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Во согласност со Одлуката на Советот на Народна банка на Република Македонија за 
објавување податоци и извештаи од страна на Банката („Службен весник на РМ“ бр.134/2007), 
ТТК БАНКА АД Скопје објавува 
 

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ 
со состојба 31.12.2015 
објавено на 13.5.2016 
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1.  Податоци за Банката 

Назив ТТК БАНКА АД Скопје 

Седиште Скопје, ул.„Народен фронт“ бр.19а 

Единствен матичен број 6121110 

Организациска структура Организациска структура на ТТК Банка (прилог) 

Број на вработени на 31.12.2015 281 

Финансиски активности кои 
Банката може да ги врши во 
согласност со дозволата за 
основање и работење издадена 
од гувернерот на НБРМ 

 Прибирање депозити и други повратни извори на средства; 

 Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и 
финансирање на комерцијални трансакции; 

 Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и 
финансирање на комерцијални трансакции; 

 Издавање и администрирање платежни средства (парични 
картички, чекови, патнички чекови, меници); 

 Финансиски лизинг; 

 Менувачки работи; 

 Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи 
купопродажба на девизи; 

 Брз трансфер на пари; 

 Издавање платежни гаранции, авали и други форми на 
обезбедување; 

 Изнајмување сефови, остава и депо; 

 Тргување со инструменти на пазарот на пари (меници, 
чекови, сертификати за депозит); 

 Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со 
благородни метали; 

 Тргување со хартии од вредност; 

 Купопродажба, гарантирање и пласман на емисија на хартии 
од вредност; 

 Посредување во продажба на полиси за осигурување; 

 Посредување во склучување договори за кредити и заеми; 

 Обработка и анализа на информации за кредитна 
способност на правни лица; 

 Економски-финансиски консалтинг; 

 Други финансиски активности утврдени со закон кои може 
да ги врши Банката. 
 
*Дозвола за основање и работење (прилог) 

  Прибирање депозити и други повратни извори на средства; 
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Финансиски активности кои ги 
врши Банката  

 Кредитирање во земјата; 

 Издавање и администрирање на платежни средства 
(парични картички, пензиски чекови); 

 Менувачки работи; 

 Платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи 
купопродажба на девизи; 

 Брз трансфер на пари; 

 Издавање платежни гаранции и други форми на 
обезбедување; 

 Изнајмување сефови, остава и депо; 

 Тргување со девизни средства; 

 Тргување со хартии од вредност; 

 Обработка и анализа на информации за кредитна 
способност на правни лица; 

 Тргување со инструменти на пазарот на пари; 

 Посредување во склучување договори за кредити и заеми. 

Финансиски активности за кои од 
страна на гувернерот на НБРМ е 
изречена забрана или 
ограничување за нивно вршење, 
односно е повлечена согласноста 

Нема. 

 

2. Податоци за акционерската структура на Банката 

Назив, седиште, правна форма, 
претежна дејност и процент на 
учество во вкупниот број акции и 
во вкупниот број издадени акции 
со право на глас во Банката за 
акционерите правни лица со 
квалификувано учество 

 Тетекс АД Тетово, 
ул. „Браќа Миладиновци“ бр 1, Тетово 
14.13 - Производство на друга горна облека 
Учество во вкупниот број акции од 43,52% 
Учество во вкупниот број акции со право на глас од 43,52%. 
 

 „Петролгас“ ДОО Тетово 
ул. „Видое Смилевски Бато“ бб,Тетово 
68.20 -Издавање и управување со сопствен недвижен имот или 
недвижен имот земен под закуп (лизинг) 
Учество во вкупниот број акции од 3,15% 
Учество во вкупниот број акции со право на глас од 3,15% 
 

 Физички лица поврзани со Тетекс АД Тетово 
Учество во вкупниот број акции од 2,70% 
Учество во вкупниот број акции со право на глас од 2,70% 
 

 Вкупно групација Тетекс  
Учество во вкупниот број акции од 49,37% 
Учество во вкупниот број акции со право на глас од 49,37% 

Име и презиме, адреса и процент 
на учество во вкупниот број акции 
и во вкупниот број издадени 
акции со право на глас во Банката 
за акционерите физички лица со 
квалификувано учество 

Нема. 

Вкупен број и вкупно учество во 
вкупниот број акции и во 
вкупниот број издадени акции со 
право на глас во Банката за 
акционери кои немаат 
квалификувано учество во 
Банката 

Број на акционери кои немаат квалификувано учество во 
Банката: 1855 
 
Процент на учество во вкупниот број акции издадени од 
Банката: 50,63% 
 
Процент на учество во вкупниот број акции со право на глас 
издадени од Банката: 50,63% 
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3. Податоци за сопствените средства и адекватност на капиталот на Банката 

Износ на почетен капитал запишан 
во Централен регистар 

907.888.000 ден. 

Број на акции   907.888 обични акции 

Номинален износ на акциите 1.000 ден. 

Опис на карактеристиките на 
основните компоненти на 
сопствени средства 

Сопствените средства претставуваат збир на основниот 
капитал и дополнителниот капитал намалени за одбитните 
ставки, утврдени во согласност со Одлуката за методологиjата 
за утврдување на адекватноста на капиталот имајќи ги предвид 
ограничувањата дефинирани во Одлуката. Пред сè, ова се 
однесува на одредбата дека дополнителниот  капитал  не  
смее  да  биде  поголем  од износот на основниот капитал. 
 
Дополнително, позициите кои се дел од основниот капитал ги 
исполнуваат следните услови во согласност со точка 11, став 2 
од Одлуката: 

 да се безусловно неповратни, немаат рок на достасување 
и не содржат клаузули или друг вид одредби коишто 
даваат можност за откупување, повлекување или исплата; 

 исплатата на дивиденда се врши само по исплата на сите 
правни и договорни обврски на Банката и позициите не се 
оптоварени со задолжителна обврска за Банката за 
редовна исплата на дивиденда; 

 да се во целост и веднаш на располагање за покривање 
на ризиците и загубите за време на работењето на 
Банката; 

 да се во целост и неограничено расположливи за 
покривање на обврските на Банката кон нејзините 
доверители во случај на стечај, односно  ликвидација на 
Банката. 

 
Компоненти на основниот капитал на Банката се номиналната 
вредност на запишаните и уплатени обични акции, премијата 
од овие акции, резервите и задржаната нераспоредена 
добивка која не е оптоварена со идни обврски. Основниот 
капитал е намален за износот на нематеријалните средства. 
 
Дополнителниот капитал се состои од ревалоризациските 
резерви на Банката. 
 
Одбитните ставки од основниот и дополнителниот капитал се 
однесуваат на вложување во капиталот на финансиска 
институција. 

Износ и компоненти на основниот 
капитал, утврден во согласност со 
Одлуката за Методологијата за 
утврдување на адекватноста на 
капиталот 

Основниот капитал на Банката изнесува 995.039 илјади денари 
и се состои од: 

 Номинална вредност на обични акции: 907.888 илјади 
денари; 

 Премија од овие акции: 127 илјади денари; 

 Резервен фонд: 76.933 илјади денари; 

 Нераспределена добивка: 14.123 илјади денари; 

 Одбитни ставки: 4.032 илјади денари. 

Износ и компоненти на 
дополнителниот капитал, како и 
нивниот износ, кој во согласност 
со Методологијата за утврдување 
на адекватноста на капиталот 

Дополнителниот капитал се состои од: 
Ревалоризациски резерви во износ од 38.969 илјади денари. 
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може да биде дел од сопствените 
средства на Банката 

Видот на одбитните ставки од 
основниот капитал и 
дополнителниот капитал 

Вложувања во капиталот на други банки или финансиски 
институции коишто изнесуваат над 10% од капиталот на тие 
институции во износ од 38.990 илјади денари. 

Вкупен износ на сопствени 
средства и висина на адекватност 
на капиталот со состојба 
31.12.2015 

Вкупен износ на сопствени средства: 995.018 илјади денари. 
Адекватност на капиталот: 18,71%. 

Висината на капиталот потребен 
за покривање на кредитниот 
ризик, утврден во согласност со 
Методологијата за утврдување на 
адекватноста на капиталот, 
прикажан одделно за билансните 
и вонбилансните ставки 

Капитал потребен за покривање кредитен ризик изнесува: 
320.555 илјади денари. 
 
Капитал потребен за покривање кредитен ризик од билансни 
ставки:  297.521 илјади денари. 
 
Капитал потребен за покривање кредитен ризик од 
вонбилансни ставки:  23.034 илјади денари. 

Висината на капиталот потребен 
за покривање на валутниот ризик, 
утврден во согласност со 
Методологијата за утврдување на 
адекватноста на капиталот 

Капиталот потребен за покривање на валутниот ризик изнесува 
38.165 илјади денари. 

Висината на капиталот потребен 
за покривање на пазарниот ризик, 
утврден во согласност со 
Методологијата за утврдување на 
адекватноста на капиталот, при 
што одделно се прикажува 
износот на капиталот потребен за 
покривање на генералниот и 
специфичниот ризик од 
вложувања во сопственички 
хартии од вредност и вложувања 
во должнички инструменти од 
портфолиото за тргување и 
износот на капиталот потребен за 
покривање на ризикот од 
порамнување/испорака и ризикот 
од другата договорна страна: 

Нема. 

Висината на капиталот потребен 
за покривање на ризикот од 
промена на цената на стоките 

Нема. 

Висината на капиталот потребен 
за покривање за надминување на 
лимитите на изложеност 

Нема. 

Висината на капиталот потребен 
за покривање на оперативниот 
ризик 

Капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик 
изнесува 66.814 илјади денари. 

Висината на капиталот потребен 
за покривање други ризици, 
доколку Банката по сопствена 
оцена утврдила дополнителен 
износ на капитал потребен за 
покривање на тие ризици или 
доколку Народната банка 
утврдила дополнителен износ на 
потребен капитал, заради 
природата, видот и обемот на 

Нема. 
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активностите коишто ги извршува 
Банката и ризиците на кои е 
изложена како резултат на тие 
активности 

 

4. Податоци за процесот на управување со ризиците 
(податоците во овој дел се содржани во ревизорскиот извештај за 2015 година) 

Стратегии и процеси за 
управување со секој поединечен 
ризик 

Банката воспоставува интегриран систем за управување со 
сите материјални и нематеријални ризици на кои е изложена и 
кој е соодветен на природата, големината и сложеноста на 
финансиските активности коишто ги врши. 
Врз основа на Стратегијата за преземање и управување со 
ризици, Банката воспоставува посебни политики и процедури 
за преземање и управување со сите ризици на кои е изложена 
во своето работење. 
 
Политиките за преземање и управување со ризиците содржат: 

 Оцена на капацитетот на Банката за преземање 
одделни ризици; 

 Организациска поставеност на функцијата за 
управување со ризиците; 

 Основни елементи на управувањето со ризиците; 

 Прифатливи инструменти за заштита од или 
намалување на ризиците; 

 Внатрешна контрола и основни елементи на процесот 
за утврдување на интерниот капитал на Банката; 

 Оцена на потребната адекватност на капиталот на 
Банката. 

 
Банката во своето работење е изложена и управува со 
следните видови ризици: 

1. Кредитен ризик или ризик од загуба за Банката, поради 
неможноста нејзиниот  клиент  да  ги измирува своите 
обврски кон неа во договорениот износ и/или во 
договорените рокови; 

2. Ликвидносен ризик или ризик кој се јавува кога Банката 
не може да обезбеди доволно парични средства за 
намирување на своите краткорочни обврски во 
моментот на нивното достасување или да ги обезбеди 
потребните средства со многу повисоки трошоци; 

3. Валутен ризик или ризик  од загуба заради промена на 
меѓувалутните курсеви и/или промена на вредноста на 
денарот во однос на вредноста на другите странски 
валути; 

4. Пазарен ризик или ризик од загуба како последица на 
промена на цената на финансиските инструменти 
наменети за тргување; 

5. Оперативен ризик или ризик од загуба, поради: 
a) несоодветни или слаби внатрешни процеси, 
б)  несоодветни  лица  и  несоодветни  или  слаби  
системи  во Банката, 
в)   надворешни настани. 
 

Оперативниот  ризик  го  вклучува  и  правниот  ризик,  како  и 
ризикот  од  перење   пари  и  финансирање  на  тероризмот, 
ризикот од несоодветност на информативните системи и други 
оперативни ризици; 
Користењето услуги од надворешни лица го опфаќа 
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користењето услуги коишто овозможуваат на Банката да ги 
врши нејзините финансиски активности, вклучувајќи ги и 
помошните банкарски услуги. Користењето на овие услуги 
може да ја изложи Банката на оперативен ризик; 

6. Правен ризик кој претставува тековен или иден ризик 
врз добивката и сопствените средства на Банката, 
предизвикан од прекршувања/непочитувања на 
законските и подзаконските прописи, договори,  
пропишани  практики, етички стандарди или како 
последица на погрешно толкување на прописите, 
правилата, договорите и други правни документи; 

7. Ризик од концентрација кој претставува секоја 
поединечна директна или индиректна изложеност или 
збир на изложености коишто може да предизвикаат 
значителни загуби; 

8. Ризик  од  промена  на  каматните стапки  во  
портфолиото  на банкарските  активности  претставува  
ризик од загуба којшто произлегува од неповолните 
промени на каматните стапки, а коишто влијаат на 
позициите во портфолиото на банкарските активности 
на Банката; 

9. Ризик на земја или ризик од загуба поради изложеноста 
на Банката  кон одделна земја, којшто може  да 
произлезе од економските, социјалните и политичките 
услови во земјата во која се наоѓа седиштето на 
должникот. Посебна форма на ризик на земјата 
претставува ризикот од трансфер, којшто произлегува 
од можните ограничувања при трансферот на 
средствата од една земја во друга; 

10. Репутациски ризик или ризик врз добивката или 
сопствените средства  на  Банката којшто произлегува 
од неповолните оцени за Банката од страна на 
клиентите, доверителите, акционерите, инвеститорите 
и супервизорите; 

11. Стратегиски ризик или ризик врз добивката или 
сопствените средства на Банката којшто произлегува 
од промените во деловното опкружување, негативните  
деловни одлуки, несоодветното спроведување на 
одлуките или недоволната респонзивност на Банката 
на промените во деловното опкружување; 

12. Ризик  од  неусогласеност  на  работењето  на  Банката  
со прописите или ризик од изложување на Банката на 
правни или регулаторни санкции и ризик од 
настанување финансиски загуби и загрозување на 
угледот на Банката, како последица на 
неусогласеноста на работењето на Банката со 
прописите (законски и подзаконски акти, правилници и 
стандарди кои се на сила во РМ, други пазарни узанси 
и кодекси, како и интерни акти на Банката). 

Структура и организација на 
функцијата за управување со 
ризици 

Банката воспоставува организациска структура, со јасно 
дефинирани надлежности и одговорности при преземањето и 
управувањето со ризиците, која одговара на големината, видот 
и сложеноста на Банката и на финансиските активности кои ги 
врши. 
 
Управувањето со ризиците во Банката се остварува на сите 
хиерархиски нивоа во организациската структура. Имено, на 
стратегиско ниво управувањето е во надлежност на 
Надзорниот одбор на Банката кој ги донесува политиките за 
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управување со ризиците и ги дефинира стратегиските 
определби и преференции на Банката за изложување на секој 
одделен тип ризик. Надзорниот одбор преку донесување на 
политиките ги дефинира генералните насоки и целите при 
управување со ризиците, прифатливото ниво на ризик, 
лимитите кои спречуваат ризик од концентрација, 
организациската поставеност во процесот на управување со 
ризиците, поделбата на надлежностите, прифатливите 
инструменти за намалување на ризикот, поставеноста на 
информативниот систем и системот за внатрешна контрола и 
ревизија. 
 
Врз основа на донесените политики, Управниот одбор усвојува 
процедури и методологии за управување со ризиците на 
Банката во кои подетално се разработени процесите и 
активностите за управување со ризиците кои овозможуваат 
јасна поделба на надлежностите помеѓу организациските 
делови кои се носители и кои преземаат ризици и 
организациските делови кои се надлежни за управување со 
истите. 
 
Одборот за управување со ризици редовно го следи и го 
оценува системот за управување со ризиците, ги разгледува 
извештаите за управување со одделните ризици, воспоставува 
лимити за изложеност на ризици и го следи нивното 
остварување, како и други активности во согласност со 
законските одредби кои се во доменот на стратегиско 
управување со ризиците. 
 
Имплементацијата на политиките и процедурите се остварува 
на макрониво, преку централизирано управување со ризиците 
од страна на Дирекцијата за управување со ризици која работи 
во рамките на Секторот за стратешко банкарство и Одборот за 
управување со ризици, од една страна, како и на микрониво 
преку нивно почитување од страна на вработените во Секторот 
за комерцијално банкарство, односно лицата кои преку своите 
работни активности ја изложуваат Банката на ризик, од друга 
страна. 

Структура на системот за мерење 
на ризикот и системот за 
внатрешно известување 

Банката во согласност со политиките за преземање и 
управување со ризиците воспоставува процедуриза 
преземање, мерење или оцена, следење, контрола или 
намалување на ризиците кои треба: 

 Да овозможат навремено и сеопфатно 
идентификување на ризиците (мапирање на ризиците) 
со кои се соочува Банката; 

 Да се засноваат врз квантитативни и/или квалитативни 
оцени за мерливите и немерливите ризици; 

 Да вклучуваат правила, начини и постапки за 
намалување, диверзификација, трансфер и 
избегнување на ризиците, кои се идентификувани, 
мерени и оценети од страна на Банката; 

 Да ги дефинираат фреквенцијата и методите за 
следење на ризиците. 

 
Банката има воспоставено ефикасен информативен систем кој 
овозможува навремено и точно известување на органите на 
управување (Управниот одбор, Надзорниот одбор и Одборот 
за управување со ризици) за изложеноста на сите одделни 
ризици, како и за ризичниот профил на Банката. Овој систем 
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подразбира почитување на дефинирана динамика за изработка 
и доставување интерни и законски извештаи и известувања, 
кои овозможуваат навремено информирање за движењето на 
сите ризици, како и преземање соодветни корективни 
активности доколку тоа е потребно. 

Политики и процедури за 
управување со ризици 

Интерни акти на Банката со кои се регулира управувањето со 
одделните ризици на кои е изложена: 

 Стратегија за управување со ризици; 

 Стратегија за справување со напади во дигиталниот 
простор; 

 Политика за управување со кредитен ризик; 

 Кредитна политика; 

 Политика за управување со ризикот од промена на 
каматните стапки во портфолиото на банкарски 
активности; 

 Политика за управување со валутен ризик; 

 Политика за управување со пазарен ризик; 

 Политика за управување со ликвидносен ризик; 

 Политика за управување со стратегиски ризик; 

 Политика за управување со репутациски ризик; 

 Политиката за управување со оперативен ризик; 

 Политика за идентификување и следење поврзани 
лица и лица поврзани со Банката; 

 Политика за идентификување и спречување судир на 
интереси; 

 Политика за контрола на усогласеност на работењето 
на Банката со прописите; 

 Програма за контрола и следење на усогласеноста на 
работењето на Банката со прописите; 

 Програма за спречување на перење пари и 
финансирање на тероризам; 

 Политика за управување со правен ризик; 

 Политика за сигурност на информативниот систем на 
Банката; 

 Процедура за работа на Дирекцијата за управување со 
ризици; 

 Процедура за спроведување на процесот за 
утврдување на интерниот капитал на Банката; 

 Процедура за вршење стрес-тестирање; 

 Процедура за управување со репутациски ризик; 

 Процедура за управување со стратегиски ризик; 

 Процедура за управување со оперативен ризик 

 Процедура  за идентификување и следење на лицата 
поврзани со Банката; 

 Процедура за работа на Одделот за спречување на 
перење на пари и финансирање на тероризам; 

 Процедура за постапување по поплаки на корисници; 

 Процедура за начинот на доставување на податоци до 
Кредитен регистар на НБРМ; 

 Методологија за класификација на изложеноста на 
кредитен ризик и пресметка на исправка на 
вредност/посебна резерва; 

 Методологија за утврдување на веројатноста и 
зачестеноста на промената на каматните стапки; 

 Методологија за утврдување на очекувана рочна 
структура на активата и пасивата; 

 Методологија за избор, следење и оценка на користени 
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услуги од надворешни лица. 

 

4.1. Податоци во однос на управувањето со кредитниот ризик 

Опис на политиката за вршење 
исправка на вредноста и за 
издвојување посебна резерва 

Банката врши класификација на изложеноста на кредитен 
ризик и пресметка на исправка на вредност и посебна резерва 
на поединечна и на групна основа. Класификација и пресметка 
на исправка на вредност и посебна резерва на групна основа 
се врши за побарувањата од физички лица кои припаѓаат во 
портфолијата на кредити (портфолио од дозволени 
пречекорувања на трансакциски сметки и портфолио на 
кредитни картички). 
 
Стапката на очекувана загуба за побарувањата кои се дел од 
портфолијата на кредити се пресметува за секое портфолио 
одделно, и тоа како производ на веројатноста за ненаплата и 
стапката на загуба поради ненаплата. Веројатноста за 
ненаплата претставува веројатност изложеностите од 
портфолиото на кредити да добијат нефункционален статус во 
период од дванаесет месеци и се утврдува како повеќегодишен 
просек на годишни стапки на ненаплата. Банката пресметува 
стапка на загуба поради ненаплата за секое портфолио 
одделно, во согласност со одредбите дефинирани во Одлуката 
за управување со кредитниот ризик. 
 
За побарувањата кои не се дел од портфолиото на кредити, се 
врши класификација и пресметка на исправка на вредност и 
посебна резерва (на поединечна основа) преку утврдување 
сегашна вредност на идните парични текови кои ќе настанат 
врз основа на тие побарувања. 
 
Износот на исправката на вредност за активните билансни 
побарувања на поединечна основа се утврдува како разлика 
помеѓу сметководствената вредност на билансните 
побарувања и сегашната вредност на идните очекувани 
парични текови врз основа на тие побарувања. Сегашната 
вредност на активните билансни побарувања се добива со 
дисконтирање на очекуваните идни парични текови по тие 
побарувања со употреба на ефективна каматна стапка 
утврдена врз основа на договорот. 
 
Банката врши исправка на вредноста, односно издвојува 
посебна резерва, во рамките на следните граници: 

 Од 0% до 5% од кредитната изложеност класифицирана 
во категоријата на ризик „А"; 

 Над 5% до 20% од кредитната изложеност класифицирана 
во категоријата на ризик „Б"; 

 Над 20% до 45% од кредитната изложеност 
класифицирана во категоријата на ризик „В"; 

 Над 45% до 70% од кредитната изложеност 
класифицирана во категоријата на ризик „Г"; 

 Над 70% до 100% од кредитната изложеност 
класифицирана во категоријата на ризик „Д". 

Износ на изложеноста на 
кредитен ризик, 
пред и по извршената исправка 
на вредноста, односно по 

 6.666.596 илјади денари пред исправка на 
вредност/посебна резерва; 

 6.121.850 илјади денари по исправка на вредност/ посебна 
резерва. 
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издвоената посебна резерва 

Просечна изложеност на 
кредитен ризик за периодот за кој 
се објавува и изложеноста по 
одделни категории 
на ризик 

Изложеност на кредитен ризик по категории на ризик: 
•  А – 5.849.868 илјади денари  (87.75%); 
•  Б – 216.458 илјади денари (3.25%); 
•  В – 110.541 илјади денари (1.66%); 
•  Г – 16.258 илјади денари (0.24%); 
•  Д – 473.470 илјади денари (7.10%). 

(во согласност со белешка 2.1.А од ревизорскиот извештај за 
2015 година) 

Износ на достасаните кредити  16.296 илјади денари достасани редовни кредити. 

Износ на изложеностите на 
кредитен ризик за кои е извршена 
исправка на вредноста, односно 
е издвоена посебна 
резерва 

 4.593.506 илјади денари пред исправка на вредност/ 
посебна резерва; 

 4.048.760 илјади денари по исправка на вредност/ посебна 
резерва. 

Географска дистрибуција на 
изложеноста на 
кредитен ризик – 
Република Македонија, земјите-
членки на ЕУ, ите земји во 
Европа, земјите-членки на ОЕЦД 
(со исклучок на земјите од 
Европа), и земји 

 Република Македонија – 96,33%; 

 Земји-членки на ЕУ – 3,18%; 

 Европа (останато) – нема; 

 Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на 
ОЕЦД) – 0,48%. 

Секторска дистрибуција на 
изложеност на кредитен ризик – 
изложеност кон 

 Банки - 1.110.269 илјади денари; 

 Други финансиски институции - 52.451 илјади денари; 

 Држава –1.028.039; 

 Нефинансиски институции – 2.253.265 илјади денари; 

 Физички лица и трговци поединци - 1.673.552 илјади 
денари; 

 Непрофитни институции - 4.279 илјади денари; 

 Нерезиденти - нема. 

Резидуална договорна рочна 
структура на изложеноста на 
кредитен ризик (со рок на 
достасување 
до една година и над една година) 

 до една година - 2.952.531 илјади денари; 

 над една година - 3.169.319 илјади денари. 

Структура на изложеноста на 
кредитен ризик по дејности 

 Земјоделство, шумарство и рибарство 1,24%; 

 Рударство и вадење камен 0,01%; 

 Прехранбена индустрија 0,60%; 

 Текстилна индустрија и производство на облека и обувки 
1,26%; 

 Хемиска индустрија, производство на градежни 
материјали, производство и преработка на горива   2,37%; 

 Производство на метали, машини, алати и опрема 0,96%; 

 Останата преработувачка индустрија 3,83%; 

 Снабдување со елек. енергија, гас, пареа и климатизација 
0,07%; 

 Снабдување со вода и отстр. со отпадни води, 
управување со отпад и дејност за санација на околината 
0,01%; 

 Градежништво 6,48%; 

 Трговија на големо и трговија на мало, поправка на 
моторни возила и мотоцикли 10,33%; 

 Транспорт и складирање 4,50%; 

 Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 
2,01%; 
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 Информации и комуникации 0,03%; 

 Финансиски дејности и дејности на осигурување 18,99%; 

 Дејности во врска со недвижен имот 0,45%; 

 Стручни, научни и технички дејности 0,30%; 

 Административни и помошни услужни дејности 0,35%; 

 Јавна управа и одбрана;задолжително социјално 
осигурување 16,79%; 

 Образование 0,20%; 

 Дејности на здравствена и социјална заштита 1,13%; 

 Уметност, забава и рекреација 0,35%; 

 Други услужни дејности 0,40%; 

 Дејност на домаќинства како работодавци 0,00%; 

 Дејност на екстериторијални организации и тела 0,00%; 

 Физички лица 26,81%; 

 Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за 
трговци 0,53%. 

 
За најголемата изложеност кон одделна дејност податоци за: 
 
а) Износот на достасаните кредити: 

 Финансиски дејности и дејности на осигурување - 900 
илјади денари; 

б) Износот на изложеноста за која е извршена исправка на 
вредноста, односно е издвоена посебна резерва: 

 Финансиски дејности и дејности на осигурување -  455.304 
илјади денари; 

в) Износот на извршена исправка на вредноста, односно 
издвоената посебна резерва за идентификуваните кредитни 
загуби од изложеноста кон дејноста: 

 Финансиски дејности и дејности на осигурување - 3.993 
илјади денари. 

Износот на преструктурираните 
побарувања, во согласност со 
Одлуката за супервизорските 
стандарди за 
регулирање на достасаните, а 
ненаплатени побарувања на 
банките 

 94.505 илјади денари пред издвоена посебна резерва; 

 68.680 илјади денари по издвоена посебна резерва. 

Движењето на исправката на 
вредност, односно издвоената 
посебна резерва во текот на 
извештајниот период 

 Состојба на почетокот на периодот 31.12.2014 - 625.385 
илјади денари; 

 Дополнителна исправка на вредност - 135.083 илјади 
денари; 

 Ослободена исправка на вредност/посебна резерва - 
105.962 илјади денари; 

 Отписи во текот на периодот за кој се објавува - 71.915 
илјади денари; 

 Состојба на крајот на периодот 31.12.2015 - 544.746 илјади 
денари. 

 

4.2. Податоци за структурата на портфолиото за тргување 

Структура на портфолиото 
за тргување по одделни видови 
финансиски инструменти со 
состојба 
31.12.2015 година 

Од аспект на структурата, портфолиото за тргување го 
сочинуваат сопственички инструменти за тргување. 

Политиките кои ги применува 
Банката за 

Политика за управување со пазарен ризик. 
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распоредување на одредена 
позиција во портфолиото за 
тргување или во портфолиото на 
банкарски активности 

 

4.3. Податоци во однос на управувањето со оперативниот ризик 

Податоци за пристапот за 
пресметка на капиталот потребен 
за покривање на оперативниот 
ризик 

Банката пресметува капитал потребен за покривање 
оперативен ризик со примена на пристапот на базичен 
индикатор. 

 

4.4. Податоци за капиталните вложувања на Банката 

Краток опис на стратегијата на 
Банката за стекнување капитални 
делови на други правни лица 

Нема. 

Краток опис на политиката на 
Банката за сметководствено 
вреднување на капиталните 
вложувања 

Во согласност со Сметководствените политики, Банката 
капиталните вложувања ги класифицира во група на Хартии од 
вредност расположливи за продажба. Генерално финансиските 
средства расположливи за продажба последователно се мерат 
по објективна вредност и, во согласност со ИФРС стандардите, 
промените  се евидентираат  во капиталот. Доколку вредноста 
не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна 
вредност. 

Износ на капиталните 
вложувања и нивната 
класификација според видот, т.е. 
според тоа дали се работи за 
вложувања во сопственички 
хартии од вредност за кои постои 
активен пазар или за вложувања 
во сопственички хартии од 
вредност за кои не постои активен 
пазар: 

 109.502.595 денари; 

 Вложувања во сопственички хартии од вредност. 

Секторска структура на 
капиталните вложувања 
(капитални вложувања во банки, 
други финансиски институции, 
нефинансиски институции, 
нерезиденти) 

Нефинансиски правни лица, банки, други финансиски 
институции. 

Кумулативен износ на 
реализирани добивки / (загуби) кои 
произлегуваат од отуѓувањето на 
вложувањата во текот на периодот 
за кој се објавува 

Нема. 

Вкупен износ на нереализирани 
добивки (загуби) од капиталните 
вложувања 

Нема. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОРГАНИЗАЦИСКА ШЕМА НА ТТК БАНКА АД Скопје

Шалтер 

Скопје АСУЦ

Експозитура 

Пробиштип

Експозитура 

Дебар

Експозитура 

Кочани

Експозитура 

Радовиш

Шалтер Штип 

ПСС

Шалтер 

Брвеница

Експозитура 

Струга

Експозитура 

Кичево

Експозитура 

Кривогаштани

Експозитура 

Скопје Кисела 

Вода

Експозитура 

Тетово ПП

Експозитура 

Тетово АРМ

Експозитура 

Тетово 

Илинденска

Шалтер Тетово 

Палма мол

Експозитура 

Скопје 

Карпош 3

Експозитура 

Скопје Центар

Експозитура 

Гостивар

Филијала 

Куманово

Филијала 

Струмица                 

Експозитура 

Кавадарци

Експозитура 

Куманово 1

Филијала 

Битола

Експозитура 

Виница

Филијала   

Штип                 

Експозитура 

Велес

Филијала 

Охрид                 

Експозитура 

Битола Нова 

Битола

Филијала 

Скопје     

Филијала 

Тетово

Експозитура 

Скопје 

Аеродром                                         

Експозитура 

Скопје  

Автокоманда

Експозитура 

Битола ПП

Експозитура 

Прилеп

Експозитура 

Скопје Ѓорче 

Петров

Служба за контрола на усогласеност на 
работењето на Банката со прописи те и 

спречување на перење пари и финансирање на 

Служба за внатрешна ревизија 

Управен одбор 

Сектор за информатичка 
технологија и позадински 

обработки 

Дирекција за 
сметководство 

Дирекција  за 
средства и 
ликвидност 

Дирекција за 
информатичка 

технологија 

Дирекција за 
кредитна анализа 

Дирекција за 
управување со 

ризици  

Дирекција  за 
деловна мрежа 

Сектор за правни работи и 
проблематични пласмани  

Оддел за 
управување со 

средства и 
ликвидност 

Оддел Трезор 
  

Оддел за 
управување  со 

кредитен 
ризик 

Филијали 

Дирекција за 
маркетинг и развој 

на производи  

Дирекција за 
контролинг и 

стратешко 
планирање 

Оддел за 
управување со 

лоши пласмани и 
преземени средства 

 

Дирекција за 
правни лица 

Оддел за 
маркетинг 

Оддел за развој 
на производи  

Лице за обезбедување на  сигурност на 
информативниот систем  

Оддел за  
работа со 
хартии од 
вредност 

Сектор за комерцијално 
банкарство 

Сектор за стратешко 
банкарство 

Оддел за 
позадинска 
обработка- 
Население 

Оддел за 
позадинска 
обработка -
стопанство  

Оддел за  
позадинска 

обработка на 
платен промет и 

средства и 
ликвидност 

Дирекција за 
позадински 
обработки 

Дирекција за правни 
работи,  лоши 

пласмани и преземени 
средства  

Оддел за правни 
работи 

Секретаријат Оддел за спречување на перење пари и 
финансирање тероризам 

Оддел за платен 
промет во 
земјата и 
странство 

Одделение за   
платен промет 

во земјата 

Одделение за  
платен промет 
во странство 

Оддел за  
работа со 
население 

 Дирекција  за човечки 
ресурси, организација и 

поддршка 

Оддел за човечки 
ресурси и организација 

Оддел за безбедност 

Оддел за општи работи 

Оддел за 
апликативна 
поддршка и 

развој 

Оддел за 
системска и 

мрежна 
поддршка 

Оддел за хелп 
деск поддршка 

 

Оддел за 
управување со 

пазарен, 
оперативен и 

останати 
ризици 

Надзорен одбор 

Оддел за 
работа со 

големи 
клиенти 

Оддел за 
работа со мали 

и средни 
претпријатија Оддел за управување 

со имот 

Филијали од ниво 1 

Филијали од ниво 2 

Оддел за 
внатрешна 
контрола и 
преглед на 

кредити  



CKonje, 30 -M2PlAJl 2013 rOA~Ha 

8p3 OCHClBa Ha 4neH S2 OA 3aKOHOT 3a ~3MeHYBat-be ~ AononHYBat-be Ha 
3aKoHoT 3a 6aHK~Te ("CnY>K6eH BeCH~K Ha Peny6n~Ka MaKeAoH~ja" 6p. 26/13), 
ryBepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6n~Ka MaKeAoH~ja AOHece 

PEWEHVlE 

1. T04Kalia 6 OA PeweH~eTO Ha ryBepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha 
Peny6n~Ka MaK€!AOH~ja co Koe e ~3AaAeHa A03Bona 3a CTaTYCHa ~3MeHa -
cnojYBat-be Ha "TeTeKc - KpeA~THa 6aHKa" A/J. CKonje ~ "TeToBcKa 6aHKa" A/J. TeTOBO 
BO "TTK 6aHKa" AfJ.. CKonje, 6p. 02-14/81-2006 OA S jYH~ 2006 roA~Ha, ce MeHYBa ~ 
rnac~: 

,,6aHKaTa t-l0>Ke Aa r~ BPW~ cneAH~Be aKT~BHOCT~: 
- np~6~pa~be Ha Aen03~T~ ~ APyr~ nOBpaTH~ ~3BOp~ Ha cpeACTBa; 
- KpeA~T~pat-be BO 3eMjaTa, BKnY4YBajK~ ~ cpaKTOp~Hr ~ cp~HaHC~pat-be Ha 

KOMepL\~janH~ TpaHCaKL\~~; 
- KpeAIi1Tli1pat-be BO CTpaHCTBO, BKnY4YBajKIi1 Ii1 cpaKTOpli1Hr Ii1 cpli1HaHCli1pat-be Ha 

KOMepL\li1janHIi1 TpaHCaKL\Ii1Ii1; 
- 1i13AaBat-b€~ Ii1 aAMIi1HI4G:r:pli1paj.,l",@--,'-1 a-RJlaTe):<HI4-GpeACTBa- (napv14HIi1 KapTIi14KIi1, -

4eKOB~, naTH~qK~ 4eKOBVl, MeH~L\Vl); 
- cp~HaHCIi1CK~ nIi13~Hr; 

- MeHYBa4KI1 pa6OT~; 
- nnaTeH npoMeT BO 3eMjaTa ~ CTpaHCTBo, BKnY4YBajKIi1 KynOnpOAa>K6a Ha 

AeBVl3Vl; 
- 6P3 TpaHccpep Ha napVl; 
- 1i13AaBat-be Ha nnaTe>KHVl rapaHL\Vl~, aBanli1 Ii1 APyrVl CPOPMIi1 Ha 

06e36eAYBat-be; 
- Vl3HajMYBa~be cecpoBli1, OCTaBa Vl Aeno; 
- TpryBat-be co ~HCTpYMeHTIi1 Ha na3apoT Ha nap~; 
- TpryBat-be co AeBVl3HIi1 cpeACTBa, WTO BKny4yBa ~ TpryBat-be co 6naropoAHIi1 

MeTanli1; 
- TpryBat-be co xapT~Vl OA BpeAHoCT; 
- KynonpOAa>K6a, rapaHTli1pat-be Ii1nli1 nnaCMaH Ha eMli1cli1ja Ha XapTVlIi1 OA 

BpeAHoCT; 
- 4YBat-be Ha xapTVlVl OA BpeAHoCT 3a Knli1eHT~; 
- cOBeTYBat-be Ha npaBHIi1 nli1L\a BO BpcKa co CTpYKTYpaTa Ha Kanli1TanOT, 

AenOBHaTa cTparerli1ja Ii1m1 APyr~ nOBp3aH~ npawat-ba Ii1nli1 AaBat-be ycnyrli1 
nOBp3aHIi1 co cnojiYBat-be ~nVl npli1nojYBat-be Ha npaBHIi1 nli1L\a; 

- npOAa>K6a Ha nonli1CVl 3a oc~rypYBat-be; 
- nocpeAYBal-be BO CKnY4YBat-be AoroBopli1 3a KpeAIi1T~ Ii1 3aeMIi1; 
- 06pa60TKa \II aHanli13a Ha Ii1HcpopMaL\1i11i1 3a KpeAIi1THa cnoc06HoCT Ha npaBHIi1 

n~L\a Vl 
- eKoHoMcKo-qoli1HaHcli1cKIi1 KOHCanTIi1Hr". 

2. Co AOHeCYBat-beTO Ha OBa peWeHli1e, CTaBOT 2 OA T04KaTa 2 OA PeweHVleTO 
Ha ryBepHepOT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6nli1Ka MaKeAoHli1ja 6p. 7915 OA 9 



AeKeMBplil 2008 roAIilHa III T04KIIlTe 3 III 4 OA PeweHlIleTo Ha ryBepHepoT 6p. 5042 OA 
27 jynlll 2010 roAIilHa npeCTaHYBaaT Aa Ba)f{aT. 

06pa3nO)f{eHlIle 

Co 4neH 5 OA 3aKoHoT 3a 1Il3MeHYBal-be III AononHYBaH)e Ha 3aKoHoT 3a 
6aHKIIlTe ("Cn~6eH BeCHIilK Ha Peny6nlllKa MaKeAoHlIlja" 6p. 26/13) ce 1Il3BpwIIlja 
1Il3MeHIIl BO 4neH 7 CTaB 1 OA 3aKoHoT 3a 6aHKIIlTe ("CnY)f{6eH BeCHIilK Ha Peny6nlllKa 
MaKeAoHlIlja" 6p. 67/07, 90/09 III 67/10), OAHOCHO BO AenOT Ha aKTIIlBHOCTIilTe 
KOIllWTO MO)f{e Aa rill BPWIIl 6aHKa. Co 1Il3MeHIIlTe ce MeHYBaaT Ha31r1BIIlTe Ha HeKOIil OA 
AoceraWHIIlTe cPlIlHaHclIlcKIil aKTIIlBHOCTIil III ce ,QO,QaBaaT HOBIil aKTIIlEiHOCTIil . 

CornaCHO co 4neH 52 OA 3aKoHoT 3a 1Il3MeHYBal-be III AononHYBal-be Ha 
3aKoHoT 3a 6aHKIIlTe, HapoAHaTa 6aHKa no cnY)f{6eHa AOn)f{HOCT,. 6e3 nOAHecYBal-be 
6apal-be OA 6aHKIIlTe, Ke rill ycornaclil A03BonlilTe 3a OCHOSalt,e III pa60Tel-be Ha 
6aHKIIlTe BO AenOT WTO ce oAHecysa Ha cPlIlHaHclIlcKIilTe aKTIIlBHOCfIi1, so POK OA weCT 
MeceWIil OA AeHOT Ha BneryBal-beTO BO clilna Ha OBOj 3aKOH. 

Bo T04Ka 6 OA PeweHlIleTo co Koe e 1Il3AaAeHa A03Bona 3C1 CTaTYcHa 1Il3MeHa -
cnojYBal-be Ha "TeTeKc - KpeAIilTHa 6aHKa" A/J. CKonje III "TeToBcKa 6aHKa" A/J. TeTOso 
BO fInK 6aHKa" A/J. CKonje, 6p. 02-14/81-2006 OA 5 jYHIIl 2006 roAIIlHa, ce HaBeAeHIIl 
cPlIlHaHclIlcKIilTe aKTIIlBHOCTIil KOIllWTO MO)f{e Aa rill SpWIIl 6aHKaTa. Bo 2007 rOAIIlHa, co 
PeweHlIleTO Ha ryBepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6nlllKa MaKeAoHlIlja 6p. 
4/4944 OA 9 aBryCT 2007 rOAIilHa Ha 6aHKaTa ~ e 1Il3AaAeHa cornaCHOCT Aa SpWIIl 
ycnyrlll 6p3 TpaHccPep Ha naplil. Co PeweHlIleTo Ha rysepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa 
Ha Peny6nlllKa MaKeAoHlIlja 6p. 7915 OA 9 AeKeMBplil 2008 rOAIilHa e 1Il3MeHeTa 
T04KaTa 6 OA PeweHlIleTO co Koe e 1Il3AaAeHa A03S0na 3a CTaTYcHa 1Il3MeHa -
cnojysal-be Ha "TeTeKc - KpeAIilTHa 6aHKa" A/J. CKonje III "TeTOBo:a 6aHKa" A/J. TeTOBO 
BO "TTK 6aHKa" A/J. CKonje, O,QHOCHO HanpaseHo e ycornacYBaH:>e Ha cplr1HaHCIr1CKIr1Te 
aKTIIlBHOCTIr1 KOIr1WTO MO)f(e Aa rlr1 BPWIr1 6aHKaTa cornaCHO co 3aKoHoT 3a 6aHKIr1Te. 
1J,0nonHIIlTenHo, co PeWeHlr1eTO Ha rysepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6nlr1Ka 
MaKeAoHlIlja 6p. 5042 OA 27 jynlll 2010 roAIIlHa, so cplr1HaHCIIlCKIr1Te aKTIIlSHOCTIr1 
KOIr1WTO MO)f{e Aa rlr1 SpWIr1 6aHKaTa e AOAaAeHa Ir1 aKTIIlSHOCTa "KYnOnpOAa)f{6a, 
rapaHTlilpal-be III nnaCMaH Ha eMlr1clr1ja Ha XapT1r111l OA speAHocT" . 

It1MajKIIl ro npeABIilA HaseAeHoTo, KaKO III HajHoslilTe 3aKOHCKlil 1Il3MeHIIl so 
AenOT Ha cPlIlHaHclIlcKIilTe aKTIIlBHOCTIil III 06spcKaTa 3a ycornacysal-be Ha A03S0nlr1Te 
3a OCHOSal-be III pa60Tel-be Ha 6aHKIIlTe BO AenOT Ha cPlr1HaHCIIlCKIilTe aKTIIlSHOCTlIl, ce 
oAny411l KaKO so AIIlCn0311lTIr1S0T Ha osa peWeHlr1e. 

nPABHA nOYKA: 
He3aAOBonHaTa CTpaHa MO)f{e Aa nOAHece 
TY)f(6a AO YnpaSHIilOT CYA, so POK OA 30 AeHa 
OA AeHOT Ha nplileMOT Ha osa peWeHlr1e. 


