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1530.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за радиодифузната дејност,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 16 мај 2013 година.

   
     Бр. 07–2035/1                                Претседател
16 мај 2013 година                  на Република Македонија,                      

     Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ

Член 1
Во Законот за радиодифузната дејност („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 100/2005, 19/2007, 
103/2008, 152/2008, 06/10, 145/10, 97/11 и 13/12), во чле-
нот 4 точките 5, 6 и 7 се менуваат и гласат:

„5. Телевизија во висока дефиниција (High-defini-
tion TV) е телевизиски сигнал кој овозможува висок 
квалитет на слика и звук во однос на телевизија со стан-
дардна дефиниција (SD-TV), преку зголемување на бро-
јот на линии во една слика, промена на начинот на ана-
лиза на сликата и зголемување на односот на страните 
на сликата од  16:9, како и преку промена на колометри-
ските карактеристики на сликата согласно со референт-
ните препораки на ITU-R и SMPTE стандарди;

6. Дигитален приемник е уред за прием, декодира-
ње и конверзија на дигитален телевизиски сигнал во об-
лик погоден за репродукција на сликата, звукот и други-
те информации и истиот може да биде самостоен, од-
носно надворешен (set-top box) или вграден, односно 
интегриран во телевизискиот приемник или друг уред; 

Стр.
1543. Одлука за избор на Основен  јавен 

обвинител на Основното  јавно об-
винителство Скопје и Јавен обвини-
тел во Основното јавно обвинител-
ство Скопје ........................................... 71

1544. Регистар на дозволи за вршење ја-
вен железнички превоз издадени од 
надлежни органи на земји членки 
на Европската унија ............................. 71
Огласен дел....................................... 1-104

7. Дополнителни услуги  се  услуги со кои се обез-
бедуваат содржини кои ги следат, односно ги надопол-
нуваат радио или телевизиските програми кои се емиту-
ваат преку електронски комуникациски мрежи. Пример 
за такви услуги меѓу другото се титлови,  електронски 
програмски водич (EPG) и слично;“.

По точката 15 се додава нова точка 16, која гласи:
„16. Членови на семејство се  родители, деца, бра-

ќа и сестри, посвојувачи и посвоени деца.“

Член 2
Членот 41 се менува и гласи:
„Дозволата за вршење радиодифузна дејност (во на-

тамошниот текст: дозвола) се издава за емитување и 
пренос на одреден радио или телевизиски програмски 
сервис  под услови и на начин  утврдени со овој закон.

Забрането е вршење на радиодифузна дејност без 
дозвола.

Дозволата од ставот 1 на овој член може да се изда-
де за подрачје на целата територија на Република Маке-
донија, односно за државно ниво, за подрачје на одре-
ден регион, односно за регионално ниво или за подрач-
је на одредено населено место со најблиската околина, 
односно за локално ниво, согласно со подзаконски акт 
донесен од страна на Советот за радиодифузија. Имате-
лот на дозволата стекнува право да го емитува радио 
или телевизискиот програмски сервис во подрачјето, 
односно нивото за кое ја добил дозволата, независно од 
техничките средства за пренос согласно со членот 42-а 
од овој закон. 

Како подрачја на регионално ниво за кои се издава 
дозвола за вршење на радиодифузна дејност согласно 
со ставот 1 на овој член, се сметаат зоните на распре-
делба дефинирани во Планот Женева 06 кој е дел од Ре-
гионалната радиокомуникациска конференција за пла-
нирање на дигиталната радиодифузна служба во дело-
ви од регионите 1 и 3, во радиофреквенциските опсези 
174-230 MHz и 470-862 MHz (RRC-06) на која и приста-
пила Република Македонија, освен зоната на распредел-
ба D1 - Црн Врв која се состои од два региона на емиту-
вање Скопје и Велес, односно подрачје на регионално 
ниво Скопје  и подрачје на регионално ниво Велес. По-
драчјето на регионално ниво Скопје ги содржи градот 
Скопје и општините Чучер Сандево, Арачиново, Илин-
ден, Петровец, Зелениково, Студеничани и Сопиште. 
Подрачјето на регионално ниво Велес ги содржи оп-
штините Велес, Чашка, Свети Николе, Лозово, Град-
ско, Росоман, Неготино и дел од општината Кавадарци. 

При вршење на радиодифузна дејност преку ограни-
чен ресурс како што се радиофреквенции или преносен 
капацитет на дигитален терестријален мултиплекс на 
државно или регионално ниво, радиодифузерот е дол-
жен да обезбеди покриеност со сигнал на најмалку 80% 
од населението во Република Македонија, односно од 
населението во соодветниот регион.
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За вршење на радиодифузна дејност покрај услови-
те и обврските пропишани во овој закон, радиодифузе-
рот треба да исполнува и посебни минимални технич-
ки, просторни, финансиски и кадровски услови во за-
висност од програмскиот формат, пропишани со подза-
конски акт донесен од страна на Советот за радиодифу-
зија.“

Член 3
По членот 42 се додава нов член 42-а, кој гласи:

„Член 42-а
Емитување на телевизиски програмски сервис може 

да се врши  преку  преносен капацитет на дигитален те-
рестријален мултиплекс, јавна електронска комуника-
циска мрежа што не користи ограничен ресурс или пре-
ку сателит.

Емитување на радиопрограмски сервис може да се 
врши  преку  радиофреквенции, преносен капацитет на 
дигитален терестријален мултиплекс, јавна електрон-
ска комуникациска мрежа што не користи ограничен ре-
сурс или преку сателит.“ 

 
Член 4

Во членот 45 ставот 2 се менува и гласи:
„Одлуката од ставот 1 на овој член треба да биде во 

согласност со Планот за доделување и користење на ра-
диофреквенциите, доколку конкурсот се однесува на 
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност 
преку радиофреквенции или со Планот за намена и рас-
пределба на  капацитети на дигитален терестријален 
мултиплекс, доколку конкурсот се однесува на доделу-
вање дозвола за вршење  радиодифузна дејност преку 
преносен капацитет на дигитален терестријален мул-
типлекс.“

Член 5
Членот 55 се менува и гласи:
„Советот за радиодифузија ја издава дозволата за вр-

шење на радиодифузна дејност врз основа на приложе-
на регистрација во соодветниот регистар  како тргов-
ско радиодифузно друштво или непрофитна радиоди-
фузна установа. 

Советот за радиодифузија ќе ја издаде дозволата за 
вршење на радиодифузна дејност во рок од седум дена 
од денот на приемот на регистрацијата од ставот 1 на 
овој член.

Доколку дозволата од ставот 2 на овој член е за еми-
тување преку преносен капацитет на дигитален тере-
стријален мултиплекс, или преку јавна електронска ко-
муникациска мрежа, Советот за радиодифузија е дол-
жен во рок од пет дена од денот на издавањето на доз-
волата писмено да го извести операторот преку кој ќе 
се емитува  програмскиот сервис. 

Операторот на дигитален терестријален мултиплекс 
е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на изве-
стувањето од ставот 3 на овој член,  да  склучи  дого-
вор за емитување со радиодифузерот на кого му е изда-
дена дозволата за вршење на радиодифузна дејност, сог-
ласно со одредбите од Законот за електронските кому-
никации кои се однесуваат на емитувањето преку диги-
тален терестријален систем.

Операторот на јавна електронска комуникациска 
мрежа која не користи ограничен ресурс е должен во 
рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето 
од ставот 3 на овој член  да  склучи  договор за емитува-
ње со радиодифузерот на кого му е издадена дозволата 
за вршење на радиодифузна дејност, почитувајќи ги 
принципите на објективност, транспарентност и неди-
скриминација.

Радиодифузерите се должни склучените договори 
од ставовите 4 и 5 на овој член  да ги достават до Сове-
тот за радиодифузија во рок од седум дена од денот на 
нивното склучување.

Доколку страните од ставовите 4 и 5 на овој член не 
постигнат договор во утврдениот рок, Агенцијата за 
електронски комуникации по барање на една од страни-
те поведува постапка за решавање на спор согласно со 
одредбите од Законот за електронските комуникации.“

Член 6
Во членот 56 алинејата 3 се менува и гласи:
„- нивото, односно подарчјето на гледаност или слу-

шаност;“.

Член 7
Во членот 60 ставот 2  се менува и гласи:
„Висината на надоместокот за дозволата се опреде-

лува врз основа на следнава формула: (Н х 
БДП/200.000) х Рт х Кп) + А, каде што:

Н - е број на вкупното население во подрачјето 
предвидено со дозволата, претставено како бодови, спо-
ред последните податоци од Државниот завод за стати-
стика, 

БДП - е бруто домашен производ по жител, изразе-
но во евра, а претставено како бодови, според послед-
ните податоци од Државниот завод за статистика, 

Рт - е коефициент каде што за телевизиска програ-
ма е Рт=1, а за радиопрограма е  Рт=1/4, 

Кп - е коефициент кој во зависност од форматот на 
радиодифузниот сервис изнесува: 

- за програма на трговско радиодифузно друштво 
што опфаќа информативни, играни, документарни, 
образовни, програми од областа на културата, уметно-
ста и хуманитарните науки, спортски, музички и забав-
ни програми изнесува од 0,75 до 1,

- за специјализирани програми на трговско радиоди-
фузно друштво чии содржини се од ист вид (спортски, 
музички, културни, образовни и друго), изнесува од 
1,15 до 1,5, 

- за програми на трговско радиодифузно друштво 
наменети за телешопинг изнесува 2,5 и 

- за програма на непрофитна радиодифузна устано-
ва изнесува 0,25 и 

А - е константа која изнесува 100 бода за радио и 
200 бода за телевизија.“

Член 8
Во членот 63 по алинејата 2 се додава нова алинеја 

3, која гласи:
„- доколку имателот на дозволата не ги исполнил 

минималните технички, просторни, финансиски и ка-
дровски услови согласно со актот од членот 41 став 6 
од овој закон,“.

Алинеите 3, 4 и 5 стануваат алинеи 4, 5 и 6.

Член 9
Советот за радиодифузија ќе го донесе актот за ми-

нимални, технички, просторни, финансиски и кадров-
ски услови од членот 41 став 6 од овој закон во рок од 
пет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 10
Постојните телевизиски радиодифузери кои аналог-

но емитуваат на државно, регионално или локално  ни-
во имаат право радиофреквенциите за аналогно емиту-
вање доделени од Агенцијата за електронски комуника-
ции да ги користат до 31 мај 2013 година.
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Постојните телевизиски радиодифузери кои аналог-
но емитуваат на државно или регионално  ниво  имаат 
право во рок не подолг од пет дена од денот на влегува-
њето во сила на овој закон, за истиот програмски сер-
вис и за истото ниво, односно подрачје на кое ја вршат 
дејноста согласно со издадената дозвола до Советот за 
радиодифузија да  достават барање за измена на  дозво-
лата за вршење радиодифузна дејност со која техничко-
то средство преку кое се врши аналогното емитување 
ќе се замени со дигитален терестријален мултиплекс, 
јавна електронска комуникациска мрежа која не кори-
сти ограничен ресурс или сателит. 

Постојните телевизиски радиодифузери кои аналог-
но емитуваат на локално ниво имаат право во рок не по-
долг од пет  дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон, за истиот програмски сервис  до Советот за 
радиодифузија  да  достават барање за измена на дозво-
лата за вршење на радиодифузна дејност со која локал-
ното ниво на емитување ќе се замени со регионално ни-
во на емитување, а техничкото средство преку кое се 
врши аналогното емитување ќе се замени со дигитален 
терестријален мултиплекс. 

Постојните телевизиски радиодифузери кои аналог-
но емитуваат на локално ниво, а кои не сакаат да ја на-
прават измената од ставот 3 на овој член имаат право 
во рок не подолг од пет  дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон, за истиот програмски сервис и за 
истото ниво, односно подрачје на кое ја вршат дејноста 
согласно со издадената дозвола до Советот за радиоди-
фузија да  достават барање за измена на  дозволата за 
вршење радиодифузна дејност со која техничкото 
средство преку кое се врши аналогното емитување ќе 
се замени со јавна електронска комуникациска мрежа 
која не користи ограничен ресурс.

Доколку барањето за измена на дозволата за врше-
ње на радиодифузна дејност се однесува на замена на 
техничкото средство преку кое се врши аналогното еми-
тување со  јавна електронска комуникациска мрежа ко-
ја не користи ограничен ресурс или сателит, со барање-
то задолжително се доставува и преддоговор за емиту-
вање на неговиот програмскиот сервис, заверен на но-
тар, склучен со операторот на јавната електронска ко-
муникациска мрежа која не користи ограничен ресурс 
или со операторот на сателит. Доколку со барањето не 
се достави преддоговорот, ќе се смета дека барањето 
не е доставено. 

Советот за радиодифузија ќе ја направи измената на 
дозволота од ставовите 2, 3 и 4 на овој член во рок од 
пет дена од денот на приемот на барањето и во истиот 
рок за тоа ќе го извести операторот на дигиталниот те-
рестријален мултиплекс, односно операторот на јавна-
та електронска комуникациска мрежа која не користи 
ограничен ресурс или операторот на сателитот со кој 
радиодифузерот го склучил преддоговорот од ставот 5 
на овој член.

Операторот на дигиталниот терестријален мултип-
лекс и радиодифузерот на кого му е изменета  дозвола-
та за вршење на радиодифузна дејност за емитување 
преку дигитален терестријален мултиплекс се должни, 
најдоцна до 31 мај 2013 година,  да  склучат  договор за 
емитување, согласно со одредбите од Законот за еле-
ктронските комуникации кои се однесуваат на емитува-
њето преку дигитален терестријален систем.

Операторот на јавната електронска комуникациска 
мрежа која не користи ограничен ресурс или операто-
рот на сателитот и радиодифузерот на кого му е измене-
та  дозволата за вршење на радиодифузна дејност за 

емитување преку јавна електронска комуникациска 
мрежа која не користи ограничен ресурс или преку са-
телит се должни, најдоцна до 31 мај 2013 година,  да  
склучат  договор за емитување, почитувајќи ги принци-
пите на објективност, транспарентност и недискримина-
ција.

Доколку  постојните телевизиски радиодифузери од 
ставот 1 на овој член кои аналогно емитуваат  не поста-
пат во согласност со одредбите на  овој член  дозволата 
за вршење на радиодифузна дејност престанува да им 
важи сметано од 1 јуни 2013 година.

Постојните телевизиски радиодифузери кои аналог-
но емитуваат на локално ниво, а на кои им е направена 
измена на  дозволата за вршење на  радиодифузна деј-
ност согласно со ставот 3  на овој член се должни да го 
усогласат своето работење со актот за минимални, тех-
нички, просторни, финансиски и кадровски услови од 
членот 41 став 6 од овој закон во рок од шест месеци 
од денот на неговото донесување.

Постојните телевизиски радиодифузери кои аналог-
но емитуваат на  регионално ниво, а на кои им е напра-
вена измена на  дозволата за вршење на  радиодифузна 
дејност со која техничкото средство преку кое се врши 
аналогното емитување ќе се замени со дигитален тере-
стријален мултиплекс и постојните телевизиски радио-
дифузери кои аналогно емитуваат на  локално ниво, а 
на кои им е направена измена на  дозволата за вршење 
на  радиодифузна дејност со која локалното ниво на 
емитување ќе се замени со регионално ниво на емитува-
ње, а техничкото средство преку кое се врши аналогно-
то емитување ќе се замени со дигитален терестријален 
мултиплекс, за првите две години од денот на направе-
ната измена на дозволата за вршење на радиодифузна 
дејност ќе го плаќаат годишниот надоместок  за дозво-
лата од членот 60  од овој закон, намален за 15%.

Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.
__________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR VEPRIMTARI RADIODIFUZIVE

Neni 1
Në Ligjin për veprimtari radiodifuzive ("Gazeta Zyrtare 

e Republikes së Maqedonise" numer 100/2005, 19/2007, 
103/2008, 152/2008, 06/10, 145/10, 97/11 dhe 13/12), në 
nenin 4 pikat 5, 6 dhe 7 ndryshohen, si vijojne:  

“5. Televizion në definicion të larte (High-definition 
TV) eshte sinjali televiziv që mundeson kualitet të larte të 
fotografise dhe zerit në raport me televizionin me definici-
on standard (SD-TV), nepermjet rritjes së numrit të linjave 
në një fotografi, ndryshimit të menyres së analizes së foto-
grafise dhe rritjes së raportit të faqeve të fotografise prej 
16:9, si dhe nepermjet ndryshimit të karakteristikave kolo-
metrike të fotografise në pajtim me rekomandimet referen-
te të ITU-R dhe standardet SMPTE;  

6. Marres digjital eshte aparat për pranim, dekodim dhe 
konversion të sinjalit televiziv digjital në forme të persh-
tatshme për reproduksion të fotografise, zerit dhe informata-
ve tjera dhe i njejti mund të jete i pavarur, perkatesisht i 
jashtem  (set-top boks) apo i montuar, perkatesisht i integru-
ar në marresin televiziv apo aparat tjeter;  
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7. Sherbime plotesuese jane sherbimet me të cilat sigu-
rohen permbajtjet që i dergojne, perkatesisht i plotesojne 
programet televizive apo të radios që emetohen nepermjet 
rrjeteve komunikuese elektronike. Shembull për sherbime 
të tilla mes tjerash jane titllimet, udherrefyesit programor 
elektronik (EPG) dhe ngjashem;".  

Pas pikes 15 shtohet pike e re 16, si vijon: 
“16. Anetare të familjes jane prinderit, femijet, velleze-

rit dhe motrat, adoptuesit dhe femijet e adoptuar." 

Neni 2
Neni 41 ndryshohet si vijon: 
"Leja për kryerje të veprimtarise radiodifuzive (në tek-

stin e metejshem: leja) leshohet për emetim dhe transmetim 
të servisit të caktuar të programit televiziv apo të radios në 
kushte dhe në menyre të percaktuara me kete ligj.    

Ndalohet kryerja e veprimtarise radiodifuzive pa leje. 
Leja nga paragrafi 1 i ketij neni, mund të leshohet për 

zonen e tere territorit të Republikes së Maqedonise, perkate-
sisht për nivel shteteror, për zone të rajonit të caktuar, per-
katesisht për nivel rajonal apo për zone të vendbanimit të 
caktuar me rrethine më të afert, perkatesisht për nivel lokal, 
në pajtim me aktin nenligjor të miratuar nga Keshilli për 
Radiodifuzion. Poseduesi i lejes e merr të drejten që ta eme-
toje servisin e programit televiziv apo të radios në zone, 
perkatesisht niveli për të cilin e ka marre lejen, pavaresisht 
nga mjetet teknike për transmetim në pajtim me nenin 42-a 
të ketij ligji. 

Si zona të nivelit rajonal për të cilat leshohet leja për kr-
yerjen e veprimtarise radiodifuzive në pajtim me paragrafin 
1 të ketij neni, konsiderohen zonat e shperndarjes të definu-
ara në Planin Gjeneva 06, që eshte pjese e Konferences Ra-
diokomunikuese Rajonale për planifikim të sherbimit radio-
difuziv digjital në pjeset e rajoneve 1 dhe 3, në shtrirjet e ra-
diofrekuncave 174-230 MHz dhe 470-862 MHz (RRC-06), 
të cilat i ka pranuar Republika e Maqedonise, pervec zones 
së shperndarjes D1 - Cern Verv që perbehet nga dy rajone 
të emetimit Shkup dhe Veles, perkatesisht zones së nivelit 
rajonal të Shkupit dhe zones së nivelit rajonal të Velesit. 
Zona e nivelit rajonal të Shkupit i perfshin qytetin e Shku-
pit dhe komunat Cucer Sandeve, Haracine, Ilinden, Petro-
vec, Zelenikove, Studenican dhe Sopishte. Zona e nivelit ra-
jonal të Velesit i perfshin komunat Veles, Sveti Nikolle, 
Llozove, Gradsko, Rosoman, Negotine dhe një pjese të ko-
munes së Kavadarcit.    

Gjate kryerjes së veprimtarise radiodifuzive nepermjet 
resursit të kufizuar siç jane radiofrekuencat apo kapaciteti 
transmetues i multipleksit terestrial digjital në nivel shtete-
ror apo rajonal, radiodifuzeri detyrohet të siguroje mbulim 
me sinjal të së paku 80% të popullsise në Republiken e Ma-
qedonise, perkatesisht të popullsise në rajonin perkates. 

Për kryerje të veprimtarise radiodifuzive krahas kushte-
ve dhe obligimeve të percaktuara në kete ligj, radiodifuzeri 
duhet të plotesoje edhe kushte të posacme minimale tekni-
ke, hapesinore, financiare dhe kadrovike varesisht nga for-
mati programor, të percaktuara me akt nenligjor të miratuar 
nga Keshilli për Radiodifuzion."  

Neni 3
Pas nenit 42 shtohet nen i ri 42-a, si vijon: 

"Neni 42-a
Emetimi i servisit të programit televiziv, mund të kry-

het nepermjet kapacitetit transmetues të multipleksit tere-
strial digjital, rrjetit komunikues elektronik publik që nuk 
shfrytezon resurs të kufizuar apo nepermjet satelitit. 

Emetimi i servisit të programit të radios, mund të kry-
het nepermjet radiofrekuencave, kapacitetit transmetues të 
multipleksit terestrial digjital, rrjetit komunikues elektronik 
publik që nuk shfrytezon resurs të kufizuar apo nepermjet 
satelitit."  

 
Neni 4

Në nenin 45 paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
"Vendimi nga paragrafi 1 i ketij neni, duhet të jete në 

pajtim me Planin për ndarje dhe shfrytezim të radiofrekuen-
cave, nese konkursi ka të beje me leshimin e lejes për kryer-
je të veprimtarise radiodifuzive nepermjet radiofrekuenca-
ve apo me Planin për dedikim dhe shperndarje të kapacitete-
ve të multipleksit terestrial digjital, nese konkursi ka të be-
je me leshimin e lejes për kryerje të veprimtarise radiodifu-
zive nepermjet kapacitetit transmetues të multipleksit tere-
strial digjital." 

Neni 5
Neni 55 ndryshohet si vijon: 
"Keshilli për Radiodifuzion e leshon lejen për kryerje 

të veprimtarise radiodifuzive në baze të regjistrimit të pa-
rashtruar në regjistrin perkates si shoqeri radiodifuzive tre-
gtare apo institucion radiodifuziv jofitimprures.  

Keshilli për Radiodifuzion do ta leshoje lejen për kryerje 
të veprimtarise radiodifuzive në afat prej shtate ditesh nga di-
ta e pranimit të regjistrimit nga paragrafi 1 i ketij neni. 

Nese leja nga paragrafi 2 i ketij neni, eshte për emetim 
nepermjet kapacitetit transmetues të multipleksit terestrial 
digjital, apo nepermjet rrjetit komunikues elektronik pub-
lik, Keshilli për Radiodifuzion detyrohet që në afat prej pe-
se ditesh nga dita e leshimit të lejes, ta njoftoje me shkrim 
operatorin nepermjet të cilit do të emetohet servisi i progra-
mit.  

Operatori i multipleksit terestrial digjital detyrohet që 
në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të njoftimit nga pa-
ragrafi 3 i ketij neni, të lidhe marreveshje për emetim me ra-
diodifuzerin, të cilit i eshte leshuar leja për kryerje të ve-
primtarise radiodifuzive, në pajtim me dispozitat e Ligjit 
për komunikime elektronike që kane të bejne me emetimin 
nepermjet sistemit terestrial digjital. 

Operatori i rrjetit komunikues elektronik publik që nuk 
shfrytezon resurs të kufizuar, detyrohet që në afat prej 15 
ditesh nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi 3 i ketij 
neni, të lidhe marreveshje për emetim me radiodifuzerin të 
cilit i eshte leshuar leja për kryerje të veprimtarise radiodi-
fuzive, duke i respektuar parimet e objektivitetit, transpa-
rences dhe mosdiskriminimit. 

Radiodifuzeret detyrohen që marreveshjet e lidhura nga 
paragrafet 4 dhe 5 të ketij neni, t'i dergojne në Keshillin për 
Radiodifuzion në afat prej shtate ditesh nga dita e lidhjes së 
tyre. 

Nese palet nga paragrafet 4 dhe 5 të ketij neni nuk arrij-
ne marreveshje në afatin e percaktuar, Agjencia për Komu-
nikime Elektronike me kerkese të njeres nga palet, ngrit 
procedure për zgjidhje të kontestit në pajtim me dispozitat 
e Ligjit për komunikime elektronike." 

Neni 6
Në nenin 56 alineja 3 ndryshohet si vijon: 
"- nivelin, perkatesisht zonen e shikueshmerise apo deg-

jueshmerise;”. 

Neni 7
Në nenin 60 paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
"Lartesia e kompensimit për lejen caktohet në baze të 

formules: ((N х PBV/ 200 000) х Rt х Kp) + А, ku:  
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N - eshte numri i popullsise së pergjithshme në zonen e 
parapare me leje, i paraqitur me pike, sipas të dhenave të 
fundit të Entit Shteteror të Statistikes,   

PBV - eshte prodhimi bruto vendor për banor, i shpre-
hur në euro, e i paraqitur me pike, sipas të dhenave të fun-
dit të Entit Shteteror të Statistikes,  

Rt - eshte koeficienti, ku për programin televiziv eshte 
Rt=1, kurse për programin e radios eshte Rt=1/4, 

Kp - eshte koeficienti i cili varesisht nga formati i servi-
sit radiodifuziv eshte:  

- për program të shoqerise radiodifuzive tregtare që 
perfshin programe informative, artistike, dokumentare dhe 
arsimore, programe nga sfera e kultures, artit dhe shkenca-
ve humanitare, programe sportive, muzikore dhe argetuese 
eshte prej 0,75 deri në 1;  

- për programe të specializuara të shoqerise radiodifuzi-
ve tregtare, permbajtjet e të cilave jane të llojit të njejte 
(sportive, muzikore, kulturore, arsimore e të tjera) eshte 
prej 1,15 deri në 1,5,  

- për programe të shoqerise radiodifuzive tregtare të de-
dikuara për teleshoping eshte 2,5 dhe 

- për program të institucionit radiodifuziv jofitimprures 
eshte 0,25 dhe  

A - eshte konstanta që eshte 100 pike për radio dhe 200 
pike për televizion.“

Neni 8
Në nenin 63 pas alinese 2 shtohet aline e re 3, si vijon: 
“- nese poseduesi i lejes, nuk i ploteson kushtet minima-

le teknike, hapesinore, financiare dhe kadrovike në pajtim 
me aktin nga neni 41 paragrafi 6 të ketij ligji;". 

Alinete 3, 4 dhe 5 behen aline 4, 5 dhe 6.

Neni 9
Keshilli për Radiodifuzion do ta miratoje aktin për 

kushtet minimale  teknike,  hapesinore, financiare dhe ka-
drovike nga neni 41 paragrafi 6 i ketij ligji, në afat prej pe-
se ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji. 

Neni 10
Radiodifuzeret ekzistues televizive të cilet në menyre 

analoge emetojne në nivel shteteror, rajonal apo lokal, kane 
të drejte që radiofrekuencat për emetim analog të ndara nga 
Agjencia për Komunikime Elektronike t'i shfrytezojne deri 
më 31 maj 2013. 

Radiodifuzeret ekzistues televizive të cilet në menyre 
analoge emetojne në nivel shteteror apo rajonal, kane të 
drejte që në afat jo më të gjate se pese dite nga dita e hyrjes 
në fuqi të ketij ligji, për servisin e njejte të programit dhe 
për nivelin e njejte, perkatesisht zonen në të cilen e kryejne 
veprimtarine në pajtim me lejen e leshuar, në Keshillin për 
Radiodifuzion të dorezojne kerkese për ndryshim të lejes 
për kryerje të veprimtarise radiodifuzive, me të cilen mjeti 
teknik nepermjet të cilit kryhet emetimi analog do të zeven-
desohet me multipleks terestrial digjital, rrjet komunikues 
elektronik publik që nuk shfrytezon resurs të kufizuar apo 
satelit.

Radiodifuzeret ekzistues televizive të cilet në menyre 
analoge emetojne në nivel lokal, kane të drejte që në afat jo 
më të gjate se pese dite nga dita e hyrjes në fuqi të ketij lig-
ji, për servisin e njejte të programit në Keshillin për Radio-
difuzion të dorezojne kerkese për ndryshim të lejes për kr-
yerje të veprimtarise radiodifuzive, me të cilen niveli lokal 
i emetimit zevendesohet me nivelin rajonal të emetimit, e 
mjeti teknik me të cilin kryhet emetim i analog do të zeven-
desohet me multipleks terestrial digjital. 

Radiodifuzeret ekzistues televizive të cilet në menyre 
analoge emetojne në nivel lokal, e nuk deshirojne ta kryej-
ne zevendesimin me nga paragrafi 3 i ketij neni, kane të 
drejte që në afat jo më të gjate se pese dite nga dita e hyrjes 
në fuqi të ketij ligji, për servisin e njejte të programit dhe 
për nivelin e njejte, perkatesisht zonen në të cilen e kryejne 
veprimtarine në pajtim me lejen e leshuar, në Keshillin për 
Radiodifuzion të dorezojne kerkese për ndryshim të lejes 
për kryerje të veprimtarise radiodifuzive, me të cilen mjeti 
teknik nepermjet të cilit kryhet emetimi analog do të zeven-
desohet me multipleks terestrial digjital, rrjet komunikues 
elektronik publik që nuk shfrytezon resurs të kufizuar.

Nese kerkesa për ndryshim të lejes për kryerje të ve-
primtarise radiodifuzive, ka të beje me ndryshimin e mjetit 
teknik nepermjet të cilit kryhet emetimi analog me rrjet ko-
munikues elektronik publik që nuk shfrytezon resurs të ku-
fizuar apo satelit, me kerkese detyrimisht dorezohet edhe 
parakontrata për emetimin e servisit të tij programor, e veri-
fikuar te noteri, e lidhur me operatorin e rrjetit komunikues 
elektronik publik që nuk shfrytezon resurs të kufizuar apo 
me operatorin e satelitit.

Keshilli i Radiodifuzionit do ta kryeje ndryshimin e le-
jes nga paragrafet 2, 3 dhe 4 të ketij neni në afat prej pese 
ditesh nga marrja e kerkeses dhe në afatin e njejte për kete 
do ta njoftoje operatorin e multipleksit digjital terestrial per-
katesisht operatorin e rrjetit komunikues elektronik publik 
që nuk shfrytezon resurs të kufizuar apo me operatorin e sa-
telitit me të cilin radiodifuzerit e ka lidhur parakontraten 
nga paragrafi 5 i ketij neni. 

Operatorin e multipleksit digjital terestrial dhe radiodi-
fuzeri të cilit i eshte ndryshuar leja për kryerje të veprimta-
rise radiodifuzive për emetim nepermjet multipleksit tere-
strial digjital, obligohen që më së voni deri më 31 maj 
2013, të lidhin marreveshje për emetim, në pajtim me dispo-
zitat e Ligjit për komunikime elektronike që kane të bejne 
me emetimin nepermjet sistemit të multipleksit terestrial 
digjital.  

Operatori i rrjetit komunikues elektronik publik që nuk 
shfrytezon resurs të kufizuar ose operatori i satelitit dhe ra-
diodifuzeri të cilit i eshte ndryshuar leja për kryerje të ve-
primtarise radiodifuzive për emetim nepermjet rrjetit komu-
nikues elektronik publik që nuk shfrytezon resurs të kufizu-
ar apo nepermjet satelitit, detyrohen që më së voni deri më 
31 maj 2013, të lidhin marreveshje për emetim, duke i res-
pektuar parimet e objektivitetit, transparences dhe mosdi-
skriminimit.

Nese radiodifuzeret ekzistues televizive nga paragrafi 1 
i ketij neni që emetojne në menyre analoge nuk veprojne 
në pajtim me dispozitat e ketij neni, leja për kryerje të ve-
primtarise radiodifuzive u nderpritet duke llogaritur nga 1 
qershori 2013. 

Radiodifuzeret ekzistues televizive të cilet në menyre 
analoge emetojne në nivel lokal, të cileve u eshte ndryshu-
ar leja për kryerje të veprimtarise televizive në pajtim me 
neni 3 të ketij ligji, obligohet që ta harmonizojne punen e 
tyre me aktin për kushte minimale teknike, hapesinore, fi-
nanciare dhe kadrovike nga neni 41 paragrafi 6 të ketij ligji 
në afat prej gjashte muajsh nga dita e miratimit të tij.

Radiodifuzeret ekzistues televizive të cilet emetojne në 
menyre analoge në nivel rajonal, e të cileve u eshte ndrys-
huar leja për kryerje të veprimtarise televizive me të cilen 
mjeti teknik nepermjet të cilit kryhet emetimi analog do të 
zevendesohet me multipleks terestrial digjital dhe radiodifu-
zeret ekzistues televizive që emetojne në menyre analoge 
në nivel lokal, e të cileve u eshte ndryshuar leja për kryerje 
të veprimtarise televizive me të cilen niveli lokal i emetimit 
zevendesohet me nivel rajonal të emetimit, e mjeti teknik 
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nepermjet të cilit kryhet emetimi analog do të zevendeso-
het me multipleks terestrial digjital, për dy vitet e para nga 
dita e ndryshimit të kryer të lejes për kryerje të veprimtari-
se televizive do ta paguajne kompensimin vjetor për lejen 
nga neni 60 i ketij ligji, të zvogeluar për 15%.

Neni 11
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në "Gazeten Zyr-

tare të Republikes së Maqedonise".
____________

1531.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТА-
ПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 16 мај 2013 година.

   
     Бр. 07–2036/1                                Претседател
16 мај 2013 година                  на Република Македонија,                      

     Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО 
ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Член 1
Во Законот за постапување со бесправно изградени 

објекти („Службен весник на Република Македонија“ 
број 23/11, 54/11 и 155/12), членот 2-а се менува и гласи: 

„(1) Предмет на овој закон не е кабелска канализа-
ција во која се поставени електронски комуникациски 
мрежи и средства.

(2) Кабелската канализација од ставот (1) на овој 
член се запишува во јавната книга за запишување на 
правата на недвижности со право на сопственост на Ре-
публика Македонија врз основа на одлука на Владата 
на Република Македонија.“

Член 2
Членот 3 се менува и гласи:
„Под утврдување на правен статус на бесправен об-

јект се подразбира запишување на бесправните објекти 
од значење за Републиката, бесправните објекти од ло-
кално значење и бесправните објекти на здравствени 
установи за примарна, секундарна и терцијална здрав-
ствена заштита во јавната книга за запишување на пра-
вата на недвижности и вклопување на истите во урбани-
стичко-планската документација, односно запишување 
на линиските инфраструктурни објекти и електронски-
те комуникациски мрежи и средства во јавната книга за 
запишување на правата на недвижности согласно со за-
кон.“

Член 3
Во членот 20 став (1) по првата реченица се додава 

нова реченица која гласи: „Заклучок за плаќање на на-
доместок за утврдување на правен статус на бесправен 
објект кој се распределува меѓу градот Скопје и едини-
ците на локалната самоуправа во градот Скопје соглас-
но со ставот (9) на овој член, се изготвува од страна на 
градот Скопје, во рок од пет работни дена од денот на 
приемот на урбанистичката согласност во градот Скоп-
је, којашто единицата на локалната самоуправа во гра-
дот Скопје е должна веднаш по издавањето да ја доста-
ви и до градот Скопје.“

Во ставот (2) по зборовите: “викенд куќи“ се става 
запирка и се додаваат зборовите: “за доградби на обје-
кти со намена домување во станбени згради - тераси и 
тераси пренаменети во станбен простор“.

Во ставот (9) по втората реченица се додава нова ре-
ченица која гласи: “Приходите на единиците на локал-
ната самоуправа во градот Скопје остварени од надоме-
стокот за утврдување на правен статус на бесправните 
објекти, освен приходите од надоместокот за утврдува-
ње на правен статус на објектите од ставот (2) на овој 
член, се распределуваат во сооднос 60% за градот Скоп-
је и 40% за единицата на локалната самоуправа во гра-
дот Скопје на чие подрачје е изграден бесправниот об-
јект.“

Во ставот (10) по зборовите: „Единиците на локална 
самоуправа“ се додаваат зборовите: “и градот Скопје“.

Член 4
Во членот 21 ставот (1) се менува и гласи: 
„Со решението за утврдување на правен статус на 

бесправен објект се потврдува дека бесправниот објект 
од значење за Републиката, бесправниот објект од ло-
кално значење и бесправниот објект на здравствените 
установи за примарна, секундарна и терцијална здрав-
ствена заштита ги исполнува условите за вклопување 
во урбанистичко-планската документација и за запишу-
вање во јавната книга за запишување на правата на нед-
вижности, односно дека линиските инфраструктурни 
објекти и електронските комуникациски мрежи и средс-
тва ги исполнуваат условите за запишување во јавната 
книга за запишување на правата на недвижности.“

Ставот (7) се менува и гласи:
„Решението за утврдување на правен статус на бес-

правните објекти од значење за Републиката, бесправ-
ните објекти од локално значење, бесправните објекти 
на здравствени установи за примарна, секундарна и тер-
цијална здравствена заштита, линиските инфрастру-
ктурни објекти и  електронските комуникациски мрежи 
и средства, кое е правосилно и извршно, претставува 
правен основ за запишување на правото на сопственост 
на објектот во јавната книга за запишување на правата 
на недвижности.“

Ставот (8) се брише.
Ставовите (9) и (10) стануваат ставови (8) и (9).

Член 5
Во членот 28 по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи:
„(3) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на од-
говорното лице и на службеното лице во градот Скоп-
је, ако не изготви заклучок за плаќање на надоместок 
за утврдување на правен статус на бесправен објект во 
рокот од членот 20 став (1) од овој закон.“
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Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: “едини-
цата на локална самоуправа, ако единицата на локална 
самоуправа“ се заменуваат со зборовите: “единицата на 
локалната самоуправа, односно градот Скопје, ако еди-
ницата на локалната самоуправа, односно градот Скоп-
је“.

Член 6
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

бранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст на Законот за постапување со бесправно из-
градени објекти.

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.

_________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR VEPRIM ME OBJEKTE TË NDERTUARA 
PA LEJE

Neni 1
Në Ligjin për veprim me objekte të ndertuara pa leje 

("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer 
23/11, 54/11 dhe 155/12), neni 2-a ndryshohet si vijon: 

"(1) Lende e ketij ligji nuk eshte kanalizimi kabllovik 
në të cilin jane vendosur rrjete dhe mjete komunikuese ele-
ktronike.

(2) Kanalizimi kabllovik nga paragrafi (1) i ketij neni, 
regjistrohet në librin publik për regjistrim të të drejtave të 
patundshmerive me të drejte të pronesise së Republikes së 
Maqedonise në baze të Vendimit të Qeverise së Republikes 
së Maqedonise."

Neni 2
Neni 3 ndryshohet si vijon:
"Me percaktim të statusit juridik të objektit pa leje nen-

kuptohet regjistrimi i objekteve pa leje me rendesi për Re-
publiken, objekteve pa leje me rendesi lokale dhe objekte-
ve pa leje të institucioneve shendetesore për mbrojtje shen-
detesore primare, sekondare dhe terciare në librin publik 
për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive dhe inkor-
porimin e tyre në dokumentacionin e planit urbanistik, per-
katesisht regjistrimi i objekteve të linjes infrastrukturore 
dhe rrjeteve dhe mjeteve komunikuese elektronike në librin 
publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive në 
pajtim me ligjin."

Neni 3
Në nenin 20 paragrafi (1) pas fjalise së pare shtohet fja-

li e re si vijon: "Konkluzioni për pagese të kompensimit 
për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje që nda-
het ndermjet qytetit të Shkupit dhe njesive të vetadministri-
mit lokal  në qytetin e Shkupit sipas paragrafit (9) të ketij 
ligji, perpilohet nga qyteti i Shkupit, në afat prej pese di-
tesh pune nga dita e marrjes së pelqimit urbanistik nga qyte-
ti i Shkupit, të cilen njesa e vetadministrimit lokal  në qyte-
tin e Shkupit obligohet që menjehere pas leshimit ta dorezo-
je edhe te qyteti i Shkupit."

Në paragrafin (2) pas fjaleve: "shtepi uikendi" vihet 
presje dhe shtohen fjalet: "për ndertime plotesuese të obje-
kteve me dedikim banimi në ndertesa banesore - tarraca 
dhe tarraca të ridedikuara në hapesire banesore". 

Në paragrafin (9) pas fjalise së dyte shtohet fjali e re, si 
vijon: "Të hyrat e njesive të vetadministrimit lokal në qyte-
tin e Shkupit të realizuara nga kompensimi për percaktimin 
e statusit juridik të objekteve pa leje, pervec të hyrave nga 
kompensimi për percaktimin  e statusit juridik të objekteve 
nga paragrafi (2) i ketij neni, ndahen në raport 60% për 
qytetin e Shkupit dhe 40% për njesine e vetadministrimit lo-
kal në qytetin e Shkupit në rajonin e së ciles eshte ndertuar 
objekti pa leje."  

Në paragrafin (10) pas fjaleve: "Njesite e vetadministri-
mit lokal" shtohen fjalet: "dhe qyteti i Shkupit".

Neni 4
Në nenin 21 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Me aktvendim për  percaktimin e statusit juridik të ob-

jektit pa leje vertetohet se objekti pa leje me rendesi për Re-
publiken, objekti pa leje me rendesi lokale dhe objekti pa le-
je i institucioneve shendetesore për mbrojtje shendetesore 
primare, sekondare dhe terciare, i ploteson kushtet për in-
korporim në dokumentacionin e planit urbanistik dhe për 
regjistrim në librin publik për regjistrimin e të drejtave të 
patundshmerive, perkatesisht se objektet e linjes infrastru-
kturore dhe rrjetet dhe mjetet komunikuese elektronike, i 
plotesojne  kushtet për regjistrim në librin publik për regji-
strimin e të drejtave të patundshmerive në librin publik të 
patundshmerive."

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:
"Aktvendimi për percaktimin e statusit juridik të obje-

kteve pa leje me rendesi për Republiken, objekteve pa leje 
me rendesi lokale, objekteve pa leje të institucioneve shen-
detesore për mbrojtje shendetesore primare sekondare dhe 
terciare, objekteve të linjes infrastrukturore dhe rrjeteve 
dhe mjeteve komunikuese elektronike, që eshte i plotfuqis-
hem dhe ekzekutiv, paraqet baze juridike për regjistrimin e 
të drejtes së pronesise të objektit në librin publik për regji-
strimin e  të drejtave të patundshmerive." 

Paragrafi (8) shlyhet.
Paragrafet (9) dhe (10) behen paragrafe (8) dhe (9).

Neni 5
Në nenin 28 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), 

si vijon:
"(3) Gjobe në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro me 

kundervlere në denare, do t'i kumtohet për kundervajtje per-
sonit pergjegjes dhe personit zyrtar në qytetin e Shkupit, ne-
se nuk perpilon konkluzioni për pagese të kompensimit për 
percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, në afatin 
nga neni 20 paragrafi (1) i ketij ligji."

Në paragrafin (3) që behet paragrafi (4) fjalet: "njesia e 
vetadministrimit lokal, nese njesia e vetadministrimit lo-
kal" zevendesohen me fjalet: "njesia e vetadministrimit lo-
kal, perkatesisht qyteti i Shkupit, nese njesia e vetadmini-
strimit lokal, perkatesisht qyteti i Shkupit".

Neni 6
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 

Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për veprim me objekte të ndertuara pa leje.

Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 

"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

1532.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО ГОЛЕМОТО ВОЈВОДСТВО 
ЛУКСЕМБУРГ

I
Г. Лазар Еленовски се поставува на должноста во-

нреден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија во Големото Војводство Луксембург, со седи-
ште во Брисел.

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ.

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето  

во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 135 Претседател
15 мај 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1533.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН 

ТЕАТАР - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за култура му престанува користењето на движ-
ната ствар – моторно возило, со следните карактеристи-
ки:

Вид: товарно
Марка: MERCEDES
Тип: VITO CDI 108
Број на шасија: VSA63809413286793
Број на мотор: 61198050110925
Година на производство:2000
Сила на моторот во KW (KS): 60
Работна зафатнина на моторот во cm3:2151
Маса на празно возило во kg:1740
Форма или намена на каросеријата: FURGON SO 

PRODC
Боја на каросеријата: 98 TEM.SINA

Член 2
Движнaтa ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење на Националната установа Македон-
ски народен театар во Скопје без надомест.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Националната установа Македонски народен 
театар – Скопје со кој се уредуваат правата и обврските 
за движната ствар од член 1 на оваа одлука која се дава 
на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 41-10135/1-12 Претседател на Владата
14 мај 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

1534.
Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија„ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на  14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАНСКИ 
ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ПОРАДИ ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „SHARED RESILIENCE 2013“

1. Се одобрува влегување и престојување на 86 
(осумдесет и шест) припадници од активниот состав на 
Армијата на Соединетите Американски Држави, Репуб-
лика Словенија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Ре-
публика Албанија, Република Косово, на територијата 
на Република Македонија, заради изведување на заед-
ничката вежбовна активност “Shared Resilience 2013” 
во натамошниот текст: вежбовна активност со припад-
ници на Армијата на Република Македонија, која ќе се 
одржи на Армискиот полигон Криволак и Центарот за 
обука Пепелиште, во период од 27.05.2013 до 7.06.2013 
година.

2. На вежбовната активност покрај припадници на 
Армијата на Република Македонија ќе учествуваат и 
претставници од Министерството за одбрана, Минис-
терството за внатрешни работи, Министерство за надво-
решни работи, Министерство за здравство, Центарот за 
управување со кризи, Црвениот крст и Дирекцијата за 
заштита и спасување.

3. Финансиските трошоци за реализација на вежбов-
ната активност во кои влегуваат транспорт, сместува-
ње, исхрана и логистичка поддршка на учесниците во 
вежбовната активност, дел ги обезбедуваат Министер-
ството за одбрана на Република Македонија, дел Амба-
садата на Соединетите Американски Држави, а дел ги 
обезбедуваат самите учесници.

Министерството за одбрана ги сноси трошоците за:
- Сместување и комунални услуги во износ од 

200.000 денари на потпрограма 22 Логистика во Арми-
јата на Република Македонија и

- Надоместокот за време поминато на трупно пату-
вање, (согласно Законот за служба во Армијата на Ре-
публика Македонија), во износ од 800.000 денари, на 
потпрограма 21 Обука во Армијата на Република Маке-
донија.
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Средствата се обезбедени во Буџетот на Министер-
ството за 2013 година.

4. Подготовките и организацијата на вежбовната ак-
тивност, ќе ги изврши Министерството за одбрана на 
Република Македонија односно Генералштабот на Ар-
мијата на Република Македонија.  

5. По завршувањето на вежбовната активност Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41 - 2925/1 Заменик на претседателот
14 мај 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
1535.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 
Законот за градежно земјиште („Службен  весник на Ре-
публика Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 14.5.2013 година,  донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛ-
ГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОП-
СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПА-
Т НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМ-
К ДООЕЛ МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ 

Член 1
  Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице Друштво за про-
изводство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали 
хидроелектрани Скопје (ЕМБС:6311792), со седиште 
во Скопје, бул.„Јане Сандански“ бр.113/12, општина 
Аеродром, за градежното земјиште  во вкупна површи-
на од 783 м2 и тоа:

- КП бр.1508/19 КО Костур со површина од 783 м2 
евидентирана во Имотен лист број 87 КО Костур.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 41 - 3311/1 Заменик на претседателот
14 мај 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
1536.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11 и 95/12), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.5.2013 година, донесе                                        

О Д Л У К А
ЗА  ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ  ЗА  ТРАЈНА  ПРЕ-
НАМЕНА  НА ЗЕМЈОДЕЛСКО  ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ГЕНЕ-
РАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 2 БЛОК 
12 КО БАШИНО СЕЛО ОПШТИНА ВЕЛЕС 

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за измена  и 
дополна на Генерален урбанистички план за УЕ 2-Блок 
12 (А-домување во станбени куќи и Г- производство, 
дистрибуција и сервиси) KO Башино Село, општина Ве-
лес.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41 - 3244/1 Заменик на претседателот
14 мај 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

1537.
Врз основа на член 66 став (6) од Законот за возила 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
140/08, 53/11 и 123/12), министерот за внатрешни рабо-
ти, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ РА-
БОТНИЦИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА 
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА И ВИСИНАТА 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА

Член 1
Во Правилникот за формата, содржината, начинот 

на издавање на лиценцата за работа на стручните работ-
ници за извршување на работи на технички преглед на 
возила и висината на трошоците за издавање на лицен-
цата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
156/12), во член 5 износот „50,00“ се заменува со изно-
сот „250,00“.

Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 121-29863/1 Министер
8 мај 2013 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

1538.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), 
член 17 став 5 и член 22 став 2 од Законот за банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 
90/09, 67/10 и 26/13) и член 56 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за банките („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 26/13), Советот 
на Народната банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се пропишува: 
- видот и начинот на доставување на документите, 

податоците и информациите и постапката за нивното 
оценување при издавањето дозвола за основање и рабо-
тење на банка;

- видот и начинот на доставување на документите, 
податоците и информациите и постапката за нивното 
оценување при издавањето дозвола за основање и рабо-
тење на банка контролирана од страна на странска бан-
ка и/или странско лице со учество во странска банка;

- документацијата, постапката и критериумите за из-
давање дозвола за статусни промени на банка;

- документацијата и постапката за издавање дозвола 
за статусна промена и/или преобразба на штедилница 
во банка.

II. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ 
И РАБОТЕЊЕ 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).

2.2. Предлог-акт за основање, кој треба да ги содр-
жи 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 се-

кој род и класа, права, обврски, ограничувања и погод-
ности кои произлегуваат од акциите; 

- начин на стекнување и престанок на правата на ак-
ционерите на банката;

- постапка за свикување и одржување на собранието;
- за лице кое има намера да основа банка - домашно 

физичко лице: име и презиме и единствен матичен 
број; за лице кое има намера да основа банка - странско 
физичко лице: име и презиме, државјанство, место на 
живеење и број на пасош или на друга исправа, важеч-
ка во неговата земја, за утврдување на неговиот иденти-
тет; за лице кое има намера да основа банка - домашно 
и странско правно лице: назив, седиште и матичен број 
на лицето (или друг единствен идентификациски број, 
важечки во земјата);

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

- број, времетраење на мандатот, права, одговорно-
сти 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;

- застапување на банката од страна на членовите на 
управниот одбор;

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

- услови и случаи на престанување со работа на бан-
ката.

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

2.3.1. Образложение, односно анализа на причините 
за основање банка и на деловните цели на банката.

2.3.2. Осврт на пазарот на кој ќе учествува банката, 
структура на клиентите 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.

2.3.3. Опис на системите за управување со ризиците 
и внатрешна контрола;

2.3.4. Број и локација на филијалите, експозитурите 
и други делови, како и рокот кога банката има намера 
да ги отвори.

2.3.5. Организациска структура на банката, со посе-
бен опис на делокругот на работа и одговорностите на 
лицата со посебни права и одговорности и на секој ор-
ганизациски дел, меѓусебните односи и односите со ор-
ганите на банката, како и опис на потребниот број вра-
ботени и нивната квалификациска структура.

2.3.6. Проекција на обемот и природата на финанси-
ските активности кои ќе ги врши банката и план на ак-
ционерите за идниот развој на банката, од аспект на по-
растот на сопствените средства за следните пет години, 
како и проекција на финансиските извештаи за следни-
те пет години, при што за првата година проекциите 
треба да бидат изготвени на квартална основа. Проекци-
ите треба 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 проек-
цијата;

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

- движење на финансиските показатели и суперви-
зорските стандарди утврдени на консолидирана основа, 
доколку банката во првите пет години од работењето 
има намера да вложува во други банкарски и небанкар-
ски финансиски институции, со што се формира банкар-
ска група.

2.3.7. 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 спо-
собност за вршење на планираните финансиски актив-
ности, при што:

- документацијата за информативниот систем треба 
да се темели врз минимумот стандарди за сигурност на 
информативниот систем и за обезбедување континуи-
тет во работењето, согласно со Одлуката за сигурноста 
на информативниот систем на банката. Доколку е пред-
видено функционирањето на информативниот систем 
да зависи од користење услуги од надворешни лица 
(друштво за помошни банкарски услуги), се доставува-
ат соодветни податоци за примената на стандардите за 
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сигурност на информативниот систем и за обезбедува-
ње континуитет во работењето од страна на тие лица;

- документацијата за техничката опременост треба 
да содржи податоци за деловниот простор каде што ќе 
работи банката, вклучувајќи ги и филијалите, експози-
турите и другите планирани деловни единици, за делов-
ниот простор каде што ќе се наоѓа резервната локација 
на банката (сопствен, изнајмен, локација, површина и 
динамика на неговото опремување за пуштање во упо-
треба) и за техничката опрема којашто ќе ја користи, 
документација за основните карактеристики на сервери-
те, комуникациското поврзување и базите на податоци 
кои ќе се користат, како и за начинот на функционира-
ње на главните компоненти на информативниот систем 
и на апликативните решенија.

2.6.Податоци за лицата кои имаат намера да основа-
ат банка, и тоа:

2.6.1. Податоци за правните лица:
- пополнет Прашалник за правни лица кои имаат на-

мера 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, годишна сметка или друг соодветен доказ);

- потврда од надлежен суд или друга надлежна ин-
ституција дека против правното лице нема изречена 
прекршочна санкција или казна забрана за вршење деј-
ност;

- потврда од надлежен суд или друга надлежна ин-
ституција дека против правното лице нема изречена 
споредна казна: забрана за добивање дозвола за основа-
ње и работа на банка, одземање дозвола за основање и 
работа на банка, забрана за основање нови правни лица 
и привремена или трајна забрана за вршење на банкар-
ски работи;

- 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 банка-
та, како и за поврзаност со други правни и физички ли-
ца во согласност со Законот за банките;

- потврда од Управата за јавни приходи или потвр-
да од соодветна институција (за странски лица) за ре-
довно плаќање на даноците и придонесите и потврда 
од надлежна институција за неоптовареност на имотот 
со обврски кон државата и кон други правни и физички 
лица; 

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

- ревизорски извештаи за правното лице за послед-
ните три години. Правните лица коишто се основани и 
работат помалку од три години, се должни да обезбе-
дат ревизорски извештаи за последните три години за 
своите акционери - правни лица, односно да ја достават 
соодветната документација од потточка 2.6.2 од оваа 
точка за своите акционери - физички лица коишто има-
ат учество во капиталот на правното лице над 10%. Ре-
визорскиот извештај којшто се доставува за странско 
правно лице кое има намера да основа банка или за не-
говите акционери - правни лица, треба да биде изго-
твен од меѓународно друштво за ревизија. 

Правно лице кое има намера да стекне квалификува-
но учество во банка ги доставува и следните докумен-
ти:

- 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 акци-
ите, односно уделите, со финансиски извештаи за пос-
ледните три години. 

Обврската од став 2 алинеја 4 од оваа потточка се 
однесува на ревидираните финансиски извештаи на 
консолидирана основа, доколку правното лице кое има 
намера да стекне квалификувано учество во банка има 
обврска да изработи такви извештаи, согласно со важеч-
ките сметководствени прописи во Република Македони-
ја или во земјата каде се наоѓа седиштето на правното 
лице. 

2.6.2. Податоци за физички лица:
- пополнет Прашалник за физички лица кои имаат 

намера да основаат банка (образец 3). Се пополнуваат 
податоци (име и презиме, место и датум на раѓање, 
адреса на живеење, матичен број и број на лична карта) 
за физичкото лице преземени од личната карта, однос-
но се доставува копија од пасошот за странско физичко 
лице. Во прилог кон податоците за физичкото лице, 
преземени од личната карта, се доставува изјава од ли-
цето дека се тоа негови и точни податоци, заверена од 
страна на овластено лице (нотар);

- 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 коишто лицето ги вложува во банката (реше-
ние за наследство, потврда од банка или друга финанси-
ска институција за висината и датумот на вложените 
средства, документ за висината на платата и приходите 
остварени по други основи и друг соодветен доказ);

- потврда од надлежниот суд или друга надлежна 
институција дека против лицето нема изречена прекр-
шочна санкција или казна забрана за вршење професи-
ја, дејност или должност;

- изјава дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност, за постоење, односно не постоење поврза-
ност со останатите лица кои имаат намера да основаат 
банка, како и за поврзаност со други правни и физички 
лица, во согласност со Законот за банките;

- потврда од Управата за јавни приходи или потврда 
од соодветна институција (за странски лица) за редовно 
плаќање даноци и придонеси и потврда од надлежна ин-
ституција за неоптовареност на имотот со обврски кон 
државата и кон други правни и физички лица.

Народната банка, по службена должност од надле-
жен суд во Република Македонија, обезбедува известу-
вања за осудуваност, односно неосудуваност на лицето 
коешто има намера да основа банка. Доколку лицето ко-
ешто има намера да основа банка е странско лице, 
должно е самото да ги обезбеди ваквите известувања 
од надлежните институции во странската земја. 

3. Дополнителната документација што може да ја 
бара гувернерот на Народната банка (во понатамошни-
от текст: гувернерот), согласно со Законот за банките, 
заради одлучување по барањето за издавање дозвола за 
основање и работење на банка, може да се однесува 
особено, но не исклучиво, на следниве документи, пода-
тоци и информации:

- извод за состојбата на сметките во банки на лице-
то што има намера да основа банка, за одреден период;

- податоци за правниот статус, финансиската состој-
ба и сопственичката структура на лицата кои остварува-
ат 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 
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е член во таква група, со список на одделните лица 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 коишто согласно со Законот за бан-
ките се сметаат за поврзани лица со лицето кое има на-
мера да основа банка, чие работење може да има влија-
ние врз работењето и/или ризиците на кои би била изло-
жена банката која се основа:

- финансиски извештаи на консолидирана основа за 
групата составена од лицето што има намера да основа 
банка и лицата коишто согласно со Законот за банките 
се сметаат за поврзани лица со тоа лице, доколку таа 
група е различна од групата за која е доставен ревиди-
ран финансиски извештај на консолидирана основа сог-
ласно со ставот 3 од потточка 2.6.1 од оваа одлука. 

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 ставот 1 од 
оваа точка доколку, преку оценката од точка 7 од оваа 
одлука, утврди дека не се исполнети критериумите про-
пишани со Законот за банките.

5. За издавање дозвола за основање и работење, бан-
ката е должна да ги исполни условите наведени во при-
времената дозвола во рокот пропишан во Законот за 
банките, а за тоа ги доставува следните докази до На-
родната банка: 

5.1. Доказ дека е уплатен почетниот капитал на при-
времена сметка кај носител на платниот промет, однос-
но доказ дека странското правно или физичко лице ги 
уплатило девизните средства на посебна сметка кај На-
родната 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 се-

кој род и класа, права, обврски, ограничувања и погод-
ности кои произлегуваат од акциите; 

- начин на стекнување и престанок на правата на ак-
ционерите на банката;

- постапка за свикување и одржување на собранието;
- за лице кое има намера да основа банка - домашно 

физичко лице: име и презиме и единствен матичен 
број; за лице кое има намера да основа банка - странско 
физичко лице: име и презиме, државјанство, место на 
живеење и број на пасош или на друга исправа, важеч-
ка во неговата земја, за утврдување на неговиот иденти-
тет; за лице кое има намера да основа банка - домашно 
и странско правно лице: назив, седиште и матичен број 
на лицето (или друг единствен идентификациски број, 
важечки во земјата);

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

- број, времетраење на мандатот, права, одговорно-
сти 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;

- поделба на надлежностите на членовите на управ-
ниот одбор на банката, доколку се планира таквата по-

делба, и застапување на банката од страна на членови-
те на управниот одбор;

- форма и начин на објавување податоци од страна 
на банката;

- услови и случаи на престанување со работа на бан-
ката.

5.3. Податоци за идентитетот, образованието, искус-
твото и професионалната историја на лицата со посеб-
ни права и одговорности (пополнет образец 4), освен за 
членовите на надзорниот и управниот одбор. Се попол-
нуваат податоци (име и презиме, место и датум на раѓа-
ње, адреса на живеење, матичен број и број на лична 
карта) за физичкото лице, преземени од личната карта, 
односно се доставува копија од пасошот за странско фи-
зичко лице. Во прилог кон податоците за физичкото ли-
це, преземени од личната карта се доставува изјава од 
лицето дека се тоа негови и точни податоци, заверена 
од страна на овластено лице (нотар). 

5.4. Број на вработени по одделни организациски де-
лови и доколку е потребно се доставува и план за до-
стигнување на планираниот број вработени.

5.5. Доказ за изнајмување или купување деловен 
простор и опрема за работа на банката и нејзините де-
ловни единици и воспоставување на информативниот 
систем.

5.6. Податоци за системот за управување со ризици-
те и политики и интерни акти за управување со ризици-
те изработени во согласност со Законот за банките и 
подзаконските акти донесени врз основа на Законот за 
банките, а кои се однесуваат на:

- управувањето со кредитниот ризик;
- управувањето со ризикот од концентрација на из-

ложеноста на банката;
- управувањето со ликвидносниот ризик;
- управувањето со пазарниот ризик;
- управувањето со ризикот од промена на каматни 

стапки во портфолиото на банкарски активности;
- управувањето со валутниот ризик;
- управувањето со оперативниот ризик, вклучувајќи 

го и ризикот од неадекватност на информативните си-
стеми (политика за сигурноста на информативниот си-
стем и за обезбедување непрекинатост во работењето) 
и ризикот од перење пари и финансирање на терориз-
мот (програма за спречување перење пари и финансира-
ње на тероризмот);

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

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

5.7. Пишани политики и процедури за работа на бан-
ката и тоа за:                 

- процесот на одлучување и одговорностите на од-
делните лица вклучени во тој процес;

- функционирање на системот на внатрешна контро-
ла;

- работа на Службата за внатрешна ревизија и план 
за внатрешна ревизија најмалку за првите две години 
од работењето на банката;

- сметководство;
- наградување на лицата со посебни права и одго-

ворности и на останатите вработени и
- етичко однесување.
5.8. Доказ (писмо за намера, протокол од извршени 

преговори и слично) за ангажирање друштво за ревизија. 
6. Заедно со барањето за издавање дозвола за осно-

вање и работење на банка, до Народната банка се доста-
вува и:

- документација за издавање согласност за именува-
ње член на надзорниот и управниот одбор согласно со 
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Одллуката за издавање согласности, при што при оце-
нувањето на лицата предложени за членови на надзор-
ниот и управниот одбор на банката се применува начи-
нот и постапката определени во Одлуката за издавање 
согласности;

- барање за издавање согласност за отпочнување со 
вршење финансискa активност за коja, согласно со За-
конот за банките, е потребна претходна согласност од 
гувернерот, при што на документацијата, начинот на 
нејзиното доставување и условите и постапката за изда-
вање согласност за отпочнување со вршење финанси-
ска активност се применуваат одредбите од Одлуката 
за издавање согласности.

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 коишто согласно со 
Законот за банките се сметаат за поврзани лица 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 законитост;

- квалитетот и реалноста на стратегискиот 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 проекцијата на финансиските 
активности и финансиските извештаи и можноста за ос-
тварување 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 бројот кој дава сигурност дека банката редов-
но 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 коишто имаат намера да основаат 
банка од аспект на финансиските активности коишто 
ќе ги врши банката. Ќе се смета дека предложените чле-
нови на надзорниот и управниот одбор, како и лицата 
коишто имаат намера да основаат банка имаат соодвет-
на репутација доколку се чесни, компетентни, работли-
ви и даваат сигурност дека со своето работење нема да 
ја загрозат стабилноста и сигурноста на банката и нема 
да го нарушат нејзиниот углед и доверба. Тоа подразби-
ра дека за овие лица нема доказ за нивна претходна 
вклученост во работење или активности кои значеле не-
почитување на прописите и деловните практики и про-
цедури, нарушување или загрозување на интересите на 
правното лице каде што работеле или работат и на инте-
ресите на неговите доверители, непочитување на одред-
бите од Законот за банките и прописите донесени врз 
основа на тој закон и/или непостапување по мерките 
изречени од гувернерот, со што биле или се загрозени 
стабилноста и сигурноста на банка или нејзините депо-

ненти. Доколку овие лица се странска банка или стран-
ски лица со искуство како акционери или членови на 
органи на странски банки, соодветни податоци за утвр-
дување на нивната квалификација, искуство и репутаци-
ја можат да се побараат од супервизорскиот орган на 
земјата од каде што 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 соодветен доколку овоз-
можува постојана и сигурна поддршка на работењето 
на банката и дава основа за навремено и точно известу-
вање на лицата со посебни права и одговорности и на 
Народната банка. Банката треба да поседува соодветен 
деловен простор и техничка опрема кои ќе овозможат 
нејзино сигурно и непречено работење, како и соодвет-
но разграничување на деловните процеси;

- оценка на соодветноста на системот за спречување 
перење пари и финансирање на тероризмот врз основа 
на воспоставените процеси и софтверското решение за 
следење на ризикот од изложеност на банката на пере-
ње 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;

- оценка на организациската поставеност на банката 
за управување со ризиците на кои ќе биде изложена 
при вршењето на планираните финансиски активности;

- утврдување дали банката има капацитет за почиту-
вање на пропишаните супервизорски стандарди;

- утврдување дали во барањето постојат недоследно-
сти коишто не можат да бидат објаснети.

8. Гувернерот донесува решение за издавање дозвола 
за основање и работење на банка или за одбивање на ба-
рањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

III. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБО-
ТЕЊЕ НА БАНКА КОНТРОЛИРАНА ОД СТРАНА 

НА СТРАНСКА БАНКА И/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 до-
куменатцијата и барањата од точка 6 од оваа одлука, 
странската банка и/или странското лице се должни да 
ја достават и следната документација до Народната бан-
ка:

- 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 се-
диште; 

- мислење од надлежниот орган на земјата во која е 
регистрирано седиштето на странската банка, односно 
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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 консолидира-
на основа, преку доставување податоци за регулатива-
та, политиките и практиката во доменот на супервизија-
та на консолидирана основа.

10. Дополнителната документација што може да ја ба-
ра гувернерот согласно со Законот за банките, заради од-
лучување 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 следни-
те документи, податоци и информации:

- ревизорски извештаи на странската банка во која 
странското лице има учество за последните три години, 
изработени од страна на меѓународно друштво за реви-
зија;

- 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 коишто ќе се 
воспостават меѓу банката и органите на странската бан-
ка;

- 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 коишто согласно со 
Законот за банките се сметаат за лица поврзани со 
странската банка, односно странската банка во која 
странското 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 пода-
тоци кои од неа ќе ги побара Народната банка заради 
вршење ефикасна супервизија на поединечна и на кон-
солидирана основа;

- изјава од надлежниот орган на земјата во која е ре-
гистрирано седиштето на странската банка, односно 
странската банка во која странското лице има учество, 
дека е спремен да соработува со Народната банка од ас-
пект 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 ставот 1 од 
оваа точка доколку, преку оценката од точка 13 од оваа 

одлука, утврди дека не се исполнети критериумите про-
пишани со Законот за банките.

12. За издавање дозвола за основање и работење, 
банката којашто се основа од странска банка или стран-
ско лице со учество во странска банка е должна да ги 
исполни условите наведени во привремената дозвола 
во рокот пропишан во Законот за банките, а за тоа до 
Народната банка ја доставува соодветната документаци-
ја, 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 точката 7 од оваа одлука, како 
и се врши:

- оценка на супервизорските прописи и практики на 
земјата од каде доаѓа странската банка, односно стран-
ската банка во која странското лице има учество 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;

- анализа на прописите и практиките на земјата од 
каде доаѓа странската банка, односно странската банка 
во која странското лице има учество од областа на фи-
нансиското известување и сметководство, спречување-
то перење пари и финансирање на тероризмот и слич-
но, од аспект на тоа дали постои ризик со што може да 
биде загрозена стабилноста, сигурноста и репутацијата 
на банката, односно нејзиното работење во согласност 
со прописите.

14. Врз основа на оценката од точката 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 
ПРОМЕНИ НА БАНКА

15. Во смисла на оваа одлука, под статусни проме-
ни на банка се подразбираат:

15.1. Присоединувањето на банка или друго правно 
лице кон банка, со пренос на целокупниот имот и на об-
врските на лицето што се присоединува, без да се спро-
веде негова ликвидација, во замена за акции на банката 
која  присоединува.

15.2. Спојувањето на две или повеќе банки или спо-
јувањето на една или повеќе банки со други правни ли-
ца во една банка, при што сите банки и/или правни ли-
ца го губат правниот идентитет и се основа нова банка 
на која преминува целокупниот имот и обврските на 
банките и/или правните лица што се спојуваат, во заме-
на за акции на новата банка.

15.3. Поделбата на банка преку:
- 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 де-
ли престанува без спроведување ликвидација;

- издвојување со основање, со пренос на дел од имо-
тот и од обврските на една или повеќе нови банки 
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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 бан-
ки и/или постојни правни лица, при што банката што 
се дели не престанува.

16. За статусни промени коишто се дел од планот за 
рехабилитација на банката којшто се спроведува при ад-
министрација на банката, не е потребна дозвола од гу-
вернерот.  

Документација што се приложува кон барањето за 
статусната промена „присоединување“

17. Кон барањето за издавање дозвола за статусната 
промена „присоединување“ до Народната банка се до-
ставува:

17.1. Пополнето барање за издавање дозвола за ста-
тусната промена „присоединување“ (образец 1).

17.2. Одлука на Собранието на акционери на банка-
та, односно на надлежните органи на правното лице ко-
ешто се присоединува и на банката којашто присоеди-
нува, за отпочнување постапка за присоединување.

17.3. Статут на банката којашто присоединува, до-
колку се врши измена на постојниот статут на банката, 
кој треба да ги содржи податоците предвидени во точ-
ка 5.2 од оваа одлука.

17.4. Спогодба за присоединување, склучена поме-
ѓу надзорниот одбор на банката, односно органот на 
надзор на правното лице коешто се присоединува, и 
надзорниот одбор на банката којашто присоединува. 
Спогодбата треба соодветно да ги содржи податоците 
пропишани со Законот за трговски друштва.

17.5. Стратегиски и оперативен план изработен од 
банката којашто присоединува, кој треба да содржи ана-
лиза на потребата од присоединување и проекции на 
финансиските извештаи за банката којашто присоеди-
нува, изработени согласно со потточка 2.3.6 од оваа од-
лука. Доколку има промени во организациската стру-
ктура на банката којашто присоединува, се доставува 
новата организациска структура со податоци за дело-
кругот на работа и одговорностите на лицата со посеб-
ни права и одговорности на секој организациски дел, 
како и бројот на вработени со нивната квалификациска 
структура.

17.6. Податоци за бројот и образованието на врабо-
тените коишто ќе бидат преземени од банката или прав-
ното лице што се присоединува, а за преземените врабо-
тени кои во банката којашто присоединува ќе имаат ста-
тус на лица со посебни права и одговорности, податоци 
и за нивната професионална историја.

17.7. Податоци од потточката 2.6 и точката 9 од 
оваа одлука за идентитетот на правните лица кои се 
присоединуваат. Народната банка може да ја побара и 
дополнителната документација од точките 3 и 10 од 
оваа одлука.

17.8. Биланс на банката којашто присоединува, од 
кој ќе може да се согледа износот на нејзините сопстве-
ни средства. Билансот на банката којашто присоедину-
ва се добива по консолидирање на меѓусебните побару-
вања и обврски со банките, односно правните лица што 
се присоединуваат, ревидиран од страна на овластен ре-
визор.

17.9. Документацијата и барањата од точка 6 од 
оваа одлука, доколку со присоединувањето настанат 

промени во членовите на управниот или надзорниот од-
бор на банката која присоединува или во финансиските 
активности кои ќе ги врши банката која присоединува 
за кои, согласно со Законот за банките, е потребна сог-
ласност од гувернерот.

Документација што се приложува кон барањето за 
статусната промена „спојување“ 

18. Кон барањето за издавање дозвола за статусната 
промена „спојување“, до Народната банка се доставува:

18.1. Пополнето барање за издавање дозвола за ста-
тусната промена „спојување“ (образец 1).

18.2. Одлука на Собранието на акционери на банки-
те и/или надлежните органи на правните лица кои се 
спојуваат за отпочнување на постапката за спојување.

18.3. Спогодба за спојување склучена помеѓу над-
зорните одбори на банките, односно органите на над-
зор на правните лица кои се спојуваат, која соодветно 
треба да ги содржи податоците пропишани со Законот 
за трговски друштва.

18.4. 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 меѓу-
себните побарувања и обврски на банките и/или прав-
ните лица кои се спојуваат и мора да биде ревидиран 
од страна на овластен ревизор.

18.5. 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.

18.6. Соодветната документација предвидена во пот-
точките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (само за акционерите со квали-
фикувано учество), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 и точки-
те 6 и 9 од оваа одлука. Народната банка може да ја по-
бара и дополнителната документација од точките 3 и 
10 од оваа одлука.

Документација што се приложува кон барањето за 
статусната промена „поделба“

19. Кон барањето за издавање дозвола за статусната 
промена „поделба“, до Народната банка се доставува:

19.1. Пополнето барање за издавање дозвола за ста-
тусната промена „поделба“ (образец 1).

19.2. Одлука од Собранието на акционерите на бан-
ката што се дели, за отпочнување на постапката за по-
делба.

19.3. 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.

20. Во случаите на раздвојување со основање и изд-
војување со основање, покрај документацијата од точка-
та 19 од оваа одлука, кон барањето за издавање дозвола 
за статусна промена се доставува и следнава документа-
ција:

20.1. 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 об-
врските на банката која се дели и мора да биде ревиди-
ран од страна на овластен ревизор.

20.2. Доказ дека потребниот износ на парични 
средства за достигнување на почетниот капитал се уп-
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латени на привремената сметка кај носител на платни-
от промет, доколку со поделбата на банката не е обезбе-
ден потребниот износ на почетен капитал на новите 
банки.

20.3. Соодветната документација предвидена во пот-
точките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (само за акционерите со квали-
фикувано учество),  5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 и точ-
ките 6 и 9 од оваа одлука. Народната банка може да ја 
побара и дополнителната документација од точките 3 и 
10 од оваа одлука.

21. Во случаите на раздвојување со преземање и изд-
војување со преземање, покрај документацијата од точ-
ка 19 од оваа одлука, кон барањето за издавање дозво-
ла за статусна промена се доставува и следнава доку-
ментација:

21.1. Статути на банката која се дели и на постојни-
те банки, доколку се извршени измени во постојните 
статути, коишто треба да ги содржат податоците пред-
видени во потточка 5.2 од оваа одлука.

21.2. Стратегиски и оперативен план за економска-
та оправданост на поделбата, кој треба да содржи ана-
лиза на потребата од поделба и проекции на финанси-
ските извештаи, изработен за банката која се дели и за 
постојните банки, согласно со потточка 2.3.6 од оваа од-
лука. Исто така, се доставува и новата организациска 
структура со податоци за делокругот на работа и одго-
ворностите на лицата со посебни права и одговорно-
сти, на секој организациски дел, како и бројот на врабо-
тени со нивната квалификациска структура.

21.3. Биланси на банката која се дели и на постојни-
те банки, од кои ќе може да се види износот на сопстве-
ни средства на банката која се дели и на постојните бан-
ки. Билансите се добиваат по поделбата и/или консоли-
дирањето на побарувањата и обврските на банката која 
се дели и на постојните банки и мора да бидат ревиди-
рани од страна на овластен ревизор.

21.4. 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.

21.5. Документацијата и барањата од точка 6 од оваа 
одлука, доколку со поделбата настанат промени во чле-
новите на управниот или надзорниот одбор на банката 
која се дели или на постојните банки или во финансиски-
те активности кои ќе ги врши банката која се дели, од-
носно постојните банки, за кои согласно со Законот за 
банките, е потребна согласност од гувернерот.

21.6. Податоци од потточката 2.6 и точката 9 од 
оваа одлука за идентитетот на акционерите со квалифи-
кувано учество во постојните банки, доколку со подел-
бата настанат промени во акционерската структура на 
постојните банки. Народната банка може да ја побара и 
дополнителната документација од точките 3 и 10 од 
оваа одлука.

22. По исклучок на точките 20 и 21 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, покрај документацијата од точката 19 од оваа 
одлука, 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.

Издавање дозвола за статусна промена на банка

23. При одлучувањето се оценува дали новата бан-
ка, односно новите банки или постојните банки, ќе би-
дат организирани и способни да работат согласно со 
прописите и пропишаните супервизорски стандарди и 
дали ќе ги исполнуваат стандардите за корпоративно 
управување и управување со ризиците. Во оценката со-
одветно се применуваат критериумите дадени во точка 
7 од оваа одлука, како и:

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

- дали оперативниот и стратегискиот план и билан-
сот покажуваат дека банката, односно банките ќе рабо-
тат сигурно и стабилно;

- дали со статусната промена нема да дојде до загро-
зување на солвентноста, ликвидноста и профитабилно-
ста на банката, односно банките;

- дали се утврдени и дали ќе можат да бидат соод-
ветно управувани потенцијалните ризици од статусна-
та промена;

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

- дали се утврдени точките каде што може да се ја-
ви судир на интереси и дали тие ќе бидат соодветно 
контролирани.

24. Врз основа на оценката од точката 23 од оваа од-
лука, гувернерот донесува решение за издавање дозво-
ла за статусни промени, без спроведување на постапка-
та за издавање привремена дозвола, или за одбивање на 
барањето, во роковите пропишани со Законот за банки-
те.

25. Во случаите кога со статусната промена се фор-
мираат нови правни лица кои не се банки, а за чие осно-
вање и работење, согласно со постојните прописи е по-
требна дозвола, согласност или друг вид одобрение од 
надлежен орган во земјата, новите правни лица се долж-
ни да започнат посебна постапка за обезбедување на по-
требното одобрение.

V. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СТАТУСНА 
ПРОМЕНА И/ИЛИ ПРЕОБРАЗБА НА 

ШТЕДИЛНИЦА ВО БАНКА

Статусна промена на штедилница

26. Во смисла на оваа одлука, под статусна промена 
на штедилница се подразбира:

- присоединување на штедилница кон банка, со пре-
нос на целокупниот имот и на обврските на штедилни-
цата, без да се спроведе нејзина ликвидација, во замена 
за акции на банката која присоединува и

- спојување на две или повеќе штедилници заради 
формирање банка, при што сите штедилници го губат 
правниот идентитет и се основа нова банка на која пре-
минува целокупниот имот и обврските на штедилници-
те коишто се спојуваат, во замена за акции на новата 
банка.

27. Кон барањето за издавање дозвола за присоеди-
нување на штедилница кон банка, соодветно се доставу-
ва документацијата од точка 17 од оваа одлука. 

28. Кон барањето за издавање дозвола за статусна 
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промена спојување на две или повеќе штедилници зара-
ди формирање банка, до Народната банка се доставува:

28.1. Пополнето барање за издавање дозвола за ста-
тусната промена „спојување“ (образец 1).

28.2. Одлука на собирот на содружници, единстве-
ниот содружник или собранието на акционери на ште-
дилниците кои се спојуваат за отпочнување на постап-
ката за спојување заради формирање на банка.

28.3. Спогодба за спојување, склучена помеѓу орга-
ните на надзор или собирот на содружници, единстве-
ниот содружник или собранието на акционери на ште-
дилниците, којашто соодветно треба да ги содржи пода-
тоците пропишани со Законот за трговски друштва.

28.4. 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 меѓу-
себните побарувања и обврски на штедилниците кои-
што се спојуваат и мора да биде ревидиран од страна 
на овластен ревизор.

28.5. 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.

28.6. Соодветната документација предвидена во пот-
точките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (само за акционерите со квали-
фикувано учество во новата банка), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 
5.6, 5.7, 5.8 и точките 6 и 9 од оваа одлука. Народната 
банка може да ја побара дополнителната документаци-
ја од точките 3 и 10 од оваа одлука.

Преобразба на штедилница во банка

29. Доколку штедилницата што има намера да се 
преобрази во банка треба да ја промени формата од 
друштво со ограничена одговорност/друштво со огра-
ничена одговорност - едно лице во акционерско друш-
тво, должна е да ја спроведе оваа постапка пред подне-
сување на барањето за преобразба во банка.

30. Кон барањето за издавање дозвола за преобраз-
ба на штедилница во банка, до Народната банка се до-
ставува:

30.1. Пополнето барање за издавање дозвола за пре-
образба на штедилница во банка (образец 1).

30.2. Одлука на собранието на акционери на ште-
дилницата за нејзина преобразба во банка.

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

- името и седиштето на банката;
- намерите, целта и условите за преобразбата;
- начинот на претворање на износот на разликата во 

вредноста на акциите, датумот од кој акциите даваат 
право на учество во добивката и датумот од кој сметко-
водствените операции на штедилницата која се прео-
бразува ќе се сметаат како извршени од страна на бан-
ката;

- пресечен датум на преобразбата, односно датумот 
на гаснење на штедилницата која се преобразува и дату-
мот од кој ќе почне да се изработуваат биланси на бан-
ката.

30.4. 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 овластен ревизор.

30.5. 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.

30.6. Соодветната документација предвидена во пот-
точките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (само за акционерите со квали-
фикувано учество), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 и точки-
те 6 и 9 од оваа одлука. Народната банка може да ја по-
бара дополнителната документација од точките 3 и 10 
од оваа одлука.

31. Доколку при преобразбата на штедилница во 
банка, како акционер на новата банка се јави трето 
правно или физичко лице, за ова лице до Народната 
банка се доставува:

- изјава со која лицето под целосна морална, матери-
јална и кривична одговорност ја потврдува својата на-
мера да се вклучи во постапката за преобразба на ште-
дилницата во банка (за акционер - физичко лице), од-
носно одлука на собирот на содружници, единствениот 
содружник или собранието на акционери на акционе-
рот - правно лице за вклучување во постапката за прео-
бразба на штедилницата во банка,

- документација од потточката 2.6 од оваа одлука,
- изјава или друг сличен документ потпишан од над-

зорниот одбор на штедилницата што се преобразува од 
кој ќе може недвосмислено да се согледа неговата сог-
ласност за вклучување на новиот акционер во постапка-
та за преобразба на штедилницата во банка,

- изјава или друг сличен документ со која лицето 
под целосна морална, материјална и кривична одговор-
ност изјавува дека е запознаено и се согласува со цела-
та документација доставена од штедилницата што се 
пробразува, кон барањето за издавање дозвола за прео-
бразба во банка. За акционерот - правно лице, овој до-
кумент треба да е потпишан од органот на надзор или 
управување на правното лице,

- доказ дека лицето го уплатил потребниот износ на 
парични средства за учество во почетниот капитал на 
новата банка и/или за откуп на акциите од постојните 
акционери на штедилницата што се преобразува на при-
времената сметка кај носител на платниот промет.

32. При преобразбата на штедилница во банка, ште-
дилниците можат да направат статусна промена споју-
вање на две или повеќе штедилници заради формирање 
на банка.

33. При одлучувањето по барањето за статусна про-
мена и/или преобразба на штедилница во банка се оце-
нува дали новата банка ќе биде организирана и способ-
на да работи согласно со прописите и пропишаните су-
первизорски стандарди и дали ќе ги исполнува стандар-
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дите за корпоративно управување и управување со ри-
зиците. За издавање дозвола за статусна промена и/или 
преобразба на штедилница во банка, соодветно се при-
менува оценката на критериумите од точките 7 и 23 од 
оваа одлука.

Доколку во спроведувањето на статусната промена 
и/или преобразбата на штедилница во банка се јави нов 
акционер, Народната банка оценува дали лицето може 
да биде акционер на новата банка, согласно со соодве-
ните критериуми од точката 7 од оваа одлука. 

29. Врз основа на оценката од точката 33 од оваа од-
лука, гувернерот донесува решение за издавање дозво-
ла за статусна промена и/или преобразба на штедилни-
ца во банка, без спроведување на постапката за издава-
ње привремена дозвола, или за одбивање на барањето, 
во роковите пропишани со Законот за банките.

VI. ФОРМА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈАТА И ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ 
ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА

34. Кон барањата за издавање дозволи од точката 1 
од оваа одлука, се доставуваат податоци за овластено 
лице за контакт со Народната банка (име и презиме, те-
лефонски број, број на телефакс, адреса на електронска 
пошта) и доказ за платен надоместок согласно со тари-
фата на Народната банка за разгледување на барањата.

35. Документацијата која се доставува кон барање-
то за издавање на дозволите од точката 1 од оваа одлу-
ка 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 македон-
ски јазик, заверен од овластен преведувач. 

36. Сите потврди, изјави и прашалници кои се дел 
од документацијата која се доставува кон барањето за 
издавање дозволи од точката 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. Сите одлуки 
коишто се дел од документацијата не смеат да бидат по-
стари од шест месеци пред денот на поднесување на ба-
рањето за издавање дозвола, освен одлуките донесени 
од Собранието на акционери/Собирот на содружници 
коишто не смееат да бидат постари од една година 
пред денот на поднесување на барањето за издавање 
дозвола.

Доколку законодавството на земјата од која доаѓа 
странското лице кое има намера да основа банка поина-
ку ја регулира материјата во врска со документацијата 
која се доставува кон барањето за издавање дозволи од 
точката 1 од оваа одлука, должно е да приложи соодве-
тен документ или правно мислење од адвокат, со кој ќе 
може да се потврди разликата во регулативата.

37. Народната банка разгледува барање за издавање 
дозвола од точката 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, како и соодветните документи, податоци и инфор-
мации кои треба да се добијат од надлежни домашни и 
странски институции во земјата и во странство за одлу-
чување по барањето.

При разгледување на барањето, Народната банка мо-
же да ја користи и документацијата со која таа распола-
га за соодветната банка, штедилница, правно или фи-
зичко лице.

38. По доставувањето на комплетната документаци-
ја потребна за издавање дозвола од точката 1 од оваа 
одлука, банката којашто се основа, новата, односно но-
вите банки, банката којашто присоединува и постојни-
те банки се должни да дадат оглас во дневен весник, 
најмалку три дена последователно, којшто треба да со-
држи: 

- име и седиште на банката која се основа, новата, 
односно новите банки, банката која присоединува, бан-
ката/штедилницата/правното лице што е присоедине-
та/присоединето и постојните банки;

- висината на почетниот капитал;
- бројот на лицата коишто имаат намера да основа-

ат 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.

39. Подносителите на барањата за издавање дозвола 
од точката 1 од оваа одлука, се должни, веднаш по извр-
шениот упис кај надлежната институција, да достават 
извод од извршената регистрација до Народната банка.

40. Лицата се должни да дадат одговор на секое од 
прашањата/барањата содржани во прашалниците.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

41. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

42. На постапките започнати пред влегувањето во 
сила на оваа одлука, ќе се применуваат одредбите од 
оваа одлука. 

43. На денот на влегување во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за издавање дозволи на 
банка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
91/07, 134/07 и 139/08).

О бр. 02-15/V-1/2013 Гувернер и претседавач
10  мај 2013 година на Советот на Народната банка

Скопје на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
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1539.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), 
член 57 став 2 и став 3 и член 59 став 5 од Законот за 
банките („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот на Народната 
банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа oдлука 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-
тут на банка;

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

- документите, податоците и информациите за изда-
вање претходна согласност за именување член на надзо-
рен одбор, начинот на нивното доставување, како и на-
чинот и постапката за нивното оценување;

- документите, податоците и информациите за изда-
вање претходна согласност за именување член на упра-
вен одбор, начинот на нивното доставување, како и на-
чинот 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 до-
ставување и условите и постапката за издавање претход-
на согласност за основање или стекнување капитален 
дел во небанкарска финансиска институција или во нефи-
нансиска институција, директно или индиректно, кој из-
несува 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 стран-
ска банка;

- видот на документацијата, начинот на нејзиното до-
ставување и условите и постапката за издавање претход-
на согласност за промена на име и седиште на банка;

- документите, податоците и информациите за изда-
вање претходна согласност за стекнување акции во бан-
ка, чиј кумулативен номинален износ изнесува или над-
минува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот 
број акции, односно од вкупниот број издадени акции 
со право на глас, начинот на нивното доставување, ка-
ко 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 доставу-
ва:

- одлука на собранието на банката за измена и/или 
дополнување на статутот, којашто ќе стапи во сила по 
издавањето согласност од гувернерот на Народната бан-
ка на Република Македонија (во понатамошниот текст: 
гувернерот) или предлог-одлука на надзорниот одбор 
за измена и/или дополнување на статутот, којашто ќе 
стапи во сила по усвојувањето на измената и/или допол-
нувањето на статутот од страна на собранието на банка-
та и по издавањето согласност од гувернерот;

- предлог-текст на измената и/или дополнувањето 
на статутот на банката;

- образложение на потребата за измената и/или до-
полнувањето на статутот на банката;

- пречистен текст на статутот во кој ќе бидат означе-
ни измените и/или дополнувањата за кои се бара соглас-
ност.

3. При одлучувањето по барањето од точката 2 од 
оваа одлука, се оценува дали предложената измена 
и/или дополнување на статутот е во согласност со за-
конските прописи и пропишаните супервизорски стан-
дарди.

4. Врз основа на оценката од точката 3 од оваа одлу-
ка, гувернерот донесува решение за издавање соглас-
ност за измена и/или дополнување на статутот на банка-
та или за одбивање на барањето, во роковите пропиша-
ни со Законот за банките.

III. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 
СО ВРШЕЊЕ НА АКТИВНОСТА ОД ЧЛЕНОТ 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 активноста од членот 7 став 1 точки 
5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 23 од Законот за банките 
(во понатамошниот текст: нова финансиска активност), 
банката доставува:

5.1. Елаборат за оправданоста за отпочнување со вр-
шење 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 поставе-
ност во рамките на организациската структура на банка-
та.

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 (образец 5).

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

- документацијата за информативниот систем треба 
да се темели врз минимумот стандарди за сигурност на 
информативниот систем и за обезбедување непрекина-
тост во работењето, согласно со Одлуката за сигурно-
ста на информативниот систем на банката. Доколку е 
предвидено функционирањето на новата финансиска 
активност да зависи од користење услуги од надвореш-
ни лица (друштво за помошни банкарски услуги), се до-
ставуваат соодветни податоци за примената на стандар-
дите за сигурност на информативниот систем и за обез-
бедување непрекинатост во работењето од страна на 
тие лица;

- 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, 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 интерни акти за вршење на 
новата финансиска активност, како и процедури за си-
стемот на внатрешна контрола, активностите на вна-
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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 перење пари и 
финансирање на тероризмот.

5.6. Проекција на приходите и расходите поврзани со 
вршењето на новата финансиска активност, за наредните 
три години. Проекциите треба да содржат коментар за се-
која одделна категорија на приход и расход, како и ос-
новните претпоставки врз кои се темелат тие. 

5.7. Доказ за добиена дозвола или согласност од над-
лежна институција или за добиено мислење од надле-
жен орган, доколку таква дозвола, согласност или мис-
лење се предвидени со друг закон.

6. Кон барањето за издавање согласност за издава-
ње електронски пари, покрај документацијата од точка-
та 5 од оваа одлука, банката доставува и: 

- план за внатрешна ревизија на таа активност, нај-
малку за првите две години од нејзиното вршење;

- други податоци и информации согласно со Одлука-
та за условите и начинот на работа на друштвото за из-
давање електронски пари.

7. Кон барањето за издавање согласност за вршење 
платен промет во земјата и платен промет со странс-
тво, вклучувајќи и купопродажба на девизи (во поната-
мошниот текст: платен промет со странство), покрај до-
кументацијата од точката 5 од оваа одлука, банката до-
ставува: 

- податоци за лицето со посебни права и одговорно-
сти кое ќе биде надлежно за вршење на платниот про-
мет во земјата, односно за платниот промет со странс-
тво, коешто треба да има најмалку петгодишно искус-
тво во банкарското работење, од кои најмалку три годи-
ни во платниот промет во земјата, односно во платниот 
промет со странство (образец 5);

- тарифи за услугите во платниот промет;
- план за внатрешна ревизија на таа активност, нај-

малку за првите две години од нејзиното вршење.
Политиките и интерните акти од потточката 5.5 од 

оваа одлука за вршење платен промет во земјата 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 во платни-
от промет.

Кон барањето за издавање согласност за вршење 
платен промет со странство, покрај документацијата од 
ставот 1 од оваа точка и точката 5 од оваа одлука, бан-
ката доставува и доказ за отпочната процедура за прик-
лучување на СВИФТ (S.W.I.F.T).

8. Кон барањето за издавање согласност за брз 
трансфер на пари, покрај документацијата од точката 5 
од оваа одлука, банката ја доставува и документацијата 
пропишана од страна на Народната банка за издавање 
согласност за вршење брз трансфер на пари. 

9. Кон барањето за издавање согласност за тргување 
со девизни средства (што вклучува и тргување со благо-
родни метали), тргување со хартии од вредност и тргува-
ње со финансиски деривати, покрај документацијата од 
точката 5 од оваа одлука, банката доставува и:

9.1. Стратегија за инвестирање којашто најмалку со-
држи: опис на видовите инструменти со кои ќе се тргу-
ва, нивото на прифатлив ризик, обемот на планирано 
тргување со секој инструмент, начинот на вршење 
стрес-тестирање, како и дефинирање на системот на ли-
мити на изложеност и/или лимити на дозволени загуби 
за:

- секој одделен ризик на кој ќе биде изложена банка-
та 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 дериват) со кој ќе тргува банката;

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

9.2. Процедури за процесот на одлучување и одго-
ворностите на одделните лица вклучени во тој процес, 
вклучувајќи и процедури за начинот на одлучување во 
случај на надминување на утврдените лимити.

9.3. Податоци за начинот на функционално разгра-
ничување помеѓу организацискиот дел кој ќе ја врши 
новата финансиска активност и останатите делови на 
банката, од аспект на заштитата на доверливоста на по-
датоците и избегнувањето судир на интереси.

9.4. Податоци за разграничувањето на функцијата 
на примање и спроведување на налозите за тргување 
(англ. front office) од функцијата на склучување на на-
лозите за тргување (англ. back office), како и за разгра-
ничувањето на линиите на известување до органите 
надлежни за управување, поврзани со овие две одделни 
функции.

9.5. План за внатрешна ревизија на новата финанси-
ска активност, најмалку за првите две години од нејзи-
ното вршење.

Кон барањето за издавање согласност за тргување 
со девизни средства, (што вклучува и тргување со бла-
городни метали), тргување со хартии од вредност и тр-
гување со финансиски деривати во странство, банката 
доставува и:

- сертификат за работа на финансиските пазари за 
вработените кои ќе ја вршат новата финансиска актив-
ност, и тоа најмалку АЦИ сертификат за тргување  
(ACI Dealing Certificate) наменет за вработените во де-
лот за прием и спроведување на налозите и АЦИ серти-
фикат за порамнување (ACI Settlement Certificate) наме-
нет за вработените во во делот за склучување на налози-
те за тргување;

- доказ за поседување унифициран електронски си-
стем за пристап до информациите на пазарот на пари, 
хартии од вредност и девизниот пазар во Република Ма-
кедонија. Народната банка го организира унифицирање-
то на електронскиот систем за пристап до информации-
те на пазарот на пари, хартии од вредност и девизниот 
пазар во Република Македонија;

- доказ за отпочната процедура за приклучување на 
СВИФТ, доколку банката врши тргување со девизни 
средства (што вклучува и тргување со благородни мета-
ли), тргување со хартии од вредност и тргување со фи-
нансиски деривати во странство.

10. Кон барањето за издавање согласност за управу-
вање со средства и портфолио на хартии од вредност за 
клиенти и/или инвестициско советување на клиенти, 
покрај документацијата од точката 5 од оваа одлука, 
банката доставува и:

- податоци за начинот на функционално разграничу-
вање помеѓу организацискиот дел кој ќе ја врши новата 
финансиска активност и останатите делови на банката, 
од аспект на заштитата на доверливоста на податоците 
и избегнувањето судир на интереси;

- пример на стандардизиран договор за управување 
со средства и портфолио на хартии од вредност за кли-
енти и/или инвестициско советување на клиенти кој ги 
содржи сите права и одговорности на договорните стра-
ни, вклучувајќи го и начинот на покривање штета на-
станата по вина на банката;

- 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 „Тен-
фор“ (Tenfore);
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- доказ за отпочната процедура за приклучување на 
СВИФТ, доколку банката при вршењето на активноста, 
управување со средства и портфолио на хартии од вред-
ност за клиенти, врши тргување во странство.

11. Кон барањето за издавање согласност за давање 
услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски 
фондови, покрај документацијата од точката 5 од оваа 
одлука, банката доставува и:

- доказ за отпочната процедура за приклучување на 
СВИФТ;

- податоци за начинот на функционално разграничу-
вање помеѓу организацискиот дел кој ќе ја врши новата 
финансиска активност и останатите делови на банката, 
од аспект на заштитата на доверливоста на податоците 
и избегнувањето судир на интереси, особено во поглед 
на разграничувањето со организациските делови кои вр-
шат тргување со хартии од вредност и управување со 
средства и портфолио на хартии од вредност за клиен-
ти и/или инвестициско советување на клиенти;

- пример на стандардизиран договор за давање услу-
ги на чување на имот на инвестициски и пензиски фон-
дови, во кој ќе се содржат сите права и одговорности 
на договорните страни, вклучувајќи го и начинот на по-
кривање на штетата настаната по вина на банката;

- податоци за разграничувањето на линиите на изве-
стување до надлежните органи на управување со други-
те организациски делови, особено во поглед на разгра-
ничувањето на линиите на известување со организаци-
ските делови кои вршат тргување со хартии од вред-
ност и управување со средства и портфолио на хартии 
од вредност за клиенти и/или инвестициско советување 
на клиенти.

12. Кон барањето за издавање согласност за вршење 
купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на 
хартии од вредност, покрај документацијата од точката 
5 од оваа одлука, банката доставува и:

12.1. Стратегија за купопродажба, гарантирање 
или пласман на емисија на хартии од вредност којашто 
најмалку содржи: опис на услугите кои ќе ги нуди бан-
ката, поврзани со новата финансиска активност, нивото 
на прифатлив ризик, обемот на планираната купопро-
дажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии 
од вредност,  начинот на вршење стрес-тестирање, како 
и дефинирање на системот на лимити на изложеност 
и/или лимити на дозволени загуби за:

- секој одделен ризик на кој ќе биде изложена банка-
та со вршењето на новата финансиска активност;

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

12.2. Процедури за процесот на одлучување и од-
говорностите на одделните лица вклучени во тој про-
цес, вклучувајќи и процедури за начинот на одлучува-
ње во случај на надминување на утврдените лимити.

12.3. Податоци за начинот на функционално раз-
граничување помеѓу организацискиот дел кој ќе ја вр-
ши новата финансиска активност и останатите делови 
на банката, од аспект на заштитата на доверливоста на 
податоците и избегнувањето судир на интереси.

12.4. План за внатрешна ревизија на новата финан-
сиска активност, најмалку за првите две години од неј-
зиното вршење.

13. При одлучувањето во врска со барањето за изда-
вање согласност за отпочнување со вршење нова финан-
сиска активност, Народната банка на Република Маке-
донија (во понатамошниот текст: Народната банка) оце-
нува дали банката ќе биде организирана и способна да 
работи согласно со законските прописи и пропишаните 
супервизорски стандарди, при што треба да се имаат 
предвид најмалку следните критериуми:

- банката го поседува пропишаното ниво на сопстве-
ни средства потребно за вршење на новата финансиска 
активност;

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

- банката 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 врше-
ње на новата финансиска активност, нивните квалифи-
кации, како и преку соодветноста на квалификациите 
на лицата со посебни права и одговорности кои ќе би-
дат одговорни за вршење на новата финансиска актив-
ност. Потребниот број вработени е оној број кој дава си-
гурност дека банката редовно и нормално ќе го извршу-
ва планираниот обем на новата финансиска активност. 
Соодветноста на квалификациите на вработените и на 
лицата со посебни права и одговорности подразбира по-
седување на потребното знаење, стручност и искуство 
за вршење на соодветните задачи поврзани со новата 
финансиска активност; 

- ќе постои функционално разграничување помеѓу 
вршењето на новата финансиска активност и останати-
те активности на банката, како и разграничување поме-
ѓу линиите за известување до органите надлежни за 
управување;

- ќе биде обезбедена двојна контрола во вршењето 
на новата финансиска активност, односно нема да биде 
можно едно лице да ги изврши сите фази на една транс-
акција, вклучувајќи го и нејзиното сметководствено 
евидентирање (ова е особено значајно при тргувањето 
со девизни средства, тргувањето со хартии од вред-
ност, тргувањето со финансиски деривати, управување-
то со средства и портфолио на хартии од вредност за 
клиенти и/или инвестициско советување на клиенти, да-
вањето услуги на чување на имот на инвестициски и 
пензиски фондови и купопродажбата, гарантирањето 
или пласманот на емисија на хартии од вредност);

- банката има соодветен информативен систем и тех-
ничка опременост за успешно и сигурно извршување 
на новата финансиска активност. Информативниот си-
стем се смета за соодветен доколку ги исполнува стан-
дардите пропишани во Одлуката за сигурноста на ин-
формативниот систем на банката, обезбедува континуи-
тет во работењето и ги исполнува критериумите утврде-
ни 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 овозможат сигурно 
и непречено вршење на новата финансиска активност;

- новата финансиска активност ќе биде соодветно 
вклучена во системот на внатрешна контрола, во вна-
трешната ревизија и во системот за спречување перење 
пари и финансирање на тероризмот;

- соодветност на воспоставените политики и проце-
дури за вршење на новата финансиска активност, особе-
но од аспект на можноста за соодветно управување со 
ризиците на кои ќе биде изложена банката како резул-
тат на новата финансиска активност;

- ќе 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 управување со ризиците 
на кои ќе биде изложена при вршењето на новата фи-
нансиска активност;

- во барањето не постојат недоследности кои не мо-
жат да бидат објаснети.

При оценката од ставот 1 од оваа точка, се зема 
предвид и степенот на усогласеност на банката со про-
писите кои го регулираат работењето на банките во Ре-
публика Македонија и степенот на почитување на мер-
ките изречени од страна на Народната банка. 
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14. Врз основа на оценката од точката 13 од оваа од-
лука, гувернерот донесува решение за издавање соглас-
ност за отпочнување со вршење на новата финансиска 
активност или за одбивање на барањето, во роковите 
пропишани со Законот за банките.

15. Доколку, при одлучувањето, се утврди дека е по-
требна повисока стапка на адекватност на капиталот за-
ради 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 финан-
сиска активност и во исто време да побара од банката 
да го постигне потребното ниво на адекватност на капи-
талот 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 ставот 1 од оваа точка.

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

IV. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР

16. Кон барањето за издавање согласност за имену-
вање член на надзорен одбор на банка, банката доставу-
ва:

16.1. Одлука на собранието на банката за именува-
ње на предложениот член на надзорен одбор, која ќе 
стапи во сила по издавањето согласност од гувернерот. 
Во одлуката се наведува времетраењето на мандатот за 
кој се именува предложениот член, имајќи ги предвид 
одредбите од Законот за банките и статутот на банката, 
кои се однесуваат на времетраење на мандатот на чле-
новите на надзорен одбор.

16.2. Податоци (име и презиме, место и датум на 
раѓање, адреса на живеење, матичен број и број на лич-
на карта) на предложениот член на надзорен одбор, пре-
земени од личната карта, односно копија од пасошот на 
предложениот член на надзорен одбор (странско физич-
ко лице). Во прилог кон податоците за предложениот 
член преземени од личната карта, се доставува изјава 
од лицето дека се тоа негови и точни податоци, завере-
на од овластено лице (нотар).  

16.3. Уверение за завршено високо образование 
на предложениот член на надзорен одбор.

16.4. Пополнет прашалник за член на надзорен од-
бор на банка (образец 1). Потписот на предложеното ли-
це за член на надзорен одбор, кое го пополнило прашал-
никот, треба да биде заверен кај овластено лице (но-
тар). Предложеното лице е должно да даде одговор на 
секое од прашањата содржани во прашалникот.

16.5. Потврда од надлежен суд или друга надлеж-
на институција дека против предложеното лице за член 
на надзорен одбор нема изречена прекршочна санкција 
или казна забрана за вршење професија, дејност или 
должност.

16.6. Образложение од предложеното лице за 
член на надзорен одбор за начинот на кој неговото стек-
нато искуство ќе придонесе за успешно извршување на 
задачите како член на надзорниот одбор на банката. Ли-
цето предложено за член на надзорен одбор треба да ги 
има предвид одговорностите и надлежностите на члено-
вите на надзорен одбор на банка, стандардите коишто 
треба да ги почитуваат банките согласно со прописите 
и специфичностите на нивните активности.  

16.7. Податоци од Централниот регистар за прав-
ните лица во кои предложеното лице е управител, член 
на орган на управување или надзор. Податоците треба 
да се со датум не постар од еден месец пред датумот на 
поднесување на барањето за издавање согласност до 
Народната банка.

16.8. Копија од актот, доколку таков е издаден, на 
надлежен орган за супервизија на банки и други финан-
сиски институции со кој на предложеното лице за член 
на надзорен одбор му била издадена согласност за член 
на орган на банка или финансиска институција. 

16.9. Потврда од банката која го поднесува бара-
њето дека предложениот член не е нето-должник на 
банката.

16.10. Потврда од банката дека лицето кое е предло-
жено за независен член на надзорниот одбор и физички-
те лица поврзани со него: 

- не се вработени или не се лица со посебни права и 
одговорности во банката;

- не се акционери со квалификувано учество во бан-
ката;

- не работат, односно во последните три години не 
работеле во друштво за ревизија кое во тој период вр-
шело ревизија на работењето на банката;

- во последните три години пред датумот на подне-
сување на барањето, немале материјален интерес или 
деловен однос со банката во вредност која просечно го-
дишно надминува 3 милиони денари.

16.11. Народната банка по службена должност од 
надлежниот суд обезбедува известување за (не)осудува-
ност на предложениот член во смисла на членот 83 
став 2 точка 2-а од Законот за банките. Доколку лицето 
кое е предложено за член на надзорен одбор е странско 
лице, должно е самото да обезбеди вакво известување 
од надлежните институции во странската земја.

16.12. 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.

17. Кон барањето за издавање согласност за повтор-
но именување член на надзорниот одбор на банката (ре-
избор), банката ја доставува документацијата од потточ-
ките 16.1 (одлука за повторно именување), 16.2 (докол-
ку е истечена важноста на претходно доставените доку-
менти или настанала промена во однос на податоците), 
16.4, 16.5, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10 (за независните члено-
ви) и 16.11 (за странско физичко лице) од оваа одлука, 
како и:

- записниците од состаноците на надзорниот одбор 
одржани за период од најмалку една година пред подне-
сување на барањето;

- сите годишни оцени на сопствената работа на 
предложеното лице за член на надзорен одбор, изврше-
ни согласно со членот 89 став 4 од Законот за банките, 
за целиот период додека бил член на надзорниот одбор 
на банката;

- потврда од банката дека за предложеното лице за 
член на надзорен одбор и лицата поврзани со него кои 
користат кредити или други облици на изложеност или 
имаат депозити во банката, не се применуваат поповол-
ни услови од оние кои важат за другите клиенти на бан-
ката при еднакво ниво на ризик:

- друга документација која Народната банка може 
да ја побара при процесот на одлучување дали предло-
женото лице ги исполнува критериумите за член на над-
зорен одбор на банка, пропишани со Законот за банки-
те.

18. Со предложеното лице за член на надзорен од-
бор на банка може да се спроведе интервју заради оце-
на на неговите познавања на прописите од областа на 
банкарството и/или финансиите, познавање на банката 
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во која е предложено за член на надзорниот одбор, не-
говото разбирање за одговорностите и надлежностите 
на надзорниот одбор и неговото искуство. 

19. При одлучувањето во врска со барањето за изда-
вање согласност за член на надзорен одбор, врз основа 
на доставената документација од точката 16 од оваа од-
лука и спроведеното интервју, Народната банка оцену-
ва дали предложеното лице за член на надзорен одбор 
ги исполнува критериумите пропишани со Законот за 
банките, односно дали поседува високо образование, 
познавање на прописите од областа на банкарството 
и/или финансиите и дали има соодветно искуство и ре-
путација со кои ќе обезбеди сигурно и стабилно работе-
ње на банката. 

Познавањето на прописите од областа на банкарс-
твото и/или финансиите подразбира познавање на Зако-
нот за банките, подзаконските акти кои произлегуваат 
од овој закон, како и останатите банкарски и финанси-
ски прописи и практика која е значајна за работењето 
на банките, вклучувајќи и познавања за банката во која 
лицето е предложено за член на надзорниот одбор, од 
аспект на работењето и управувањето со банката. Ис-
полнувањето на овој критериум се потврдува врз осно-
ва на претходното искуство на кандидатот и/или врз ос-
нова на интервју со кандидатот. Доколку на интервјуто 
предложениот кандидат не покаже основни познавања 
на прописите од областа на банкарството и/или финан-
сиите и/или познавања за банката, ќе се смета дека не 
го исполнува овој критериум.

Предложеното лице за член на надзорниот одбор ќе 
се смета дека има соодветна репутација доколку е че-
сен, компетентен, работлив и дава сигурност дека со 
своето работење нема да ја загрози стабилноста и сигур-
носта 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 прописи-
те и деловните практики и процедури, нарушување или 
загрозување на интересите на правното лице каде рабо-
тело или работи и на интересите на неговите доверите-
ли. 

Доколку предложеното лице за член на надзорен од-
бор претходно било член на орган на банката или на не-
која друга банка се оценува дали од страна на лицето 
имало непочитување на одредбите од Законот за банки-
те и прописите донесени врз основа на тој закон и/или 
непостапување по мерките изречени од гувернерот, со 
што биле или се загрозени стабилноста и сигурноста на 
банката, другата банка или нивните депоненти. Преку 
доставената докуменатација и документацијата со која 
располага Народната банка, се оценува неговото при-
суство, учество и придонес во работата на надзорниот 
одбор.

Доколку предложеното лице за член на надзорниот 
одбор е странско лице со искуство како член на органи 
на финансиски институции, соодветни податоци за 
утврдување на неговото искуство и репутација можат 
да се побараат од супервизорскиот орган на земјата од 
каде што доаѓа.

20. Врз основа на оценката извршена согласно со 
точката 19 од оваа одлука, гувернерот донесува реше-
ние за издавање согласност за именување член на над-
зорен одбор или за одбивање на барањето, во роковите 
пропишани со Законот за банките.

Народната банка може да издаде согласност за пред-
ложеното лице за член на надзорен одбор на банка со 
пократок рок од рокот назначен во барањето, доколку 
оцени дека е потребно.

По издавањето на согласноста за именување на 
предложеното лице за член на надзорен одбор на банка-
та, банката е должна да достави решение до Народната 
банка за извршен упис на лицето во Централниот реги-
стар на Република Македонија. Решението се доставу-
ва во рок од пет дена по извршениот упис.

V. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР

21. Кон барањето за издавање согласност за имену-
вање член на управен одбор на банка, банката доставу-
ва:

21.1. Одлука на надзорниот одбор на банката за 
именување на предложениот член на управен одбор, ко-
ја ќе стапи во сила по издавањето согласност од гувер-
нерот. Во одлуката се наведува мандатот за кој се име-
нува предложениот член, имајќи ги предвид одредбите 
од статутот на банката кои се однесуваат на траење на 
мандатот на членовите на управниот одбор. Кон одлу-
ката треба да се достави и образложение од надзорниот 
одбор за причините за именување на лицето предложе-
но за член на управниот одбор на банката, како и образ-
ложение на придобивките за банката од неговото име-
нување.

21.2. Податоци (име и презиме, место и датум на 
раѓање, адреса на живеење, матичен број и број на лич-
на карта) на предложениот член на управен одбор, пре-
земени од личната карта, односно копија од пасошот на 
предложениот член на управен одбор (странско физич-
ко лице). Во прилог кон податоците за предложениот 
член преземени од личната карта, се доставува изјава 
од лицето дека се тоа негови и точни податоци, завере-
на од страна на овластено лице (нотар). 

21.3. Уверение за завршено високо образование на 
предложениот член на управен одбор.

21.4. Пополнет прашалник за член на управен од-
бор на банка (образец 2). Потписот на предложеното ли-
це за член на управен одбор кое го пополнило прашал-
никот треба да биде заверен кај овластено лице (нотар). 
Предложеното лице за член на управен одбор е должно 
да даде одговор на секое од прашањата/барањата содр-
жани во прашалникот.

21.5. Доказ за најмалку шестгодишно работно 
искуство од областа на финансиите или банкарството 
или тригодишно работно искуство како лице со посеб-
ни права и одговорности во банка со активности соод-
ветни на банката во која се именува предложеното ли-
це за член на управен одбор. Како доказ за исполнува-
ње на овој услов се доставува потврда од правните ли-
ца во кои го стекнал потребното искуство за член на 
управен одбор во банка.

21.6. Програма за работа на предложеното лице за 
член на управен одбор, одобрена од надзорниот одбор 
на банката, за периодот на неговиот мандат. Програма-
та треба да ги содржи најмалку следниве работи:

- опис на состојбата во која се наоѓа банката во која 
лицето е предложено за член на управен одбор, вклучу-
вајќи и опис на местото и улогата на таа банка на паза-
рот;

- опис на планираните активности во областите од 
работењето на банката кои ќе бидат во надлежност на 
предложеното лице за член на управен одбор, согласно 
со интерните акти на банката, во периодот на неговиот 
мандат.

21.7. Важечка потврда за престој и важечка дозво-
ла за работа во Република Македонија (за странско фи-
зичко лице). Банката е должна да достави нова потврда 
за престој и дозвола за работа до Народната банка во 
рок од петнаесет дена од истекот на важноста на потвр-
дата за престој и дозволата за работа, доколку важно-
ста на кој било од овие два документа истече во перио-
дот за кој лицето предложено за член на управен одбор 
има добиено согласност од гувернерот.

21.8. Потврда од надлежен суд или друга надлеж-
на институција дека против предложеното лице за член 
на управен одбор нема изречена прекршочна санкција 
или казна забрана за вршење професија, дејност или 
должност.
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21.9. Препораки од најмалку две лица со искуство 
од областа на банкарството и/или финансиите, од кои 
едното лице не е лице со посебни права и одговорности 
во банката во која лицето се именува за член на управ-
ниот одбор, ниту е лице поврзано со банката.

21.10. Образложение од лицето предложено за член 
на управен одбор за начинот на кој неговото стекнато 
искуство ќе придонесе за успешно извршување на зада-
чите како член на управниот одбор на банката. Лицето 
предложено за член на управен одбор треба да ги има 
предвид одговорностите и надлежностите на членовите 
на управен одбор на банка, стандардите коишто треба 
да ги почитуваат банките согласно со прописите и спе-
цифичностите на нивните активности. 

21.11. Податоци од Централниот регистар за правни-
те лица во кои предложеното лице е управител, член на 
орган на управување или надзор. Податоците треба да 
се со датум не постар од еден месец пред датумот на 
поднесување на барањето за издавање согласност до 
Народната банка.

21.12. Изјава од предложеното лице кое е управител 
или член на орган на управување во друго правно лице, 
дека таквата функција ќе му престане веднаш по издава-
њето на согласноста од страна на Народната банка за 
негово именување за член на управниот одбор на банка-
та. 

21.13. Изјава од предложеното лице за престанок на 
работниот однос во друго правно лице веднаш по изда-
вањето на согласноста од страна на Народната банка за 
негово именување за член на управниот одбор на банка-
та или друг сличен документ од кој ќе може да се по-
тврди исполнувањето на критериумот дека лицето кое-
што е предложено за член на управниот одбор ќе биде 
во постојан работен однос во банката.

21.14. Копија од актот, доколку таков е издаден, на 
надлежен орган за супервизија на банки и други финан-
сиски институции со кој на предложеното лице за член 
на управен одбор му била издадена согласност за член 
на орган на банка или финансиска институција. 

21.15. Народната банка по службена должност од 
надлежниот суд обезбедува потврда за (не)осудуваност 
на предложениот член во смисла на членот 83 став 2 
точка 2-а од Законот за банките. Доколку лицето кое е 
предложено за член на управен одбор е странско лице, 
должно е самото да обезбеди вакво известување од над-
лежните институции во странската земја.

21.16. Друга документација којашто Народната бан-
ка ќе ја побара во процесот на одлучување.

22. Најмалку едно од предложените лица за членови 
на управниот одбор на банка е должно да достави потвр-
да од надлежна институција за познавање на македонски-
от јазик и неговото кирилско писмо и доказ дека има по-
стојано живеалиште во Република Македонија. 

23. Кон барањето за издавање согласност за повтор-
но именување на член на управниот одбор на банката 
(реизбор), банката ја доставува документацијата од пот-
точките 21.1 (одлука за повторно именување), 21.2 (до-
колку е истечена важноста на претходно доставените 
документи или настанала промена во однос на подато-
ците), 21.4, 21.6, 21.7, 21.8, 21.11, 21.13, 21.14 (доколку 
предложениот член на управен одбор бил член на над-
зорен одбор на подредено лице на банката и бил пред-
мет на оценка на друг орган на супервизија) и 21.15 (за 
странско физичко лице), како и: 

- потврда од банката дека за предложеното лице за 
член на управен одбор и со него поврзаните лица кои 
користат кредити или други облици на изложеност или 
имаат депозити во банката, не се применуваат поповол-
ни услови од оние кои важат за другите клиенти на бан-
ката при еднакво ниво на ризик;

- друга документација којашто ќе ја побара Народна-
та банка во процесот на одлучување.

24. Со предложеното лице за член на управен одбор 
на банка може да се спроведе интервју, заради оцена на 
неговите познавања на прописите од областа на бан-
карството и/или финансиите, познавањето на банката 
во која е предложен за член на управен одбор, неговото 
разбирање за одговорностите и надлежностите на 
управниот одбор и стекнатото искуство во областа на 
банкарството или финансиите.

25. При одлучувањето во врска со барањето за изда-
вање согласност за член на управен одбор, врз основа 
на доставената документација од точката 21 од оваа од-
лука и спроведеното интервју, Народната банка оцену-
ва дали предложениот член на управен одбор ги испол-
нува критериумите пропишани со Законот за банките, 
односно дали поседува високо образование, познавање 
на прописите од областа на банкарството и/или финан-
сиите и дали има соодветно искуство и репутација со 
кои ќе обезбеди сигурно и стабилно работење на банка-
та.

Познавањето на прописите од областа на банкарс-
твото и/или финансиите подразбира познавање на Зако-
нот за банките, подзаконските акти кои произлегуваат 
од овој закон, како и останатата банкарска и финанси-
ска регулатива и практика која е од значење за работе-
њето на банките, вклучувајќи и познавања за банката 
во која лицето е предложено за член на управен одбор, 
од аспект на обезбедување услови за нејзино работење 
во согласност со прописите, како и карактеристиките и 
движењата во банкарскиот систем во Република Маке-
донија. Исполнувањето на овој критериум се потврдува 
врз основа на претходното искуство на кандидатот 
и/или врз основа на интервју со кандидатот. Доколку 
на интервјуто предложениот кандидат не покаже основ-
ни познавања на прописите од областа на банкарството 
и/или финансиите и/или состојбата во банката, ќе се 
смета дека не го исполнува овој критериум.

Поседување соодветно искуство кое се оценува нај-
малку 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.

Предложениот член на управниот одбор ќе се смета 
дека има соодветна репутација доколку е чесен, компе-
тентен, работлив и дава сигурност дека со своето рабо-
тење 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-
вата 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 и на интересите на неговите доверители. 

Доколку предложеното лице за член на управен од-
бор претходно било член на орган на банката или неко-
ја друга банка се оценува дали од страна на лицето има-
ло непочитување на одредбите од Законот за банките и 
прописите донесени врз основа на тој закон и/или непо-
стапување по мерките изречени од гувернерот, со што 
биле или се загрозени стабилноста и сигурноста на бан-
ката или нејзините депоненти. 

Доколку предложеното лице за член на управен од-
бор е странско лице со искуство како член на органи на 
финансиски институции, соодветни податоци за утврду-
вање на неговото искуство и репутација можат да се по-
бараат од супервизорскиот орган на земјата од каде доа-
ѓа.

26. Врз основа на оценката од точката 25 од оваа од-
лука, гувернерот донесува решение за издавање соглас-
ност за член на управен одбор или за одбивање на бара-
њето, во роковите пропишани со Законот за банките.
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27. Народната банка може да издаде согласност за 
предложеното лице за член на управен одбор на банка-
та со пократок рок од рокот назначен во барањето, до-
колку оцени дека е потребно.

28. По издавањето на согласноста за именување на 
предложеното лице за член на управен одбор на банка-
та, банката доставува:

- решение за извршен упис на лицето во Централни-
от регистар на Република Македонија. Решението се до-
ставува во рок од пет дена по извршениот упис; 

- доказ дека лицето повеќе не е управител или член 
на орган на управување на друго правно лице, доколку 
пред издавањето на согласноста лицето извршувало та-
ква функција. Доказот се доставува во рок од пет дена 
од уписот на членот на управниот одбор во Централни-
от регистар на Република Македонија.

- доказ дека лицето засновало постојан работен од-
нос во банката како член на управен одбор.

VI. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ ПОД-
РУЖНИЦА, ФИЛИЈАЛА ИЛИ ПРЕТСТАВНИШТВО 

ВО СТРАНСТВО ИЛИ СТЕКНУВАЊЕ 
КАПИТАЛЕН ДЕЛ ВО БАНКА

Основање подружница или филијала во странство

29. Кон барањето за издавање согласност за основа-
ње подружница или филијала во странство, банката до-
ставува:

29.1. Одлука на надлежниот орган на банката за 
основање подружница, односно филијала во странство.

29.2. Елаборат за оправданоста за основање на по-
дружницата, односно филијалата во странство, во кој 
треба да бидат разработени целите, висината на капита-
лот што се вложува (доколку има вакво вложување), 
очекувањата во поглед на висината на финансискиот ре-
зултат и финансиските показатели за првите три годи-
ни од работењето на подружницата, односно филијала-
та.

29.3. Список на акционери со квалификувано учес-
тво во подружницата, доколку има вакви акционери.

29.4. 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.

29.5. Земјата во која ќе се основа подружницата, 
односно филијалата во странство, како и називот на 
надлежниот супервизорски орган.

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

29.7. Список на лицата со посебни права и одго-
ворности во подружницата, односно во филијалата во 
странство.

29.8. Податоци за постојните или планираните 
вложувања во други банки или финансиски институ-
ции во земјата или странство.

29.9. Друга документација која Народната банка 
може да ја побара при процесот на одлучување од точ-
ката 30 од оваа одлука.

30. При одлучувањето во врска со барањето за изда-
вање согласност за основање подружница или филија-
ла во странство, Народната банка го оценува влијание-
то кое ќе го има основањето на подружницата или фи-

лијалата во странство врз целокупното работење на бан-
ката, од аспект на нејзиното сигурно и стабилно работе-
ње, најмалку преку исполнувањето на следниве крите-
риуми:

- финансиската состојба на банката и нејзиното 
претходно работење даваат можност за проширување 
на работењето во странство, при што банката ќе ги по-
читува супервизорските стандарди;

- системите за внатрешна контрола и за известува-
ње и сметководство во подружницата, односно филија-
лата се соодветни и овозможуваат управувањето со ри-
зиците на ниво на банката или банкарската група чиј 
член е или ќе биде подружницата; 

- банката може да ги обезбеди сите потребни инфор-
мации и податоци за изработка на своите финансиски 
извештаи или финансиските извештаи на банкарската 
група и да воспостави систем на проверка на точноста 
и веродостојноста на добиените податоци и информа-
ции од подружницата, односно филијалата во странс-
тво;

- прописите и практиките на земјата во која се осно-
ва подружницата или филијалата укажуваат на тоа дека 
Народната 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 почитување на меѓународните принципи и стан-
дарди за соработка и размена на информациии за врше-
ње ефикасна супервизија;

- степенот на усогласеност на прописите и практики-
те на земјата во која се основа подружницата или фили-
јалата со меѓународните стандарди во доменот на фи-
нансиите, финансиското известување и сметководство, 
спречувањето перење пари и финансирање на терориз-
мот и слично, не укажува на тоа дека би можело да по-
стои висок ризик кој би ги загрозил стабилноста, сигур-
носта и репутацијата на банката, односно нејзиното ра-
ботење во согласност со прописите.

Основање претставништво во странство

31. Кон барањето за издавање согласност за основа-
ње на претставништво во странство, банката ја доставу-
ва соодветната документација од потточките 29.1, 29.5, 
29.6 и 29.7, како и Елаборат за оправданоста за основа-
ње претставништво во странство, во кој ќе бидат разра-
ботени целите и очекуваните резултати од основањето 
на претставништвото.

При одлучувањето врз основа на доставената доку-
ментација, соодветно се применуваат критериумите на-
ведени во точката 30 од оваа одлука. 

Стекнување капитален дел во банка

32. Кон барањето за издавање согласност за стекну-
вање капитален дел во друга банка, банката доставува:

32.1. Одлука на надлежен орган на банката за стек-
нување капитален дел во друга банка, заедно со образ-
ложение за целта и оправданоста на стекнувањето и по-
датоци за името и седиштето на банката во која се стек-
нува капиталниот дел.

32.2. Податок за процентот на учество во капита-
лот на банката во која се стекнува капиталниот дел.

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

32.4. Податоци за постојни или планирани вложу-
вања во други банки или финансиски институции во 
земјата или странство.

32.5. Друга документација која Народната банка 
може да ја побара при процесот на одлучување од точ-
ката 34 од оваа одлука.

33. Кон барањето за издавање согласност за стекну-
вање капитален дел во странска банка кои значат стек-
нување со учество во странската банка, покрај подато-
ците од точката 32 од оваа одлука, банката доставува и:

- 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 меѓународно 
друштво за ревизија;

- податоци за износот на сопствените средства и 
стапката 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 информати-
вен систем и системите за управување со ризиците и 
внатрешната контрола, како и за плановите за усогласу-
вање на информативните системи 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).

34. При одлучувањето во врска со барањето за изда-
вање согласност за стекнување капитален дел во друга 
банка, Народната банка го оценува влијанието кое ќе 
го има стекнувањето капитален дел во друга банка врз 
целокупното работење на банката, од аспект на нејзино-
то сигурно и стабилно работење, најмалку преку испол-
нувањето 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 управување со ризи-
ците на ниво на целата банкарска група чиј член е или 
ќе биде банката; 

- банката може да ги обезбеди сите потребни инфор-
мации и податоци за изработка на консолидирани изве-
штаи на банкарската група и да воспостави систем на 
проверка на точноста и веродостојноста на добиените 
податоци и информации од банката во која се стекнува 
капиталниот дел (во случаи кога постои банкарска гру-
па или кога врз основа на стекнувањето капитален дел 
во друга банка ќе се формира банкарска група);

- постоењето блиски врски на банката во која се 
стекнува капиталниот дел со други лица да не 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 суперви-
зорската функција и дека ќе може да оствари соработка 
со надлежниот супервизорски орган на таа земја од ас-
пект на почитување на меѓународните принципи и стан-

дарди за соработка и размена на информациии за врше-
ње ефикасна супервизија (во случај на стекнување капи-
тален дел во странска банка);

- степенот на усогласеност на прописите и практики-
те 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 кој би ги загрозил стабилноста, сигурно-
ста и репутацијата на домашната банка, односно нејзи-
ното 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 су-
первизорски орган на таа странска банка, заради разме-
на на информации и податоци и заради утврдување за-
еднички пристап за консолидирана супервизија на бан-
карската група, во согласност со одредбите на Законот 
за банките. 

35. Врз основа на оценката од точките 30, 31 и 34 
од оваа одлука, гувернерот донесува решение за издава-
ње согласност за основање подружница, филијала или 
претставништво во странство или за стекнување капита-
лен дел во друга банка или за одбивање на барањето, 
во роковите пропишани со Законот за банките.

VII. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ ИЛИ 
СТЕКНУВАЊЕ КАПИТАЛЕН ДЕЛ ВО НЕБАНКАР-
СКА ФИНАНСИСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЛИ ВО НЕФИ-
НАНСИСКА ИНСТИТУЦИЈА КОЈ ИЗНЕСУВА НАД 
10% ОД СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА БАНКАТА

36. Кон барањето за издавање согласност за основа-
ње или стекнување капитален дел во небанкарска фи-
нансиска институција или во нефинансиска институци-
ја кој изнесува над 10% од сопствените средства на бан-
ката (во понатамошниот текст: капитално вложување), 
банката доставува:

36.1. Одлука на надлежен орган на банката, заед-
но со образложение за причините, целта и оправдано-
ста на капиталното вложување.

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

36.3. Ревизорски извештај или годишна сметка на 
институцијата во која се вложува, за последните две го-
дини.

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

36.5. Податоци за органите на надзор и управува-
ње на институцијата во која се вложува.

36.6. Податоци за износот на евентуалните капи-
тални делови на институцијата во која се вложува во 
други институции.

36.7. Изјава на членовите на надзорниот одбор на 
банката, дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност, дека со вложувањето не се надминуваат 
пропишаните супервизорски стандарди.

36.8. Изјава на членовите на надзорниот одбор на 
банката, дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност, за постоење односно непостење поврза-
ност со останатите лица кои се акционери/содружници 
или лица со посебни права и одговорности во институ-
цијата во која се вложува. Во случај на постоење повр-
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заност, се даваат подетаљни податоци за поврзаните ли-
ца и начинот на поврзаност на банката со овие лица.

36.9. Друга документација што може да ја побара 
Народната банка при процесот на одлучување од точка-
та 38 од оваа одлука.

37. Доколку капиталното вложување во небанкар-
ска финансиска институција ѝ овозможува контрола на 
банката врз таа институција, покрај податоците од точ-
ката 36 од оваа одлука, банката доставува 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 ин-
ституција во која се вложува (доколку станува збор за 
вложување во странска небанкарска финансиска инсти-
туција);

- 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 воспоставува-
ње и одржување соодветни системи за управување со 
ризик, внатрешна контрола и за известување и сметко-
водство;

- податоци за начинот на обезбедување на потребни-
те информации и податоци за изработка на консолиди-
рани извештаи на банкарската група и начинот на про-
верка на точноста и веродостојноста на информациите 
и податоците добиени од небанкарската финансиска ин-
ституција.

38. При одлучувањето врз основа на доставената до-
кументација од точките 36 и 37 од оваа одлука, Народ-
ната банка го оценува влијанието кое ќе го има капитал-
ното вложување во небанкарска финансиска или нефи-
нансиска институција врз целокупното работење на 
банката, од аспект на нејзиното сигурно и стабилно ра-
ботење, најмалку преку исполнувањето на следните 
критериуми:

- финансиската состојба на банката овозможува ос-
тварување 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 управување со ризи-
ците 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 инфор-
мации и податоци за изработка на консолидирани изве-
штаи на групата и да воспостави систем за проверка на 
точноста и веродостојноста на добиените податоци и 
информации од институцијата во која се вложува (до-
колку банката е предмет на консолидирана супервизи-
ја);

- банката има соодветен систем за управување со ри-
зици, внатрешна контрола, известување и сметководство 
за идентификување, мерење, следење и контрола на 
трансакциите со институцијата во која се вложува;

- прописите и практиките на земјата во која банката 
се стекнува капитален дел укажуваат на тоа дека Народ-
ната банка ќе може ефикасно да ја врши супервизорска-
та функција и дека ќе може да оствари соработка со 
надлежниот супервизорски орган на таа земја од аспект 
на почитувањето на меѓународните принципи и стан-
дарди за соработка и размена на информациии за врше-
ње ефикасна супервизија (во случај на капитално вло-
жување во странска небанкарска финансиска институ-
ција);

- степенот на усогласеност на прописите и практики-
те на земјата во која се вложува со меѓународните стан-
дарди во доменот на финансиите, финансиското изве-
стување и сметководство, спречувањето на перење па-
ри и финансирање на тероризмот и слично, не упатува 
на можност за постоење висок ризик кој би ги загрозил 
стабилноста, сигурноста и репутацијата на банката, од-
носно нејзиното работење во согласност со прописите 
(во случај на капитално вложување во странска небан-
карска финансиска и нефинансиска институција).

При одлучувањето во врска со издавањето соглас-
ност за стекнување капитален дел во странска небанкар-
ска 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. 

39. Врз основа на оценката од точката 38 од оваа од-
лука, гувернерот донесува решение за издавање соглас-
ност за основање или стекнување капитален дел во не-
банкарска финансиска институција или во нефинанси-
ска институција, кој изнесува над 10% од сопствените 
средства на банката или носи решение за одбивање на 
барањето, во роковите пропишани со Законот за банки-
те.

VIII. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТВОРАЊЕ 
ПРЕТСТАВНИШТВО НА СТРАНСКА БАНКА

40. Кон барањето за издавање согласност за отвора-
ње претставништво на странска банка, банката доставу-
ва:

40.1. Одлука на надлежниот орган на управување 
на странската банка за отворање претставништво во Ре-
публика Македонија.

40.2. Извод од регистарот во кој е регистрирано 
седиштето на странската банка, од кој се гледа правни-
от облик и датумот на уписот, како и податоци за сопс-
твеничката структура на странската банка.

40.3. Ревизорски извештај за последната година 
изработен од страна на меѓународно друштво за ревизи-
ја.

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

40.5. Податоци за седиштето и за лицето кое ќе ра-
ководи со претставништвото.

41. По доставувањето на документацијата од точка-
та 40 од оваа одлука, подносителот на барањето е дол-
жен да ја објавува намерата за отворање претставниш-
тво во дневен весник, најмалку три дена последовател-
но, а огласот треба да содржи: име и седиште на прет-
ставништвото и активности кои ќе ги извршува. Во рок 
од пет дена од денот на објавувањето, до Народната 
банка се доставува доказ за објавениот оглас.
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42. 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.

43. По барањето за отворање претставништво на 
странска банка, гувернерот донесува решение за издава-
ње согласност или за одбивање на барањето, во рокови-
те пропишани со Законот за банките.

Во рок од петнаесет дена по извршениот упис во ре-
гистарот на претставништвата на странски лица во Ре-
публика Македонија, до Народната банка се доставува 
писмен доказ за извршениот упис. Народната банка се 
известува за промената на седиштето и лицето кое упра-
вува со претставништвото и за затворањето на претстав-
ништвото, во рок од пет работни дена од денот на на-
станатата промена.

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

44. Кон барањето за издавање согласност за проме-
на на име и седиште на банка, банката доставува пред-
лог-одлука на надзорниот одбор на банката и образло-
жение за потребата и целта на таквата измена.

45. Доколку се бара промена на седиште, кон бара-
њето од точката 44 од оваа одлука се доставуваат и по-
датоци за деловниот простор каде што ќе биде сместе-
но новото седиште (сопствен или изнајмен, локација, 
површина и слично) и за организациските единици на 
банката коишто ќе функционираат во новото седиште. 

Доколку во деловните простории каде што ќе биде 
сместено новото седиште на банката се планира да се 
извршуваат и финансиски активности за кои банката 
има добиено согласност од гувернерот, кон барањето 
се доставуваат и податоци за информативниот систем и 
техничката опременост на деловниот простор потребни 
за вршење на тие финансиски активности, наведени во 
потточката 5.4 од оваа одлука.

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.

46. Доколку се бара промена на име на банка, се 
внимава со новото име на банката да не се јави мож-
ност за забуна во однос на идентитетот на некоја од по-
стојните институции, како и забуна во однос на иденти-
тетот и обемот на активности на банката која бара изме-
на на името.

47. Кон барањето за промена на името и седиштето 
на банката, до Народната банка се поднесува и барање 
за измена на статутот на банката, во делот на името и 
седиштето заедно со документацијата предвидена во 
точката 2 од оваа одлука.

48. По барањето за промена на име и седиште на 
банка, гувернерот донесува решение за издавање сог-
ласност или за одбивање на барањето, во роковите про-
пишани со Законот за банките.

Промената на името и/или седиштето на банката се 
објавува во дневен весник, најмалку три дена последо-
вателно. Доказ за објавениот оглас се доставува до На-
родната банка, најдоцна во рок од пет дена од денот на 
неговото објавување во дневен весник.

X. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ 
АКЦИИ ВО БАНКА, ЧИЈ КУМУЛАТИВЕН НОМИНА-
ЛЕН 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

49. 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 вкуп-
ниот број акции, односно од вкупниот број издадени ак-
ции со право на глас во банката (во понатамошниот 
текст: стекнување акции во банка), е должно кон бара-
њето за издавање согласност да достави:

49.1. Податоци за бројот на акциите кои лицето 
има намера да ги стекне, за бројот на акциите кои лице-
то можеби веќе ги поседува во таа банка, како и подато-
ци за процентот на учество во почетниот капитал на 
банката пред и по стекнувањето на акциите.

49.2. Соодветната документација предвидена во 
потточката 2.6 и точките 3, 9 и 10 од Одлуката за изда-
вање дозволи на банка.

49.3. Пополнет прашалник за стекнување акции 
во банка (образец 3 или 4). Потписот на лицето кое го 
пополнило прашалникот треба да биде заверен кај овла-
стено лице (нотар). При пополнувањето на прашални-
кот, потребно е точно и во целост да се даде одговор на 
секое од прашањата.

49.4. Друга документација која Народната банка 
може да ја побара при процесот на одлучување од точ-
ката 51 од оваа одлука.

50. Кон барањето за издавање согласност, лицето 
кое има намера да стекне акции, чиј кумулативен номи-
нален износ изнесува најмалку 33% од вкупниот број 
акции, односно од вкупниот број издадени акции со 
право на глас, покрај документацијата од точката 49 од 
оваа одлука, доставува и:

- стратегиски деловен план кој треба да ги содржи 
очекуваните цели, насоки и перспективи на банката, ка-
ко и можни предлози за проширување и унапредување 
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 бан-
ката.

51. При одлучувањето врз основа на доставената до-
кументација од точките 49 и 50 од оваа одлука, се оце-
нува дали лицето кое има намера да стекне акции во 
банката ги исполнува критериумите пропишани со За-
конот за банките, со што ќе се озвозможи банката да би-
де организирана и способна да работи согласно со про-
писите и пропишаните супервизорски стандарди, нај-
малку преку:

- утврдување на идентитетот на лицето кое има на-
мера да стекне акции во банката, лицата поврзани со не-
го 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 банката ќе се смета дека има соодветна репу-
тација доколку е чесно, компетентно, работливо и дава 
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сигурност дека со своето работење нема да ја загрози 
стабилноста и сигурноста на банката и нема да го нару-
ши нејзиниот углед и доверба. Тоа подразбира дека за 
ова лице нема доказ за негова претходна вклученост во 
деловно работење или активности кои значеле непочи-
тување на прописите и деловните практики и процеду-
ри, нарушување или загрозување на интересите на прав-
ното лице каде што работело или работи и на интереси-
те на неговите доверители, непочитување на одредбите 
од Законот за банките и прописите донесени врз основа 
на тој закон и/или непостапување по мерките изречени 
од гувернерот, со што биле или се загрозени стабилно-
ста и сигурноста на банка или нејзините депоненти. До-
колку ова лице е странско лице со искуство како член на 
органи на финансиски институции или нивен акционер, 
соодветни податоци за утврдување на неговата репутаци-
ја можат да се побараат од надлежниот супервизорски 
орган на земјата од каде доаѓа;

- оценка на прописите и практиките на земјата од ка-
де доаѓа лицето кое има намера да стекне акции во бан-
ката, во поглед на тоа дали Народната банка ќе може 
ефикасно да ја врши супервизорската функција и дали 
ќе може да оствари соработка со надлежниот суперви-
зорски орган на таа земја, од аспект на почитувањето 
на меѓународните принципи и стандарди за соработка 
и размена на информациии за вршење ефикасна супер-
визија (ако се работи за странско лице кое има намера 
да стекне акции во банката);

- утврдување дали 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, финанси-
ското известување и сметководство, спречувањето пере-
ње пари и финансирање на тероризмот и слично, не 
упатува на можноста за постоење висок ризик кој би ги 
загрозил стабилноста, сигурноста и репутацијата на 
банката, односно нејзиното работење во согласност со 
прописите (ако се работи за странско лице кое има на-
мера да стекне акции во банката).

- утврдување дали во барањето постојат недоследно-
сти кои не можат да бидат објаснети.

При одлучување врз основа на доставената докумен-
тацијата од точката 50 од оваа одлука се оценува и мож-
носта за поддршка на планираниот раст на сопствените 
средства на банката.

52. Во однос на барањето за издавање согласност за 
стекнување акции во банка коешто лицето ги стекнува 
врз основа на одлука на надлежен орган во согласност 
со закон, документацијата што треба да ја достави ова 
лице и постапката за оценка, соодветно се применуваат 
одредбите од точките 49, 50 и 51 од оваа одлука.

53. По барањето од точките 49 и 52 од оваа одлука, 
гувернерот донесува решение за издавање согласност 
или за одбивање на барањето, во роковите пропишани 
со Законот за банките.
XI. ФОРМА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈАТА И ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ 
ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА

54. Кон барањата за издавање согласности од точка-
та 1 од оваа одлука, банката доставува податоци за ов-
ластено лице за контакт со Народната банка (име и пре-
зиме, телефонски број, број на телефакс, адреса на еле-
ктронска пошта) и доказ за платен надоместок за разг-
ледување на барањата.

55. Документацијата која се доставува кон барањето 
за издавање на согласностите од точката 1 од оваа одлу-
ка, 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. Доколку 
документот што треба да се достави е на друг јазик, заед-
но со оригиналот се доставува и превод на македонски ја-
зик, заверен од овластен судски преведувач.

56. Сите потврди, изјави и прашалници кои се дел 
од документацијата која се доставува кон барањето за 
издавање согласности од точката 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. Сите од-
луки кои се дел од документацијата не смеат да бидат 
постари од шест месеци пред денот на поднесувањето 
на барањето, освен одлуките донесени од собранието 
на акционери кои не смеат да бидат постари од една го-
дина пред датумот на поднесување на барањето.

Доколку законодавството на земјата од која доаѓа 
странското лице кое поднесува барањето за согласност 
од точката 1 од оваа одлука, или законодавството на 
земјата во која работело тоа лице најмалку пет години 
пред да го поднесе барањето за согласност од точката 1 
од оваа одлука поинаку ја регулира материјата во врска 
со документацијата којашто се доставува кон барање-
то, должно е да приложи:

- извадок од соодветниот пропис на странската зем-
ја или

- правно мислење од независен адвокат којшто не е 
ангажиран од соодветната банка или лице поврзано со 
банката, при што кон мислењето се доставува и доку-
мент со кој ќе се потврди дека станува збор за овластен 
адвокат во странската земја.

57. Народната банка разгледува барање за издавање 
согласност од точката 1 од оваа одлука со комплетна 
документација. Под комплетна документација се по-
дразбира документацијата пропишана со оваа одлука, 
документацијата која дополнително е побарана од гу-
вернерот на Народната банка, како и соодветните доку-
менти, податоци и информации кои треба да се добијат 
од надлежни домашни и странски институции за одлу-
чување по барањето.

При разгледување на барањето, Народната банка мо-
же да ја користи и документацијата со која располага таа 
за соодветната банка, правното или физичкото лице.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

58. Одредбите од оваа одлука соодветно се примену-
ваат и на штедилниците во Република Македонија. 

59. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

60. На постапките започнати пред влегувањето во 
сила на оваа одлука, ќе се применуваат одредбите кои-
што важеле на денот на поднесувањето на барањето за 
добивање претходна согласност до Народната банка. 

61. На денот на влегување во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за издавање согласности 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/07, 
134/07, 139/08 и 24/11). 

О бр. 02-15/V-2/2013 Гувернер и претседавач
10  мај 2013 година на Советот на Народната банка

Скопје на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
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1540.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) 
и член 18 став 5 од Законот за банките („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 
26/13), Советот на Народната банка на Република Маке-
донија, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 

НА УТВРДУВАЊЕ ПОВРЗАНИ ЛИЦА

1. Во Одлуката за начинот на утврдување поврзани 
лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/08), во точка 2 став 1 алинеја 1 зборовите: „учество 
или“ се бришат.

2. Во точка 3, ставот 1 се менува и гласи: 
„Индиректна контрола претставува контрола во ка-

питалот или во правата на глас на правното лице оства-
рено од лице, преку друго лице, коешто има директна 
контрола во правното лице.

Во став 2 алинеја 1, зборовите: „индиректно учес-
тво или“ се заменуваат со зборот: „индиректна“.

Во алинеја 2, зборовите: „директно учество или“ се 
заменуваат со зборот: „директна“.

Во ставот 3, зборовите: „учество или“ се бришат.
3. Во точка 7 став 2 алинеја 1, зборовите: „или учес-

тво“ се бришат. 
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

О бр. 02-15/V-3/2013 Гувернер и претседавач
10  мај 2013 година на Советот на Народната банка

Скопје на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

__________
1541.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) 
и член 68 став 1 точка 1 и член 69 став 2 од Законот за 
банките („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот на Народната 
банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

1. Во Одлуката за управување со кредитниот ризик 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/08, 
31/09, 91/11 и 127/12), во точката 12 став 1 потточка г) 
став 2, по зборот: „тендер“ се додаваат зборовите: „или 
доколку станува збор за изложеност кон друга банка, 
врз основа на тековни сметки во странска валута во 
странство“. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

О бр. 02-15/V-4/2013 Гувернер и претседавач
10  мај 2013 година на Советот на Народната банка

Скопје на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

1542.
Врз основа член 47 став 1 точка 6 од Законот за На-

родната банка на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) и 
член 27 став 1 од Законот за девизното работење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 
49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11), Советот на 
Народната банка на Република Македонија, донесе  

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ РЕ-
ЗИДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ВРШАТ НАПЛАТА И 
ПЛАЌАЊЕ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ 

ВО ТРАНСАКЦИИТЕ СО НЕРЕЗИДЕНТИ

1. Во Одлуката за условите и начинот под кои рези-
дентите можат да вршат наплата и плаќање во ефектив-
ни странски пари во трансакциите со нерезиденти 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/06 
и 42/11), во точка 3 став 1 потточка ж), точката на кра-
јот од реченицата се заменува со точка и запирка.

По потточката ж) се додава нова потточка з) која-
што гласи: 

„з) продавање стоки услуги на физички лица во про-
давница лоцирана во меѓуграничниот простор на аеро-
дромот или меѓу царинските испостави на влез и излез 
во Република Македонија.“

2. Во точка 4 став 1, зборовите: „потточка б), г) и 
ѓ)“ се заменуваат со зборовите: „б), г), ѓ) и з)“.

3. Во точка 8 став 1 потточка б), алинејата 2 се мену-
ва и гласи:

„- за услугите дадени во меѓународниот транспорт - 
фактура за извршена услуга или склучен договор за да-
вање услуга на нерезидент, како и извод од Трговскиот 
регистар којшто треба да биде издаден со датум не по-
стар од 1 година, во кој е наведено дека трговското 
друштво има дејност за вршење работи на меѓународен 
транспорт.“ 

Во потточка ж) алинеја 2, точката на крајот од рече-
ницата се заменува со точка и запирка.

По потточката ж), се додава нова потточка з) која-
што гласи: 

„з) за вршење на активностите од точка 3 став 1 пот-
точка з):

- записник склучен меѓу надлежната царинска испо-
става и резидентот во чиј состав ќе работи продавница-
та, за уредување на начинот на снабдување на продав-
ницата со стоки, асортиманот на стоките коишто ќе се 
продаваат и нивната контрола и евиденција“.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

О бр. 02-15/V-5/2013 Гувернер и претседавач
10  мај 2013 година на Советот на Народната банка

Скопје на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1543.
Врз основа на  член. 40 ст.2 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),  
член 9, член. 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Зако-
нот за Советот на јавните обнвинители на Република 
Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Со-
ветот на јавните обвинители на Република Македонија, 
нa дваесет и седма седница одржана на 15.5.2013 годи-
на, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН  ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА 
ОСНОВНОТО  ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОП-
ЈЕ  И ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОСНОВНОТО

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ

I
За  Основен јавен обвинител на Основното  јавно об-

винителство Скопје  се избира: 
1. Гордана Ѓешкоска.

                      
II

За  јавен обвинител во Основното јавно обвинител-
ство Скопје  се избираат: 

1. Јасмина Костеска Здравеска.
                           

III
Оваа одлука влегува во сила на ден 15.5.2013 годи-

на, а ќе се објави во “Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

СОИ. бр. 3/13 Совет на јавните обвинители
15 мај 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

__________

АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА 
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР

1544.
Врз основа на член 18 став 5 и член 103 став 1 али-

неи 2 и 3 од Законот за железничкиот систем („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 
80/12 и 155/12), Управниот одбор на Агенцијата за регу-
лирање на железничкиот сектор донесе

Р Е Г И С Т АР
НА ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВЕН ЖЕЛЕЗНИЧ-
КИ ПРЕВОЗ ИЗДАДЕНИ ОД НАДЛЕЖНИ ОРГА-

НИ НА ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Член 1
Со овој регистар се пропишуваат формата и содржи-

ната на Регистарот на дозволи за вршење на јавен же-
лезнички превоз издадени од надлежни органи на земји 
членки на Европската унија.

Член 2
На територијата на Република Македонија се приз-

наваат дозволи издадени на превозници од надлежни 
органи на земји членки на Европската унија.

Член 3
Превозниците од член (2) на овој регистар, покрај 

дозволата за вршење јавен железнички превоз, должни 
се до Агенцијата да достават полиса за осигурување за 
одговорност од вршење дејност валидна за територија-
та на Република Македонија и изјава со која се гаранти-
ра покривање на штета во случај на несреќа.

Член 4
Документите од член (3) на овој регистар се долж-

ни да ги достават до Агенцијата во оригинал или копи-
ја заверена на нотар.

Член 5
Агенцијата врз основа на поднесените документи 

од член (4) на овој регистар издава потврда.

Член 6
 (1) Регистарот од став (1) на овој член се води во 

форма на книга со димензии 420x297 мм, изработена 
во тврди корици и нумерирани внатрешни страни во бе-
ла боја. На предната страна на регистарот отпечатен е 
назив: “Регистарот на дозволи за вршење на јавен же-
лезнички превоз издадени од надлежни органи на земји 
членки на Европската унија”.

(2) Регистарот содржи: 
- рубрика: реден број; 
- рубрика: земја;
- рубрика: железнички превозник (назив, седиште и 

единствен даночен број);
- рубрика: број на национална дозвола;
- рубрика: историјат (нова или обновена дозвола);
- рубрика: датум на издавање на дозволата;
- рубрика: вид на превоз (патнички или товарен);
-рубрика: полиса за осигурување за одговорност од 

вршење дејност валидна за територијата на Република 
Македонија;

- рубрика: изјава со која се гарантира покривање на 
штета во случај на несреќа;

- рубрика:датум на издавање  на потврда од Агенци-
јата.

(3) Регистарот од став (1) на овој член се води во пи-
шана и електронска форма, хронолошки според приме-
ните барања и се води за секоја година посебно.

(4) Формата и содржината на регистарот е дадена 
во Прилог 1, кој е составен дел на овој регистар.

Член 7
Овој регистар влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

Бр. 01 – 195/1
Агенција за регулирање на же-

лезничкиот сектор
26 април 2013 година Претседател на Управен одбор,

Скопје Силвана Мојсовска, с.р.
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