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02-3576/14/6 од 20.06.2005 година, донесена од Управ-
ниот одбор на АД за производство на електрична енер-
гија, Електрани на Македонија во државна сопстве-
ност, на седницата одржана на 07.05.2007 година, под 
бр. 02-1514/15/1 од 07.05.2007 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 19-4242/1                 Претседател на Владата 
18 јули 2007 година             на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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1182. 
Врз основа на член 9, став 1 од Законот за јавни пати-

шта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/96, 40/99, 96/00, 29/02, 68/04 и 31/06) и член 36, став 3 
од Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на ден 18.07.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ-
ТЕ ПАТИШТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Во Одлуката за утврдување на магистралните и 

регионалните патишта во Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/94, 
60/95, 41/96, 47/97, 107/00, 112/00, 26/01, 40/01, 49/01, 
72/01, 79/01, 81/01, 89/01, 36/04, 78/04, 87/04, 16/05, 
54/06, 124/06, 12/07, 18/07), во точката 1 под Б) се врши 
следново дополнување:  

Р-303 Врска со улица „Салвадор Аљенде“ - Средно 
Водно - Сончев Град - спој со патот Р-302. 

 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 19-657/3                  Претседател на Владата 
18 јули 2007 година              на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
1183. 

Врз основа на член 85 од Законот за основно обра-
зование (,,Сл. весник на Република Македонија” бр. 
44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 
63/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06 и 51/07), министерот 
за образование и наука донесе   

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА 
И ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ  

Член 1 
Во Правилникот за начинот на водењето, формата и 

содржината на педагошката евиденција и документаци-
ја во основното училиште („Службен  весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 56/02, 36/03, 77/05, 50/07 и 
81/07), во член 2 пред  заградата  се  додаваат  зборови-
те  ,,и главна книга”, бројот ,,VI” се заменува со бројот 
,,IV”, а по зборовите ,,IX одделение” се додаваат зборо-
вите ,,на деветгодишното основно училиште”.  

Член 2 
Во член 4-а став 1 во првиот ред по зборот ,,одделе-

ние” се додаваат зборовите ,,на деветгодишното основ-
но училиште”, а во четвртиот ред  зборот ,,основното” 
се заменува со зборовите ,,деветгодишното основно”. 

Во став 2 по зборот ,,одделение” се додаваат зборо-
вите ,,на деветгодишното основно училиште”.  

Член 3 
Во член 10-а став 1 зборот ,,основното” се заменува 

со зборовите ,,деветгодишното основно”.  
Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-
њето во ,,Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 07-4332/1              Министер,  

19 јули 2007 година                  Сулејман Рушити, с.р. 
    Скопје  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1184. 

Врз основа на член 20 став 1 точките 1, 2 и 6 од За-
конот за безбедност на производи (“Службен весник на 
Република Македонија” бр 33/2006), министерот за 
економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ТЕЧНИТЕ  

ГОРИВА 
 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на течните горива 

(“Службен весник на Република Македонија” бр 
88/2007), во членот 23 по ставот (2) се додава нов став 
(3) кој гласи : 

“(3) До 31 декември 2009 година граничната вред-
ност на количеството аромати во моторниот бензин од 
член 4 ставот (1) од овој  правилник, кој се пушта на до-
машниот пазар може да изнесува најмногу 45% (v/v) ”. 

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11) 
стануваат ставови (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и 
(12). 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
Бр. 12-387/6                          Министер,  

20 јули 2007 година                    Вера Рафајловска, с.р. 
    Скопје 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

1185. 
Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за На-

родната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ” бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 
61/2005 и 129/2006) и член 17 став 5 и член 22 став 2 од 
Законот за банките („Службен весник на РМ” 
бр.67/2007), Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ НА БАНКА 
 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа Одлука се пропишува:  
- Видот и начинот на доставување на документите, 

податоците и информациите и постапката за нивно 
оценување при издавање дозвола за основање и работе-
ње на банка; 

- Видот и начинот на доставување на документите, 
податоците и информациите и постапката за нивно 
оценување при издавање дозвола за основање и работе-
ње на банка контролирана од страна на странска банка 
и/или странско лице со учество во странска банка; 

- Документацијата, постапката и критериумите за 
издавање дозвола за статусни промени на банка. 

 
II. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ И РА-

БОТЕЊЕ НА БАНКА 
2. За издавање привремена дозвола за основање и 

работење на банка, до Народната банка на Република 
Македонија (во понатамошниот текст: Народната бан-
ка) се доставува следната документација: 

2.1 Пополнето барање за издавање дозвола за осно-
вање и работење на банка (Образец 1). 



23 јули 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 91 - Стр. 3 

2.2 Предлог-акт за основање, кој треба да ги содржи 
најмалку следните податоци:  

- име и седиште на банката; 
- финансиски активности кои ќе ги врши банката; 
- висина на почетниот капитал; 
- номинален износ на акциите, број на акциите од 

секој род и класа, права, обврски, ограничувања и по-
годности кои произлегуваат од акциите;  

- начин на стекнување и престанок на правата на 
акционерите на банката; 

- постапка за свикување и одржување на собрание-
то; 

- за лице кое има намера да основа банка - домашно 
физичко лице, потребно е да се достават име и презиме 
и единствен матичен број; за лице кое има намера да 
основа банка - странско физичко лице, потребно е да се 
достават име и презиме, државјанство, место на живее-
ње и број на пасош или на друга исправа, важечка во 
неговата земја, за утврдување на неговиот идентитет; 
за лице кое има намера да основа банка - домашно и 
странско правно лице, односно фирма, потребно е да се 
достават податоци за седиштето и матичниот број на 
субјектот (или друг единствен идентификациски број, 
важечки во земјата); 

- вид, состав, број, начин и услови за избор, мандат, 
права, должности, одговорности и начин на работење 
на органите на банката; 

- број, мандат, права, одговорности и услови за 
именување на лицата со посебни права и одговорности 
во банката; 

- начин на решавање на споровите меѓу акционери-
те на банката; 

- начин на решавање на судирот на интереси и за-
штита на доверливоста на податоците на банката; 

- начин на управување со банката и застапување на 
банката од страна на членовите на управниот одбор; 

- форма и начин на објавување на податоци од стра-
на на банката и 

- услови и случаи на престанување со работа на 
банката. 

2.3 Стратешки и оперативен план на банката кој 
најмалку треба да содржи: 

- образложение, односно анализа на причините за 
основање банка и на деловните цели на банката; 

- осврт на пазарот на кој ќе учествува банката, стру-
ктура на комитентите на банката и видот на финанси-
ските активности кои ќе ги извршува банката, вклучу-
вајќи ги и активностите за кои банката евентуално има 
намера да се специјализира, како и начинот на кој ќе се 
постигне таа специјализација; 

- опис на системите за управување и внатрешна 
контрола; 

- седиште на банката, како и евентуалниот број и 
локација на филијалите, експозитурите и други делови, 
како и рокот кога банката има намера да ги отвори; 

- организациска структура на банката, со посебен 
опис на делокругот на работа и одговорностите на ли-
цата со посебни права и одговорности и на секој орга-
низациски дел, меѓусебните односи и односите со орга-
ните на надзор и управување на банката, како и опис на 
потребниот број вработени и нивната квалификациска 
структура; 

- проекција на обемот и природата на финансиските 
активности кои ќе ги врши банката и план на акционе-
рите за идниот развој на банката, од аспект на порастот 
на сопствените средства за следните пет години, како и 
проекција на финансиските извештаи за следните пет 
години, при што за првата година проекциите треба да 
бидат изготвени на квартална основа. Проекциите тре-
ба да содржат: 

- детален биланс на состојба, биланс на успех и из-
вештај за паричните текови со коментар за секоја пози-
ција и основните претпоставки врз кои се темели про-
екцијата, 

- движење на финансиските показатели и суперви-
зорските стандарди, како што се стапката на адекват-
ност на капиталот, показателите за ликвидноста, про-
фитабилноста и квалитетот на активата, 

- движење на финансиските показатели и суперви-
зорските стандарди утврдени на консолидирана осно-
ва, доколку банката во првите пет години од работење-
то има намера да вложува во други банкарски и небан-
карски финансиски институции, со што се формира 
банкарска група; 

- планиран датум на отпочнување со работа. 
2.4 Податоци за идентитетот, образованието, искус-

твото и професионалната историја на предложените 
членови на надзорниот и управниот одбор. 

2.5 Податоци за информативниот систем и технич-
ката опременост на банката, од аспект на нејзината 
способност за вршење на планираните финансиски 
активности. 

Документацијата за информативниот систем треба 
да се темели врз минимумот стандарди за сигурност на 
информативниот систем и за обезбедување континуи-
тет во работењето, пропишани од страна на Советот на 
Народната банка. Доколку е предвидено функционира-
њето на информативниот систем да зависи од надво-
решни добавувачи (друштво за помошни услуги), се 
доставуваат соодветни податоци за примената на стан-
дардите за сигурност на информативниот систем и за 
обезбедување континуитет во работењето од страна на 
тие добавувачи. 

Документацијата за техничката опременост треба 
да содржи податоци за деловниот простор каде што ќе 
работи банката (сопствен, изнајмен, локација, површи-
на и динамика на неговото опремување за пуштање во 
употреба) и за техничката опрема којашто ќе ја кори-
сти. Банката треба да достави документација за основ-
ните карактеристики на серверите, комуникациското 
поврзување и базите на податоци кои ќе се користат, 
како и за начинот на функционирање на главните ком-
поненти на информативниот систем и на апликативни-
те решенија. 

 2.6. Податоци за лицата кои имаат намера да осно-
ваат банка, и тоа: 

а) Податоци за правните лица: 
- пополнет Прашалник за правни лица кои имаат 

намера да основаат банка (Образец  2); 
- одлука на надлежниот орган на правното лице за 

учество во основањето на банката; 
- изјава потпишана од надлежен орган на правното 

лице, дадена под целосна кривична и материјална одго-
ворност, за потеклото на средствата што се вложуваат, 
односно основата за стекнување акции во банката, со 
приложување соодветен доказ за изворот на средствата 
кои лицето ги вложува во банката (ревизорски изве-
штај, завршна сметка или друг соодветен доказ); 

- потврда од надлежен суд или друга надлежна ин-
ституција дека против правното лице нема изречена 
казна забрана за вршење професија, дејност или долж-
ност; 

- изјава потпишана од надлежен орган на правното 
лице, дадена под целосна кривична и материјална одго-
ворност, за постоење, односно непостоење поврзаност 
со останатите лица кои имаат намера да основаат бан-
ката, како и за поврзаност со други правни и физички 
лица во согласност со Законот за банките; 

- потврда од надлежна институција за редовно пла-
ќање на јавните давачки и потврда од надлежна инсти-
туција за неоптовареност на имотот со обврски кон др-
жавата и кон други правни и физички лица;  

- потврда од надлежни институции дека против 
правното лице не е поведена стечајна или ликвидаци-
ска постапка; 

- ревизорски извештај или завршна сметка на прав-
ното лице за последните три години. Правните лица 
кои се основани и работат помалку од три години, се 
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должни да обезбедат ревизорски извештаи за послед-
ните три години за своите акционери - правни лица, од-
носно да ја достават соодветната документација од 
потточка б) од оваа точка за своите акционери - физич-
ки лица кои имаат учество во капиталот на правното 
лице над 10%. Ревизорскиот извештај кој се доставува 
за странско правно лице кое има намера да основа бан-
ка или е акционер на правното лице кое има намера да 
основа банка, треба да биде изготвен од реноминирана 
меѓународна ревизорска куќа. За домашно правно лице 
кое има намера да основа банка или е акционер на 
правното лице кое има намера да основа банка, се до-
ставува ревизорски извештај доколку, согласно со За-
конот за трговските друштва, е обврзано да изработи 
ревизорски извештај или доколку има намера да има 
квалификувано учество во банката. 

Правно лице кое има намера да стекне квалификувано 
учество во банка ги доставува и следните документи: 

- извод од регистарот во кој е регистрирано седи-
штето на правното лице; 

- акт за основање на правното лице и список на чле-
нови на неговите органи на управување; 

- список на лица кои во правното лице поседуваат, 
директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, 
односно уделите; и 

- список на правни лица во кои правното лице посе-
дува, директно или индиректно, повеќе од 10% од ак-
циите, односно уделите, со финансиски извештаи за 
последните три години.  

Обврската од став 2 алинеа 4 од оваа потточка се 
однесува на финансиски извештаи на консолидирана 
основа, доколку правното лице кое има намера да стек-
не квалификувано учество во банка има обврска да 
изработи такви извештаи, согласно со важечките сме-
тководствени прописи во Република Македонија или 
во земјата каде се наоѓа седиштето на правното лице.  

б) Податоци за физички лица: 
- пополнет Прашалник за физички лица кои имаат 

намера да основаат банка (Образец 3), заедно со копија 
на лична карта или пасош (за странски физички лица); 

- изјава дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност, за потеклото на средствата што се вложу-
ваат, односно основата за стекнување акции во банка-
та, со приложување соодветен доказ за изворот на 
средствата кои лицето ги вложува во банката (решение 
за наследство, потврда од банка или друга финансиска 
институција за висината и датумот на вложените средс-
тва, документ за висината на платата и приходите ос-
тварени по други основи и друг соодветен доказ); 

- потврда од надлежниот суд дека против лицето 
нема изречена казна забрана за вршење професија, деј-
ност или должност; 

- изјава дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност, за постоење, односно не постоење повр-
заност со останатите лица кои имаат намера да основа-
ат банка, како и за поврзаност со други правни и фи-
зички лица, во согласност со Законот за банките; 

- потврда од надлежна институција за редовно пла-
ќање на јавните давачки и потврда од надлежна инсти-
туција за неоптовареност на имотот со обврски кон др-
жавата и други правни и физички лица. 

Народната банка по службена должност од Мини-
стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија обезбедува известувања за осудуваност, односно 
неосудуваност на лицето кое има намера да основа 
банка. Доколку лицето кое има намера да основа банка 
е странско лице, должно е само да ги обезбеди ваквите 
изјави од надлежните институции во странската земја.  

3. Дополнителната документација што може гувер-
нерот да ја бара, согласно со Законот за банките, зара-
ди одлучување по барањето за издавање дозвола за ос-
новање и работење на банка, може да се однесува осо-
бено, но не исклучиво на следните документи, подато-
ци и информации: 

- извод за состојбата на сметките во банки за одре-
ден период, кој се однесува на лицето што има намера 
да основа банка; 

- податоци за правниот статус, финансиската со-
стојба и сопственичката структура на лицата кои оства-
руваат контрола во лицето кое има намера да основа 
банка; 

- податоци за составот на банкарската или друг вид 
група, доколку лицето кое има намера да основа банка 
е член во таква група, со список на одделните субјекти 
во групата и опис на нивната поврзаност; 

- ревидирани финансиски извештаи на други члено-
ви во банкарската или друг вид група, доколку лицето 
кое има намера да основа банка е член во таква група, 
или на други лица поврзани со лицето кое има намера 
да основа банка, чие работење може да има влијание 
врз работењето и/или ризиците на кои би била изложе-
на банката која се основа.  

4. Во однос на барањето за издавање привремена 
дозвола за основање и работење, гувернерот донесува 
решение за издавање привремена дозвола или за одби-
вање на барањето, во роковите пропишани со Законот 
за банките. 

Гувернерот ќе го одбие барањето од став 1 од оваа 
точка доколку, преку оценката од точка 7 од оваа Од-
лука, утврди дека не се исполнети критериумите про-
пишани со Законот за банките. 

5. За издавање дозвола за основање и работење, 
банката е должна да ги исполни условите наведени во 
привремената дозвола во рокот пропишан во Законот 
за банките, а за тоа ги доставува следните докази до 
Народната банка:  

5.1. Доказ дека е уплатен почетниот капитал на 
привремена сметка кај носител на платниот промет, од-
носно доказ дека странското правно или физичко лице 
ги уплатило девизните средства на посебна сметка кај 
Народната банка.     

5.2. Статут кој треба да ги содржи најмалку следни-
те податоци: 

- име и седиште на банката; 
- финансиски активности кои ќе ги врши банката; 
- висина на почетниот капитал; 
- номинален износ на акциите, број на акциите од 

секој род и класа, права, обврски, ограничувања и по-
годности кои произлегуваат од акциите;  

- начин на стекнување и престанок на правата на 
акционерите на банката; 

- постапка за свикување и одржување на собрание-
то; 

- за лице кое има намера да основа банка - домашно 
физичко лице се доставуваат име и презиме и единс-
твен матичен број; за лице кое има намера да основа 
банка - странско физичко лице се доставуваат име и 
презиме, државјанство, место на живеење и број на па-
сош или на друга исправа, важечка во неговата земја, 
за утврдување на неговиот идентитет; за лице кое има 
намера да основа банка - домашно и странско правно 
лице, односно фирма, се доставуваат податоци за седи-
штето и матичниот број на субјектот (или друг единс-
твен идентификациски број, важечки во земјата); 

- вид, состав, број, начин и услови за избор, мандат, 
права, должности, одговорности и начин на работење 
на органите на банката; 

- број, мандат, права, одговорности и услови за 
именување на лицата со посебни права и одговорности 
во банката; 

- начин на решавање на споровите меѓу акционери-
те на банката; 

- начин на решавање на судирот на интереси и за-
штита на доверливоста на податоците на банката; 

- начин на управување со банката и застапување на 
банката од страна на членовите на управниот одбор; 

- форма и начин на објавување податоци од страна 
на банката и 
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- услови и случаи на престанување со работа на 
банката. 

5.3. Податоци за идентитетот, образованието, 
искуството и професионалната историја на лицата со 
посебни права и одговорности, освен за членовите на 
надзорниот и управниот одбор. 

5.4. Број на вработени по одделни организациски 
делови, податоци за образованието на лицата кои ќе 
бидат вклучени во вршењето финансиски активности и 
план за обука во наредните три години. Доколку е по-
требно се доставува и план за достигнување на плани-
раниот број вработени. 

5.5. Доказ за изнајмување или купување деловен 
простор и опрема за работа и воспоставување на ин-
формативниот систем. 

5.6. Податоци за системот за управување со ризици-
те на кои ќе биде изложена банката во своето работење 
како резултат на финансиските активности кои плани-
ра да ги врши и политики и процедури за управување 
со ризиците кои се однесуваат на: 

- управувањето со кредитниот ризик, што вклучува 
и: процедури за одобрување, следење и класификација 
на изложеноста врз основа на кредитниот ризик, проце-
дури за вршење исправка на вредноста, односно издво-
јување посебна резерва за покривање на кредитниот 
ризик, процедури за одобрување изложености на повр-
зани лица со банката, како и процедури за управување 
со ризикот на земја и ризикот од концентрација; 

- управувањето со ликвидносниот ризик; 
- управувањето со пазарниот ризик кој произлегува, 

како од портфолиото на тргување, така и од портфоли-
ото на банкарски активности; 

- управувањето со валутниот ризик;  
- управувањето со оперативниот ризик; 
- управувањето со правниот ризик; 
- управувањето со други материјални ризици на кои 

ќе биде изложена банката во зависност од финансиски-
те активности кои ќе ги врши.  

5.7. Пишани политики и процедури за работа на 
банката и тоа:                  

- процедури за процесот на одлучување и одговор-
ностите на одделните лица вклучени во тој процес; 

- политика за функционирање на системот на вна-
трешна контрола; 

- политика и план за работа на Службата за вна-
трешна ревизија, најмалку за првите две години од ра-
ботењето на банката; 

- сметководствени политики и процедури; 
- политика за сигурноста на информативниот си-

стем и за обезбедување континуитет во работењето; 
- политика и процедури за спречување на перење 

пари и финансирање на тероризмот;  
- политика за наградување и обука на лицата со по-

себни права и одговорности и на останатите вработени;  
- процедури за вработување; и 
- кодекс за етичко однесување. 
5.8. Доказ (писмо за намера, протокол од извршени 

преговори и слично) за ангажирање друштво за ревизи-
ја.  

6. Истовремено, со барањето за издавање дозвола за 
основање и работење на банка, до Народната банка се 
доставува и: 

- барање за издавање согласност за именување чле-
нови на надзорниот и управниот одбор, заедно со доку-
ментацијата која е предвидена за издавање на оваа сог-
ласност; 

- документација која е предвидена за издавање сог-
ласност за отпочнување со вршење финансиски актив-
ности за кои, согласно со Законот за банките, е потреб-
на претходна согласност од гувернерот. 

7. При одлучувањето за издавање дозвола се оцену-
ва дали банката ги исполнува критериумите пропиша-
ни со Законот за банките, најмалку преку: 

- утврдување на идентитетот на лицата кои имаат 
намера да основаат банка, лицата поврзани со нив и 
нивната правна форма; 

- утврдување дали финансиската состојба на лицата 
кои имаат намера да основаат банка е соодветна во од-
нос на вредноста на акциите кои имаат намера да ги 
стекнат; 

- оценка на можностите за поддршка на планирани-
от раст на сопствените средства на банката од страна 
на лицата кои имаат намера да основаат банка; 

- утврдување на изворите на средства, нивното по-
текло и легалност; 

- квалитетот и реалноста на стратешкиот и опера-
тивниот план. Планот се оценува од аспект на предви-
дениот начин на управување со ризиците во работење-
то, начинот на воспоставување системи на внатрешна 
контрола, реалноста на реализацијата на проекцијата 
на финансиските активности и финансиските извештаи 
и можноста за остварување на планот на акционерите 
за идниот развој на банката; 

- оценка на соодветноста на потребниот број врабо-
тени во банката за нејзино ефикасно и успешно управу-
вање и работење. Под потребен број вработени се по-
дразбира оној број кој дава сигурност дека банката ре-
довно и нормално ќе го извршува планираниот обем на 
активности;  

- оценка на квалификацијата, искуството, обуката и 
репутацијата на членовите на надзорниот и управниот 
одбор и на лицата кои имаат намера да основаат банка 
од аспект на финансиските активности кои ќе ги врши 
банката. Предложените членови на надзорниот и 
управниот одбор, како и лицата кои имаат намера да 
основаат банка ќе се смета дека имаат соодветна репу-
тација доколку се чесни, компетентни, работливи и да-
ваат сигурност дека со своето работење нема да ја за-
грозат стабилноста и сигурноста на банката и нема да 
го нарушат нејзиниот углед и доверба. Тоа подразбира 
дека за овие лица нема доказ за нивна претходна вклу-
ченост во работење или активности кои значеле непо-
читување на прописите и деловните практики и проце-
дури, нарушување или загрозување на интересите на 
правното лице каде работеле или работат, како и загро-
зување на интересите на банка или нејзините депонен-
ти. Доколку овие лица се странска банка или странски 
лица со искуство како акционери или членови на орга-
ни на странски банки, соодветни податоци за утврдува-
ње на нивната квалификација, искуство, обука и репу-
тација можат да се побараат од супервизорскиот орган 
на земјата од каде доаѓаат; 

- оценка на соодветноста на информативниот си-
стем и техничката опременост на банката за успешно и 
сигурно извршување на финансиските активности. Ин-
формативниот систем се смета за соодветен доколку 
овозможува постојана и сигурна поддршка на работе-
њето на банката и дава основа за навремено и точно из-
вестување на лицата со посебни права и одговорности 
и на Народната банка. Банката треба да поседува соод-
ветен деловен простор и техничка опрема кои ќе овоз-
можат нејзино сигурно и непречено работење, како и 
соодветно разграничување на деловните процеси; 

- оценка на соодветноста на системот за спречување 
на перење пари и финансирање на тероризмот врз ос-
нова на воспоставените процеси и софтверското реше-
ние за следење на ризикот од изложеност на банката на 
перење пари и на финансирање на тероризмот;  

- оценка на соодветноста на организациската стру-
ктура на банката, што подразбира најмалку дефинира-
ње на процедурите за работа за сите деловни процеси 
кои ќе се одвиваат во банката, согласно со планираните 
финансиски активности, дефинирање на линиите на од-
лучување и одговорност и воспоставување систем на 
внатрешна контрола во сите деловни процеси кои вклу-
чуваат одредено ниво на ризик; 
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- банката има капацитет за идентификување, мере-
ње, следење и контрола на ризиците на кои ќе биде из-
ложена при вршењето на планираните финансиски 
активности; 

- утврдување дали во барањето постојат неконзи-
стентности кои не можат да бидат објаснети. 

8. Гувернерот донесува решение за издавање дозво-
ла за основање и работење на банка или за одбивање на 
барањето, во роковите пропишани со Законот за банки-
те. 

 
III. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ И РА-

БОТЕЊЕ НА БАНКА КОНТРОЛИРАНА ОД СТРАНА 
НА СТРАНСКА БАНКА ИЛИ ОД СТРАНСКО ЛИЦЕ 
СО УЧЕСТВО ВО СТРАНСКА БАНКА 

9. Кон барањето за издавање дозвола за основање и 
работење на банка контролирана од страна на странска 
банка и/или странско лице со учество во странска бан-
ка, освен документацијата предвидена во точка 2 и ба-
рањата од точка 6 од оваа Одлука, странската банка 
и/или странското лице се должни да ја достават и след-
ната документација до Народната банка: 

- извод од регистарот во кој е регистрирано седи-
штето на странската банка и/или странското лице, од 
кој се гледа правниот облик и датумот на уписот; 

- доказ дека странската банка, односно странската 
банка во која странското лице има учество, е овластена 
за прибирање депозити и други повратни извори на 
средства во земјата во која е регистрирано нејзиното 
седиште;  

- мислење од надлежниот орган на земјата во која е 
регистрирано седиштето на странската банка, односно 
на странската банка во која странското лице има учес-
тво, во врска со стекнувањето контрола во банка во Ре-
публика Македонија; 

- доказ дека надлежниот орган на земјата во која е 
регистрирано седиштето на странската банка, односно 
на странската банка во која странското лице има учес-
тво, практикува соодветна супервизија на консолиди-
рана основа, преку доставување податоци за регулати-
вата, политиките и практиката во доменот на суперви-
зијата на консолидирана основа. 

10. Дополнителната документација што може гу-
вернерот да ја бара согласно со Законот за банките, за-
ради одлучување по барањето за издавање дозвола за 
основање и работење на банка контролирана од страна 
на странска банка и/или странско лице со учество во 
странска банка, може да се однесува особено, но не 
исклучиво, на следните документи, податоци и инфор-
мации: 

- ревизорски извештаи на странската банка или 
странското лице и странската банка во која странското 
лице има учество за последните три години, изработе-
ни од страна на реноминирана меѓународна ревизорска 
куќа; 

- кратка историја за работењето и финансиските 
активности што ги врши странската банка, односно 
странската банка во која странското лице има учество;  

- податоци за линиите на известување меѓу банката 
контролирана од странска банка и органите на стран-
ската банка; 

- постојни или планирани вложувања во други бан-
ки или финансиски институции во Република Македо-
нија или во други земји од страна на странската банка 
или странското лице; 

- ревидирани финансиски извештаи на други лица, 
членови на банкарска група, во која е член странската 
банка, односно странската банка во која странското ли-
це има учество и/или други лица поврзани со странска-
та банка, односно странското лице и странската банка 
во која тоа лице има учество, чие работење може да 
има влијание врз работењето и/или ризиците на кои би 
била изложена банката што се основа; 

- изјава потпишана од надлежен орган на странска-
та банка или  на странското лице, дека банката која се 
основа ќе ги почитува супервизорските стандарди про-
пишани со Законот за банките и дека ќе доставува по-
датоци кои од неа ќе ги побара Народната банка заради 
вршење ефикасна супервизија на индивидуална и на 
консолидирана основа; 

- изјава од надлежниот орган на земјата во која е 
регистрирано седиштето на странската банка, односно 
странската банка во која странското лице има учество, 
дека е спремен да соработува со Народната банка од 
аспект на почитувањето на меѓународните принципи и 
стандарди за соработка и размена на информациии за 
вршење ефикасна супервизија. 

11. По барањето за издавање дозвола за основање и 
работење на банка контролирана од странска банка или 
странско лице со учество во странска банка, гуверне-
рот донесува решение за издавање привремена дозвола 
или за одбивање на барањето, во роковите пропишани 
со Законот за банките. 

Гувернерот ќе го одбие барањето од став 1 од оваа 
точка доколку, преку оценката од точка 13 од оваа Од-
лука, утврди дека не се исполнети критериумите про-
пишани со Законот за банките. 

12. За издавање дозвола за основање и работење, 
банката која се основа од странска банка или странско 
лице со учество во странска банка е должна да ги ис-
полни условите наведени во привремената дозвола во 
рокот пропишан во Законот за банките, а за тоа до На-
родната банка ја доставува соодветната документација, 
предвидена во точка 5 од оваа Одлука. 

13. При одлучувањето дали се исполнети критериу-
мите пропишани со Законот за банките, соодветно се 
применува оценката од точка 7 од оваа Одлука, како и: 

- оценката на супервизорските прописи и практики 
на земјата од каде доаѓа странската банка, односно 
странското лице кое има намера да основа банка и дали 
ќе може да се оствари соработка со надлежниот супер-
визорски орган на таа земја, од аспект на почитувањето 
на меѓународните принципи и стандарди за соработка 
и размена на информациии за вршење ефикасна супер-
визија; 

- анализата на прописите и практиките на земјата 
од каде доаѓа странската банка, односно странското ли-
це кое има намера да основа банка од областа на фи-
нансиското известување и сметководство, спречување-
то на перење пари и финансирање на тероризмот и 
слично, од аспект на тоа дали постои ризик со што мо-
же да биде загрозена стабилноста, сигурноста и репута-
цијата на банката, односно нејзиното работење во сог-
ласност со прописите. 

14. Врз основа на оценката од точка 13 од оваа Од-
лука, гувернерот донесува решение за издавање дозво-
ла за основање и работење на банка или за одбивање на 
барањето, во роковите пропишани со Законот за банки-
те. 

 
IV. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СТАТУСНИ ПРО-

МЕНИ 
15. Во смисла на оваа Одлука, под статусни проме-

ни се подразбираат: 
- присоединувањето на банка, штедилница или дру-

го правно лице кон банка, со пренос на целокупниот 
имот и на обврските на лицето што се присоединува, 
без да се спроведе негова ликвидација, во замена за ак-
ции на банката која присоединува; 

- спојувањето на две или повеќе банки или спојува-
њето на една или повеќе банки со други правни лица 
во една банка, при што сите банки и/или правни лица 
го губат правниот идентитет и се основа нова банка на 
која преминува целокупниот имот и обврските на бан-
ките и/или правните лица што се спојуваат, во замена 
за акции на новата банка; 

- поделбата на банка преку: 
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- раздвојување со основање, со пренос на целокуп-
ниот имот и обврски на две или повеќе нови банки 
и/или нови правни лица, при што банката што се дели 
престанува без спроведување ликвидација;  

- раздвојување со преземање, со пренос на целокуп-
ниот имот и обврски на две или повеќе постојни банки 
и/или постојни правни лица, при што банката што се 
дели престанува без спроведување ликвидација; 

- издвојување со основање, со пренос на дел од 
имотот и од обврските на една или повеќе нови банки 
и/или нови правни лица, при што банката што се дели 
не престанува; 

- издвојување со преземање, со пренос на дел од 
имотот и од обврските на една или повеќе постојни 
банки и/или постојни правни лица, при што банката 
што се дели не престанува; 

- преобразбата на штедилница во нова банка; 
- спојувањето штедилници заради формирање на 

банка. 
16. За статусни промени извршени во текот на 

спроведување на администрација на банка, не е потреб-
на дозвола од гувернерот на Народната банка.   

 
1. Потребна документација кон барањето за статусна 

промена присоединување 
 
17. Кон барањето за издавање дозвола за статусна 

промена присоединување се поднесува следната доку-
ментација до Народната банка:  

17.1. Пополнето барање за издавање дозвола за ста-
тусна промена присоединување (Образец 1). 

17.2. Одлука на надлежните органи на банката, од-
носно на правното лице кое се присоединува и на бан-
ката која присоединува, за отпочнување постапка за 
присоединување. 

17.3. Евентуално нов или променет Статут на бан-
ката која присоединува, кој треба да ги содржи подато-
ците предвидени во точка 5.2 од оваа Одлука. 

17.4. Спогодба за присоединување, склучена поме-
ѓу надзорниот одбор на банката, односно органот на 
управување на правното лице кое се присоединува, и 
надзорниот одбор на банката која присоединува. Спо-
годбата треба соодветно да ги содржи податоците про-
пишани со Законот за трговски друштва. 

17.5. Стратешки и оперативен план за економската 
оправданост на присоединувањето кој треба да содржи 
анализа на потребата од присоединување и проекции 
на финансиските извештаи за банката која присоедину-
ва, изработени согласно со точка 2.3. алинеа 6 од оваа 
Одлука. 

Доколку има промени во организациската структу-
ра на банката која присоединува, се доставува новата 
организациска структура со податоци за делокругот на 
работа и одговорностите на лицата со посебни права и 
одговорности на секој организациски дел, меѓусебните 
односи и односите со органите на надзор и управување 
на банката која присоединува, како и евентуалниот по-
требен број вработени со нивната квалификациска 
структура. 

17.6. Податоци за бројот и образованието на врабо-
тените преземени од банката или правното лице што се 
присоединува, а за преземените вработени кои во бан-
ката која присоединува ќе имаат статус на лица со по-
себни права и одговорности, податоци и за нивната 
професионална историја. 

17.7. Податоци од точка 2.6 и 3 од оваа Одлука за 
идентитетот на правните лица кои се присоединуваат. 

17.8. Биланс на банката која присоединува, од кој 
ќе може да се согледа износот на нејзините сопствени 
средства. Билансот на банката која присоединува се до-
бива по консолидирање на меѓусебните побарувања и 
обврски со банките, односно правните лица што се 
присоединуваат, ревидиран од страна на овластен ре-
визор. 

17.9. Барањата од точка 6 од оваа Одлука, доколку 
со присоединувањето настанат промени во членовите 
на управниот или надзорниот одбор на банката која 
присоединува или во финансиските активности кои ќе 
ги врши банката која присоединува за кои, согласно со 
Законот за банките, е потребна согласност од гуверне-
рот на Народната банка. 

18. Кон барањето за издавање дозвола за присоеди-
нување на штедилница кон банка, соодветно се доста-
вува документацијата од точка 17 од оваа Одлука.  

 
2. Потребна документација кон барањето за статусна 

промена спојување 
 
19. Кон барањето за издавање дозвола за статусна 

промена спојување, се доставува следната документа-
ција до Народната банка: 

19.1. Пополнето барање за издавање дозвола за ста-
тусна промена спојување (Образец 1). 

19.2. Одлука на надлежните органи на банките 
и/или правните лица кои се спојуваат за отпочнување 
на постапката за спојување. 

19.3. Спогодба за спојување склучена помеѓу над-
зорните одбори на банките, односно органите на упра-
вување на правните лица кои се спојуваат, која соод-
ветно треба да ги содржи податоците пропишани со За-
конот за трговски друштва. 

19.4. Почетен биланс на новата банка од кој ќе мо-
же да се види износот на нејзиниот почетен капитал. 
Почетниот биланс се добива по консолидирање на ме-
ѓусебните побарувања и обврски на банките и/или 
правните лица кои се спојуваат и мора да биде ревиди-
ран од страна на овластен ревизор. 

19.5. Доказ дека потребниот износ на парични 
средства за достигнување на почетниот капитал се уп-
латени на привремената сметка кај носител на платни-
от промет, доколку за постигнување на потребниот из-
нос на почетен капитал е потребна дополнителна упла-
та на парични средства. 

19.6. Соодветната документација предвидена во 
точките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 
6 и 9 од оваа Одлука.  

 
3. Потребна документација кон барањето за статусна 

промена поделба 
 
20. Кон барањето за издавање дозвола за статусна 

промена поделба, до Народната банка се поднесува 
следната документација: 

20.1. Пополнето барање за издавање дозвола за ста-
тусна промена поделба (Образец 1). 

20.2. Одлука од надлежните органи на банката што 
се дели, за отпочнување на постапката за поделба. 

20.3. План за поделба донесен од страна на надзор-
ниот одбор на банката која се дели, кој треба соодветно 
да ги содржи податоците пропишани со Законот за тр-
говски друштва. 

21. Во случаите на раздвојување со основање и изд-
војување со основање, покрај документацијата од точ-
ка 20 од оваа Одлука, кон барањето за издавање дозво-
ла за статусна промена се доставува и следната доку-
ментација: 

21.1. Почетен биланс на новите банки од кој ќе мо-
же да се види износот на почетниот капитал. Почетни-
от биланс се добива по поделбата на побарувањата и 
обврските на банката која се дели и мора да биде реви-
диран од страна на овластен ревизор. 

21.2. Доказ дека потребниот износ на парични 
средства за достигнување на почетниот капитал се уп-
латени на привремената сметка кај носител на платни-
от промет, доколку со поделбата на банката не е обез-
беден потребниот износ на почетен капитал на новите 
банки. 
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21.3. Соодветната документација предвидена во 
точките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 
6 и 9 од оваа Одлука. 

22. Во случаите на раздвојување со преземање и 
издвојување со преземање, покрај документацијата од 
точка 20 од оваа Одлука, кон барањето за издавање 
дозвола за статусна промена се доставува и следната 
документација: 

22.1. Евентуално нов или променет Статут на бан-
ката која се дели и на постојните банки, кој треба да ги 
содржи податоците предвидени во точка 5.2 од оваа 
Одлука. 

22.2 . Стратешки и оперативен план за економската 
оправданост на поделбата, кој треба да содржи анализа 
на потребата од поделба и проекции на финансиските 
извештаи, изработен за банката која се дели и за по-
стојните банки, согласно со точка 2.3. алинеа 6 од оваа 
Одлука. 

Доколку има промени во организациската структу-
ра на банката која се дели и на постојните банки, се до-
ставува новата организациска структура со податоци за 
делокругот на работа и одговорностите на лицата со 
посебни права и одговорности, на секој организациски 
дел, меѓусебните односи и односите со органите на 
надзор и управување на банката која се дели и на по-
стојните банки, како и евентуалниот потребен број вра-
ботени со нивната квалификациска структура. 

22.3. Биланси на банката која се дели и на постојни-
те банки, од кои ќе може да се види износот на сопс-
твени средства на банката која се дели и на постојните 
банки. Билансите се добиваат по поделбата и/или кон-
солидирањето на побарувањата и обврските на банката 
која се дели и на постојните банки и мора да бидат ре-
видирани од страна на овластен ревизор. 

 
22.4. Податоци за бројот и образованието на врабо-

тените преземени од банката која се дели, а за преземе-
ните вработени, кои во постојните банки ќе имаат ста-
тус на лица со посебни права и одговорности, податоци 
и за нивната професионална историја. 

22.5. Барањата од точка 6 од оваа Одлука, доколку 
со поделбата настанат промени во членовите на управ-
ниот или надзорниот одбор на банката која се дели или 
на постојните банки или во финансиските активности 
кои ќе ги врши банката која се дели, односно постојни-
те банки, за кои согласно со Законот за банките, е по-
требна согласност од гувернерот на Народната банка. 

22.6. Податоци од точка 2.6, 3 и 9 од оваа Одлука за 
идентитетот на акционерите со квалификувано учество 
во постојните банки, доколку со поделбата настанат 
промени во акционерската структура на постојните 
банки. 

23. По исклучок на точките 21 и 22 од оваа одлука, 
во случај на раздвојување со основање или со презема-
ње на банка на две или повеќе правни лица кои не се 
банки, кон барањето за издавање дозвола за статусна 
промена се доставува и доказ дека банката која се дели 
извршила исплата на вкупниот износ на депозити или 
дека извршила пренос на сите депозити на друга банка 
во Република Македонија.  
4. Потребна документација кон барањето за статусна 

промена преобразба на штедилница во банка  
24. Кон барањето за издавање дозвола за преобраз-

ба на штедилница во банка, до Народната банка се под-
несува следната документација: 

24.1 Пополнето барање за издавање дозвола за ста-
тусна промена преобразба на штедилница во банка 
(Образец 1). 

24.2. Одлука на надлежниот орган на штедилницата 
за нејзина преобразба во банка. 

24.3. План за преобразба изготвен и потврден од 
страна на надлежниот орган на штедилницата која се 
преобразува, кој треба да ги содржи: 

- формата, името и седиштето на банката; 
- намерите, целта и условите за преобразбата; 
- начинот на претворање на уделите во акции (за ште-

дилници формирани како друштва со ограничена одговор-
ност), односно на износот на разликата во вредноста на ак-
циите (за штедилници формирани како акционерски друш-
тва), датумот од кој акциите даваат право на учество во до-
бивката и датумот од кој сметководствените операции на 
штедилницата која се преобразува ќе се сметаат како извр-
шени од страна на банката; 

- пресечен датум на преобразбата, односно датумот 
на гаснење на штедилницата која се трансформира и 
датумот од кој ќе почне да се изработуваат биланси на 
банката. 

24.4. Извештај за работењето на штедилницата која 
се преобразува изготвен до денот на донесување одлу-
ка за преобразба и почетен биланс на новата банка, ре-
видиран од страна на друштво за ревизија. 

24.5. Соодветната документација предвидена во 
точките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 
5.8 и 6 од оваа Одлука. 

 
5. Потребна документација кон барањето за статусна 
промена спојување штедилници заради формирање 

на банка 
 
25. Кон барањето за издавање дозвола за статусна про-

мена спојување штедилници заради формирање на банка, 
се доставува следната документација до Народната банка: 

25.1 Пополнето барање за издавање дозвола за ста-
тусна промена спојување (Образец 1). 

25.2. Одлука на надлежните органи на штедилници-
те кои се спојуваат за отпочнување на постапката за 
спојување. 

25.3. Спогодба за спојување, склучена помеѓу над-
лежните органи на штедилниците кои се спојуваат, ко-
ја соодветно треба да ги содржи податоците пропиша-
ни со Законот за трговски друштва. 

25.4. Почетен биланс на новата банка од кој ќе мо-
же да се види износот на нејзиниот почетен капитал. 
Почетниот биланс се добива по консолидирање на ме-
ѓусебните побарувања и обврски на штедилниците кои 
се спојуваат и мора да биде ревидиран од страна на ов-
ластен ревизор. 

25.5. Доказ дека потребниот износ на парични 
средства за достигнување на почетниот капитал се уп-
латени на привремената сметка кај носител на платни-
от промет, доколку за постигнување на потребниот из-
нос на почетен капитал на новата банка е потребна до-
полнителна уплата на парични средства. 

25.6. Соодветната документација предвидена во 
точките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 
и 6 од оваа Одлука. 

 
6. Издавање дозвола за статусна промена 

 
26. При одлучувањето се оценува дали новата банка, 

односно новите банки или постојните банки, ќе бидат орга-
низирани и способни да работат согласно со прописите и 
пропишаните супервизорски стандарди и дали ќе ги испол-
нуваат стандардите за корпоративно управување и управу-
вање со ризиците. Во оценката соодветно се применуваат 
насоките дадени во точка 7 од оваа Одлука и се оценува да-
ли се исполнети следните критериуми: 

- дали се извршени сите подготовки за соодветно 
спроведување на статусната промена; 

- дали оперативниот и стратешкиот план и билансот 
покажуваат дека банката, односно банките ќе работат 
сигурно и стабилно; 

- дали со статусната промена нема да дојде до за-
грозување на солвентноста, ликвидноста и профита-
билноста на банката, односно банките и дали банката, 
односно банките имаат капацитет за почитување на 
пропишаните супервизорски стандарди; 
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- дали се идентификувани и дали ќе можат да бидат 
соодветно управувани потенцијалните ризици од ста-
тусната промена; 

- дали е извршена потребната исплата или пренос 
на вкупниот износ на депозити;  

- дали се идентификувани точките каде може да се 
јави судир на интереси и дали тие ќе бидат соодветно 
контролирани. 

27. Врз основа на оценката од точка 26 од оваа Одлу-
ка, гувернерот донесува решение за издавање дозвола за 
статусни промени, без спроведување на постапката за 
издавање привремена дозвола, или за одбивање на бара-
њето, во роковите пропишани со Законот за банките. 

28. Во случаите кога со статусната промена се фор-
мираат нови правни лица кои не се банки, а за чие ос-
новање и работење, согласно со постојните прописи е 
потребна дозвола, согласност или друг вид одобрение 
од надлежен орган во земјата, новите правни лица се 
должни да покренат посебна постапка за обезбедување 
на потребното одобрение.  

V. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДОСТА-
ВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУЛИРА-
ЊЕ НА РАБОТИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ОДЛУКАТА 

29. Кон барањата за издавање дозволи од точка 1 од 
оваа Одлука, се доставуваат податоци за овластено ли-
це за контакт со Народната банка (име и презиме, теле-
фонски број, број на телефакс, адреса на електронска 
пошта) и доказ за платена провизија за разгледување на 
барањата. 

30. Документацијата која се доставува кон барање-
то за издавање на дозволите од точка 1 од оваа Одлука 
треба да биде во оригинал или копија заверена кај ов-
ластено лице (нотар), потпишана од овластеното лице 
или од соодветниот надлежен орган, да биде чиста, без 
дополнителни исправки и на македонски јазик. Докол-
ку документот што треба да се достави е на друг јазик, 
заедно со оригиналот се доставува и превод на маке-
донски јазик, заверен од овластен преведувач.  

31. Сите потврди, изјави и прашалници кои се дел 
од документацијата која се доставува кон барањето за 
издавање дозволи од точка 1 од оваа Одлука мора да 
бидат заверени кај овластено лице (нотар) и не смеат 
да бидат постари од шест месеци пред денот на подне-
сување на барањето за издавање дозвола. 

Доколку законодавствата на земјата од која доаѓа 
странското лице кое има намера да основа банка пои-
наку ја регулираат материјата во врска со документа-
цијата која се доставува кон барањето за издавање доз-
воли од точка 1 од оваа Одлука, должно е да приложи 
соодветен документ или правно мислење од адвокат, со 
кој ќе може да се потврди разликата во регулативата. 

32. Народната банка разгледува барање за издавање 
дозвола од точка 1 од оваа Одлука со комплетна доку-
ментација. Под комплетна документација се подразби-
ра документацијата пропишана со оваа Одлука, доку-
ментацијата која дополнително е побарана од гуверне-
рот на Народната банка, како и соодветните докумен-
ти, податоци и информации кои треба да се добијат од 
надлежни домашни и странски институции во земјата и 
во странство за одлучување по барањето. 

При разгледување на барањето, Народната банка 
може да ја користи и документацијата со која таа рас-
полага за соодветната банка. 

33. По доставувањето на комплетната документаци-
ја потребна за издавање дозвола од точка 1 од оваа Од-
лука, банката која се основа, новата, односно новите 
банки, банката која присоединува и постојните банки 
се должни да даваат оглас во дневен весник, најмалку 
три дена последователно, кој треба да содржи:  

- име и седиште на банката која се основа, новата, 
односно новите банки, банката која присоединува, бан-
ката што е присоединета и постојните банки; 

- висината на почетниот капитал; 
- бројот на лицата кои имаат намера да основаат 

банка, односно бројот на акционерите на новата, од-
носно новите банки, банката која присоединува и по-
стојните банки и 

- финансиските активности кои ќе ги врши банката 
која се основа, новата, односно новите банки, банката 
која присоединува и постојните банки. 

Банката која се основа, новата, односно новите бан-
ки, банката која присоединува и постојните банки се 
должни да ја известат Народната банка за објавениот 
оглас. 

34.  Подносителите на барањата за издавање дозво-
ла од точките 2, 9, 19, 20, 24 и 25 од оваа Одлука, се 
должни, веднаш по извршениот упис кај надлежната 
институција, да достават извод од извршената реги-
страција до Народната банка. 

 
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
35. Оваа Одлука влегува во сила осум дена од денот 

на објавувањето во „Службен весник на РМ”. 
36. Одредбите од оваа Одлука соодветно се приме-

нуваат и на штедилниците во Република Македонија.  
37. На денот на влегување во сила на оваа Одлука 

престанува да важи Одлуката за потребната документа-
ција за издавање на дозволи според одредбите на Зако-
нот за банките, Законот за хартии од вредност и Зако-
нот за банки за микрофинансирање („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 111/2000, 81/2002 и 
66/2003) 

 
O. бр. 02-15/VII-1/2007                Претседател 
  18 јули 2007 година   на Советот на Народна банка  
            Скопје                       на Република Македонија,  

                        Гувернер,  
                                 м-р Петар Гошев, с.р. 
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4. Дали лицата од точка 3 од овој Прашалник имаат 

свои претставници во органите на надзор или управу-
вање на правното лице? Доколку одговорот е потврден, 
наведете ги правните лица и нивните претставници во 
органите на надзор или управување на правното лице 
кое има намера да основа банка. 

 
   
   
   
 
 
5. Наведете ги правните лица во кои правното лице 

поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од 
акциите, односно уделите (прашањето го пополнуваат 
само правните лица кои имаат намера да стекнат ква-
лификувано учество во банката). 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Дали правното лице има свои претставници во 
органите на надзор или управување на лицата од точка 
5 од овој Прашалник (прашањето го пополнуваат прав-
ните лица кои имаат намера да стекнат квалификувано 
учество во банката)? Доколку одговорот е потврден, 
наведете ги правните лица и претставниците на прав-
ното лице кое има намера да основа банка во нивните 
органи на надзор или управување. 

 
 
 
 
   
   
 
7. Дали правното лице има свои претставници во 

органите на надзор или управување или на кој било 
друг начин остварува влијание врз управувањето и до-
несувањето на политиките и финансиските и деловните 
одлуки на кое било друго правно лице во РМ или во 
странство? Наведете ги правните лица, органите и ли-
цата кои го претставуваат правното лице. 

 
 
    
    
    
 
 
 
8. Дали правното лице е контролирано од лице кое 

со правосилна судска одлука било осудено со казна за-
твор за направено кривично дело? Ако е, наведете ги 
сите детали. 

9. Дали на правното лице му била изречена прекр-
шочна санкција, односно казна забрана за вршење про-
фесија, дејност или должност? Ако била изречена ва-
ква санкција, односно забрана, наведете ги сите детали. 

9.1. Дали ваква санкција, односно забрана е изрече-
на на лице кое остварува контрола во правното лице? 
Ако била изречена ваква санкција, односно забрана, 
наведете ги сите детали. 

10. Дали над имотот на правното лице, или на лице-
то кое остварува контрола во правното лице, е отворе-
на стечајна или ликвидациска постапка? Наведете ги 
детално сите околности поврзани со оваа постапка. 

11. Дали лице поврзано со правното лице е акцио-
нер или член на орган на надзор или управување на 
друга банка или финансиска институција? Доколку од-
говорот е потврден, наведете подетално: 

 
 
 
 
 
     
     
     
12. Дали била отворена стечајна или ликвидациска 

постапка врз правните лица во кои правното лице ос-
тварувало контрола или имало свој претставник во ор-
ганите на надзор или управување или на кој било друг 
начин влијаело врз управувањето и донесувањето на 
политиките и финансиските и деловните одлуки? Ако 
била, наведете подетални податоци. 

13. Дали од страна на надлежен супервизорски ор-
ган биле преземени мерки кон банка или друга финан-
сиска институција во која правното лице, остварувало 
контрола или имало свој претставник во органите на 
надзор или управување или на кој било друг начин 
влијаело врз управувањето и донесувањето на нејзини-
те политики и финансиски и деловни одлуки? Ако би-
ле, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нив-
ното спроведување или неспроведување? 
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13.1. Дали од страна на надлежен супервизорски 
орган биле преземени мерки кон банка или друга фи-
нансиска институција контролирана од лицето кое ос-
тварува контрола во правното лице или во кое ова лице 
имало свој претставник во органите на надзор или 
управување или на кој било друг начин влијаело врз 
управувањето и донесувањето на нејзините политики и 
финансиски и деловни одлуки? Ако биле, наведете ги 
мерките и сите детали поврзани со нивното спроведу-
вање или неспроведување? 

14. Дали правното лице, или лицето кое остварува 
контрола во правното лице, е поврзано со другите лица 
кои заедно со правното лице имаат намера да основаат 
банка? Наведете на кој начин. 

15. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија 
на банки и други финансиски институции вршел оцен-
ка на репутацијата и способноста на правното лице или 
на лицето кое остварува контрола во правното лице за 
стекнување учество во капиталот на тие институции?  

 
Да _______   Не _________ 
 
15.1. Ако одговорот е потврден, наведете ги сите 

детали во посебни табели за правното лице и за лицето 
кое остварува контрола во правното лице 

 
 
   
   
   
 
 
 
 
16. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија 

на банки и други финансиски институции на правното 
лице му одзел согласност за акционер или за учество 
во капитал на друга банка или друга финансиска ин-
ституција или согласност да биде член или да има свој 
претставник во орган на надзор или управување на таа 
банка или финансиска институција? Ако одговорот е 
потврден, наведете ги сите детали. 

16.1. Дали, некогаш, надлежен орган за суперви-
зија на банки и други финансиски институции на лице-
то кое остварува контрола во правното лице, му одзел 
согласност за акционер или за учество во капитал на 
банка или друга финансиска институција или соглас-
ност да биде член или да има свој претставник во орган 
на надзор или управување на таа банка или финансиска 
институција? Ако одговорот е потврден, наведете ги 
сите детали. 

17. Сметате ли дека постојат други факти или окол-
ности кои би можеле да бидат важни при оценка на 
способноста на правното лице да биде акционер на 
банка и да обезбеди стабилно и сигурно работење на 
банката?  

18. Дадете краток опис на тоа каде ја гледате банка-
та по пет години од нејзиното работење. (Ова прашање 
задолжително го одговара надлежниот орган на прав-
ните лица кои имаат намера да остваруваат учество во 
банката што се основа)  

 
Јас/Ние ________________________________________ 
(име и презиме на сите лица, членови на органот на 
надзор или управување на правното лице кое има наме-
ра да основа банка) како член/членови на 
____________ (органот на надзор или управување на 
правното лице кое има намера да основа банка) на 
__________________________(назив на правното лице) 

 
а) Изјавувам/изјавуваме, под целосна морална, ма-

теријална и кривична одговорност, дека информациите 
содржани во овој Прашалник, како и целата докумен-
тација која ја доставува правното лице во рамките на 

барањето за издавање дозвола за основање и работење 
на банка/барањето за издавање дозвола за статусни 
промени, се точни и не содржат фалсификувани пода-
тоци и документи.  

б) Свесен/свесни сум/сме за критериумите пропи-
шани со Законот за банките кои треба да ги исполни  
___________________ (назив на правното лице) за да 
стане акционер со квалификувано учество во банка3. 

в) Изјавувам/е дека правното лице ќе обезбеди по-
читување на супервизорските стандарди, спроведување 
на мерките преземени од страна на Народната банка и 
ќе ги доставува сите податоци и информации побарани 
од Народната банка за вршење ефикасна супервизија, 
со што ќе се обезбеди сигурно и стабилно работење на 
банката4. 

  
Место и датум      Потпис на сите членови на 

надлежниот орган 
____________________             _____________________ 
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4. Дали некогаш со правосилна судска одлука сте 
биле осудени со казна затвор за направено кривично 
дело? Ако сте биле, наведете ги сите детали. 

5. Дали некогаш ви била изречена прекршочна 
санкција, односно казна забрана за вршење професија, 
дејност или должност? Ако ви била изречена ваква 
санкција, односно забрана, наведете ги сите детали. 

6. Дали над вашиот имот е отворена стечајна по-
стапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги де-
тално сите околности поврзани со оваа постапка. 

7. Дали сте вие или лице поврзано со вас акционер, 
сопственик, сосопственик или содружник во друго 
правно лице?    

 
Да _______   Не _________ 
 
Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните 

две табели, при што првата се пополнува само за физичкото 
лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице. 

  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дали сте вие или лице поврзано со вас член на ор-

ган на надзор или управување во претходно наведените 
лица? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги 
следните две табели, при што првата се пополнува са-
мо за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со 
физичкото лице. 

  
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Дали сте член на орган на надзор или управување 

или на кој било друг начин остварувате влијание врз 
управувањето и донесувањето на политиките и финанси-
ските и деловните одлуки на кое било друго правно лице, 
освен правните лица од точка 7 од овој Прашалник? Наве-
дете ги тие правни лица, органот на надзор или управува-
ње или начинот на кој остварувате влијание. 

 
  
   
   
 
 
9. Дали била отворена стечајна или ликвидациска 

постапка врз правните лица во кои сте остварувале 
контрола или сте биле член на орган на надзор или 
управување или на кој било друг начин сте влијаеле 
врз управувањето и донесувањето на политиките и фи-
нансиските и деловните одлуки?  

 
Да _______   Не _________ 

Доколку одговорот е потврден, наведете подетални 
податоци околу вашите активности во тоа правно  ли-
це. 

Дали против вас е донесена правосилна судска пре-
суда со која е утврдена ваша одговорност за отворената 
стечајна или ликвидациска постапка? Доколку одгово-
рот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со 
судската пресуда. 

10. Дали од страна на надлежниот супервизорски 
орган биле преземени мерки кон банка или друга фи-
нансиска институција во која сте остварувале контрола 
или сте биле член на орган на надзор или управување 
или на кој било друг начин сте влијаеле врз управува-
њето и донесувањето на политиките и финансиските и 
деловните одлуки?  

   
Да _______   Не _________ 
 
Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките 

и сите детали поврзани со нивното спроведување или 
неспроведување. 

11. Дали сте вие, или лицето поврзано со вас, повр-
зан/а со други лица кои, согласно со Законот за банки-
те, се сметаат за поврзани лица со банката? Доколку 
одговорот е потврден, пополнете ги следните две табе-
ли, при што првата се пополнува само за физичкото ли-
це, а втората за лицата поврзани со физичкото лице. 

 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија 

на банки и други финансиски институции вршел оцен-
ка на вашата репутација и способност за стекнување 
учество во капиталот или за станување член на орган 
на надзор или управување на тие институции?  

 
Да _______   Не _________ 
 
Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали. 
 
 
 
   
 
 
 
 
13. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија 

на банки и други финансиски институции ви одзел сог-
ласност за акционер или учество во капитал на банка 
или друга финансиска институција или ви одзел сог-
ласност да бидете член на орган на надзор или управу-
вање? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите де-
тали. 

14. Дали, некогаш, сте биле отповикани или од вас 
било побарано да се повлечете од вршење на некоја 
функција во друго правно лице? Ако одговорот е по-
тврден, наведете ги сите детали. 

15. Сметате ли дека постојат други факти или окол-
ности кои би можеле да бидат важни при оценка на ва-
шата способност да бидете акционер на банка и да 
обезбедите стабилно и сигурно работење на банката?  
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16. Дадете краток опис на тоа каде ја гледате банка-
та по пет години од нејзиното работење. (Ова прашање 
задолжително го одговараат физичките лица кои имаат 
намера да остваруваат учество во банката што се осно-
ва)  

  
 Јас_______________________ (име на физичкото лице) 

 
а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и 

кривична одговорност, дека информациите што ги со-
држи во овој Прашалник, како и целата документација 
која ја доставувам во рамките на барањето за издавање 
дозвола за основање и работење на банка/барањето за 
издавање дозвола за статусни промени, се точни и не 
содржат фалсификувани податоци и документи.  

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани 
со Законот за банките кои треба да ги исполнам за да 
станам акционер со квалификувано учество во банка . 

в) Изјавувам, под целосна морална, материјална и 
кривична одговорност, дека ќе обезбедам почитување 
на супервизорските стандарди, спроведување на мер-
ките преземени од страна на Народната банка и ќе ги 
доставам сите податоци и информации побарани од 
Народната банка за вршење ефикасна супервизија, со 
што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење на бан-
ката . 

 
Место и датум                        Потпис на физичкото лице 
____________________            _____________________ 

__________ 
 
1186. 

Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за На-
родната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ” бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 
61/2005 и 129/2006) и член 57 став 2 и став 3 и член 59 
став 5 од Законот за банките („Службен весник на РМ” 
бр. 67/2007), Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТИ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа Одлука се пропишуваат:  
- Видот на документацијата, начинот на нејзиното 

доставување и условите и постапката за издавање прет-
ходна согласност за измена и/или дополнување на ста-
тутот на банка; 

- Видот на документацијата, начинот на нејзиното 
доставување и условите и постапката за издавање прет-
ходна согласност за отпочнување со вршење на актив-
ностите од член 7 став 1 точки 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 
18 и 23 од Законот за банките; 

- Документите, податоците и информациите за из-
давање претходна согласност за именување членови на 
надзорен одбор, начинот на нивното доставување, како 
и начинот и постапката за нивното оценување; 

- Документите, податоците и информациите за из-
давање претходна согласност за именување членови на 
управен одбор, начинот на нивното доставување, како 
и начинот и постапката за нивното оценување; 

- Видот на документацијата, начинот на нејзиното 
доставување и условите и постапката за издавање прет-
ходна согласност за основање подружница, филијала 
или претставништво на банка во странство или за стек-
нување капитални делови во банка; 

- Видот на документацијата, начинот на нејзиното 
доставување и условите и постапката за издавање прет-
ходна согласност за основање или стекнување капитал-
ни делови во небанкарска финансиска институција или 
во нефинансиска институција, директно или индирект-
но, кои изнесуваат над 10% од сопствените средства на 
банката;  

- Видот на документацијата, начинот на нејзиното 
доставување и условите и постапката за издавање прет-
ходна согласност за отворање претставништво на 
странска банка; 

- Видот на документацијата, начинот на нејзиното 
доставување и условите и постапката за издавање прет-
ходна согласност за промена на име и седиште на бан-
ка; 

- Документите, податоците и информациите за из-
давање претходна согласност за стекнување акции во 
банка, чиј кумулативен номинален износ изнесува или 
надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупни-
от број акции, односно од вкупниот број издадени ак-
ции со право на глас, начинот на нивното доставување, 
како и начинот и постапката за нивното оценување. 

 
II. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗМЕНА 

И/ИЛИ ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТ НА БАНКА 
 
2. Кон барањето за издавање согласност за измена 

и/или дополнување на статут на банка, банката доста-
вува: 

- Одлука на надлежен орган за измена и/или допол-
нување на статутот, која ќе стапи на сила по издавање-
то на согласност од гувернерот; 

- Предлог-текст на измените и/или дополнувањето 
на статутот на банката; 

- Образложение на потребата за измените и/или до-
полнувањето на статутот на банката; 

- Пречистен текст на статутот што се менува. 
 
3. При одлучувањето по барањето од точка 2 од 

оваа Одлука, се оценува дали предложените измени се 
во согласност со законските прописи и дали предложе-
ните измени и/или дополнувања може да доведат до 
непочитување на прописите и пропишаните суперви-
зорски стандарди. 

4. Врз основа на оценката од точка 3 од оваа Одлу-
ка, гувернерот на Народната банка на Република Маке-
донија (во понатамошниот текст: гувернерот) донесува 
решение за издавање согласност за измена и/или до-
полнување на статут на банка или за одбивање на бара-
њето, во роковите пропишани со Законот за банките. 

 
III. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТПОЧНУВА-

ЊЕ СО ВРШЕЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ЧЛЕН 7 
СТАВ 1 ТОЧКИ 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 И 23 ОД 
ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 

5. Кон барањето за издавање согласност за отпочну-
вање со вршење на која било активност од член 7 став 
1 точки 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 23 (во поната-
мошниот текст: нова финансиска активност), банката ја 
доставува следната документација: 

5.1. Елаборат за оправданоста за отпочнување со 
вршење нова финансиска активност, во кој треба да би-
дат разработени причините, целите и очекуваните фи-
нансиски резултати. 

5.2. Назив на организацискиот дел кој ќе биде носи-
тел на новата финансиска активност и неговата поста-
веност во рамките на организациската структура на 
банката. 

5.3. Податоци за бројот и образованието на лицата 
кои ќе бидат вклучени во извршувањето на новата фи-
нансиска активност, како и идентитетот, образованието 
и искуството на лицата со посебни права и одговорно-
сти, во чија надлежност ќе биде вршењето на новата 
финансиска активност. 

5.4. Податоци за информативниот систем и технич-
ката опременост на банката кои ќе се користат при вр-
шењето на новата финансиска активност. 

Документацијата за информативниот систем треба 
да се темели врз минимумот стандарди за сигурност на 
информативниот систем и за обезбедување континуи-
тет во работењето, пропишани од страна на Советот на 
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Народната банка. Доколку е предвидено функционира-
њето на новата финансиска активност да зависи од над-
ворешни добавувачи (друштво за помошни услуги), се 
доставуваат соодветни податоци за примената на стан-
дардите за сигурност на информативниот систем и за 
обезбедување континуитет во работењето од страна на 
тие добавувачи. 

Документацијата за техничката опременост треба 
да содржи податоци за деловниот простор каде ќе ра-
боти банката (сопствен, изнајмен, локација, површина 
и динамика на неговото опремување за пуштање во 
употреба) и за техничката опрема, кои ќе се користат 
при вршењето на новата финансиска активност. Банка-
та треба да достави документација за основните кара-
ктеристики на серверите, комуникациското поврзување 
и базите на податоци кои ќе се користат при вршењето 
на новата финансиска активност, како и за начинот на 
функционирање на главните компоненти на информа-
тивниот систем и на апликативните решенија. 

5.5. Предлог-политики и процедури за вршење на 
новата финансиска активност, како и процедури за си-
стемот на внатрешна контрола, активностите на вна-
трешната ревизија во рамките на организацискиот дел 
кој ќе ја врши новата финансиска активност и процеду-
ри за соодветно вклучување на новата финансиска 
активност во процесот на спречување на перење пари. 

5.6. Проекција на приходите и расходите поврзани 
со вршењето на новата финансиска активност, за на-
редните три години. Проекциите треба да содржат ко-
ментар за секоја пооделна категорија на приход и рас-
ход, како и основните претпоставки врз кои тие се те-
мелат.  

5.7. Доказ за добиена дозвола или согласност од 
надлежна институција или за добиено мислење од над-
лежен орган, доколку таква дозвола, согласност или 
мислење се предвидени со друг закон. 

6. Кон барањето за издавање согласност за издава-
ње електронски пари,  покрај документацијата од точка 
5 од оваа Одлука, банката е должна да достави и:  

- податоци за квалификуваноста и искуството на 
лицата кои ќе бидат задолжени за вршење внатрешна 
ревизија на новата финансиска активност; 

- други податоци и информации пропишани од 
страна на Народната банка. 

7. Кон барањето за издавање согласност за вршење 
платен промет во земјата, покрај документацијата од 
точка 5 од оваа Одлука, банката е должна:  

- да назначи лице со посебни права и одговорности 
кое ќе биде надлежно за вршење на платниот промет 
во земјата, со најмалку петгодишно искуство во бан-
карското работење, од кои најмалку три години во 
платниот промет во земјата; 

- да утврди тарифи за услугите во платниот промет; 
- да достави методологија за внатрешна ревизија на 

новата финансиска активност, како и план за внатреш-
на ревизија на таа активност, најмалку за првите две 
години од нејзиното вршење. 

Политиките и процедурите од точка 5.5 од оваа Од-
лука треба да содржат најмалку:  

- процедура за начинот на извршување на внатреш-
ниот платен промет и меѓубанкарскиот платен промет; 

- процедура за отварање на сметки на депонентите 
за вршење на платен промет во земјата; 

- термински план за работа со учесниците во плат-
ниот промет; 

- начин на комуницирање со учесниците. 
Кон барањето за издавање согласност за вршење 

платен промет во странство, вклучувајќи и купопро-
дажба на девизи, покрај документацијата од точка 5 од 
оваа Одлука, банката доставува и доказ за отпочната 
процедура за приклучување на СВИФТ (S.W.I.F.T). 

8. По исклучок на точка 5 од оваа Одлука, кон бара-
њето за вршење брз трансфер на пари, банката е долж-
на да ја достави документацијата пропишана од страна 

на Народната банка за издавање согласност за вршење 
брз трансфер на пари.  

9. За издавање согласност за тргување со девизни 
средства, хартии од вредност и финансиски деривати-
ви, покрај документацијата од точка 5 од оваа Одлука, 
банката доставува кон барањето и: 

- стратегија за инвестирање изработена врз основа 
на предлог-политиките и процедурите од точка 5.5. од 
оваа Одлука, која најмалку содржи опис на видовите 
инструменти со кои ќе се тргува, нивото на прифатлив 
ризик, обемот на планирано тргување со секој инстру-
мент,  начинот на вршење стрес-тестирање, како и де-
финирање на системот на лимити на изложеност и/или 
лимити на дозволени загуби за: 

- секој одделен ризик на кој ќе биде изложена бан-
ката со вршењето на новата финансиска активност, 

- секој одделен организациски дел кој ќе биде вклу-
чен во вршењето на новата финансиска активност, 

- секој одделен инструмент (хартија од вредност, 
финансиски дериватив) со кој ќе тргува банката, 

- секое лице кое ќе врши тргување во име и за сме-
тка на банката; 

- процедури за процесот на одлучување и одговор-
ностите на одделните лица вклучени во тој процес, 
вклучувајќи и процедури за начинот на одлучување во 
случај на надминување на утврдените лимити; 

- податоци за начинот на функционално разграни-
чување помеѓу организацискиот дел кој ќе ја врши но-
вата финансиска активност и останатите делови на бан-
ката, од аспект на заштитата на доверливоста на пода-
тоците и избегнувањето судир на интереси; 

- податоци за поделбата на тргувањето, односно за 
разграничувањето на примањето и спроведувањето на 
налозите за тргување (front office) од склучувањето на 
налозите за тргување (back office), како и за разграни-
чувањето на линиите на известување до органите над-
лежни за управување, поврзани со овие две одделни 
функции (front office i back office);  

- методологија за внатрешна ревизија на новата фи-
нансиска активност, како и план за внатрешна ревизија 
на таа активност, најмалку за првите две години од неј-
зиното вршење. 

Кон барањето за издавање согласност за тргување 
со хартии од вредност, финансиски деривативи и де-
визни средства, банката доставува и: 

- сертификат за работа на финансиските пазари за 
вработените кои ќе ја вршат новата финансиска актив-
ност, и тоа најмалку ACI Dealing Certificate - за врабо-
тените во „front office” и ACI Settlement Certifiцате - за 
вработените во „back office”; 

- доказ за поседување унифициран електронски си-
стем за пристап до информациите на пазарот на пари, 
хартии од вредност и девизниот пазар во Република 
Македонија. Народната банка го организира унифици-
рањето на електронскиот систем за пристап до инфор-
мациите на пазарот на пари, хартии од вредност и де-
визниот пазар во Република Македонија; 

- доказ за отпочната процедура за приклучување на 
СВИФТ (S.W.I.F.T), доколку банката врши тргување со 
хартии од вредност, финансиски деривативи и  девизни 
средства во странство. 

10. За издавање согласност за управување со средс-
тва и портфолио на хартии од вредност, по налог и за 
сметка на комитентот, покрај документацијата од точка 
5 од оваа Одлука, кон барањето се доставуваат и: 

- податоци за начинот на функционално разграни-
чување помеѓу организацискиот дел кој ќе ја врши но-
вата финансиска активност и останатите делови на бан-
ката, од аспект на заштитата на доверливоста на пода-
тоците и избегнувањето судир на интереси; 

- пример на стандардизиран договор за управување 
со средства и портфолио на хартии од вредност кој ги 
содржи сите права и одговорности на договорните 
страни, вклучувајќи го и начинот на покривање штета 
настаната по вина на банката; 
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- сертификат за инвестициски советник за вработе-
ните кои ќе ја вршат новата финансиска активност; 

- доказ за поседување електронски систем за при-
стап до информациите на финансиските пазари и тоа: 
Ројтерс (Reuters), Блумберг (Bloomberg) или Тенфор 
(Tenfore); 

- доказ за отпочната процедура за приклучување на 
СВИФТ (S.W.I.F.T), доколку банката врши тргување со 
хартии од вредност и финансиски деривативи во 
странство. 

11. За издавање согласност за давање услуги на 
банка-чувар на имот, покрај документацијата од точка 
5 од оваа Одлука, банката е должна да достави кон ба-
рањето и: 

- доказ за отпочната процедура за приклучување на 
СВИФТ (S.W.I.F.T.); 

- податоци за начинот на функционално разграни-
чување помеѓу организацискиот дел кој ќе ја врши но-
вата финансиска активност и останатите делови на бан-
ката, од аспект на заштитата на доверливоста на пода-
тоците и избегнувањето судир на интереси, особено во 
поглед на разграничувањето со организациските дело-
ви кои вршат тргување со хартии од вредност и упра-
вување со средства и портфолио на хартии од вред-
ност, по налог и за сметка на комитентот; 

- пример на стандардизиран договор за давање ус-
луги на чувар на имот, во кој ќе се содржат сите права 
и одговорности на договорните страни, вклучувајќи го 
и начинот на покривање на штетата настаната по вина 
на банката; 

- податоци за разграничувањето на линиите на изве-
стување до надлежните органи на управување со дру-
гите организациски делови, особено во поглед на раз-
граничувањето на линиите на известување со организа-
циските делови кои вршат тргување со хартии од вред-
ност и управување со средства и портфолио на хартии 
од вредност, по налог и за сметка на комитентот. 

12. За издавање согласност за вршење купопродаж-
ба, гарантирање и пласман на емисија на хартии од 
вредност, покрај документацијата од точка 5 од оваа 
Одлука, банката доставува кон барањето и: 

- стратегија за купопродажба, гарантирање и плас-
ман на емисија на хартии од вредност изработена врз 
основа на предлог-политиките и процедурите од точка 
5.5. од оваа Одлука, која најмалку содржи опис на ус-
лугите кои ќе ги нуди банката, поврзани со новата фи-
нансиска активност, нивото на прифатлив ризик, обе-
мот на планираната купопродажба, гарантирање и 
пласман на емисија на хартии од вредност,  начинот на 
вршење стрес-тестирање, како и дефинирање на систе-
мот на лимити на изложеност и/или лимити на дозво-
лени загуби за: 

- секој одделен ризик на кој ќе биде изложена бан-
ката со вршењето на новата финансиска активност, 

- секој одделен организациски дел кој ќе биде вклу-
чен во вршењето на новата финансиска активност; 

- процедури за процесот на одлучување и одговор-
ностите на одделните лица вклучени во тој процес, 
вклучувајќи и процедури за начинот на одлучување во 
случај на надминување на утврдените лимити; 

- податоци за начинот на функционално разграни-
чување помеѓу организацискиот дел кој ќе ја врши но-
вата финансиска активност и останатите делови на бан-
ката, од аспект на заштитата на доверливоста на пода-
тоците и избегнувањето судир на интереси; 

- методологија за внатрешна ревизија на новата фи-
нансиска активност, како и план за внатрешна ревизија 
на таа активност, најмалку за првите две години од неј-
зиното вршење. 

13. При одлучувањето, се оценува дали банката ќе 
биде организирана и способна да работи согласно со 
прописите и пропишаните супервизорски стандарди, 
при што треба да се имаат предвид најмалку следните 
критериуми: 

- банката да го поседува пропишаното ниво на 
сопствени средства потребно за вршење на новата фи-
нансиска активност; 

- да постои економска оправданост за отпочнување 
со вршење на новата финансиска активност; 

- банката да има соодветна структура на вработени 
за ефикасно и успешно вршење на новата финансиска 
активност. Соодветноста на структурата на вработени-
те се оценува преку потребниот број вработени за вр-
шење на новата финансиска активност, нивните кали-
фикации, како и преку соодветноста на квалификации-
те на лицата со посебни права и одговорности кои ќе 
бидат одговорни за вршење на новата финансиска 
активност. Потребниот број вработени е оној број кој 
дава сигурност дека банката редовно и нормално ќе го 
извршува планираниот обем на новата финансиска 
активност. Соодветноста на квалификациите на врабо-
тените и на лицата со посебни права и одговорности 
подразбира поседување на потребното знаење, струч-
ност и искуство за вршење на соодветните задачи повр-
зани со новата финансиска активност;  

- да биде овозможено функционално разграничува-
ње помеѓу вршењето на новата финансиска активност 
и останатите активности на банката, како и разграничу-
вање помеѓу линиите за известување до органите над-
лежни за управување; 

- да биде обезбедена двојна контрола во вршењето 
на новата финансиска активност, односно да не биде 
можно едно лице да ги изврши сите фази на една 
трансакција, вклучувајќи го и нејзиното сметководс-
твено евидентирање (ова е особено значајно при тргу-
вањето со девизни средства, хартии од вредност и фи-
нансиски деривативи, при управувањето со средства и 
портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка 
на комитентот, при давањето услуги  на банка-чувар на 
имот, купопродажба, гарантирање и пласман на емиси-
ја на хартии од вредност); 

- банката да има соодветен информативен систем и 
техничка опременост за успешно и сигурно извршува-
ње на новата финансиска активност. Информативниот 
систем се смета за соодветен доколку ги исполнува 
стандардите пропишани од страна на Советот на На-
родната банка за сигурност на информативниот систем 
и континуитет во работењето и критериумите утврдени 
во оваа Одлука потребни за вршење на новата финан-
сиска активност, со што овозможува постојана и сигур-
на поддршка на новата финансиска активност на банка-
та и дава основа за навремено и точно известување на 
лицата со посебни права и одговорности и на Народна-
та банка. Банката треба да поседува соодветен деловен 
простор и техничка опрема кои ќе оозможат сигурно и 
непречено вршење на новата финансиска активност; 

- новата финансиска активност да биде соодветно 
вклучена во системот на внатрешна контрола и во си-
стемот за спречување на перење пари; 

- соодветност на воспоставените политики и проце-
дури за вршење на новата финансиска активност, осо-
бено од аспект на можноста за соодветно управување 
со ризиците на кои ќе биде изложена банката како ре-
зултат на новата финансиска активност; 

- да биде јасно дефинирана улогата на лицата со по-
себни права и одговорности кои ќе бидат надлежни за 
донесување одлуки и следење на вршењето на новата 
финансиска активност; 

- банката има капацитет за идентификување, мерење, 
следење и контрола на ризиците на кои ќе биде изложе-
на при вршењето на новата финансиска активност; 

- во барањето да не постојат неконзистентности кои 
не можат да бидат објаснети. 

При оценката од став 1 од оваа точка, се зема пред-
вид и степенот на усогласеност на банката со прописи-
те кои го регулираат работењето на банките во Репуб-
лика Македонија и степенот на почитување на мерките 
изречени од страна на Народната банка.  
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14. Доколку, врз основа на оценката од точката 13 
од оваа Одлука, се утврди дека банката ги исполнува 
пропишаните критериуми, гувернерот донесува реше-
ние за издавање согласност за вршење на новата фи-
нансиска активност. Во спротивно, гувернерот носи ре-
шение за одбивање на барањето. 

Решението од став 1 од оваа точка се донесува во 
роковите пропишани со Законот за банките. 

15. Доколку, при одлучувањето, се утврди дека е 
потребна повисока стапка на адекватност на капиталот 
заради природата, видот и обемот на активностите што 
ги врши банката и ризиците на кои е изложена како ре-
зултат на тие активности, вклучувајќи ја и новата фи-
нансиска активност, гувернерот може да донесе реше-
ние за издавање согласност за вршење на новата фи-
нансиска активност и во исто време да побара од бан-
ката да го постигне потребното ниво на адекватност на 
капиталот во точно определен временски период.  

Банката ќе може да почне да ја врши новата финан-
сиска активност само доколку ја достигне потребната 
стапка на адекватност на капиталот во рокот утврден 
во став 1 од оваа точка. 

Во случаите кога гувернерот ќе оцени дека не се ис-
полнети условите за издавање на согласноста за врше-
ње на новата финансиска активност или ако на банката 
и е одземена согласноста за вршење на финансиската 
активност, банката може да поднесе ново барање за из-
давање согласност само по истекот на рокот од една го-
дина од денот на одбивањето на барањето, односно од 
денот на повлекување на согласноста. 

 
IV. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР 
16. Кон барањето за издавање согласност за имену-

вање членови на надзорен одбор на банка, банката е 
должна да ја достави следната документација: 

16.1. Одлука на собранието на банката за именува-
ње на предложениот член на надзорен одбор, која ќе 
стапи на сила по издавањето согласност од гувернерот. 

16.2. Копија од личната карта, односно копија од 
пасошот на предложениот член на надзорен одбор (за 
странско физичко лице). 

16.3. Уверение за степенот на стручната подготовка 
на предложениот член на надзорен одбор. 

16.4. Пополнет Прашалник за член на надзорен од-
бор на банка (Образец 1). 

16.5. Потврда од надлежен суд дека против предло-
женото лице нема изречена казна забрана за вршење 
професија, дејност или должност. 

16.6. Друга документација која Народната банка 
може да ја побара при процесот на одлучување дали 
предложеното лице ги исполнува критериумите за член 
на надзорен одбор на банка, пропишани со Законот за 
банките. 

Народната банка, по службена должност, од Мини-
стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија обезбедува известувања за осудуваност, односно 
неосудуваност на лицето кое е предложено за член на 
надзорен одбор. Доколку лицето кое е предложено за 
член на надзорен одбор е странско лице, должно е само 
да ги обезбеди ваквите изјави од надлежните институ-
ции во странската земја.  

17. Гувернерот може да спроведе интервју со пред-
ложеното лице за член на надзорен одбор на банка, при 
кое се оценуваат неговите познавања на прописите од 
областа на банкарството и/или финансиите, управувач-
ките и организациските способности и стекнатото 
искуство. 

18. При одлучувањето, врз основа на доставената 
документација од точка 16 од оваа Одлука и спроведе-
ното интервју, се оценува дали предложениот член за 
надзорен одбор ги исполнува критериумите пропиша-
ни со Законот за банките, односно дали поседува висо-
ко образование, познавање на прописите од областа на 

банкарството и/или финансиите и дали има соодветно 
искуство и репутација со кои ќе обезбеди сигурно и 
стабилно управување со банката.  

Познавањето на прописите од областа на банкарс-
твото и/или финансиите подразбира познавање на За-
конот за банките, подзаконските акти кои произлегува-
ат од овој закон, како и останатата банкарска и финан-
сиска регулатива и практика која е од значење за рабо-
тењето на банката, од аспект на финансиските активно-
сти кои ги врши банката во која лицето е предложено 
за член на надзорен одбор. 

Предложениот член на надзорниот одбор ќе се сме-
та дека има соодветна репутација доколку е чесен, ком-
петентен, работлив и дава сигурност дека со своето ра-
ботење нема да ја загрози стабилноста и сигурноста на 
банката и нема да го наруши нејзиниот углед и довер-
ба. Тоа подразбира дека за ова лице нема доказ за него-
ва претходна вклученост во деловно работење или 
активности кои значеле непочитување на прописите и 
деловните практики и процедури, нарушување или за-
грозување на интересите на правното лице каде работе-
ло или работи, како и загрозување на интересите на 
банка или нејзини депоненти.  

Доколку предложениот член е странско лице со 
искуство како член на органи на финансиски институ-
ции, соодветни податоци за утврдување на неговото 
искуство и репутација можат да се побараат од супер-
визорскиот орган на земјата од каде доаѓа. 

19. Врз основа на оценката извршена согласно со 
точка 18 од оваа Одлука, гувернерот донесува решение 
за издавање согласност за член на надзорен одбор или 
за одбивање на барањето, во роковите пропишани со 
Законот за банките. 

 
V. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР 
20. Кон барањето за издавање согласност за имену-

вање членови на управен одбор на банка, банката е 
должна да ја достави следната документација: 

20.1. Одлука на надзорниот одбор на банката за 
именување на предложениот член на управен одбор, 
која ќе стапи на сила по издавањето согласност од гу-
вернерот. 

20.2. Копија од личната карта, односно копија од 
пасошот на предложениот член на управен одбор (за 
странско физичко лице). 

20.3. Уверение за степенот на стручната подготовка 
на предложениот член на управен одбор. 

20.4. Пополнет Прашалник за член на управен од-
бор на банка (Образец 2).  

20.5. Доказ за најмалку шестгодишно работно искус-
тво од областа на финансиите или банкарството или три-
годишно работно искуство како лице со посебни права и 
одговорности во банка со активности соодветни на банка-
та во која се именува предложениот член.  

20.6. Програма за спроведување на деловната поли-
тика и развојниот план на банката, изработена од пред-
ложениот член и усогласена со сите постојни или пред-
ложени членови на управниот одбор, за периодот за кој 
се именува за член на управен одбор. 

20.7. Потврда за престој и дозвола за работа во Ре-
публика Македонија (за странско физичко лице). 

20.8. Потврда од надлежен суд дека против предло-
женото лице нема изречена казна забрана за вршење 
професија, дејност или должност. 

20.9. Дополнително, во процесот на одлучување да-
ли предложеното лице ги исполнува критериумите за 
член на управен одбор на банка, пропишани со Законот 
за банките, Народната банка може да побара и: 

- препораки од најмалку две лица со искуство од 
областа на банкарството и/или финансиите, од кои ед-
ното лице не е лице со посебни права и одговорности 
во банката во која се именува за член на управниот од-
бор, ниту е лице поврзано со таа банка; 
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- за странско физичко лице, потврда од правните 
лица во кои го стекнал потребното искуство за член на 
управен одбор во банка и  

- друга документација која Народната банка ќе ја 
побара во процесот на одлучување. 

Најмалку еден од членовите на управниот одбор на 
банка е должен да достави потврда од надлежна инсти-
туција за познавање на македонскиот јазик и кирилско-
то писмо. 

Народната банка, по службена должност, од Мини-
стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија обезбедува известувања за осудуваност, односно 
неосудуваност на лицето кое е предложено за член на 
управен одбор. Доколку лицето кое е предложено за 
член на управен одбор е странско лице, должно е само 
да ги обезбеди ваквите изјави од надлежните институ-
ции во странската земја.  

21. Гувернерот може да спроведе интервју со пред-
ложениот член на управен одбор на банка, при кое се 
оценуваат неговото искуство во областа на банкарство-
то или финансиите, познавањето на прописите од обла-
ста на банкарството и/или финансиите, неговите упра-
вувачки и организациски способности и стекнатото 
искуство. 

22. При одлучувањето, врз основа на доставената 
документација од точка 20 од оваа Одлука и спроведе-
ното интервју, се оценува дали предложениот член на 
управен одбор ги исполнува критериумите пропишани 
со Законот за банките, со кои ќе обезбеди сигурно и 
стабилно управување со банката, најмалку преку: 

- соодветно образование и стручност за вршење на 
функцијата член на управен одбор на банка;  

- познавање на банкарската регулатива и практика - 
познавање на Законот за банките, подзаконските акти 
кои произлегуваат од овој закон, останатата банкарска 
и финансиска регулатива и практика која е од значење 
за работењето на банката, од аспект на финансиските 
активности кои ги врши банката во која лицето е пред-
ложено за член на управен одбор, како и карактеристи-
ките и движењата во банкарството во Република Маке-
донија; 

- поседување соодветно искуство кое се оценува 
најмалку преку: 

- успешно шестгодишно работно искуство од обла-
ста на финансиите или банкарството, 

- успешно тригодишно работно искуство како лице 
со посебни права и одговорности во банка со активно-
сти соодветни на банката во која се именува предложе-
ниот член; 

- поседување соодветна репутација. Предложениот 
член на управниот одбор ќе се смета дека има соодвет-
на репутација доколку е чесен, компетентен, работлив 
и дава сигурност дека со своето работење нема да ја за-
грози стабилноста и сигурноста на банката и нема да го 
наруши нејзиниот углед и доверба. Тоа подразбира де-
ка за ова лице нема доказ за негова претходна вклуче-
ност во деловно работење или активности кои значеле 
непочитување на прописите и деловните практики и 
процедури, нарушување или загрозување на интереси-
те на правното лице каде работело и на неговите дове-
рители, како и загрозување на интересите на банка или 
нејзините депоненти.  

Доколку предложениот член е странско лице со 
искуство како член на орган на финансиски институ-
ции, соодветни податоци за утврдување на неговото 
искуство и репутација можат да се побараат од супер-
визорскиот орган на земјата од каде доаѓа. 

23. Врз основа на оценката од точка 22 од оваа Од-
лука, гувернерот донесува решение за издавање соглас-
ност за член на управен одбор или за одбивање на ба-
рањето, во роковите пропишани со Законот за банките. 

24. Народната банка ќе издаде согласност за пред-
ложениот член на управен одбор на банката со покра-
ток рок од рокот предвиден со Законот за трговски 

друштва, доколку е тоа во согласност со статутот на 
банката или доколку Народната банка оцени дека е тоа 
потребно. 

 
VI. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ 

ПОДРУЖНИЦА, ФИЛИЈАЛА ИЛИ ПРЕТСТАВНИШ-
ТВО ВО СТРАНСТВО ИЛИ СТЕКНУВАЊЕ КАПИ-
ТАЛНИ ДЕЛОВИ ВО БАНКА 

25. Кон барањето за издавање согласност за основа-
ње подружница или филијала во странство, банката е 
должна да ја достави следната документација: 

25.1. Програма за работа која треба да ги содржи 
најмалку финансиските активности кои ќе ги врши по-
дружницата, односно филијалата во странство, како и 
организациската структура на подружницата, односно 
филијалата. 

25.2. Земјата во која ќе се основа подружницата, од-
носно филијалата во странство, како и називот на над-
лежниот супервизорски орган. 

25.3. Седиште на подружницата, односно филијала-
та во странство од каде ќе можат да се добиваат по-
требните податоци за работењето на подружницата, од-
носно филијалата на банката. 

 
25.4. Список на лицата со посебни права и одговор-

ности во подружницата, односно во филијалата во 
странство. 

25.5. Одлука на надлежниот орган на банката за ос-
новање на подружница, односно филијала во странс-
тво. 

25.6. Елаборат за оправданоста за основање на по-
дружницата, односно филијалата во странство, во кој 
треба да бидат разработени целите, висината на капи-
талот што се вложува (доколку има вакво вложување), 
очекувањата во поглед на висината на финансискиот 
резултат и финансиските показатели за првите три го-
дини од работењето на подружницата, односно филија-
лата. 

25.7. Податоци за постојните или планираните вло-
жувања во други банки или финансиски институции во 
земјата или странство. 

25.8. Список на акционери со квалификувано учес-
тво во подружницата. 

25.8. Друга документација која Народната банка 
може да ја побара при процесот на одлучување од точ-
ка 26 од оваа Одлука. 

 26. При одлучувањето врз основа на доставената 
документација, се оценува влијанието кое ќе го има ос-
новањето на подружницата или филијалата во странс-
тво врз целокупното работење на банката, од аспект на 
нејзиното сигурно и стабилно работење, најмалку пре-
ку исполнувањето на следните критериуми: 

- финансиската состојба на банката и нејзиното 
претходно работење да даваат можност за проширува-
ње на работењето во странство и за почитување на су-
первизорските стандарди; 

- системите за внатрешна контрола и за известува-
ње и сметководство во подружницата, односно филија-
лата се соодветни и овозможуваат идентификување, 
мерење, следење и контрола на ризиците на ниво на 
банката или банкарската група чиј член е или ќе биде 
банката;  

- банката да може да ги обезбеди сите потребни ин-
формации и податоци за изработка на своите финанси-
ски извештаи или финансиските извештаи на банкар-
ската група и да воспостави систем на проверка на точ-
носта и веродостојноста на добиените податоци и ин-
формации од подружницата, односно филијалата во 
странство; 

- прописите и практиките на земјата во која се осно-
ва подружницата или филијалата да укажуваат на тоа 
дека Народната банка ќе може ефикасно да ја врши су-
первизорската функција и дека ќе може да оствари со-
работка со надлежниот супервизорски орган на таа 
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земја од аспект на почитување на меѓународните прин-
ципи и стандарди за соработка и размена на информа-
циии за вршење ефикасна супервизија; 

- степенот на усогласеност на прописите и практи-
ките на земјата во која се основа подружницата или 
филијалата со меѓународните стандарди во доменот на 
финансиите, финансиското известување и сметководс-
тво, спречувањето на перење пари и финансирање на 
тероризмот и слично, да не укажува на тоа дека би мо-
жело да постои висок ризик со што би била загрозена 
стабилноста, сигурноста и репутацијата на домашната 
банка, односно нејзиното работење во согласност со 
прописите. 

27. Кон барањето за издавање согласност за основа-
ње на претставништво во странство, банката е должна 
да ја достави соодветната документација предвидена во 
точките 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, како и да достави Елабо-
рат за оправданоста за основање претставништво во 
странство, во кој ќе бидат разработени целите и очеку-
ваните резултати од основањето на претставништвото. 

При одлучувањето врз основа на доставената доку-
ментација, соодветно се применуваат критериумите на-
ведени во точка 26 од оваа Одлука.  

 
28. За издавање согласност за стекнување капитал-

ни делови во друга банка, кон барањето се доставува: 
28.1. Одлука на надлежен орган на банката за стек-

нување капитални делови во друга банка, заедно со 
образложение за целта и оправданоста на стекнувањето 
и податоци за името и седиштето на банката во која се 
стекнува капиталниот дел. 

28.2. Податок за процентот на учество во капиталот 
на банката во која се стекнува капиталниот дел. 

28.3. Изјава од надлежниот орган на банката во која 
се стекнува капиталниот дел, дадена под целосна кри-
вична и материјална одговорност, дека банката нема 
посредно или непосредно повеќе од 5% од вкупниот 
број на акции на банката која го стекнува капиталниот 
дел. 

28.4. Податоци за постојни или планирани вложува-
ња во други банки или финансиски институции во зем-
јата или странство. 

28.5. Друга документација која Народната банка 
може да ја побара при процесот на одлучување од точ-
ка 30 од оваа Одлука. 

29. Покрај податоците од точка 28 од оваа Одлука, 
за издавање согласност за стекнување капитални дело-
ви во странска банка кои значат стекнување со учество 
во странската банка, кон барањето се доставуваат и 
следните податоци: 

- име и седиште на странската банка; 
- податоци за идентитетот на другите акционери со 

квалификувано учество во странската банка; 
- земја во која се наоѓа странската банка, како и на-

зивот на надлежниот супервизорски орган во таа земја; 
- ревизорски извештај на странската банка за пос-

ледната година, изработен од страна на реноминирана 
меѓународна ревизорска куќа; 

- податоци за износот на сопствените средства и стап-
ката на адекватност на капиталот на странската банка; 

- податоци за износот на можните капитални дело-
ви на странската банка во други банки или финансиски 
институции; 

- извештај за доминантните финансиски активности 
што ги врши странската банка, за нејзиниот информа-
тивен систем и системите за управување со ризиците и 
внатрешната контрола, како и за плановите за усогла-
сување на системите на странската банка со системите 
на домашната банка која поднела барање за согласност 
(овој извештај го изработува само банка која стекнува 
контрола во странска банка). 

30. При одлучувањето, врз основа на доставената 
документација, се оценува влијанието кое ќе го има 
стекнувањето капитални делови во друга банка врз це-

локупното работење на банката, од аспект на нејзиното 
сигурно и стабилно работење, најмалку преку исполну-
вањето на следните критериуми: 

- финансиската состојба на банката овозможува да 
се оствари планираното вложување во друга банка, при 
што банката ќе ги почитува пропишаните супервизор-
ски стандарди; 

- системите за внатрешна контрола и за известува-
ње и сметководство овозможуваат идентификување, 
мерење, следење и контрола на ризиците на ниво на це-
лата банкарска група чиј член е или ќе биде банката;  

- банката може да ги обезбеди сите потребни ин-
формации и податоци за изработка на консолидирани 
извештаи на банкарската група и да воспостави систем 
на проверка на точноста и веродостојноста на добиени-
те податоци и информации од банката во која се стек-
нува капиталниот дел (во случаи кога постои банкарска 
група или кога врз основа на стекнувањето капитални 
делови во друга банка ќе се формира банкарска група); 

- постоењето блиски врски на банката во која се 
стекнува капиталниот дел со други лица не да го отеж-
нува извршувањето ефикасна супервизија;  

- прописите и практиките на земјата во која се стек-
нува капиталниот дел во банка укажуваат на тоа дека 
Народната банка ќе може ефикасно да ја врши супер-
визорската функција и дека ќе може да оствари сорабо-
тка со надлежниот супервизорски орган на таа земја од 
аспект на почитување на меѓународните принципи и 
стандарди за соработка и размена на информациии за 
вршење ефикасна супервизија (во случај на стекнување 
капитален дел во странска банка); 

- степенот на усогласеност на прописите и практи-
ките на земјата во која се стекнува капиталниот дел во 
банка со меѓународните стандарди во доменот на фи-
нансиите, финансиското известување и сметководство, 
спречувањето на перење пари и финансирањето на те-
роризмот и слично, не укажува на постоење можност 
за висок ризик со што би била загрозена стабилноста, 
сигурноста и репутацијата на домашната банка, однос-
но нејзиното работење во согласност со прописите (во 
случај на стекнување капитален дел во странска банка). 

При одлучувањето во врска со издавањето соглас-
ност за стекнување капитален дел во странска банка, 
Народната банка може да го контактира надлежниот 
супервизорски орган на таа странска банка, заради раз-
мена на информации и податоци и заради утврдување 
заеднички пристап за консолидирана супервизија на 
банкарската група, во согласност со одредбите на Зако-
нот за банките.  

31. Доколку врз основа на оценката од точките 26, 
27 и 30 од оваа Одлука,  се утврди дека банката ги ис-
полнува пропишаните критериуми, гувернерот донесу-
ва решение за издавање согласност за основање по-
дружница, филијала или претставништво во странство 
или за стекнување капитални делови во друга банка. 
Во спротивно, гувернерот носи решение за одбивање 
на барањето. 

Гувернерот го донесува решението од став 1 од 
оваа точка во роковите пропишани со Законот за бан-
ките. 

 
VII. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ 

ИЛИ СТЕКНУВАЊЕ КАПИТАЛНИ ДЕЛОВИ ВО НЕ-
БАНКАРСКА ФИНАНСИСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЛИ 
ВО НЕФИНАНСИСКА ИНСТИТУЦИЈА КОИ ИЗНЕ-
СУВААТ НАД 10% ОД СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
НА БАНКАТА  

32. За издавање согласност за основање или стекну-
вање капитални делови во небанкарска финансиска ин-
ституција или во нефинансиска институција кои изне-
суваат над 10% од сопствените средства на банката (во 
понатамошниот текст: капитално вложување), банката 
е должна да ја достави следната документација кон ба-
рањето: 
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32.1. Одлука на надлежен орган на банката, заедно 
со образложение за причините, целта и оправданоста 
на капиталното вложување. 

32.2. Предлог-акт за основање на институцијата (во 
случај кога се основа институција). 

32.3. Ревизорски извештај или завршна сметка на 
институцијата во која се вложува, за последните две 
години, доколку институцијата е основана и работи по-
веќе од две години. 

32.4. Податоци за процентот на учество во капита-
лот на институцијата во која се вложува, како и за 
сопственичката структура на таа институција. 

32.5. Податоци за органите на надзор и управување 
на институцијата во која се вложува. 

32.6. Податоци за износот на евентуалните капитал-
ни делови на институцијата во која се вложува во дру-
ги институции. 

32.7. Изјава на надлежниот орган на банката, даде-
на под целосна кривична и материјална одговорност, 
дека со вложувањето не се надминуваат пропишаните 
супервизорски стандарди. 

 
32.8. Изјава на надлежниот орган на банката, даде-

на под целосна кривична и материјална одговорност, за 
постоење односно непостење поврзаност со останатите 
лица кои се акционери/содружници или лица со посеб-
ни права и одговорности во институцијата во која се 
вложува. Во случај на постоење поврзаност, се даваат 
подетални податоци за поврзаните лица и начинот на 
поврзаност на банката со овие лица. 

32.9. Друга документација што може да ја побара 
Народната банка при процесот на одлучување од точка 
34 од оваа Одлука. 

33. Доколку капиталното вложување во небанкар-
ска финансиска институција í овозможува контрола на 
банката врз таа институција, покрај податоците од точ-
ка 32 од оваа Одлука, банката е должна кон барањето 
за издавање согласност да достави и: 

- податоци за основната дејност на небанкарската 
финансиска институција и за идните планови за развој; 

- постојни или планирани вложувања во други фи-
нансиски и нефинансиски институции во земјата или 
странство; 

- податоци за земјата во која се наоѓа странската 
институција во која се вложува (доколку станува збор 
за вложување во странска небанкарска финансиска ин-
ституција); 

- податоци за супервизорскиот орган надлежен за 
работењето на небанкарската финансиска институција; 

- податоци за начинот на идентификување, мерење, 
следење и контрола на трансакциите со небанкарската 
финансиска институција и за начинот на воспоставување 
и одржување соодветни системи за управување со ризик, 
внатрешна контрола и за известување и сметководство; 

- податоци за начинот на обезбедување на потребните 
информации и податоци за изработка на консолидирани из-
вештаи на банкарската група и начинот на проверка на точ-
носта и веродостојноста на информациите и податоците до-
биени од небанкарската финансиска институција. 

34. При одлучувањето врз основа на доставената 
документација од точките 32 и 33 од оваа Одлука се 
оценува влијанието кое ќе го има капиталното вложу-
вање во небанкарска финансиска или нефинансиска 
институција врз целокупното работење на банката, од 
аспект на нејзиното сигурно и стабилно работење, нај-
малку преку исполнувањето на следните критериуми: 

- финансиската состојба на банката овозможува ре-
ализирање на планираното капитално вложување, при 
што банката ќе ги почитува пропишаните супервизор-
ски стандарди; 

- системите за внатрешна контрола и за известува-
ње и сметководство овозможуваат идентификување, 
мерење, следење и контрола на ризиците присутни на 
ниво на целата група чиј член е или ќе биде банката;  

- сопственичката и управувачката структура на ин-
ституцијата во која се вложува нема негативно влија-
ние врз работењето на банката; 

- постоењето блиски врски на институцијата во која 
се вложува со други лица  не го отежнува извршување-
то ефикасна супервизија;  

- банката може да ги обезбеди сите потребни ин-
формации и податоци за изработка на консолидирани 
извештаи на групата и да воспостави систем за провер-
ка на точноста и веродостојноста на добиените подато-
ци и информации од институцијата во која се вложува; 

- банката има соодветен систем за управување со 
ризици, внатрешна контрола, известување и сметко-
водство за идентификување, мерење, следење и кон-
трола на трансакциите со институцијата во која се вло-
жува; 

- прописите и практиките на земјата во која банката 
врши капитално вложување укажуваат на тоа дека На-
родната банка ќе може ефикасно да ја врши суперви-
зорската функција и дека ќе може да оствари соработка 
со надлежниот супервизорски орган на таа земја од ас-
пект на почитувањето на меѓународните принципи и 
стандарди за соработка и размена на информациии за 
вршење ефикасна супервизија (во случај на капитално 
вложување во странска небанкарска финансиска инсти-
туција); 

- степенот на усогласеност на прописите и практи-
ките на земјата во која се вложува со меѓународните 
стандарди во доменот на финансиите, финансиското 
известување и сметководство, спречувањето на перење 
пари и финансирање на тероризмот и слично, не упату-
ва на можност за постоење висок ризик со што би била 
загрозена стабилноста, сигурноста и репутацијата на 
банката, односно нејзиното работење во согласност со 
прописите (во случај на капитално вложување во 
странска небанкарска финансиска и нефинансиска ин-
ституција). 

При одлучувањето во врска со издавањето соглас-
ност за капитално вложување во странска небанкарска 
финансиска институција, Народната банка може да го 
контактира надлежниот супервизорски орган на таа 
странска институција, заради размена на информации и 
податоци и заради утврдување заеднички пристап за 
консолидирана супервизија на банкарската група, во 
согласност со одредбите на Законот за банките.  

35. Доколку, врз основа на оценката од точката 34 
од оваа Одлука, се утврди дека се исполнети пропиша-
ните критериуми, гувернерот донесува решение за из-
давање согласност за основање или стекнување капи-
тални делови во небанкарска финансиска институција 
или во нефинансиска институција, кои изнесуваат над 
10% од сопствените средства на банката. Во спротив-
но, гувернерот носи решение за одбивање на барањето. 

Гувернерот го донесува решението од став 1 од оваа 
точка во роковите пропишани со Законот за банките. 

 
VIII. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТВОРАЊЕ 

ПРЕТСТАВНИШТВО НА СТРАНСКА БАНКА  
36. Кон барањето за издавање согласност за отвора-

ње претставништво на странска банка, се доставува: 
36.1. Одлука на надлежниот орган на управување 

на странската банка за отворање претставништво во 
Република Македонија. 

36.2. Извод од регистарот во кој е регистрирано се-
диштето на странската банка, од кој се гледа правниот 
облик и датумот на уписот, како и податоци за сопстве-
ничката структура на странската банка.  

36.3. Ревизорски извештај за последната година 
изработен од страна на реноминирана меѓународна ре-
визорска куќа. 

36.4. Елаборат за оправданоста за отворање пре-
ставништво во Република Македонија. 

36.5. Податоци за седиштето и за лицето кое ќе ра-
ководи со претставништвото. 
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37. По доставувањето на документацијата од точка 
36 од оваа Одлука, подносителот на барањето е должен 
да ја објавува намерата за отворање претставништво во 
дневен весник, најмалку три дена последователно, а ог-
ласот треба да содржи: име и седиште на претставниш-
твото и активности кои ќе ги извршува. Во рок од пет 
дена од денот на објавувањето, до Народната банка се 
доставува доказ за објавениот оглас. 

38. При анализата на барањето за издавање соглас-
ност за отворање преставништво на странска банка, по-
себно внимание се посветува на финансиската состојба 
и репутацијата на странската банка. 

39. По барањето за отворање претставништво на 
странска банка, гувернерот донесува решение за изда-
вање согласност или за одбивање на барањето, во роко-
вите пропишани со Законот за банките. 

Во рок од петнаесет дена по извршениот упис во реги-
старот на претставништвата на странски лица во Република 
Македонија, до Народната банка се доставува писмен доказ 
за извршениот упис. Народната банка се известува за проме-
ната на седиштето и лицето кое управува со претставниш-
твото и за затворањето на претставништвото, во рок од пет 
работни дена од денот на настанатата промена.  

IX. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНА 
НА ИМЕ И СЕДИШТЕ НА БАНКА  

40. За издавање согласност за измена на име и седи-
ште на банка, кон барањето се доставува предлог-одлу-
ка на надзорниот одбор на банката и образложение за 
потребата и целта на таквата измена. 

41. При анализата на барањето за претходна соглас-
ност за измена на име и седиште на банка, се внимава со 
новото име на банката да не се јави можност за забуна 
во однос на идентитетот на некоја од постојните инсти-
туции, како и забуна во однос на идентитетот и обемот 
на активности на банката која бара измена на името. 

Народната банка може да изврши проверка на седи-
штето, од аспект на исполнувањето на потребното ниво 
на техничка опременост и соодветноста на седиштето 
за нормално извршување на финансиските активности. 

42. По барањето за измена на име и седиште на бан-
ка, гувернерот донесува решение за издавање соглас-
ност или за одбивање на барањето, во роковите пропи-
шани со Законот за банките. 

Измената на името и седиштето на банката се обја-
вува во дневен весник, најмалку три дена последова-
телно. Доказ за објавениот оглас се доставува до На-
родната банка, најдоцна во рок од пет дена од денот на 
неговото објавување во дневен весник. 

Истовремено со барањето за измена на името и се-
диштето на банката, до Народната банка се поднесува 
и барање за измена на статутот на банката, во делот на 
името и седиштето заедно со документацијата предви-
дена во точка 2 од оваа Одлука.  

X. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ 
АКЦИИ ВО БАНКА, ЧИЈ КУМУЛАТИВЕН НОМИ-
НАЛЕН ИЗНОС ИЗНЕСУВА ИЛИ НАДМИНУВА 5%, 
10%, 20%, 33%, 50% И 75% ОД ВКУПНИОТ БРОЈ АК-
ЦИИ, ОДНОСНО ОД ВКУПНИОТ БРОЈ ИЗДАДЕНИ 
АКЦИИ СО ПРАВО НА ГЛАС  

43. Лицето кое има намера директно или индирект-
но, постапно или одеднаш, да стекне акции во банка, 
чии вкупен кумулативен номинален износ изнесува 
или надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од 
вкупниот број акции, односно од вкупниот број издаде-
ни акции со право на глас во банката (во понатамошни-
от текст: стекнување акции во банка), е должно кон ба-
рањето за издавање согласност да ја достави следната 
документација: 

43.1. Податоци за бројот на акциите кои лицето има 
намера да ги стекне, за бројот на акциите кои лицето 
можеби веќе ги поседува во таа банка, како и податоци 
за процентот на учество во почетниот капитал на бан-
ката пред и по стекнувањето на акциите. 

43.2. Документацијата предвидена во точка 2.6 и 
точка 9 (доколку станува збор за странска банка или 
странско лице со учество во странска банка кои имаат 
намера да стекнат контрола во банката) од Одлуката за 
издавање дозволи на банка. 

43.3. Пополнет Прашалник за стекнување акции во 
банка (Образец 3 или 4). 

43.4. Друга документација која Народната банка 
може да ја побара при процесот на одлучување од точ-
ка 45 од оваа Одлука. 

44. Лицето кое има намера да стекне акции, чиј ку-
мулативен номинален износ изнесува најмалку 33% од 
вкупниот број акции, односно од вкупниот број издаде-
ни акции со право на глас, покрај документација од 
точка 43 од оваа Одлука, е должно да достави и: 

- стратешки деловен план кој треба да ги содржи 
очекуваните цели, насоки и перспективи на банката, 
како и можни предлози за проширување и унапредува-
ње на работењето и присуството на пазарот; 

- изјава дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност, потпишана од лицето или од надлежен ор-
ган на лицето (доколку станува збор за правно лице), дека 
ќе продолжи да го поддржува работењето на банката. 

45. При одлучувањето врз основа на доставената доку-
ментација од точките 43 и 44 од оваа Одлука, се оценува 
дали лицето кое има намера да стекне акции во банката ги 
исполнува критериумите пропишани со Законот за банки-
те, со што ќе се озвозможи банката да биде организирана 
и способна да работи согласно со прописите и пропиша-
ните супервизорски стандарди, најмалку преку: 

- утврдување на идентитетот на лицето кое има на-
мера да стекне акции во банката, лицата поврзани со 
него и нивната правна форма; 

- утврдување дали финансиската состојба на лицето 
кое има намера да стекне акции во банката е соодветна 
во однос на вредноста на акциите кои има намера да ги 
стекне; 

- утврдување на изворите на средства, нивното по-
текло и легалност; 

- репутацијата на лицето кое има намера да стекне акции 
во банката. За лицето кое има намера да стекне акции во бан-
ката ќе се смета дека има соодветна репутација доколку е 
чесно, компетентно, работливо и дава сигурност дека со сво-
ето работење нема да ја загрози стабилноста и сигурноста на 
банката и нема да го наруши нејзиниот углед и доверба. Тоа 
подразбира дека за ова лице нема доказ за негова претходна 
вклученост во деловно работење или активности кои значеле 
непочитување на прописите и деловните практики и проце-
дури, нарушување или загрозување на интересите на правно-
то лице каде работело или работи, како и загрозување на ин-
тересите на банка или нејзините депоненти. Доколку ова ли-
це е странско лице со искуство како член на органи на фи-
нансиски институции или нивен акционер, соодветни пода-
тоци за утврдување на неговата репутација можат да се поба-
раат од надлежниот супервизорски орган на земјата од каде 
доаѓа; 

- оценка на прописите и практиките на земјата од 
каде доаѓа лицето кое има намера да стекне акции во 
банката, во поглед на тоа дали Народната банка ќе мо-
же ефикасно да ја врши супервизорската функција и 
дали ќе може да оствари соработка со надлежниот су-
первизорски орган на таа земја, од аспект на почитува-
њето на меѓународните принципи и стандарди за сора-
ботка и размена на информациии за вршење ефикасна 
супервизија (ако се работи за странско лице кое има 
намера да стекне акции во банката); 

- утврдување дека степенот на усогласеност на про-
писите и практиките на земјата од каде доаѓа лицето 
кое има намера да стекне акции во банката со меѓуна-
родните стандарди во доменот на финансиите, финан-
сиското известување и сметководство, спречувањето 
на перење пари и финансирање на тероризмот и слич-
но, не упатува на можноста за постоење висок ризик со 
што би била загрозена стабилноста, сигурноста и репу-
тацијата на банката, односно нејзиното работење во 
согласност со прописите (ако се работи за странско ли-
це кое има намера да стекне акции во банката). 
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- утврдување дали во барањето постојат неконзи-
стентности кои не можат да бидат објаснети. 

При одлучување врз основа на доставената доку-
ментацијата од точка 44 од оваа Одлука се оценува и 
можноста за поддршка на планираниот раст на сопс-
твените средства на банката. 

46. Во однос на барањето за издавање согласност за 
стекнување акции во банка кое лицето ги стекнува врз 
основа на одлука на надлежен орган во согласност со 
закон, документацијата што треба да ја достави ова ли-
це и постапката за оценка, соодветно се применуваат 
одредбите од точките 43, 44 и 45 од оваа Одлука. 

47. По барањето од точките 43 и 46 од оваа Одлука, 
гувернерот донесува решение за издавање согласност 
или за одбивање на барањето, во роковите пропишани 
со Законот за банките. 

 
XI. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДОСТА-

ВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУЛИРА-
ЊЕ НА РАБОТИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ОДЛУКАТА 

48. Кон барањата за издавање согласности од точка 
1 од оваа Одлука, се доставуваат податоци за овласте-
но лице за контакт со Народната банка (име и презиме, 
телефонски број, број на телефакс, адреса на електрон-
ска пошта) и доказ за платена провизија за разгледува-
ње на барањата. 

49. Документацијата која се доставува кон барање-
то за издавање на согласностите од точка 1 од оваа Од-
лука, треба да биде во оригинал или копија заверена 
кај овластено лице (нотар), потпишана од овластеното 
лице или од соодветниот надлежен орган, да биде чи-
ста, без дополнителни исправки и на македонски јазик. 
Доколку документот што треба да се достави е на друг 
јазик, заедно со оригиналот се доставува и превод на 
македонски јазик, заверен од овластен преведувач. 

50. Сите потврди, изјави и прашалници кои се дел 
од документацијата која се доставува кон барањето за 
издавање согласности од точка 1 од оваа Одлука мора 
да бидат заверени кај овластено лице (нотар) и не сме-
ат да бидат постари од шест месеци пред денот на под-
несувањето на барањето за издавање дозвола. 

Доколку законодавството на земјата од која доаѓа 
странското лице кое поднесува барање за издавање сог-
ласност од точка 1 од оваа Одлука, поинаку ја регулира 
материјата во врска со документацијата која се доста-
вува кон барањето, должно е да приложи соодветен до-
кумент или правно мислење од адвокат, со што ќе мо-
же да се потврди разликата во регулативата. 

51. Народната банка разгледува барање за издавање 
согласност од точка 1 од оваа Одлука со комплетна до-
кументација. Под комплетна документација се подраз-
бира документацијата пропишана со оваа Одлука, до-
кументацијата која дополнително е побарана од гувер-
нерот на Народната банка, како и соодветните доку-
менти, податоци и информации кои треба да се добијат 
од надлежни домашни и странски институции во земја-
та и во странство за одлучување по барањето. 

При разгледување на барањето, Народната банка 
може да ја користи и документацијата со која таа рас-
полага за соодветната банка.  

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
52. Банките, кои до денот на влегување во сила на 

оваа Одлука, од Народната банка имаат добиено сог-
ласност за вршење на финансиските активности од 
член 7 став 1 точки 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 23 од 
Законот за банките, се должни, во рокот утврден со За-
конот за банките, да се усогласат со критериумите про-
пишани со точка 13 од оваа Одлука и да достават бара-
ње за издавање согласност до Народната банка.  

Кон барањето за издавање согласност од став 1 од 
оваа точка, се доставува документацијата од точките 
5.2, 5.3, 5.4, 5.5 и 5.7 од оваа Одлука при што, во завис-
ност од финансиската активност за која се поднесува 
барањето, се доставува и документацијата од точките 
9, 10, 11 и 12 од оваа Одлука. 

53. Постојните акционери на банка, кои од гувернерот на 
Народната банка добиле согласност за стекнување 5% и над 
5% од  вкупниот број акции со право на глас, потребно е до 
Народната банка да ја достават следната документација од 
Одлуката за издавање дозволи на банка: 

- за правни лица, податоците од точка 2.6 а), алинеа 
1, 4, 5, 7 и 8, а  

- за физички лица, податоците од точка 2.6 б), али-
неа 1, 3 и 4.   

Постојните акционери со квалификувано учество во 
банка, кои досега не добиле согласност за квалифику-
ваното учество, потребно е да ја достават целокупната 
документација од точката 2.6 и од точката 3 од Одлука-
та за издавање дозволи на банка. 

Покрај документацијата наведена во ставот 1 и 2 од 
оваа точка, заради одлучување по поднесеното барање 
за согласност, гувернерот може да побара и дополни-
телна документација, податоци и информации. 

54. Одредбите од оваа Одлука соодветно се приме-
нуваат и на штедилниците во Република Македонија.  

55. Оваа Одлука влегува во сила осум дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ”, освен 
точка 6 од оваа Одлука која ќе почне да се применува 
од денот на донесување посебен закон со кој се уреду-
ва издавањето електронски пари.  

56. На денот на влегување во сила на оваа Одлука 
престануваат да важат Одлуката за издавање на соглас-
ности на банките и за доставување на известување за 
промена на сопственичка структура на акции со право 
на глас („Службен весник на РМ” бр. 85/2004) и Одлу-
ката за утврдување на критериумите за издавање на 
дозвола за вршење на платен промет во земјата (Служ-
бен весник на РМ, бр. 41/2001), освен делот III. Работ-
ни критериуми, точките 12, 13, 14, 15 и 16, кои преста-
нуваат да важат со донесување на нова одлука.               
O. бр. 02-15/VII-2/2007           Претседател 
  18 јули 2007 година    на Советот на Народна банка  
            Скопје                         на Република Македонија,  

                         Гувернер,  
                                      м-р Петар Гошев, с.р. 
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4. Дали, некогаш, со правосилна судска одлука сте 
биле осудени со казна затвор за направено кривично 
дело? Ако сте биле, наведете ги сите детали. 

5. Дали, некогаш, ви била изречена прекршочна 
санкција, односно казна забрана за вршење професија, 
дејност или должност? Ако ви била изречена ваква 
санкција, односно забрана, наведете ги сите детали. 

6. Дали сте вие, или лицето поврзано со вас акцио-
нер, сопственик, сосопственик или содружник во друго 
правно лице?    

 
Да _______   Не _________ 
 
Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните 

две табели, при што првата се пополнува само за предложе-
ниот член, а втората за лицата поврзани со него. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Дали сте вие, или лицето поврзано со вас, член на 

орган на надзор или управување во претходно наведе-
ните лица? Доколку одговорот е потврден, пополнете 
ги следните две табели, при што првата се пополнува 
само за предложениот член, а втората за лицата поврза-
ни со него. 

  
   
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7. Дали сте член на орган на надзор или управување 

или на кој било друг начин остварувате влијание врз 
управувањето и донесувањето на политиките и финанси-
ските и деловните одлуки на кое било друго правно лице, 
освен правните лица од точка 6 од овој прашалник? Наве-
дете ги тие правни лица, органот на надзор или управува-
ње или начинот на кој остварувате влијание. 

 
   
   
   
 
 
8. Дали вие и/или лицата поврзани со вас во послед-

ните три години сте имале каков било материјален ин-
терес или деловен однос со банката во која сте предло-
жен за член на надзорен одбор? Ако одговорот е потвр-
ден, наведете повеќе детали за видот и износот на ма-
теријалниот интерес или видот на деловниот однос. 

9. Дали сте вие, или лицето поврзано со вас, повр-
зан/а со правно лице во кое банката во која сте предло-
жен/а за член на надзорен одбор има учество? Ако од-
говорот е потврден, наведете го правното лице и начи-
нот на поврзаност. 

10. Доколку сте претставник на акционер/и на бан-
ката, кој акционер или кои акционери на банката ќе 
го/ги претставувате во надзорниот одбор? На кој начин 
сте поврзани со акционерот/акционерите?  

11. Доколку сте предложен/а за независен член на 
надзорниот одбор на банката, на кој начин сметате де-
ка ќе можете да ја остварите својата независна улога?  

12. Дали сте лице поврзано со другите членови на 
надзорниот одбор или со членовите на управниот од-
бор на банката? Ако одговорот е потврден, наведете со 
кои членови и на кој начин сте поврзани. 

13. Дали врз правните лица во кои сте вршеле 
функција на лице со посебни права и одговорности, би-
ла отворена стечајна или ликвидациска постапка?  

 
Да _______   Не _________ 
 
Доколку одговорот е потврден, наведете подетални 

податоци околу вашите активности во тоа правно лице. 
Дали против вас е донесена правосилна судска од-

лука со која е утврдена ваша одговорност за отворената 
стечајна или ликвидациска постапка? Доколку одгово-
рот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со 
судската пресуда. 

14. Дали од страна на надлежниот супервизорски 
орган биле преземени мерки кон банка или друга фи-
нансиска институција во која сте остварувале контрола 
или сте биле член на орган на надзор или управување 
или на кој било друг начин сте влијаеле врз управува-
њето и донесувањето на политиките и финансиските и 
деловните одлуки?  

 
Да _______   Не _________ 
 
Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките 

и сите детали поврзани со нивното спроведување. 
 
15. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија 

на банки и други финансиски институции вршел оцен-
ка на вашата репутација при барање согласност за ста-
нување член на орган на надзор или управување?  

 
Да _______   Не _________ 
 
Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали. 
 
   
   
 
 
 
 
16. Дали, некогаш, надлежниот орган за супервизи-

ја на банки и други финансиски институции ви одзел 
согласност за акционер или учество во капитал на бан-
ка или друга финансиска институција или ви одзел сог-
ласност да бидете член на орган на надзор или управу-
вање? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите де-
тали. 

17. Прашања поврзани со работењето на банката 
Сметате ли дека постојат други факти или околно-

сти кои би можеле да бидат важни при оценка на ваше-
то познавање на прописите од областа на банкарството 
и/или финансиите и на вашето искуство во обезбедува-
ње стабилно и сигурно работење на банката?  

Дадете краток опис на тоа каде ја гледате банката 
по пет години.  

 
Јас ____________________ (име на физичкото лице) 
 
а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и 

кривична одговорност, дека информациите содржани 
во овој Прашалник, како и целата документација која 
ја доставувам во рамките на барањето за издавање сог-
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ласност за член на надзорен одбор на 
______________________ (име на банката), се точни и 
не содржат фалсификувани податоци и документи.  

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани 
со Законот за банките кои треба да ги исполнам за да 
станам член на надзорен одбор во банка. 

в) Изјавувам дека ќе обезбедам почитување на су-
первизорските стандарди и на мерките преземени од 
страна на Народната банка, со што ќе обезбедам сигур-
но и стабилно работење на банката. 

 
    Место и датум                    Потпис на физичкото лице 
____________________        _______________________ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Податоци за квалификацијата, професионалната 

историја и искуство 
3.1. Наведете ги сите работни места и/или функции 

кои сте ги имале до моментот на пополнувањето на 
Прашалникот, почнувајќи од последното работно ме-
сто.  

 
 
 
   
 
3.2. Наведете ги сите членства во професионални 

тела или слични организации 
 
  
  
  
 
3.3. Наведете ги сите стекнати обуки во доменот 

на банкарството и/или финансиите 
 
 
 
   

4. Дали, некогаш, со правосилна судска одлука сте 
биле осуден со казна затвор за направено кривично де-
ло? Ако сте биле, наведете ги сите детали. 

5. Дали, некогаш, ви била изречена прекршочна 
санкција, односно казна забрана за вршење професија, 
дејност или должност? Ако ви била изречена ваква 
санкција, односно забрана, наведете ги сите детали. 

6. Дали сте вие, или лицето поврзано со вас, акцио-
нер, сопственик, сосопственик или содружник во друго 
правно лице?   

 
Да _______   Не _________ 
 
6.1. Доколку одговорот е потврден, пополнете ги 

следните две табели, при што првата се пополнува са-
мо за предложениот член, а втората за лицата поврзани 
со него. 

 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Дали сте вие, или лицето поврзано со вас, член 

на орган на надзор или управување во претходно наве-
дените лица? Доколку одговорот е потврден, пополне-
те ги следните две табели, при што првата се пополну-
ва само за предложениот член, а втората за лицата по-
врзани со него. 

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
7. Дали вие и/или лицата поврзани со вас во послед-

ните три години сте имале каков било материјален ин-
терес или деловен однос со банката во која сте предло-
жен за член на управен одбор? Ако одговорот е потвр-
ден, наведете повеќе детали за видот и износот на ма-
теријалниот интерес или видот на деловниот однос. 

8. Дали сте вие, или лице поврзано со вас, поврзан/а 
со правно лице во кое банката во која сте предложен/а 
за член на управен одбор има учество? Ако одговорот е 
потврден, наведете го правното лице и начинот на по-
врзаност. 

9. Дали врз правните лица во кои сте вршеле функ-
ција на лице со посебни права и одговорности, била 
отворена стечајна или ликвидациска постапка?  

 
Да _______   Не _________ 
 
9.1. Доколку одговорот е потврден, наведете поде-

тални податоци околу вашите активности во тоа прав-
но лице. 

9.2. Дали против вас е донесена правосилна судска 
пресуда со која е утврдена ваша одговорност за отворе-
ната стечајна или ликвидациска постапка?  
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10. Дали од страна на надлежниот супервизорски 
орган биле преземени мерки кон банка или друга фи-
нансиска институција во која сте остварувале контрола 
или сте биле член на орган на надзор или управување 
или на кој било друг начин сте влијаеле врз управува-
њето и донесувањето на политиките и финансиските и 
деловните одлуки?  

   
Да _______   Не _________ 
 
10.1. Доколку одговорот е потврден, наведете ги 

мерките и сите детали поврзани со нивното спроведу-
вање. 

11. Дали сте лице поврзано со другите членови на 
управниот одбор или на надзорниот одбор на банката? 
Доколку одговорот е потврден, наведете на кој начин. 

12. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија 
на банки и/или други финансиски институции вршел 
оценка на вашата репутација при барање согласност за 
станување член на орган на надзор или управување?  
  

 Да _______   Не _________ 
 
12.1. Ако одговорот е потврден, наведете ги сите 

детали. 
 
 
 
 
   
 
 
13. Дали, некогаш, надлежниот орган за супервизи-

ја на банки и/или други финансиски институции ви од-
зел согласност за акционер или учество во капитал на 
банка или друга финансиска институција или ви одзел 
согласност за станување член на орган на надзор или 
управување? Ако одговорот е потврден, наведете ги 
сите детали. 

14. Дали, некогаш, сте биле отповикани или од вас 
било побарано да се повлечете од вршење некоја функ-
ција во друго правно лице? Ако одговорот е потврден, 
наведете ги сите детали. 

15. Прашања поврзани со работењето на банката 
15.1. Дали е предвидена поделба на областите на 

одговорност на членовите на управниот одбор на бан-
ката? Ако е, за која област ќе бидете одговорни? 

15.2. Кои се, според вас, позитивните страни на 
банката во која сте предложени да бидете член на упра-
вен одбор? Како ќе ги искористите овие предности за 
зајакнување на стабилноста и сигурноста на банката? 

15.3. Кои се според вас слабите страни на банката 
во која сте предложени да бидете член на управен од-
бор? Како ќе ги отстраните овие слабости? 

15.4. Сметате ли дека постојат други факти или 
околности кои би можеле да бидат важни при оценка 
на вашата способност за станување член на управен од-
бор на банка и за обезбедување стабилно и сигурно ра-
ботење на банката?  

15.5. Дадете краток опис на тоа каде ја гледате 
банката по пет години.  

 
 Јас_______________________ (име на физичкото лице) 

 
а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и 

кривична одговорност, дека информациите содржани 
во овој Прашалник, како и целата документација која 
ја доставувам во рамките на барањето за издавање сог-
ласност за член на управен одбор на 
______________________ (име на банката), се точни и 
не содржат фалсификувани податоци и документи.  

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани 
со Законот за банките кои треба да ги исполнам за да 
станам член на управен одбор на банка. 

в) Изјавувам дека ќе обезбедам почитување на су-
первизорските стандарди и на мерките преземени од 
страна на Народната банка и ќе ги доставам сите пода-
тоци и информации побарани од Народната банка за 
вршење ефикасна супервизија, со што ќе обезбедам си-
гурно и стабилно работење на банката. 

 
Место и датум            Потпис на физичкото лице 
____________________     ________________________ 

 
  
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Дали, некогаш, со правосилна судска одлука сте 

биле осудени со казна затвор за направено кривично 
дело? Ако сте биле, наведете ги сите детали. 

5. Дали, некогаш, ви била изречена прекршочна 
санкција, односно казна забрана за вршење професија, 
дејност или должност? Ако ви била изречена ваква 
санкција, односно забрана, наведете ги сите детали. 

6. Дали над вашиот имот е отворена стечајна по-
стапка? Доколку одговорот е потврден наведете ги де-
тално сите околности поврзани со оваа постапка. 

7. Дали сте вие или лице поврзано со вас акционер, 
сопственик, сосопственик или содружник во друго 
правно лице?    

 
Да _________   Не _________ 
 
7.1. Доколку одговорот е потврден, пополнете ги 

следните две табели, при што првата се пополнува са-
мо за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со 
физичкото лице. 
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7.2. Дали сте вие, или лицето поврзано со вас, 

член на орган на надзор или управување во претходно 
наведените лица? Доколку одговорот е потврден, по-
полнете ги следните две табели, при што првата се по-
полнува само за физичкото лице, а втората за лицата 
поврзани со физичкото лице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Дали сте член на орган на надзор или управување 

или на кој било друг начин остварувате влијание врз 
управувањето и донесувањето на политиките и финан-
сиските и деловните одлуки на кое било друго правно 
лице, освен на правните лица од точка 7 од овој пра-
шалник? Наведете ги тие правни лица, органот на над-
зор или управување или начинот на кој остварувате 
влијание. 

 
   
   
   
 
 
9. Дали била отворена стечајна или ликвидациска 

постапка врз правните лица во кои во последните пет 
години сте остварувале контрола или сте биле член на 
орган на надзор или управување или на кој било друг 
начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето 
на политиките и финансиските и деловните одлуки?  

 
Да _______   Не _________ 
 
9.1. Доколку одговорот е потврден, наведете поде-

тални податоци. 
9.2. Дали против вас е донесена правосилна судска 

одлука со која е утврдена ваша одговорност за отворе-
ната стечајна или ликвидациска постапка? Доколку од-
говорот е потврден, наведете ги сите детали поврзани 
со судската пресуда. 

10. Дали од страна на надлежниот супервизорски 
орган биле преземени мерки кон банка или друга фи-
нансиска институција во која сте остварувале контрола 
или сте биле член на орган на надзор или управување 
или на кој било друг начин сте влијаеле врз управува-
њето и донесувањето на политиките и финансиските и 
деловните одлуки?  

 
Да _______   Не _________ 

10.1. Доколку одговорот е потврден, наведете ги мер-
ките и сите детали поврзани со нивното спроведување. 

11. Дали сте вие или лицето поврзано со вас, повр-
зан/а со други лица кои, согласно со Законот за банки-
те, се сметаат за поврзани лица со банката? Доколку 
одговорот е потврден, пополнете ги следните две табе-
ли, при што првата се пополнува само за физичкото ли-
це, а втората за лицата поврзани со физичкото лице. 

 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Дали сте вие, или лицето поврзано со вас, повр-

зан/а со предложените членови на надзорен или упра-
вен одбор на банката? Доколку одговорот е потврден, 
пополнете ги следните две табели, при што првата се 
пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата 
поврзани со физичкото лице. 

 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија на 

банки и/или други финансиски институции вршел оценка 
на вашата репутација и способност при барање согласност 
за стекнување учество или за станување член на орган на 
надзор или управување во тие институции?  

 
Да _______   Не _________ 
 
13.1. Ако одговорот е потврден, наведете ги сите 

детали. 
 
 
 
  
   
   
 
 
14. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија 

на банки и/или други финансиски институции ви одзел 
согласност за акционер или за учество во капитал на 
банка или друга финансиска институција или ви одзел 
согласност да бидете член на орган на надзор или упра-
вување? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите 
детали. 

15. Дали, некогаш, сте биле отповикани или од вас 
било побарано да се повлечете од вршење на некоја 
функција во друго правно лице? Ако одговорот е по-
тврден, наведете ги сите детали. 

16. Сметате ли дека постојат други факти или окол-
ности кои би можеле да бидат важни при оценка на ва-
шата способност да бидете акционер на банка и да 
обезбедите стабилно и сигурно работење на банката?  
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17. Дадете краток опис на тоа каде ја гледате банка-
та по пет години од нејзиното работење. (Ова прашање 
задолжително го одговараат физичките лица кои имаат 
намера да остваруваат учество во банката што се осно-
ва.)  

 
Јас_______________________ (име на физичкото лице) 

 
а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и 

кривична одговорност, дека информациите содржани 
во овој Прашалник, како и целата документација која 
ја доставувам во рамките на барањето за издавање сог-
ласност за стекнување акции во ____________________ 
(име на банката), се точни и не содржат фалсификува-
ни податоци и документи.  

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани 
со Законот за банките кои треба да ги исполнам за да 
станам акционер во банка. 

в) Изјавувам дека ќе обезбедам почитување на су-
первизорските стандарди, мерките преземени од страна 
на Народната банка и ќе ги доставам сите податоци и 
информации побарани од Народната банка за вршење 
ефикасна супервизија, со што ќе обезбедам сигурно и 
стабилно работење на банката. 

  
Место и датум                    Потпис на физичкото лице 
____________________         _______________________ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

4. Дали лицата од точка 3 од овој Прашалник имаат 
свои претставници во органите на надзор или управу-
вање на правното лице? Доколку одговорот е потврден, 
наведете ги правните лица и нивните претставници во 
органите на надзор или управување на правното лице 
кое има намера да основа банка. 

 
  
   
 
 
 
5. Наведете ги правните лица во кои правното ли-

це поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% 
од акциите, односно уделите (прашањето го пополну-
ваат правните лица кои имаат намера да стекнат квали-
фикувано учество во банката). 

 
    
    
    
 
 
 
 
*  Во недостаток на проценета (пазарна) вредност 

на учеството, се зема книговодствената вредност на 
учеството. 

5.1. За сите овие лица се доставуваат финанси-
ски извештаи за последните три години. 

6. Дали правното лице има свои претставници во 
органите на надзор или управување на лицата од точка 
5 од овој Прашалник (прашањето го пополнуваат прав-
ните лица кои имаат намера да стекнат квалификувано 
учество во банката)? Доколку одговорот е потврден, 
наведете ги правните лица и претставниците на прав-
ното лице кое има намера да основа банка во нивните 
органи на надзор или управување. 

 
 
 
   
 
 
 
7. Дали правното лице има свои претставници во 

органите на надзор или управување или на кој било 
друг начин остварува влијание врз управувањето и до-
несувањето на политиките и финансиските и деловните 
одлуки на кое било друго правно лице во РМ или во 
странство? Наведете ги правните лица, органите и ли-
цата кои го претставуваат правното лице. 

 
    
    
    
 
 
 
 
 
8. Дали правното лице е контролирано од лице кое, 

со правосилна судска одлука, е осудено со казна затвор 
за направено кривично дело? Ако е, наведете ги сите 
детали. 

9. Дали, некогаш, на правното лице му била изрече-
на прекршочна санкција, односно казна забрана за вр-
шење професија, дејност или должност? Ако била 
изречена ваква санкција, односно забрана, наведете ги 
сите детали. 

9.1. Дали ваква санкција, односно забрана е изрече-
на на лице кое остварува контрола во правното лице? 
Ако била изречена ваква санкција, односно забрана, 
наведете ги сите детали. 
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10. Дали е отворена стечајна постапка над имотот 
на правното лице, или на лицето кое остварува контро-
ла во правното лице? Доколку одговорот е потврден, 
наведете ги детално сите околности поврзани со оваа 
постапка. 

11. Дали лице поврзано со правното лице е акцио-
нер или член на орган на надзор или управување на 
друга банка или финансиска институција? Доколку од-
говорот е потврден, наведете подетално: 

 
   
     
     
 
 
 
 
12. Дали била отворена стечајна или ликвидациона 

постапка врз правните лица во кои правното лице ос-
тварувало контрола или имало свој претставник во ор-
ганите на надзор или управување или на кој било друг 
начин влијаело врз управувањето и донесувањето на 
политиките и финансиските и деловните одлуки? Ако 
била, наведете подетални податоци. 

13. Дали од страна на надлежен супервизорски ор-
ган биле преземени мерки кон банка или друга финан-
сиска институција во која правното лице, остварувало 
контрола или имало свој претставник во органите на 
надзор или управување или на кој било друг начин 
влијаело врз управувањето и донесувањето на нејзини-
те политики и финансиски и деловни одлуки? Ако би-
ле, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нив-
ното спроведување или неспроведување? 

13.1 Дали од страна на надлежен супервизорски ор-
ган биле преземени мерки кон банка или друга финан-
сиска институција контролирана од лицето кое оства-
рува контрола во правното лице или во кое ова лице 
имало свој претставник во органите на надзор или 
управување или на кој било друг начин влијаело врз 
управувањето и донесувањето на нејзините политики и 
финансиски и деловни одлуки? Ако биле, наведете ги 
мерките и сите детали поврзани со нивното спроведу-
вање или неспроведување? 

14. Дали правното лице, или лицето кое остварува 
контрола во правното лице, е поврзано со другите лица 
кои заедно со правното лице имаат намера да основаат 
банка? Наведете на кој начин. 

15. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија 
на банки и/или други финансиски институции вршел 
оценка на репутацијата и способноста на правното ли-
це или на лицето кое остварува контрола во правното 
лице, за остварување учество во капиталот на банката 
или финансиската институција?  

 
Да _______   Не _________ 
 
15.1. Ако одговорот е потврден, наведете ги сите 

детали во посебни табели за правното лице и за лицето 
кое остварува контрола во правното лице 

 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
16. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија 

на банки и други финансиски институции на правното 
лице му одзел согласност за акционер или за учество 
во капитал на банка или друга финансиска институција 
или согласност да биде член или да има свој претстав-

ник во орган на надзор или управување на таа банка 
или финансиска институција? Ако одговорот е потвр-
ден, наведете ги сите детали. 

16.1. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија 
на банки и други финансиски институции, на лицето 
кое остварува контрола во правното лице, му одзел 
согласност за акционер или за учество во капитал на 
банка или друга финансиска институција или соглас-
ност за станување член или за вклучување свој прет-
ставник во орган на надзор или управување на таа бан-
ка или финансиска институција? Ако одговорот е по-
тврден, наведете ги сите детали. 

17. Сметате ли дека постојат други факти или окол-
ности кои би можеле да бидат важни при оценка на 
способноста од страна на на правното лице да биде ак-
ционер на банка и да обезбеди стабилно и сигурно ра-
ботење на банката?  

18. Дадете краток опис на тоа каде ја гледате банка-
та по пет години од нејзиното работење. (Ова прашање 
задолжително го одговара надлежниот орган на прав-
ните лица кои имаат намера да остваруваат учество во 
банката што се основа)  

 
Јас/Ние____________________________________ 

(име и презиме на сите лица членови на органот на 
надзор или управување на правното лице кое има наме-
ра да основа банка) како член/членови на ___________ 
(органот на надзор или управување на правното лице 
кое има намера да основа банка) на 
_________________________ (назив на правното лице) 

 
а) Изјавувам/изјавуваме, под целосна морална, ма-

теријална и кривична одговорност, дека информациите 
содржани во овој Прашалник, како и целата докумен-
тација која ја доставува правното лице во рамките на 
барањето за издавање дозвола за основање и работење 
на банка/барањето за издавање дозвола за статусни 
промени, се точни и не содржат фалсификувани пода-
тоци и документи.  

б) Свесен/свесни сум/сме за критериумите пропи-
шани со Законот за банките кои треба да ги исполни  
___________________ (назив на правното лице) за да 
стане акционер со квалификувано учество во банка. 

в) Изјавувам/е дека правното лице ќе обезбеди по-
читување на супервизорските стандарди, спроведување 
на мерките преземени од страна на Народната банка и 
ќе ги доставува сите податоци и информации побарани 
од Народната банка за вршење ефикасна супервизија, 
со што ќе се обезбеди сигурно и стабилно работење на 
банката.  

 
Место и датум            Потпис на сите членови  

           на надлежниот орган 
____________________           ______________________ 

 
__________ 

1187. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за На-

родната банка на Република Македонија (“Службен весник 
на РМ” бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и член 
23 став 2 од Законот за девизно работење  („Службен вес-
ник на РМ” бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03), Советот на На-
родна банка на Република Македонија, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИ-
ДЕНТИТЕ КОИ НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ БАНКИ, 
МОЖАТ ДА ОТВОРААТ И ДА ИМААТ СМЕТКИ  

ВО СТРАНСТВО 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа Одлука, се определуваат  начинот и усло-

вите под кои резидентите кои не се овластени банки, 
можат да отвораат и  да имаат сметки во странство. 
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Сметките од став 1 на оваа точка се отвораат: 
- кај странски банки како трансакциски сметки (во 

натамошниот текст: сметки) 
 - кај небанкарски странски организации како еви-

денциски сметки за порамнување на меѓусебните поба-
рувања и обврски со нерезиденти (во натамошниот 
текст: евиденциски сметки). 

 
II. УСЛОВИ И НАЧИН ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ 

КОИ НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ БАНКИ, МОЖАТ ДА 
ОТВОРААТ И ДА ИМААТ СМЕТКИ КАЈ СТРАН-
СКИ БАНКИ 

2. Резиденти кои можат слободно да отвораат и да 
имаат сметки кај странски банки се:  

- дипломатски, конзуларни и други претставништва 
на Република    Македонија во странство кои се финан-
сираат од буџетот на Република Македонија;  

-  физички лица со постојано место на живеење во 
Република Македонија, кои привремено престојуваат 
во странство. Привремениот престој во странство се 
докажува со важечка виза за престој или важечка ра-
ботна виза во траење од најмалку шест месеци и тоа до 
рокот на важноста на визата и 

- странски физички лица кои привремено престоју-
ваат во Република Македонија. Привремениот престој 
во Република Македонија се докажува  врз  основа на 
важечка виза за престој или важечка работна виза  во 
траење од најмалку шест месеци.  

3. Останатите резиденти кои не се овластени банки, 
може да отвораат и да имаат сметки кај странски банки 
, само врз основа на одобрение издадено од Народна 
банка на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Народна банка). 

Народна банка  издава одобрение за отворање на 
сметки кај странски банки на резидент: 

- кој има склучено договор за изведување на инве-
стициони работи во странство;  

- кој ќе отвори  претставништво во странство кое е 
составен дел на трговското друштво; 

- кој врши услуги во меѓународниот транспорт на 
стоки и патници; 

- кој врши работи во областа на научната дејност  и 
- за наплата на побарувања по  основ на судска од-

лука донесена од надлежен суд во странство, со која 
резидентот е задолжен да отвори девизна сметка кај 
странска банка. 

4. Народна банка го издава одобрението од точка 3 
став 1 на оваа Одлука врз основа на образложено бара-
ње и соодветна документација која резидентот ја при-
лага кон барањето. 

Одобрението од точка 3 став 1 на оваа Одлука, се 
издава најдолго за една година, а кај договорите за из-
ведување на инвестициони работи до времетраењето на 
договорот.  

Барањето на резидентот од став 1 на оваа точка тре-
ба да е образложено и да содржи: основ, износ и вид на 
валута, намана на средствата, назив на  земјата  и 
странската банка кај која се  отвора сметката. 

5. Одобрението  од точка 3 став 1 на оваа Одлука, 
се издава под следните услови: 

а) за изведување на  инвестициони работи во 
странство до 20% од вредноста на склучениот договор; 

Доколку е договорена гаранција во вид на депозит 
помеѓу инвеститорот и изведувачот за квалитетно и на-
времено извршување на договорената работа, одобре-
ние се издава во висина на депозитот и до истекот на 
гарантниот рок.  

Доколку, за времетраењето на инвестиционите ра-
боти во странство договорните странки го изменат ро-
кот за изведување на работите, резидентот е должен  во 
рок од пет работни дена  од склучувањето на анексот 
на договорот  да  и достави на Народна банка барање за 
промена на важноста на одобрението.  

Доколку по завршувањето на работите на проектот 
во странство надлежните органи  не го пресметале да-
нокот, а тоа е одредено со пропис на државата, рези-
дентот потребните средства за плаќање на данокот мо-
же да ги задржи на сметката кај странската банка  до 
дефинитивно плаќање на данокот.  

б) за плаќање на трошоците за работа на претстав-
ништвото, до висината на предвидените месечни тро-
шоци за тековната година; 

в) за плаќање на трошоците за употреба на транс-
портните средства (експлоатациони трошоци) на рези-
денти што даваат услуги во меѓународниот  транспорт, 
до висината на предвидените месечни трошоци за те-
ковната година; 

г) за плаќање на трошоците за извршување на рабо-
ти во странство во областа на научната дејност, до ви-
сината на предвидените месечни трошоци за тековната 
година; 

д) за наплата на побарувања по основ на судска од-
лука донесена од надлежен суд во странство со која ре-
зидентот е задолжен да отвори девизна сметка кај 
странска банка, до висината на износот  во одлуката.  

6. Салдото на сметката на резидентот кај странската 
банка не смее да го надминува износот утврден со одо-
брението од точка 3 став 1 од оваа Одлука а средствата 
на сметката кај странската банка резидентот може да 
ги употреби  само за наманата  за која е издадено одо-
брението  од точка 3 став 1 на оваа Одлука.  

7. Средствата од сметката кај странската банка, ре-
зидентот е должен да ги внесе во Република Македони-
ја и сметката да ја затвори во рок од 30 дена  од  денот 
на престанокот на важноста на одобрението, денот на 
престанување со работа на дипломатското, конзуларно-
то и другото преставништво на Република Македонија 
или  по истекот на рокот на важност на визата од точка 
2 став 1 алинеја 2  од оваа Одлука.   

По затворањето на сметката, резидентот од точка 3 
на оваа Одлука е должен во рок од 10 дена  да ја изве-
сти  Народна банка.  

  
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА 

ДО НАРОДНА БАНКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕ-
НИЕ  

8. Резидентите кои не се овластени банки до Народ-
на банка со барањето ја доставуват следната докумен-
тација: 
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а) за издавање на одобрение за отворање на сметка 
кај странска банка по основ на инвестициони работи: 

- доказ дека резидентот е запишан во трговскиот ре-
гистар за вршење на дејности кои опфаќаат изведување 
на инвестициони работи во странство, изводот од тр-
говскиот регистар треба да биде издаден со датум не 
постар од 1 (една) година; 

- примерок од договорот склучен со странскиот 
партнер за изведување на инвестициони работи и 

- примерок од соодветниот пропис на земјата со кој 
се докажува обврската за плаќање на данокот. 

б) за издавање на одобрение за отворање на сметка 
кај странска банка по основ на плаќање на  трошоците 
за работа на преставништвото: 

- доказ дека резидентот е запишан во трговскиот ре-
гистар, изводот од трговскиот регистар треба да биде 
издаден со датум не постар од 1 (една) година; 

- примерок од документот  на  соодветен орган на 
странската држава со кој се докажува дека претстав-
ништвото  е регистрирано во странство  и  

- пресметка на предвидените месечни трошоци за 
тековната година. 

в) за издавање на одобрение за отворање на сметка 
кај странска банка за плаќање на трошоците за употре-
ба на транспортните средства (експлоатациони трошо-
ци):  

- доказ   дека   резидентот  е  запишан   во  тргов-
скиот  регистар  за  вршење  на дејности кои опфаќаат  
меѓународен транспорт, изводот од трговскиот реги-
стар треба да биде издаден со датум не постар од 1 (ед-
на) година; 

- пресметка на предвидените месечни трошоци за 
тековната година и 

- доказ за поседување на сопствени транспортни 
средства или транспортни средства под закуп, лизинг 
или на користење. 

 Во случаите кога резидентот ја извршува услугата 
со транспортни средства земени под закуп, лизинг или 
на користење, се приложува примерок од договорот за 
закуп, лизинг, односно примерок од договорот за кори-
стење на транспортните средства. 

г) за издавање на одобрение за отворање на сметка кај 
странска банка за плаќање на трошоците за извршување на 
работи во странство  во областа на научната дејност:  

- доказ   дека   резидентот  е  запишан   во  тргов-
скиот  регистар  за  вршење  на дејности кои опфаќаат  
работи во областа на научната дејност, изводот од тр-
говскиот регистар треба да биде издаден со датум не 
постар од 1 (една) година; 

- примерок од договорот склучен со нерезидент за 
работи во странство во областа на научната дејност  и 

- пресметка на предвидените месечни трошоци за 
тековната година. 

д) за издавање на одобрение за отворање на сметка 
кај странска банка за наплата на побарувања по основ на 
судска одлука донесена од надлежен суд во странство: 

- доказ дека друштвото е запишано во трговскиот 
регистар, изводот од трговскиот регистар или другиот 
надлежен орган треба да биде издаден со датум не по-
стар од 1 (една) година  и 

- примерок од судската одлука донесена од надле-
жен суд во странство. 

9. Документацијата која е потребна за издавање на 
одобрение за отворање на сметка кај странска банка 
согласно со оваа Одлука,  треба да биде доставена во 
оригинал или заверена фотокопија од страна на овла-
стено лице (нотар), а доколку не е напишана на маке-
донски јазик, треба да биде доставена во превод извр-
шен од страна на овластен судски преведувач. 

 
IV. УСЛОВИ И НАЧИН ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИ-

ТЕ КОИ НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ БАНКИ, МОЖАТ ДА 
ОТВОРААТ И ДА ИМААТ СМЕТКИ КАЈ НЕБАН-
КАРСКИ СТРАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

10. Резидентите правни лица кои не се овластени 
банки,  може да отвораат и да имаат сметки кај небан-
карски странски организации, како евиденциски сме-
тки за порамнување на меѓусебните побарувања и об-
врски со нерезидентите во следните случаи: 

- учесници во меѓународни системи на порамнува-
ње врз основа на склучени договори и конвенции; 

- за услуги кои ги вршат во меѓународниот стоко-
вен и патнички промет; 

- по основ на осигурување и 
- по основ на договори за долгорочна производна 

кооперација. 
Под  долгорочна производна кооперација, за потре-

бите на оваа Одлука, се подразбира долгорочна произ-
водна соработка на домашно и странско трговско 
друштво (договорни страни), во заедничко планирање, 
развој и производство на производи во сите фази од 
производството, како и меѓусебна размена и испорака 
на репроматеријали, полупроизводи, делови и готови 
производи од ист вид, заради специјализација на про-
изводството. 

Пред отпочнување со работа преку евиденциски 
сметки резидентите се должни да ја впишат евиденци-
ската  сметка кај Народна банка.  

Со барањето за упис во евиденцијата, резидентот 
приложува договор или друг документ за работа со 
евиденциска сметка во оригинал или заверена фотоко-
пија од страна на овластено лице (нотар). 

За престанувањето на работа со евиденциски сме-
тки резидентите се должни да ја известат Народна бан-
ка во рок од 5 (пет) работни дена од денот на затвора-
њето на евиденциската сметка. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
11. Одобренијата кои Народна банка ги издала врз 

основа на Одлуката за начинот и условите под кои ре-
зидентите кои не се овластени банки, можат да отвора-
ат и да имаат сметки во странство („Службен весник на 
РМ” бр.53/02 и  98/02), остануваат во важност  до ро-
кот за кој што се издадени. 

12. Евиденциските сметки што се запишани во ре-
гистарот на Народна банка врз основа на Одлуката за 
начинот и условите под кои резидентите кои не се ов-
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ластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во 
странство („Службен весник на РМ” бр.53/02 и 98/02), 
со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука се сме-
таат за впишани евиденциски сметки кај Народна бан-
ка и за истите нема потреба повторно да се поднесува 
барање.  

13. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

14. Со влегувањето во сила на оваа Одлука преста-
нува да важи Одлуката за начинот и условите под кои 
резидентите кои не се овластени банки, можат да отво-
раат и да имаат сметки во странство („Службен весник 
на РМ” бр.53/02 и  98/02). 

 
O. бр. 02-15/VII-3/2007           Претседател 
  18 јули 2007 година    на Советот на Народна банка  
            Скопје                         на Република Македонија,  

                        Гувернер,  
                                  м-р Петар Гошев, с.р. 

__________ 
1188. 

Врз основа на член 64 став 1 точка 14 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија (“Службен 
весник на РМ” бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 
129/06), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија  донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА НА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за единствената тарифа на надоме-

стоците за услуги што ги врши Народна банка на Ре-
публика Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 
2/05, 22/05, 16/06, 128/06, 138/06, 25/07, 32/07 и  54/07) 
во глава В. “Други работи” по точка: 21. “Издавање по-
датоци на барање на правни и физички лица” се дода-
ваат нова точка 22 и  две нови потточки 22 1 и  22 2 кои 
гласат:  

“22 Паушални трошоци 
22 1 Паушални трошоци за водење на  
        постапка за посредување              1.000 денари  
22 2 Паушални трошоци за водење на  
        прекршочна постапка                    1.000 денари”. 
 
2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 

од денот на објавувањето во “Службен весник на Ре-
публика Македонија “. 

     
O. бр. 02-15/VII-4/2007                 Претседател 
  18 јули 2007 година   на Советот на Народна банка  
            Скопје                       на Република Македонија,  

                        Гувернер,  
                                 м-р Петар Гошев, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1189. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-

гетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 и 36/07), член 
28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 
32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност 
(“Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 
8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина 
(“Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.07.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини      ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                 до 30,344 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) до 30,233 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) до 30,657 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)   до 31,682 
   
б) Дизел гориво       ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)         до 30,395 
- Д-Е III          до 31,019    
 
в) Масло за горење       ден/лит                                      
- екстра лесно (ЕЛ)      до 30,836 
   
г) Мазут                                ден/кг 
- М-1 (М)          до 20,318 
- М-2           до 20,296 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што : 

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
  
а) Моторни бензини       ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)       до 70,00 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)   до 66,50 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)   до 67,00 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)    до 68,00 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)          до 55,00 
- Д-Е III           до 55,50 
 
в) Масло за горење        ден/лит                                
- екстра лесно (ЕЛ)       до 44,50 
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г) Мазут          ден/кг 
- М-1 (М)           до 24,624 
- М-2            до 24,598 
   
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

   
НАФТЕН  
ДЕРИВАТ 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ-96 (ПРЕМИ-
УМ)       

69,50 69,00 68,50 

БМБ-91 (БЕЗОЛО-
ВЕН РЕГУЛАР) 

66,00 65,50 65,00 

БМБ-95 (БЕЗОЛО-
ВЕН ПРЕМИУМ) 

66,50 66,00 65,50 

БМБ-98 (БЕЗОЛО-
ВЕН СУПЕР) 

67,50 67,00 66,50 

Д - ДИЗЕЛ 54,50 54,00 53,50 
Д-Е III 55,00 54,50 54,00 
 Е Л   - ЕКСТРА 
ЛЕСНО  

44,00 43,50 43,00 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа одлу-
ка. 

Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот 
М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените  на 
мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во зем-
јата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2 , содржани се и трошоците за превоз 
од 0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)       0,150 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)   0,080 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)  0,080 
- БМБ-98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)    0,080 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)          0,030 
- Д-Е III          0,030 
 
в) Масло за горење        ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)        0,040 

г) Мазут          ден/кг 
- М-1 (М)           0,050 
- М-2           0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)       25,128 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)        22,343 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)   22,343 
- БМБ-98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)    22,165 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)          12,485 
- Д-Е III           12,285 
 
в) Масло за горење       ден/лит                                      
- екстра лесно (ЕЛ)      3,136 
 
г) Мазут         ден/кг 
- М-1 (М)          0,100 
- М-2          0,100 
  

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 

2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја  ценовна група изне-
суваат: 

 
НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

 

Ед. 
мерка 

 

(1 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)

 
(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)

 
МБ - 96 
(ПРЕМИ-
УМ)       

ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 

БМБ - 91 
(БЕЗОЛО-
ВЕН РЕ-
ГУЛАР) 

ден/лит 3,200  
2,776 

 
2,353 

 
1,929 

БМБ- 95 
(БЕЗОЛО-
ВЕН ПРЕ-
МИУМ) 

ден/лит 3,200  
2,776 

 
2,353 

 
1,929 

БМБ -98 
(БЕЗОЛО-
ВЕН СУ-
ПЕР)                

ден/лит 3,200  
2,776 

 
2,353 

 
1,929 

Д - ДИЗЕЛ ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д-Е III             ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
Е Л   - 
ЕКСТРА 
ЛЕСНО 

ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 

МАЗУТ М 
- 1 ден/кг 0,400 0,400 0,400 0,400 

МАЗУТ М 
- 2 ден/кг 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 24.07.2007 година. 

 
     Бр. 02-1157/1             Претседател, 
23 јули 2007 година                    Славе Ивановски, с.р. 

   Скопје 
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