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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА                     
ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.26 од 20.02.2013 година) 

Член 1 

Во Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ број 67/2007, 
90/2009 и 67/10), во членот 1 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 
зборовите: „и директното вршење на финансиски активности од банки од земји членки 
на Европската унија.“ 

Член 2 

Во членот 2 точката 2 се менува и гласи:  
“„Поштенска банка“ е правно лице основано согласно со одредбите од овој закон во 
кое Република Македонија има златна акција, се до целосната приватизација на 
Поштенската банка;“. 

Во точката 7 алинеја 1 зборовите: „учество или“ се бришат. 

По точката 13 се додава нова точка 13-а, која гласи:  
“13-а. „Земја домаќин“ е земја членка на Европската унија која не е матична земја, а во 
која банка од друга земја членка врши финансиски активности преку филијала или 
директно;“. 

Точката 19 се менува и гласи:  
“„Помошни банкарски услуги“ се услуги на управување со недвижности, управување и 
водење на информативниот систем или системот за обработка на податоци или други 
слични услуги што се сметаат како помошни активности на финансиските активностите 
што ги вршат една или повеќе банки;“. 

По точката 19 се додава нова точка 19-а, која гласи:  
“19-а. „Друштво за помошни банкарски услуги“ е друштво чијашто основна дејност е 
вршење една или повеќе помошни банкарски услуги;“. 

Во точката 23 сврзниците „и/или“ се заменуваат со зборовите: „или заедно со каматата 
и“. 

Во точката 34 по зборот „банка“ се додаваат зборовите: „или штедилница“. 

Во точката 36 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка. 

Во точката 37 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка. 

По точката 37 се додаваат три нови точки 38, 39 и 40, кои гласат:  
“38. „Кредит во крајна инстанца“ е кредит што го одобрува Народната банка на 
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Република Македонија на банка согласно со Законот за Народната банка на Република 
Македонија;  
39. „Договор за кредит во крајна инстанца“ е договор склучен меѓу Народната банка на 
Република Македонија и банка, со кој Народната банка на Република Македонија на 
банката и одобрува кредит во крајна инстанца, а банката го осигурува кредитот во 
крајна инстанца со инструменти за обезбедување и  
40. „Трансакции со поврзани лица со банката“ се трансакции со лица поврзани со 
банката коишто произлегуваат од билансни и вонбилансни побарувања на банката, 
склучени договори за услуги, купување и продажба на актива, договори за изведување 
градежни работи, договори за закуп, користење позајмици и субординирани и 
хибридни инструменти, како и отпис врз основа на трансакции со поврзани лица со 
банката.“ 

Член 3 

Во членот 3 точка 3 по зборот „филијала“ се додаваат зборовите: „или е овластена 
директно да врши финансиски активности“. 

Член 4 

Во членот 5 по зборот „унија“ се додаваат зборовите: „или не вршат финансиски 
активности согласно со одредбите од Главата VI-а од овој закон“. 

Член 5 

Во членот 7 став (1) точка 12 заградата и зборовите во заградата „меници, чекови, 
сертификати за депозит“ се бришат. 

Точките 16 и 17 се менуваат и гласат:  
„16) управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или 
инвестициско советување на клиенти;  
17) давање на услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски фондови;“. 

Во точката 18 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“. 

По точката 18 се додаваат две нови точки 18-а и 18-б, кои гласат:  
„18-а) чување на хартии од вредност за клиенти;  
18-б) советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната 
стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или 
припојување на правни лица;“. 

Во точката 19 зборовите: „посредување во“ се бришат. 

Член 6 

Членот 8 се брише. 

Член 7 
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Во членот 9 ставот (2) се менува и гласи:  
„Република Македонија го задржува правото од златната акција до целосна 
приватизација на Поштенската банка.“ 

Член 8 

Во членот 13 став (2) точка 2 зборот „односно“ се заменува со сврзникот „или“. 

По точката 2 се додава нова точка 2-а, која гласи:  
„2-а) кое за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните 
финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената 
должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на 
фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со 
невистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик е осудено со 
правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, се додека 
траат правните последици од пресудата;“. 

Член 9 

Во членот 14 став (4) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 
зборовите: „за недозволеност за пребивање на побарувањата на акционерот од 
банката со уплати на акции во банката и за употреба на општата резерва за 
дополнување на дивидендата.“ 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:  
„(5) Почетниот капитал и сите натамошни зголемувања на почетниот капитал не може 
да се намалуваат преку враќање на уплатените влогови на акционерите.“ 

Член 10 

Во членот 17 став (1) по точката 5 се додава нова точка 5-а, која гласи:  
„5-а) потврда од Управата за јавни приходи или, за странски лица, потврда од 
соодветна институција за редовно плаќање на даноци и придонеси;“. 

Член 11 

Во членот 24 став (4) зборовите: „по донесувањето“ се заменуваат со зборовите: „по 
влегувањето во сила“. 

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:  
„(6) Членовите на управниот одбор и членовите на надзорниот одбор на банка се 
запишуваат во Трговскиот регистар што се води во Централниот регистар на Република 
Македонија. Централниот регистар ќе го избрише членот на управниот или 
надзорниот одбор врз основа на писмено барање и известување од банката за 
истечена или повлечена согласност за именување на лицето, односно за неиздадена 
согласност за повторно именување на истото лице за член на управниот или 
надзорниот одбор.“ 
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Член 12 

Во членот 27 точка 2 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и 
запирка. 

Во точката 3 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава 
нова точка 4, која гласи:  
„4) листа на банки од земји членки на Европската унија кои директно вршат 
финансиски активности во Република Македонија која задолжително содржи име и 
седиште на матичната банка.‘‘ 

Член 13 

По Главата VI се додава нова Глава „VI-а Директно вршење на финансиски активности 
од банки од земји членки на Европската унија“ со пет нови члена 56-а, 56-б, 56-в, 56-г и 
56-д, кои гласат: 

„VI-а Директно вршење на финансиски активности  
од банки од земји членки на Европската унија 

Член 56-а 

Во смисла на овој закон, се смета дека банка од земја членка директно врши 
финансиски активности во друга земја членка, во која нема основано филијала и ако:  
1) на територијата на таа земја членка склучува правни договори чиј предмет е една 
или повеќе финансиски активности од членот 7 од овој закон или  
2) на територијата на таа земја членка врши финансиски активности преку свои 
претставници, агенти или на друг начин за физичко или правно лице со живеалиште, 
постојано место на живеење или седиште во таа земја членка. 

Член 56-б 

(1) Банка со седиште во Република Македонија која има намера директно да врши 
финансиски активности во друга земја членка е должна претходно да ја извести 
Народната банка и да наведе во која земја членка има намера директно да врши 
финансиски активности. 

(2) Заедно со известувањето од ставот (1) на овој член, банката е должна да достави 
листа на финансиски активности кои има намера да ги врши во земјата членка и 
бизнис план за првите три финансиски години. 

(3) Во рок од еден месец од денот на приемот на известувањето од ставот (1) на овој 
член, Народната банка го доставува известувањето до надлежниот супервизорски 
орган на земјата членка домаќин и за тоа ја известува банката. 

(4) Банката може да почне директно да врши финансиски активности наведени во 
листата од ставот (2) на овој член од денот на приемот на известувањето од ставот (3) 
на овој член. 
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Член 56-в 

(1) Банка од друга земја членка може да почне директно да врши финансиски 
активности во Република Македонија од денот кога Народната банка ќе добие 
известување за тоа од надлежниот супервизорски орган на земјата членка, заедно со 
листа на услуги кои банката има намера да ги обезбедува во Република Македонија. 

(2) Банката од ставот (1) на овој член е должна да ја извести Народната банка за секоја 
планирана промена во врска со податоците од известувањето од ставот (1) на овој 
член, најмалку во рок од еден месец пред да настане промената. 

Член 56-г 

Депозитите на банката која е овластена директно да врши финансиски активности во 
Република Македонија се вклучени во шемата за гарантирање на депозити на 
матичната земја. 

Член 56-д 

(1) Ако банката која директно врши финансиски активности во Република Македонија 
не постапува согласно со одредбите од овој закон, гувернерот со решение бара 
банката во определен рок да ги надмине незаконитостите. 

(2) Ако банката не постапи согласно со решението од ставот (1) на овој член, 
Народната банка го известува надлежниот орган на матичната земја кој треба да 
преземе мерки спрема банката и да ја извести Народната банка за видот на 
преземените мерки. 

(3) Ако по добивањето на известувањето од ставот (2) на овој член, надлежниот орган 
на матичната земја не преземе мерки спрема банката или, и покрај преземените 
мерки, банката не ги надмине незаконитостите, гувернерот со решение презема мерки 
за спречување на незаконитостите или на банката и забранува директно да врши 
финансиски активности во Република Македонија. 

(4) Пред да ги преземе мерките од ставот (3) на овој член Народната банка го 
известува надлежниот орган на матичната земја за видот на мерките и причините 
поради кои планира да ги преземе тие мерки. 

(5) По исклучок од ставовите (2) и (4) на овој член, а заради заштита на интересите на 
депонентите Народната банка може, без претходно известување на надлежниот орган 
на матичната земја спрема банката која директно врши финансиски активности во 
Република Македонија, да преземе мерки за спречување на незаконитостите или да и 
забрани вршење на финансиски активности во Република Македонија. 

(6) За случајот од ставот (5) на овој член Народната банка, во најкраток можен рок, го 
известува надлежниот орган на матичната земја.“ 

Член 14 
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Во членот 61 став (1) точка 8 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка. 

Во точката 9 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава 
нова точка 10, која гласи:  
„10) авансна исплата на дивиденда.“ 

Во ставот (2) броевите “1, 4, 5, 6, 7, 8 и 9“ се заменуваат со броевите “1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 
10“. 

Член 15 

Во членот 64 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  
"(4) Во методологијата од ставот (3) на овој член, Советот на Народната банка ги 
пропишува пристапите кои може да ги користи банката при утврдувањето на 
адекватноста на капиталот, условите под кои можат да се користат одделните 
пристапи, пристапите за кои е потребна претходна согласност од гувернерот на 
Народната банка и начинот на издавање на таа согласност, условите под кои можат да 
се користат кредитни рејтинзи и начинот на признавање на надворешна институција за 
процена на кредитниот ризик од гувернерот на Народната банка за целите на 
утврдување на адекватноста на капиталот.“ 

Член 16 

Во членот 65 ставот (2) се менува и гласи:  
„Гувернерот може да пропише повисока стапка од пропишаната во ставот (1) на овој 
член за банка или сите банки во земјата, доколку е тоа потребно поради природата, 
видот и обемот на активностите што ги врши банката и ризиците на кои е изложена 
како резултат на тие активности или доколку е тоа потребно поради пазарните и 
макроекономските услови во кои работат банките во земјата.“ 

Член 17 

Во членот 66 став (2) точката 3 се менува и гласи:  
"ризик на каматни стапки од портфолио на банкарски активности, валутен ризик и 
пазарен ризик;". 

Во точката 4 точката и запирката се заменуваат со сврзникот „и“. 

Во точката 5 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка. 

Точката 6 се брише. 

Член 18 

Во членот 68 став (1) точка 2 зборовите: „и други пазарни ризици“ се бришат. 
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По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:  
„3) методологија за управување со ризик на каматни стапки од портфолио на 
банкарски активности;“. 

Точките 3, 4 и 5 стануваат точки 4, 5 и 6. 

Ставот (2) се брише. 

Член 19 

Во членот 71 ставот (6) се менува и гласи:  
„Кредитите и други облици на изложеност на банката спрема лицата од ставовите (2), 
(3) и (4) на овој член на износ над 3.000.000 денари се одобруваат врз основа на 
одлука на надзорниот одбор на банката.“ 

Член 20 

Во членот 78 став (5) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: "освен во друштво за помошни банкарски услуги.“ 

Член 21 

Во членот 83 став (2) по точката 2 се додава нова точка 2-а, која гласи:  
„2-а) кое за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните 
финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената 
должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на 
фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со 
невистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик е осудено со 
правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, се додека 
траат правните последици од пресудата;“. 

Во точката 4 зборот „односно“ се заменува со сврзникот „или“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  
„(4) По исклучок од ставовите (2) точка 7 и (3) на овој член лице, кое е член на 
надзорен орган на подредено лице на банка, може да биде член на надзорниот одбор, 
одборот за управување со ризици, одборот за ревизија и управниот одбор на таа 
банка.“ 

Член 22 

Во членот 85 по зборот „патник“ се додаваат зборовите: „и постапка за одобрување на 
зделка со заинтересирана страна“. 

Член 23 

Во членот 89 став (3) точка 18 износот „1.000.000“ се заменува со износот „3.000.000“. 
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Член 24 

Во членот 92 ставот (3) се менува и гласи:  
„Член на управен одбор на банка, покрај лицето од членот 83 ставови (2) и (3) од овој 
закон, не може да биде и лице кое е член на орган на управување на кое било друго 
домашно или странско трговско друштво.“ 

Член 25 

Во членот 102 став (4) зборот „форма“ се заменува со зборот „формата“. 

Во ставот (5) зборовите: „полугодишен и годишен“ се бришат. 

Член 26 

Членот 103 се менува и гласи:  
„(1) Советот на Народната банка ги пропишува:  
1) сметковниот (контниот) план за банките;  
2) видовите и содржината на финансиските извештаи на банките и белешките кон тие 
извештаи и  
3) методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за 
подготовка на финансиските извештаи. 

(2) За потребите на супервизијата, гувернерот може да пропише и дополнителни 
сметководствени насоки, податоци и извештаи коишто банката е должна да ги 
доставува до Народната банка.“ 

Член 27 

Во членот 105 став (2) точка 3 зборот „три“ се заменува со зборот „две“. 

Член 28 

Членот 106 се менува и гласи:  
„(1) Ревизијата се врши на:  
- годишните финансиски извештаи на банката и  
- работењето на банката. 

(2) Ревизијата на годишните финансиски извештаи на банката претставува оцена на 
годишните финансиски извештаи на банката, согласно со членовите 103 и 104 од овој 
закон. 

(3) Со ревизијата на работењето на банката се опфаќа најмалку:  
1) процесот на интерно утврдување и оцена на потребната адекватност на капиталот 
на банката;  
2) системите на банката за управување со ризиците;  
3) функционирањето на системите на внатрешна контрола и извршувањето на 
функцијата на внатрешна ревизија;  
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4) сигурноста на информативниот систем;  
5) точноста и комплетноста на извештаите што банката ги доставува до Народната 
банка за потребите на супервизијата;  
6) усогласеноста на работењето на банката со прописите;  
7) податоците коишто банката е должна да ги објави и  
8) системот на банката за спречување на перење пари. 

(4) Содржината на ревизијата на годишните финансиски извештаи и на работењето на 
банката подетално ги пропишува Советот на Народната банка, во согласност со 
меѓународните стандарди.“ 

Член 29 

Членот 108 се менува и гласи:  
„(1) Друштвото за ревизија е должно извештајот за извршената ревизија на годишните 
финансиски извештаи истовремено да ги достави до надзорниот одбор, Народната 
банка и Министерството за финансии и тоа најдоцна до 30 април во тековната година 
за претходната календарска година. Друштвото за ревизија е должно, заедно со 
извештајот за извршената ревизија на годишните финансиски извештаи, до 
надзорниот одбор и до Народната банка да го достави и извештајот за извршената 
ревизија на работењето на банката. 

(2) Народната банка може од друштвото за ревизија да побара дополнителни 
објаснувања и податоци во врска со извршената ревизија. 

(3) Друштвото за ревизија е должно на барање на Народната банка да и ги направи 
достапни работните материјали од ревизијата на банка. 

(4) Гувернерот нема да ги прифати извештајот за извршената ревизија на годишните 
финансиски извештаи и извештајот за извршената ревизија на работењето на банката 
ако утврди дека не се темелат врз објективни факти за финансиската состојба во 
банката, доколку не се изработени во согласност со членот 106 од овој закон и/или 
друштвото за ревизија при вршење на ревизијата не постапувало согласно со 
пропишаните стандарди и процедури. 

(5) Доколку гувернерот не ги прифати извештаите од ставот (1) на овој член за 
извршената ревизија, за тоа ги известува банката, Министерството за финансии и 
Институтот за овластени ревизори во рок од 45 дена од добивањето на извештајот. 

(6) Во случаите од ставот (4) на овој член гувернерот бара од банката да назначи друго 
друштво за ревизија кое ќе изготви нов извештај. 

(7) Сите трошоци настанати во врска со назначување на друго друштво за ревизија 
согласно со ставот (6) на овој член ги поднесува банката.“ 

Член 30 
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Членот 109 се менува и гласи:  
„Во случаите од членот 105 став (2) или членот 108 став (4) од овој закон, гувернерот во 
следните три години нема да прифати извештај за извршена ревизија изготвен од тоа 
друштво за ревизија.“ 

Член 31 

Во членот 112 став (3) точка 1 по зборовите: „барање на“ се додаваат зборовите: 
„јавното обвинителство или“. 

Во точката 8 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 9, 
која гласи:  
„9) податоците се соопштуваат за потребите на управување со кредитниот ризик на 
други членки на банкарска група или на банкарска група чие матично лице е со 
седиште надвор од Република Македонија, а чија членка е банката и“. 

Точката 9 станува точка 10. 

Член 32 

Во членот 128 зборовите: „услуги на банка“ се заменуваат со зборовите: „банкарски 
услуги“. 

Член 33 

Членот 129 се менува и гласи:  
„(1) Доколку Народната банка или орган овластен за вршење на инспекциски надзор 
согласно со закон имаат сознанија дека правни и физички лица вршат работи 
спротивно на членот 5 од овој закон, веднаш ја известуваат Управата за финансиска 
полиција. 

(2) Управата за финансиска полиција е должна веднаш по добивањето на 
известувањето од ставот (1) на овој член да изврши контрола на работењето на лицата 
кои вршат работи спротивно на членот 5 од овој закон и да преземе мерки во рамките 
на своите надлежности.“ 

Член 34 

Членот 130 се менува и гласи:  
„Управата за финансиска полиција со решение ќе определи рок во кој лицето кое 
постапува спротивно на членот 4 став (1) од овој закон е должно да изврши промена 
на името. Доколку во утврдениот рок не го промени името, Управата за финансиска 
полиција веднаш ќе поднесе барање за бришење на тие зборови од името во 
регистарот во кој се запишани.“ 

Член 35 
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Во членот 132 став (1) точка 7 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 
зборовите: „и финансирање на тероризам“. 

Член 36 

Во членот 133 став (1) во воведната реченица зборовите: „со што се доведува во 
опасност сигурноста и стабилноста“ се бришат. 

Во точката 1 по зборот „банката“ се додаваат зборовите: „или на банкарскиот систем“. 

Во ставот (2) точка 2 по алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:  
„- постигне и одржува построги супервизорски стандарди од стандардите утврдени во 
членовите 70, 71, 72, 73 и 74 од овој закон,“. 

Член 37 

Во членот 137 став (3) зборовите: „ќе утврди“ се заменуваат со зборовите: „донесува 
решение со кое утврдува“. 

Ставот (4) се менува и гласи:  
„Доколку во периодот по донесувањето на решението од ставот (3) на овој член до 
продажбата на акциите банката исплатила дивиденда на останатите акционери, 
дивидендата за акционерот за кој со решението од ставот (3) на овој член е утврдено 
дека нема право на исплата на дивиденда, се распределува во општата резерва на 
банката.“ 

Член 38 

Членот 138 се менува и гласи:  
„(1) Продажбата на акциите од членот 137 став (3) од овој закон ја спроведува лице 
овластено од гувернерот, по пат на јавна берзанска аукција, согласно со правилата на 
овластена берза одобрени од Комисијата за хартии од вредност. 

(2) Лицето од ставот (1) на овој член е должно во рок од осум дена од денот на 
донесувањето на решението од членот 137 став (3) од овој закон да го објави датумот 
на одржување на една или повеќе јавни берзански аукции во „Службен весник на 
Република Македонија“, во најмалку два дневни весници и на интернет страницата на 
Народната банка. 

(3) Во објавата од ставовите (2) и (8) на овој член лицето од ставот (1) на овој член ги 
наведува:  
1) почетната цена по која ќе се понудат акциите за продажба на датумот на кој ќе се 
одржи првата јавна берзанска аукција;  
2) датумот/датумите на одржување на една или повеќе јавни берзански аукции;  
3) условите потребни за стекнување со својство акционер со квалификувано учество во 
банка пропишани со овој закон и рок за доставување на барањето со потребната 
документација за добивање согласност за стекнување со акции, доколку се продаваат 
акции кои значат квалификувано учество во банка и  



База на закони www.pravdiko.mk 
 

12 |  С т р а н и ц а
 

4) обврската за поднесување во Народната банка писмена изјава од заинтересираните 
лица дека ќе ги уплатат средствата за купување на акциите и рок за поднесување на 
изјавата. 

(4) Во случаите кога се продаваат акции кои значат квалификувано учество во банка, на 
јавната берзанска аукција можат да учествуваат само лица кои добиле претходна 
согласност од гувернерот за исполнување на условите потребни за стекнување со 
својство на акционер со квалификувано учество во банка согласно со одредбите од 
овој закон и кои во Народната банка поднеле писмена изјава дека ќе ги уплатат 
средствата за купување на акции, а кога се продаваат акции кои не значат 
квалификувано учество во банката, на јавната берзанска аукција можат да учествуваат 
само лица кои во Народната банка поднеле писмена изјава дека ќе ги уплатат 
средствата за купување на акции. 

(5) По барањето за издавање на согласност за стекнување акции со квалификувано 
учество, гувернерот одлучува во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на 
барањето. 

(6) Почетната цена на акциите е:  
1) просек на официјална дневна просечна цена на акциите во последните три месеци 
пред денот на донесувањето на решението од членот 137 став (3) од овој закон или  
2) книговодствената вредност на акциите, доколку во последните три месеци пред 
денот на донесувањето на решението од членот 137 став (3) од овој закон немало 
трансакции со акциите на банката, при што под трансакции со акции не се подразбира 
блок трансакција и нетрговски пренос на акции. 

(7) Доколку во рамките на една објава е предвидено одржување на повеќе јавни 
берзански аукции, на секоја следна јавна берзанска аукција, акциите се нудат по цена 
која е за 10% пониска од цената по која биле понудени за продажба на претходната 
јавна берзанска аукција. 

(8) Доколку јавните берзански аукции не се одржат, или доколку по одржувањето и на 
една или повеќе објавени јавни берзански аукции останат непродадени акции, лицето 
од ставот (1) на овој член е должно да изврши повторна објава на една или повеќе 
јавни берзански аукции, во период од најмногу 30 дена од:  
1) последната одржана јавна берзанска аукција или  
2) датумот на кој лицето од ставот (1) на овој член ја известило овластената берза дека 
аукцијата/аукциите не се одржале. 

(9) На секоја наредна објава на една или повеќе јавни берзански аукции, почетната 
цена на акциите е за 10% пониска од:  
1) цената од последната одржана јавна берзанска аукција или  
2) почетната цена од првата аукција од претходната објава, доколку јавните берзански 
аукции од претходната објава не се одржани. 

(10) Почетната цена од ставот (9) на овој член не може да биде пониска од 50% од 
просекот на официјалната дневна просечна цена на акциите утврдена во последните 



База на закони www.pravdiko.mk 
 

13 |  С т р а н и ц а
 

три месеци пред денот на објавата на јавната берзанска аукција. Доколку во 
последните три месеци пред денот на објавата на јавната берзанска аукција немало 
трансакции со акциите на банката при што под трансакции со акции не се подразбира 
блок трансакција и нетрговски пренос на акции, почетната цена од ставот (8) на овој 
член не може да биде пониска од 50% од книговодствената вредност на акциите. 

(11) Истовремено со донесувањето на решението од членот 137 став (3) од овој закон, 
гувернерот издава решение до Централниот депозитар за хартии од вредност за упис 
на забрана за располагање со акциите кои се предмет на продажба од страна на 
нивните сопственици од членот 137 став (3) од овој закон. 

(12) Средствата од продажба на акциите, намалени за трошоците за организирање и 
спроведување на јавната берзанска аукција, му припаѓаат на акционерот од членот 137 
став (3) од овој закон. 

(13) Лицето од ставот (1) на овој член го потпишува налогот за продажба на акциите на 
јавната берзанска аукција. 

(14) Централниот депозитар за хартии од вредност ја брише забраната од ставот (11) 
на овој член по добиено известување од страна на гувернерот.“ 

Член 39 

Во членот 152 став (2) по точката 4 се додава нова точка 4-а, која гласи:  
„4-а) кое за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните 
финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената 
должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на 
фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со 
невистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик е осудено со 
правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, се додека 
траат правните последици од пресудата;“. 

Член 40 

Во членот 153 точка 2 по бројот „57“ се става запирка и се додава бројот „58“. 

Член 41 

Во членот 154 став (1) точка 6 зборовите: „организационите, кадровските и“ се 
заменуваат со зборовите: „организациските, кадровските или“. 

Член 42 

Во членот 165 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:  
„(3) Правата стекнати од договор за кредит во крајна инстанца одобрен согласно со 
одредбите од Законот за Народната банка на Република Македонија, имаат правно 
дејство и по отворањето на стечајната постапка, не влегуваат во стечајна маса и 
Народната банка има право на издвоено намирување. 
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(4) Одредбите од Законот за стечај кои се однесуваат на побивање на правните 
дејствија не се применуваат во случај на право на намирување од договор за кредит во 
крајна инстанца и од договор за финансиски колатерал.“ 

Член 43 

Во членот 172 ставот (2) се менува и гласи:  
„На штедилниците од ставот (1) на овој член соодветно се применуваат одредбите од 
Главата I, Главата II членови 7 став (2), 10 и 11, Главата III дел 2 член 14 став (5), дел 4, 
дел 6 и дел 7, Главата VII дел 1 член 57 дел 2 и дел 3, Главата VIII делови 1, 2 и 3 
членови 70, 73 и 74 ставови (1) и (2), делови 4 и 6, Главата IX членови 83, 84 и 85, 
делови 6 и 8, главите X, XI, XII, XIII, XIV, XV член 131 делови 1, 2, 4 и 5 и главите XVI, XVII, 
XVIII, XX и XXI од овој закон.“ 

Ставовите (4), (5), (6) и (7) се бришат. 

Член 44 

Членот 186 се менува и гласи:  
„(1) За сторените прекршоци од овој закон, лицата кои од гувернерот се овластени да 
вршат супервизија на банка, на сторителот на прекршокот му предлагаат постапка на 
порамнување преку доставување записник во кој се содржани констатираните 
прекршоци и платен налог. 

(2) Во платниот налог се забележуваат личните податоци на сторителот на прекршокот, 
времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, правната квалификација на 
прекршокот, износот на глобата, бројот на сметка за плаќање, правната поука и други 
податоци во согласност со прописите. 

(3) Сторителот на прекршокот кој е согласен да ја плати глобата определена во 
платниот налог е должен да го врати потпишан записникот од ставот (1) на овој член во 
рок од три дена по приемот. 

(4) Доколку сторителот на прекршокот ја плати глобата во рок од осум дена од денот 
на приемот на платниот налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Поуката 
за тоа право е дел од правната поука на платниот налог. 

(5) Доколку сторителот на прекршокот не го врати потпишан записникот од ставот (1) 
на овој член или не ја плати глобата во рокот предвиден од ставот (4) на овој член, се 
смета дека постапката за порамнување не успеала. 

(6) Во случајот од ставот (5) на овој член, против сторителот на прекршокот се 
поднесува барање за поведување прекршочна постапка до прекршочната комисија на 
Народната банка. 

(7) Народната банка е должна да води евиденција за поведените постапки за 
порамнување и за нивниот исход.“ 
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Член 45 

Членот 187 се менува и гласи:  
„(1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за 
прекршок на банка, доколку:  
1) не објави копија од решението на гувернерот за издавање дозвола за основање и 
работење на банката, важечките каматни стапки, општите услови за работење со 
депозити на физички лица и видот и износот на гаранцијата за депозитите на физички 
лица (член 11);  
2) во рок од 15 дена по уписот во трговскиот регистар не достави примерок од 
решението за регистрација до Народната банка (член 26);  
3) не ја извести Народната банка за случаите и во роковите од членот 61 од овој закон;  
4) неточно или ненавремено ја известува Народната банка за податоците и 
информациите определени согласно со членовите 64 став (3), 68, 69 став (2), 70 став 
(2), 71 став (8) и 72 став (3) од овој закон;  
5) не доставува и не објавува извештаи и податоци согласно со членовите 101, 102 
ставови (6) и (7), 103 став (2) и 110 ставови (1) и (2) од овој закон;  
6) не ги објави извештаите и податоците од членот 110 став (3) од овој закон согласно 
со роковите предвидени со овој член;  
7) за потребите на консолидираната супервизија не доставува извештаи за банкарската 
група согласно со членот 122 од овој закон и  
8) не врши консолидација или не известува или известува спротивно на членовите 123, 
124 став (3), 125 ставови (5) и (6) и 126 став (1) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 
одговорното лице во банката за прекршоците од ставот (1) на овој член.“ 

Член 46 

По членот 187 се додаваат три нови члена 187-а, 187-б и 187-в, кои гласат: 

„Член 187-а 

(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за 
прекршок на штедилница, доколку:  
1) не објави копија од решението на гувернерот за издавање дозвола за основање и 
работење на банката, важечките каматни стапки, општите услови за работење со 
депозити на физички лица и видот и износот на гаранцијата за депозитите на физички 
лица (член 11);  
2) во рок од 15 дена по уписот во трговскиот регистар не достави примерок од 
решението за регистрација до Народната банка (член 26);  
3) не ја извести Народната банка за случаите и во роковите од членот 61 од овој закон;  
4) не доставува и не објавува извештаи и податоци согласно со членовите 101, 102 
ставови (6) и (7), 103 став (2) и 110 став (1) од овој закон;  
5) не ги објави извештаите и податоците од членот 110 став (3) од овој закон согласно 
со роковите предвидени со овој член;  
6) за потребите на консолидираната супервизија не доставува извештаи за банкарската 
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група согласно со членот 122 од овој закон и  
7) не врши консолидација или не известува или известува спротивно на членовите 123, 
124 став (3), 125 ставови (5) и (6) и 126 став (1) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 
одговорното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член. 

Член 187-б 

(1) Глоба во износ од 15.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за 
прекршок на банка, доколку:  
1) директно извршува работи од областа на индустријата, трговијата или друга 
нефинансиска активност (член 7 став (2));  
2) не издаде документ или не води евиденција за секоја уплата и исплата од депозитна 
сметка (член 10);  
3) работите од членот 57 став (1) точки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 од овој закон ги направила 
без претходна согласност од гувернерот;  
4) изврши налог за купување, односно трансакција со акции на банка за кои не е 
презентирана согласност од гувернерот (член 59 став (3));  
5) постапува спротивно на членовите 71 ставови (6) и (7) и 74 ставови (1) и (2) од овој 
закон;  
6) изврши откуп на сопствени акции спротивно на или не ги отуѓи сопствените акции 
согласно со членовите 75 и 76 од овој закон;  
7) вложува спротивно на членот 78 ставови (1) и (5) од овој закон;  
8) не се одржи собрание на банката во роковите или не се достават соодветните 
податоци согласно со членот 87 од овој закон;  
9) надзорниот одбор и управниот одбор не ги вршат работите од членовите 89 став (3), 
93 и 99 став (1) од овој закон;  
10) не определи друштво за ревизија согласно со членот 105 од овој закон;  
11) банкарската тајна не биде чувана и заштитена или не биде соопштена согласно со 
членови 111 и 112 од овој закон и  
12) за потребите на супервизијата на банката не ги обезбеди извештаите, 
информациите и другите податоци утврдени со членот 117 од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 
одговорното лице во банката за прекршоците од ставот (1) на овој член. 

Член 187-в 

(1) Глоба во износ од 7.500 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за 
прекршок на штедилница, доколку:  
1) директно извршува работи од областа на индустријата, трговијата или друга 
нефинансиска активност (член 7 став (2));  
2) не издаде документ или не води евиденција за секоја уплата и исплата од депозитна 
сметка (член 10);  
3) работите од членот 57 став (1) точки 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 од овој закон ги направила без 
претходна согласност од гувернерот;  
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4) постапува спротивно на членовите 71 ставови (6) и (7) и 74 ставови (1) и (2) од овој 
закон;  
5) изврши откуп на сопствени акции спротивно на или не ги отуѓи сопствените акции 
согласно со членовите 75 и 76 од овој закон;  
6) не определи друштво за ревизија согласно со членот 105 од овој закон;  
7) банкарската тајна не биде чувана и заштитена или не биде соопштена согласно со 
членовите 111 и 112 од овој закон и  
8) за потребите на супервизијата на банката не ги обезбеди извештаите, 
информациите и другите податоци утврдени со членот 117 од овој закон. 

(2) За прекршоците од ставот (1) на овој член ќе се изрече глоба во износ од 2.000 евра 
во денарска противвредност и на одговорното лице во штедилница.“ 

Член 47 

Во членот 188 став (1) во воведната реченица износот „до 15.000“ се брише. 

Во точката 1 зборовите: „или берза на долгорочни хартии од вредност“ се бришат. 

Точката 5 се менува и гласи:  
„друштво за ревизија ако изврши ревизија спротивно на членовите 105 став (5) и 106 
од овој закон и не доставува известувања согласно со членовите 107 и 108 ставови (1), 
(2), (3) и (4) од овој закон;“ 

Во ставот (2) износите „од 3.000 до 5.000“ се заменуваат со износот „од 4.000“. 

Член 48 

Членот 189 се менува и гласи:  
„(1) Глоба во износ од 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на лице со посебни права и одговорности во банката, доколку:  
1) утврди дека одлука на орган на банката е во спротивност со закон, а не го извести 
надзорниот одбор и Народната банка (член 84);  
2) не ја извести Народната банка согласно со членот 94 ставови (5) и (6) од овој закон и  
3) не постапува или постапува спротивно на одредбите за судир на интереси од членот 
100 од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на одговорното лице во Службата за внатрешна ревизија, доколку:  
1) не изработи полугодишен и годишен извештај и не ги достави до надзорниот одбор, 
управниот одбор и одборот за ревизија (член 97 став (1)) и  
2) не ги извести надзорниот одбор и управниот одбор согласно со членот 98 од овој 
закон. 

(3) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на лицето за контрола на усогласеноста на работењето на банките со 
прописите, односно на одговорното лице во службата за контрола на усогласеноста на 
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работењето на банките со прописите, доколку не поднесе месечен извештај до 
управниот одбор и тримесечен извештај до надзорниот одбор (член 99 став (5)).“ 

Член 49 

Во членот 190 износите „од 3.000 до 6.000“ се заменуваат со износот „од 4.000“. 

Член 50 

Во членот 191 став (1) зборот „две“ се заменува со зборот „три“. 

Во ставот (3) зборот „четири“ се заменува со зборот „шест“. 

Член 51 

Одредбите од членот 13 од овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на 
пристапувањето на Република Македонија во Европската унија. 

Член 52 

Народната банка по службена должност, без поднесување на барање од банките, ќе ги 
усогласи дозволите за основање и работење на банките во делот кој се однесува на 
финансиските активности, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 53 

На јавните берзански аукции за продажба на акции што се објавени до денот на во 
сила на овој закон се применуваат одредбите од овој закон. 

Дивидендата што до денот на влегувањето во сила на овој закон не е исплатена на 
акционер чии акции се продаваат на јавна берзанска аукција согласно со решението на 
гувернерот од членот 137 став (3) од Законот за банките („Службен весник на 
Република Македонија“ број 67/2007, 90/2009 и 67/10), со денот на влегувањето во 
сила на овој закон се распределува во општата резерва на банката. 

Член 54 

Штедилниците основани во Република Македонија до денот на влегувањето во сила 
на овој закон можат да извршат преобразба во банка или во финансиско друштво или 
статусна измена за присоединување на штедилница кон банка. При преобразбата, 
штедилниците можат да направат статусна измена спојување на штедилници за 
формирање на банка. 

Преобразба на штедилница во банка или финансиско друштво значи реорганизирање 
на штедилница во банка или финансиско друштво без да се спроведе постапка на 
ликвидација. 
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Присоединување на штедилница кон банка значи кога една или повеќе штедилници ќе 
се присоединат кон банка, со пренос на целокупниот имот и обврските на 
штедилницата, односно штедилниците кои се присоединуваат без да се спроведе 
нивна ликвидација, во замена за акции на банката што презема. 

Спојување на штедилници заради формирање на банка значи спојување на две или 
повеќе штедилници, без да се спроведе ликвидација, со основање на банка на која 
преминува целокупниот имот и обврски од штедилниците што се спојуваат, во замена 
за акциите на банката која се основа. 

При спроведувањето на статусните промени од ставовите 3 и 4 на овој член соодветно 
се применуваат одредбите од Главата III дел 6 од Законот. 

При спроведување на преобразбата на штедилница во банка соодветно се 
применуваат одредбите од Главата III од Законот. 

Член 55 

За статусна измена или преобразба на штедилница во банка потребна е дозвола од 
гувернерот на Народната банка. 

По барањето за статусна измена или преобразба на штедилница во банка, гувернерот 
донесува решение за издавање на дозволата или за одбивање на барањето во 
роковите определени со членот 22 став (3) од Законот. 

Член 56 

Народната банка ја пропишува постапката и документацијата за издавање на дозвола 
за статусна измена и/или преобразба на штедилница во банка од членот 56 од овој 
закон. 

Член 57 

За преобразба на штедилница во финансиско друштво потребна е согласност од 
гувернерот на Народната банка. 

По барањето за преобразба на штедилница во финансиско друштво, гувернерот 
донесува решение за издавање на согласност или за одбивање на барањето во 
роковите определени со членот 22 став (3) од Законот. 

Член 58 

Кон барањето за издавање на согласност за преобразба на штедилница во финансиско 
друштво, штедилницата до Народната банка ја доставува следнава документација:  
1) одлука за преобразба;  
2) доказ за известување на јавноста објавено најмалку во еден дневен весник, за 
одлуката за преобразба на штедилницата во финансиско друштво, со кое се 
информира јавноста дека штедилницата нема повеќе да прибира штедни влогови;  
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3) доказ дека штедилницата извршила исплата на вкупниот износ на депозити или 
дека ги пренела депозитите на друга банка основана и со седиште во Република 
Македонија;  
4) договор меѓу штедилницата и банката кај која се пренесени депозитите со кој 
банката се обврзува дека на депонентите на штедилницата ќе им обезбеди 
повлекување на нивните депозити во кое било време и/или дека ќе продолжи да ги 
извршува правата и обврските од пренесените депозити, согласно со условите 
договорени меѓу депонентот и штедилницата, а кои банката може да ги промени само 
по претходно писмено известување на депонентот и  
5) доказ дека штедилницата ги известила депонентите за преносот на депозитите и за 
начинот на кој можат да ги повлечат депозитите. 

Гувернерот донесува решение за издавање согласност за преобразба на штедилницата 
во финансиско друштво, доколку утврди дека штедилницата целосно ги исплатила или 
ги пренела во банка прибраните депозити. 

Од денот на поднесувањето на барањето од ставот 1 на овој член штедилницата не 
смее да прибира депозити. 

Народната банка го известува Министерството за финансии за издадената согласност 
од ставот 2 на овој член во рок од три дена од денот на донесувањето на решението за 
издавање на согласност. Кон известувањето се приложува и примерок од решението. 

Штедилницата е должна во рок од пет дена од денот на добивањето на согласноста од 
ставот 2 на овој член до Министерството за финансии да поднесе барање за издавање 
на дозвола за основање и работа на финансиско друштво согласно со Законот за 
финансиски друштва. Кон барањето задолжително го приложува и решението од 
ставот 2 на овој член. 

Доколку Министерството за финансии по барањето од ставот 5 на овој член издаде 
дозвола за основање и работа на финансиско друштво, во рок од пет дена од денот на 
донесувањето на решението за издавање на дозволата ја известува Народната банка и 
Централниот регистар на Република Македонија. Кон известувањето се приложува и 
примерок од решението. 

По добивањето на известувањето од ставот 6 на овој член, гувернерот донесува 
решение за одземање на дозволата за основање и работење на штедилница, за што го 
известува Централниот регистар во рок од пет дена од денот на донесувањето на 
решението. Кон известувањето се приложува и примерок од решението. 

За да изврши упис на преобразба на штедилница во финансиско друштво, 
финансиското друштво е должно во Централниот регистар, покрај документацијата за 
упис во регистарот пропишана со Законот за финансиски друштва, да го приложи и 
решението од ставот 7 на овој член. 

Доколку Министерството за финансии го одбие барањето од ставот 5 на овој член, ја 
известува Народната банка во рок од пет дена од денот кога решението за одбивање 
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на барањето станало конечно. Кон известувањето се доставува и примерок од 
решението. 

Доколку штедилницата не добие дозволa за основање и работа на финансиско 
друштво од Министерството за финансии, гувернерот ќе донесе решение за одземање 
на дозволата за основање и работење на штедилница и за исполнување на условите за 
отворање на стечајна или ликвидациона постапка. 

Член 59 

Подзаконските акти согласно со овој закон, Народната банка ќе ги донесе во рок од 90 
дена од влегувањето во сила на овој закон. 

Член 60 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

 


