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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА                 
ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.67 од 14.05.2010 година) 

Член 1 

Во Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ брoj 67/2007 и 
90/2009), во членот 13 став (2) по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:  
"3) на кое му е изречена спореднa казнa:  
- забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка,  
- одземање на дозвола за основање и работа на банка,  
- забрана за основање на нови правни лица и  
- привремена или трајна забрана за вршење на банкарски работи;". 

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

Член 2 

Пред членот 181 се додава наслов "Предизвикување стечај на банка", а членот 181 се 
менува и гласи:  
"(1) Тој што со своето работење ќе ги прекрши одредбите од овој закон со што ќе 
придонесе за отворање на стечајна постапка кај банка и ќе предизвика штета за 
доверителите на банката, ќе се казни со затвор од три до десет години. 

(2) Ако делото од овој член го изврши правно лице ќе се казни со парична казна. 

(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) на овој член и забрана за вршење на 
професија, дејност или должност под услови определени со членот 38-б од 
Кривичниот законик." 

Член 3 

Пред членот 182 се додава наслов "Недозволена употреба на зборот банка", а членот 
182 се менува и гласи: 
"(1) Тој што ќе го употреби зборот банка спротивно на членот 4 од овој закон и со тоа 
ќе предизвика штета на други лица ќе се казни со затвор од пет до десет години. 

(2) Ако делото од овој член го изврши правно лице ќе се казни со парична казна. 

(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) на овој член и забрана за вршење на 
професија, дејност или должност под услови определени со членот 38-б од 
Кривичниот законик." 
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Член 4 

Пред членот 183 се додава наслов "Недозволено примање депозити", а членот 183 се 
менува и гласи:  
"(1) Тој што ќе прими депозити спротивно на членот 5 од овој закон и со тоа ќе 
предизвика штета на други лица ќе се казни со затвор од најмалку пет години. 

(2) Ако делото од овој член го изврши правно лице ќе се казни со парична казна. 

(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) на овој член и забрана за вршење на 
професија, дејност или должност под услови определени со членот 38-б од 
Кривичниот законик." 

Член 5 

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

 


