 
од 01.04.2004 г.-31.12.2008 г. - Втор извршен директор 
во АД Домати Свети Николе 

 
 

 
не е член на ОД и не е акционер 



Централна кооперативна банка АД Скопје 

 

 

Проспект за Задолжителна котација  Page 32 
 

акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

9.3.3 Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

До 31.12.2008 година, над правното лице не е 
поведена предстечајна , стечајна или ликвидациона  
постапка. 

 
9.3.4 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

Не му е изречена мерка на безбедност забрана за  
вршење професија, дејност или должност од 
определено занимање кое делумно или во целост е 
опфатено предметот на работење на издавачот во 
последните пет години.   

 
9.3.5 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

  

Нема 

9.4 
Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни интереси 
или други одговорности.  

 
Нема 

9.5 
Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и големите 
акционери, клиентите, 
добавувачите и други лица 
врз основа на што било кое 
од овие лица било избрано 
за член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот;  

Нема 

 

 

 

 

 

 

 



Централна кооперативна банка АД Скопје 

 

 

Проспект за Задолжителна котација  Page 33 
 

9.6 
Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, во 
определен временски 
период, за што овие лица се 
согласиле.  

 
Нема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Член Д  

9.1 Име и презиме: Љубен Лилјанов Нанов 

 Деловна адреса  66 Панорамен пат, кат 2 стан 8, Софија Р.Бугарија 

 Функција што ја врши кај 
издавачот  

Независен член на Надзорен одбор од 22.12.2011 
година и сега. 

 Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

Нема 

 

 
9.2 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

 
Нема поврзаност  

9.3 Детални податоци  

9.3.1 Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

 
-ноември 2009 год. - февруари 2011 год - Финансиски  
директор- Бугарски Пошти ЕАД  
-јануари 2009 год. – ноември 2009 год. - Финансиски  
аналитичар - Бенчмарк АД, гр.Софија  
-септември 2005 год. – декември 2008 год. – 
Раководител на „Ликвидност” - Јуробанк И Еф Џи  
Бугарија АД, гр.Софија- Банкарско работење 
-јуни 2003 год.  – септември 2005 год. - Управител на 
оддел  „Продажба на финансиски продукти” - 
Јуробанк И Еф Џи  Бугарија АД Софија  
-декември 1999 год. - јуни 2003 год. Портфолио 
Менаџер- Бугарска  народна банка Централна банка 
на Република Бугарија 
-јули 1998 год.  – декември 1999 год.- дилер - Сосиете 
Женерал Експресбанк АД Варна  
-октомври 1995 год.  – јули 1998 год. дилер  
Експресбанк АД Варна   

-април 1994 год.  – октомври 1995 год. Кредитен 
сметководител/администратор - Стопанска Банка АД  
Софија, филијала Варна  

9.3.2 Имињата на друштвата во  
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кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

 
/ 

9.3.3 Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

/ 

 

 
9.3.4 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

Не му е изречена мерка на безбедност забрана за  
вршење професија, дејност или должност од 
определено занимање кое делумно или во целост е 
опфатено предметот на работење на издавачот во 
последните пет години.   

 
9.3.5 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

Нема 

9.4 
Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни интереси 
или други одговорности.  

Нема 

9.5 
Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и големите 
акционери, клиентите, 
добавувачите и други лица 
врз основа на што било кое 
од овие лица било избрано 
за член на одборот на 

Нема 
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директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот;  

9.6 
Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, во 
определен временски 
период, за што овие лица се 
согласиле.  

 
Нема 
 

 

 

Управен одбор   

 Член А  

9.1 Име и презиме: Неделин  Василев Валчев 

 Деловна адреса  Национална Арена Филип II Македонски Скопје 

 
Функција што ја врши кај 
издавачот  

Претседател на Управен одбор од 19.09.2008 и 
реизбран од 30.12.2011 година и сега. 

 

Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

Нема 

9.2 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

Нема 
 

 

9.3 Детални податоци  

9.3.1 Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

- од 2001 г. - 19.09.2008 г.- Заменик директор на 
Внатрешна ревизија-“ Централна кооперативна банка” 
А.Д. Софија – Банкарска дејност 
- од 2007 г. - 19.09.2008 г.- Директор на дирекција –
Внатрешна ревизија-“ЦКБ АСЕТС МЕНАЏМЕНТ” ЕАД 
- 1999 г.- 2001 г. - Главен сметководител-“Денсим” 
ДОО –Варна-Трговија и производство 
- 1998 г.- 1999 г. - Главен сметководотел- “Банка ДСК” 
ЕАД – филијала Ласковец – Банкарска дејност 
- 1995 г.-1998 г. - Директор- ПЧБ АД – Харманли – 
Банкарска дејност 
- 1993 г.- 1995 г. – Сметководител - ТБ “Биохим” АД 
филијала Харманли – Банкарска дејност 
 

9.3.2 Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 

 
 
Акционер во Зрнени храни – Бугарија – 0,001% 
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односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

9.3.3 Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години 

Нема 

 
9.3.4 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

Не му е изречена мерка на безбедност забрана за  
вршење професија, дејност или должност од 
определено занимање кое делумно или во целост е 
опфатено предметот на работење на издавачот во 
последните пет години.   

 
9.3.5 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

 

Нема 

9.4 
Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни интереси 
или други одговорности.  

Нема 

 

9.5 
Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и големите 
акционери, клиентите, 
добавувачите и други лица 
врз основа на што било кое 
од овие лица било избрано 
за член на одборот на 
директори односно 

Нема 
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управниот и надзорниот 
одбор на издавачот;  

9.6 
Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, во 
определен временски 
период, за што овие лица се 
согласиле.  

Нема 
 

 Член Б  

9.1 Име и презиме Орце Трајковски 

 Деловна адреса  Национална Арена Филип II Македонски, Скопје 

 
Функција што ја врши кај 
издавачот  

Член на Управен одбор од 25.06. 2007 и реизбран од  
30.12.20011 година и сега. 

 

Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

/ 

9.2 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

/ 

9.3 Детални податоци  

9.3.1 Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

 
- од 09.2005 г.- 07.2007 г. - Одговорно лице за 
сигурност на информациони системи- Централна 
кооперативна банка АД Скопје 
- од 09.2001 г – 09.2005 г. - Директор на Дирекција за 
платен промет во земјата 
- од 11.1996 г. – 09.2001 г. - Програмер аналитичар, 
систем инжинер, администратор на мрежи и 
администратор на бази на податоци- Централна 
кооперативна банка АД Скопје 
- од 01.1996 г.- 11.1996 г. - Одговорно лице за IT 
технологии-ТОМ ТРЕЈДИНГ( канадско-македонска 
фирма за трговија, развој и имплементација на IT 
технологии)  

- од 10.1993 г. – 01.1996 г. - -програмер аналитичар и 
систем инжинер за развој на локални мрежи – 
ЛАНКОМ ЦО увоз-извоз(фирма за трговија, развој и 
имплементација на IT технологии) 

9.3.2 Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 

 
/ 
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односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

9.3.3 Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

/ 

 
9.3.4 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

Не му е изречена мерка на безбедност забрана за  
вршење професија, дејност или должност од 
определено занимање кое делумно или во целост е 
опфатено предметот на работење на издавачот во 
последните пет години.   

 
9.3.5 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

 

Нема 

9.4 
Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни интереси 
или други одговорности.  

Нема 

 

9.5 
Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и големите 
акционери, клиентите, 
добавувачите и други лица 
врз основа на што било кое 
од овие лица било избрано 
за член на одборот на 
директори односно 

Нема 
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управниот и надзорниот 
одбор на издавачот;  

9.6 
Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, во 
определен временски 
период, за што овие лица се 
согласиле.  

Нема 
 

 Одбор за ревизија  

 Член А  

9.1 Име и презиме Георги Константинов  

 Деловна адреса Ул.Георги Сава Раковски бр.103, Софија Р.Бугарија 

 Функција што ја врши кај 
издавачот  

Заменик претседател на Надзорниот одбор од 
20.06.2008 и реизбран од 25.06.2012 година и сега. 

 Претседател на Одбор за ревизија од 15.05.2008 
година и реизбран од 17.05.2012 година и  сега. 

 Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

Нема 

 

 
9.2 

 Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

Нема 

 

9.3 Детални податоци  

9.3.1 Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

- од 07.1999 г. Извршен директор и член на Управниот 
одбор во Централна кооперативна банка гр. Софија 
 
- од 04.1999 г.-06.1999 г. член на Управниот одбор и 
Генерален директор „Ризични побарувања, правни 
услуги и кредитни истражувања“, директно одговорен 
за раководството на: 
 “Главна дирекција  „Ризични пласмани٭
 “Дирекција „Правни услуги٭
Оддел „Кредитни истражувања  
Зам. Претседател на Одборот за кредити 
 
- од 08.1997 г.-03.1999 г. Главна Дирекција „Ризични 
пласмани“ Оддел „Репрограмирање“ Началник на 
оддел Член на Комитетот за кредити на ТТБ- TБ 
„Биохим“ АД Софија 
 
- од 05.1996 г.-07.1997 г. Управа „Кредитирање“ Оддел 
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ризични пласмани“ Началник оддел - TБ „Биохим“ АД 
Софија 
 
- 11.1995 г.-04.1996 г. Управа „Информатичка политика 
и анализа “ Оддел 2Планирање и анализа“ Експерт - 
TБ „Биохим“ АД /правен наследник на ТБ Софијабанка 
АД/ 
 
- 04.1994 г-10.1995 г. „Девизна дирекција“ Централа - 
Експерт „ Девизни банкарски операции“-
ТБ„Софијабанк“ АД /правен наследник на ТБ 
„Електроника“ АД/ 
 
- 10.1992 г.-03.1994 г.„ Девизна дирекција“ Централа - 
Експерт- ТБ„Софијабанк“АД/правен наследник на ТБ 
„Електроника“ АД/ 
 
- Девизно сметководство- Централа сметководител- 
ТБ „Електроника“ АД 

 

9.3.2 Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

- од 07.1999 г. Извршен директор и член на Управниот 
одбор во Централна кооперативна банка гр. Софија 
 

 

9.3.3 Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

Нема 

 

 
9.3.4 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

Не му е изречена мерка на безбедност забрана за  
вршење професија, дејност или должност од 
определено занимање кое делумно или во целост е 
опфатено предметот на работење на издавачот во 
последните пет години.   
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9.3.5 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

Нема 

9.4 
Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни интереси 
или други одговорности.  

Нема 

 

9.5 
Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и големите 
акционери, клиентите, 
добавувачите и други лица 
врз основа на што било кое 
од овие лица било избрано 
за член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот;  

Нема  

9.6 
Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, во 
определен временски 
период, за што овие лица се 
согласиле.  

 
Нема 
 

 Член Б  

9.1 Име и презиме: Тихомир  Атанасов 

 Деловна адреса Ул.Георги Сава Раковски бр.103, Софија Р.Бугарија 

 Функција што ја врши кај 
издавачот  

Претседател на Надзорниот одбор од 20.06.2008 г и 
реизбран од 25.06.2012 година и сега. 

Член на Одбор за ревизија од 15.05.2008 година и 
реизбран на 17.05.2012 година и сега. 

 Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

Нема 

 

 
9.2 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 

Нема 
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органите на управување 

9.3 Детални податоци  

9.3.1 Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

 08.09.1999 -30.09.2001г. - ,,РЕАЛ ФИНАНС,, АД 
Инвестиционен посредник  - член на Одбор на 
директори и Извршен директор 

 1999 г. – до моментот - ,,ЕСКАНА,, АД  - член на 
Одбор на директори 

 05.10.2001 г. – до моментот ,,Централна 
кооперативна банка,, АД   -   Прокурист 

 20.09.2002 г. – до моментот  Осигурително и 
реосигурително акционерско друштво ,,АРМЕЕЦ,, - 
член на Надзорен одбор, претставник на 
Централна кооперативна банка ЕАД Софија 

 04.05.2005г. – до моментот ,,ЦКБ ГРУП,, ЕАД - член 
на Управниот одбор и Извршен директор  

 13.08.2007 г - до моментот- ,,Бесатур,, АД  - член на 
Одбор на директори и Застапник 

 2008 г. – до моментот - ,,Петрохим Трејд,, АД - член 
на Одбор на директори 

 12.06.1997г – до моментот - ,,БГ ГРУП,, ДОО – 
управител 

 05.2009г – до моментот Авиокомпанија Бугарија ЕР 
ЕАД – Член на Одбор на директори претставникна 
,,ЦКБ ГРУП,,ЕАД 

 19.04.2000 – до моментот - ,,КОПИ,, 2000 ДООЕЛ – 
Сопственик и управител 

 27.10.2010 – до моментот -  Авиокомпанија Хемус 
ЕР ЕАД – Член на Одбор на директори 
претставникна ,,ЦКБ ГРУП,,ЕАД 

 

9.3.2 Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

 1999 г. – до моментот - ,,ЕСКАНА,, АД  - член на 
Одбор на директори 

 05.10.2001 г. – до моментот ,,Централна 
кооперативна банка,, АД   -   Прокурист 

 20.09.2002 г. – до моментот  Осигурително и 
реосигурително акционерско друштво ,,АРМЕЕЦ,, - 
член на Надзорен одбор, претставник на 
Централна кооперативна банка ЕАД Софија 

 04.05.2005г. – до моментот ,,ЦКБ ГРУП,, ЕАД - член 
на Управниот одбор и Извршен директор  

 13.08.2007 г - до моментот- ,,Бесатур,, АД  - член на 
Одбор на директори и Застапник 

 2008 г. – до моментот - ,,Петрохим Трејд,, АД - член 
на Одбор на директори 
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 05.2009г – до моментот Авиокомпанија Бугарија ЕР 
ЕАД – Член на Одбор на директори претставникна 
,,ЦКБ ГРУП,,ЕАД 

 27.10.2010 – до моментот -  Авиокомпанија Хемус 
ЕР ЕАД – Член на Одбор на директори 
претставникна ,,ЦКБ ГРУП,,ЕАД 

 12.06.1997г – до моментот - ,,БГ ГРУП,, ДОО – 
управител и поседува  50% од капиталот 

 19.04.2000 – до моментот - ,,КОПИ,, 2000 ДООЕЛ – 
Сопственик и управител 

 

9.3.3 Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

/ 

 
9.3.4 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната);  

Нема изречено прекршочна санкција, односно казна 
забрана за вршење професија, дејност или должност   

 
9.3.5 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

Нема 

9.4 
Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни интереси 
или други одговорности.  

Нема 

9.5 
Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и големите 
акционери, клиентите, 
добавувачите и други лица 
врз основа на што било кое 

Нема 
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од овие лица било избрано 
за член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот;  

9.6 
Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, во 
определен временски 
период, за што овие лица се 
согласиле.  

 
Нема 
 

 Член В  

9.1 Име и презиме Христо Христов 

 Деловна адреса Ул.Георги Сава Раковски бр.103, Софија Р.Бугарија 

 Функција што ја врши кај 
издавачот  

Член на Надзорниот одбор од 20.06.2008 и реизбран 
од 25.06.2012 година и сега. 

Член на Одбор за ревизија: 

 од 15.05.2008 година до 29.10.2009 година 

од 31.05.2011 година и повторно реизбран од 
17.05.2012 година и сега. 

 Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

/ 

 
9.2 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

Нема 

 

9.3 Детални податоци  

9.3.1 Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

од 08.2001 г. – 05.2008 г. Правен консултант – 
„Централна кооперативна банка АД Софија 
 
- 05.1996 г.- 06.2001 г. Управител – Консултантска куќа 
„Рацио легис“ДОО Софија 
 
- 07.1995 г. – 05.1996 г. Експерт за реосигурување- 
Меѓународна осигурителна и реосигурителна 
компанија „Европа“ АД Софија 

 

9.3.2 Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 

/ 
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односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

9.3.3 Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

/ 

 

 
9.3.4 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

Не му е изречена мерка на безбедност забрана за  
вршење професија, дејност или должност од 
определено занимање кое делумно или во целост е 
опфатено предметот на работење на издавачот во 
последните пет години.   

 
9.3.5 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

Нема 

9.4 
Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни интереси 
или други одговорности.  

Нема 

9.5 
Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и големите 
акционери, клиентите, 
добавувачите и други лица 
врз основа на што било кое 
од овие лица било избрано 
за член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 

Нема 
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одбор на издавачот;  
 

9.6 
Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, во 
определен временски 
период, за што овие лица се 
согласиле.  

 
Нема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Член Г  

9.1 Име и презиме Власте Савевски 

 Деловна адреса Ул.Гоце Делчев бр.70 Кратово 

 Функција што ја врши кај 
издавачот  

Независен член на Одбор за ревизија од 15.05.2008 
година и сега. 

 Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

Нема 

 
9.2 

- Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

Нема поврзаност 

9.3 Детални податоци  

9.3.1 Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

од 01.08.1981 до 31.05.2004 - РИК Силекс АД Кратово 
- финансов директор 
- од 01.06.2004 година до 31.07.2012 година 
управител на ФК Силекс ДООЕЛ Кратово, од 
01.08.2012 година  - извршен директор на ФК Силекс 
АД Кратово 

9.3.2 Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

1.^len vo UO vo HS Zletovica-Probiшtip 
 
2.^len vo U0 vo Sileks ad Kratovo                            
 

3.^len vo OD vo FK Sileks ad Kratovo 
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9.3.3 Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

 

Не 

 
9.3.4 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

Не му е изречена мерка на безбедност забрана за  
вршење професија, дејност или должност од 
определено занимање кое делумно или во целост е 
опфатено предметот на работење на издавачот во 
последните пет години.   

 
9.3.5 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

Нема 

9.4 
Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни интереси 
или други одговорности.  

Нема 

 

9.5 
Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и големите 
акционери, клиентите, 
добавувачите и други лица 
врз основа на што било кое 
од овие лица било избрано 
за член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот;  

Нема 

9.6 
Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 

 
Нема 
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одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, во 
определен временски 
период, за што овие лица се 
согласиле.  

 Член Д  

9.1 Име и презиме Соња Чулева 

 Деловна адреса Ул.Њуделхиска 4/3 Скопје 

 Функција што ја врши кај 
издавачот  

Независен член и претседател на Одбор за ревизија 
од 15.05.2008 г и сега 

 Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

Нема 

 
9.2 

- Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

Нема 

9.3 Детални податоци  

9.3.1 Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

-Судски вештак при Основен суд Скопје 1, со 
експертиза за економски прашања и лиценца за 
судски вештак од Министерство за правда на РМ 

- Судски проценител со општо овластување при 
Основен суд Скопје 1;проценител на  вредност на 
капитал и проценител на вредност на индустриска 
сопственост со добиена лиценца од Министерство за 
економија на РМ 

-Овластен ревизор 

 

9.3.2 Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

Нема 

9.3.3 Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 

Нема 
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ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

 
9.3.4 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

Не му е изречена мерка на безбедност забрана за  
вршење професија, дејност или должност од 
определено занимање кое делумно или во целост е 
опфатено предметот на работење на издавачот во 
последните пет години.   

 
9.3.5 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

Нема 

9.4 
Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни интереси 
или други одговорности.  

Нема 

9.5 
Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и големите 
акционери, клиентите, 
добавувачите и други лица 
врз основа на што било кое 
од овие лица било избрано 
за член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот;  

Нема  

9.6 
Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, во 
определен временски 
период, за што овие лица се 
согласиле.  

Нема  
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10 Развојни перспективи  
10.1 Информација за развојните перспективи во деловното работење за период од 
3 години 
  
Основните перспективи на Централна кооперативна банка АД Скопје за наредните три 
години ќе бидат насочени кон следните цели:  
 

- Одржување на висок квалитет на кредитното портфолио и задоволително ниво на 
покриеност со резервации  

- Пораст на нето кредитите  
- Зголемување на депозитите  
- Одржување на висок степен на ликвидност  
- Одржување на ризичните позиции во рамките на лимитите утврдени од страна на 

НБРМ како и во рамките на интерните лимити  
 
 
10.2 Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните 3 
години 
  
Приходи од камата  
 
Согласно Планот за зголемување на оперативната ефикасност за период 2013-2015 
година Банката предвидува зголемување на кредитното портфолио, а со тоа предвиден е 
значителен пораст на приходите од камати. 
 
Во продолжение е преглед на приходите од камата за наредните 3 години   
                                                                                                                              во 000 МКД 
Вид на финансиски 
средства  
 

2013  структура  2014   структура  2015  структура  

Хартии од вредност  
 

119.115 42% 102.458 26% 94.560 18% 

Кредити  
 

154.539 54% 272.950 71% 419.754 80% 

Лизинг   
 

1.073 0% 1.073 0% 1.073 0% 

Депозити во други 
банки  

6.390 2% 6.325 2% 6.297 1% 

Задолжителна 
резерва  

3.176 1% 3.988 1% 5.054 1% 

 
Вкупно 
 

284.293 100,00% 386.794 100,00% 526.738 100,00% 

 

 
 
Расходи за камата  
 
Банката со својата досегашна депозитна политика има креирано стабилна депозитна база 
која претставува солидна основа за реализација на зацртаната кредитна политика. Од 
тие причини расходите за камати бележат побавен раст во однос на приходите од камати 
во периодот 2013-2015.  
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                                                                                                                                                  Во 000 МКД 

 
 
 
 
Нето - Приходи од провизии и надомести  
Реализацијата на поставените цели во доменот на некаматните приходи тесно се 
поврзува со генералните заложби за севкупно унапредување и раст на Банката.  
Фокусирањето кон целната група на клиенти и континуираната грижа за постоечките 
клиенти се очекува да доведе до реализација на поставените цели во периодот 2013-
2015 година по однос на приходите од провизии и надомести.  
Со тоа се очекува зголемување на провизиите од секторот нефинансиски друштва.  
Следено по одделни тромесечија, подолу се дадени поставените цели за остварените 
нето приходи од провизии и надомести.  
 

                                                                                                                              Во 000 MKD 

  Остварено 
  

Планирано 

Периоди  
 

2011  2012   2013  2014  2015  

 
Q1 

 3936 8364 9.919 16.447 26.320 

 
Q2 

 9040 9102 10.762 18.546 29.353 

                    
Q3 

 7626 9225 11.068 20.904 32.776 

 
Q4 

 8918 11009 13.428 23.510 36.560 

Вкупно 
  29.520 37.700 45.177 79.408 125.009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид на финансиски 
средства  
 

2013  структура  2014  структура  2015  структура  

Депозити ФЛ 
 

101.086 73% 125.556 73% 162.471 74% 

Депозити на ПЛ 
 

20.280 15% 27.916 16% 40.830 18% 

Депозити на Банки 
 

16.958 12% 16.958 10% 16.958 8% 

Кредити на банки 
 

663 0% 663 0% 663 0% 

Вкупно 
 

138.987 100,00% 171.093 100,00% 220.922 100,00% 
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Во продолжение е проектиран Биланс на успех за 2013 година   
  

  

 

  

 

 

 

 

 

11. Финансиски извештаи  

Биланс на успех 31.12.2012 план индекс 

Во 000 МКД   2013 (2013:2012) 

Приходи од камата 228,060 284,293 124.66 

Расходи за камата -119,079 -138,987 116.72 

Нето-приходи/(расходи) од камата 108,981 145,306 133.33 

Приходи од провизии и надомести 52,135 61,659 118.27 

Расходи за провизии и надомести -14,435 -16,482 114.18 

Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести 37,700 45,177 119.83 

Нето-приходи од тргување       

Нето-приходи од други финансиски инструменти 
евидентирани по објективна вредност       

Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики 4,706 9,093 193.23 

Останати приходи од дејноста 178,418 201,027 112.67 

Удел во добивката на придружените друштва       

Исправка на вредноста на финансиските средства, 
на нето-основа -20,256 -38,227 188.72 

Загуба поради оштетување на нефинансиските 
средства, на нето-основа   -19,133   

Трошоци за вработените -117,692 -124,826 106.06 

Амортизација -48,724 -49,265 101.11 

Останати расходи од дејноста -176,925 -167,287 94.55 

Удел во загубата на придружените друштва            -               -      

Добивка/(загуба) пред оданочување -33,792 1,865 -5.52 

        

Данок од добивка -893 -615 69 

Добивка/(загуба) за финансиската година од 
непрекинато работење 

 -34,685 1,250 -3.6 
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Финансиските извештаи (Ревизорско мислење, Ревидиран Биланс на состојба, 
Ревидиран Биланс на успех, Ревидиран извештај за парични текови, Ревидиран извештај 
за промени на капиталот и Ревидирни белешки кон финансиските извештаи)  на 
Централна кооперативна банка А.Д. Скопје за 2010 и 2011 година се ревидирани и се во 
прилог на овој Проспект,  додека  Финансиските извештаи за 2012, кој е во прилог,   
сеуште не е усвоен, поради тоа што Годишното собрание на акционерите ќе се одржи на 
22 мај 2013 година. 
 
 

12. Издавање и дистрибуција на Проспектот  
 
 

Проспектот и дополнителните информации за проспектот нема да се издадат, огласат 
или бидат во циркулација се додека не се одобрени од страна на Македонска Берза А.Д. 
Скопје. 
После одобрувањето од Берзата, Проспектот јавно ќе се издаде и стави на располагање 
(во електронска и печатена форма, бесплатно) на јавноста: 
 
а) во Берзата 
б) во седиштето на Централна кооперативна банка  А.Д. Скопје       
в) во седиштето на Службата за работа со хартии од вредност на Централна 
кооперативна банка  А.Д. Скопје       
г) на интернет страницата на Централна кооперативна банка  А.Д. Скопје       
 
Копии од Проспектот заедно со копиите на последните ревидирани финансиски извештаи 
за последните две години ќе бидат на располагање на адресите дадени погоре.  

 
 
 
 
 
  
  


