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20161904207  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

 ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за банките,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 

октомври 2016 година.  

 

Бр. 08-4453/1 Претседател 

17 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  

Трајко Вељаноски, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ  

 

Член 1  

Во Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ број 67/2007, 

90/2009, 67/10, 26/13, 15/15 и 153/15), во членот 2 точката 2) се менува и гласи:  

 „Системски значајна банка“ е банка со седиште во Република Македонија чие работење  

со сериозни проблеми или престанување со работење (пропаѓање) може да доведе до 

појава на системски ризик;“.  

Точката 29) се менува и гласи:  

„Сопствени средства“ е збир на основниот капитал и дополнителниот капитал на  

банката, a oсновниот капитал се состои од редовен основен капитал и додатен основен  

капитал;”.  

По точката 29 се додаваат две нови точки 29-а) и 29-б), кои гласат:  

„29-а)  „Системски  ризик“  е  ризик  од  нарушувања  во  финансискиот  систем  со  

потенцијал да предизвика сериозни негативни последици врз финансискиот систем и  

целата економија;  

29-б) „Задолженост“ е сооднос меѓу вкупната билансна и вонбилансна актива на 

банката и нејзините сопствени средства;”. 

Точката 37) се брише.  

Точките 38), 39) и 40) стануваат точки 37), 38) и 39).  

 

Член 2  

Во членот 6 став (2) се брише.  

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (2) и (3).  
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Член 3  
Членот 9 се брише.  

 

Член 4  

Во членот 18 став (2) точката 9) се менува и гласи:  

„постоењето блиски врски или организациската или сопственичката структура на  
банката или на групата на која ќе ѝ припаѓа, може да го отежне извршувањето ефикасна  

супервизија и преземањето корективни мерки, на поединечна или на консолидирана  

основа“.  

Во ставот (4) зборовите: „спречување на перење пари и финансирање на тероризам“ се 

заменуваат со зборовите: „финансиско разузнавање“.  

Член 5  

Во членот 56 став (3) зборот „дозвола“се заменува со зборот „согласност“.  

 

Член 6  
Во членот 59 став (6) точката 7) се менува и гласи:  

„постоењето блиски врски или сопственичката или организациската структура на  

лицето или на групата на која ѝ припаѓа, може да го отежне вршењето ефикасна  

супервизија и преземањето корективни мерки, на поединечна или на консолидирана  

основа;“.  

Член 7  

Во членот 61 став (1) точката 7) се менува и гласи:  

„влошена финансиска состојба на акционер со квалификувано учество или која било 

друга информација дека акционер со квалификувано учество повеќе не ги исполнува 

условите од членовите 13, 18 и 59 од овој закон, доколку банката на кој било начин дошла до 

таква информација;“.  

 

Член 8  

Во членот 64 став (4) по зборот „пропишува“ се додаваат зборовите: „условите што 

треба да ги исполнат одделни позиции за да можат да се вклучат во сопствените средства и 

ризично пондерираната актива на банката, позициите за кои е потребна претходна 

согласност од гувернерот на Народната банка за нивно вклучување во сопствените 

средства и начинот на издавање на таа согласност,“.  

 

Член 9  

Во членот 65 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  

„(2) При исполнување на обврската од ставот (1) од овој член, банката е должна да 

одржува најмалку:  

1) стапка на редовниот основен капитал во износ од 4,5% од ризично пондерираната 

актива и  

2) стапка на основниот капитал во износ од 6% од ризично пондерираната актива.“. 

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:  

„(3) Гувернерот може да пропише повисоки стапки од пропишаните во ставовите (1) и  

(2) на овој член за една или повеќе 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, вклучувајќи ги и ризиците кои произлегуваат од 

макроекономското опкружување.“.  
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Член 10  

Во делот VIII по глава 1 се додава нова глава 1-а и нов наслов со осум нови членa 65-а, 65-б, 

65-в, 65-г, 65-д, 65-ѓ, 65-е и 65-ж, кои гласат:  

„1-а Заштитни слоеви на капиталот  

Член 65-а  

(1) Банката е должна да ги одржува следниве заштитни слоеви на капиталот:  

1) заштитен слој за зачувување на капиталот;  

2) противцикличен заштитен слој на капиталот;  

3) заштитен слој на капиталот за системски значајни банки и  
4) системски заштитен слој на капиталот.  

(2)  Заштитните слоеви на капиталот од ставот  (1)  на овој член се исполнуваат  

единствено со позиции што се дел од редовниот основен капитал.  

(3) Збирот од заштитните слови од ставот (1) го претставува вкупниот износ на 

заштитни слоеви.  

(4) Банката не може да го користи износот на редовниот основен капитал кој го 

одржува за исполнување на некој од заштитните слоеви на капиталот за исполнување на 

другите заштитни слоеви на капиталот од ставот (1) на овој член, ниту за исполнување на 

барањата од членот 65 и мерките од членовите 132 став (2) точка 3) и 133 став (2) точка 2) 

алинеја 6 од овој закон.  

1-а.1. Заштитен слој за зачувување на капиталот  

 

Член 65-б  

Банката е должна да одржува заштитен слој за зачувување на капиталот во износ од 2,5% 
од ризично пондерираната актива.  

 

1-а.2. Противцикличен заштитен слој на капиталот  

 

Член 65-в  

(1)  Банката е должна да пресмета и одржува противцикличен заштитен слој на 

капиталот.  

(2)  Противцикличниот   заштитен   слој   претставува   производ   меѓу   ризично  

пондерираната актива и специфичната стапка на противцикличен заштитен слој.  

(3) Специфичната стапка на противцикличен заштитен слој претставува пондериран 

просек на стапките на противцикличен заштитен слој на капиталот од членовите 65-г и 65- 

д од овој закон.  

 

Член 65-г  

(1) Советот на Народната банка донесува методологија за утврдување на стапката на  

противцикличен заштитен слој на капиталот за изложености во Република Македонија.  

(2) Методологијата од ставот (1) на овој член се заснова на индикаторите кои ги имаат 

предвид кредитниот циклус, ризиците поврзани со кредитниот раст и карактеристиките на 

домашната економија.  

(3) Врз основа на методологијата од ставот (1) на овој член, Народната банка на 

квартална основа ја утврдува потребната стапка на противцикличен заштитен слој на 

капиталот за изложености во Република Македонија и е должна на својата интернет 

страница да ја објави оваа стапка, доколку е таа поголема од 0%.  
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(4) Стапката на противцикличен заштитен слој на капиталот од ставот (3) на овој член 
може да изнесува до 2,5%.  

(5)  По  исклучок,  Народната  банка  може  да  утврди  и  повисока  стапка  на 

противцикличен заштитен слој на капиталот за изложености во Република Македонија 

доколку, врз основа на индикаторите пропишани во методологијата од ставот (1) на овој 

член, се утврди дека е тоа потребно.  
(6) Објавата од ставот (3) од овој член ги содржи особено следниве информации:  

1) висината на стапката од ставот (3) од овој член;  

2) индикаторот или индикаторите врз чија основа е утврдена стапката од ставот (3) на овој 

член;  

3) образложение за причините поради кои се воведува или менува стапката од ставот  
(1) на овој член;  

4) датумот од кој банката е должна да ја применува стапката на противцикличниот  

заштитен слој на капиталот, доколку се воведува или зголемува стапката од ставот (3) на  

овој член;  

5) образложение на причините за одредување на датумот од кој банката е должна да ја 
применува стапката на противцикличен заштитен слој на капиталот, доколку периодот на 
објавување на стапката е пократок од 12 месеци и  

6) индикативен период во кој не се очекува зголемување на стапката, со напомена дека  

тој период може да се промени, во случај на намалување на стапката од ставот (3) на овој  

член.  

 

Член 65-д  

(1) За изложеностите во друга земја, банката е должна да ја применува стапката на 

противцикличен заштитен слој на капиталот, што е објавена од Народната банка на 

својата интернет страница.  

(2) При определување на висината на стапката од ставот (1) на овој член, Народната 

банка треба да ја има во предвид стапката на противцикличен заштитен слој на капитал што 

е утврдена од надлежниот орган на другата земја.  

(3) Објавата од ставот (1) на овој член ги содржи особено следниве  информации:  

1) висината на стапката од ставот (1) на овој член и земјата на која се однесува,  

2) образложение за причините поради кои се воведува или менува стапката од ставот  

(1) на овој член,  

3) датумот од кој банката е должна да ја применува стапката на противцикличниот  

заштитен слој на капиталот, доколку се воведува или зголемува стапката од ставот (1) на  

овој член и  

4) образложение на причините за одредување на датумот од кој банката е должна да ја 

применува стапката на противцикличен заштитен слој на капиталот, доколку периодот на 

објавување на стапката е пократок од 12 месеци.  

1-а.3. Заштитниот слој на капиталот за системски  

 значајни банки  

 

Член 65-ѓ  

(1) Советот на Народната банка ја пропишува методологијата за идентификување  

системски  значајни  банки  која  содржи  критериуми  за  идентификување  системски  

значајни  банки  и  начин  на  распоредување  на  системски  значајните  банки  во  пет  

подкатегории, врз основа на кој се определува заштитниот слој на капиталот за системски  

значајни банки, кој може да се движи од 1% до 3,5% од ризично пондерираната актива.  
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(2) Врз основа на методологијата од ставот (1) на овој член, Народната банка најмалку  

еднаш  годишно  ги  идентификува  системски  значајните  банки,  ги  распоредува  во  

соодветните поткатегории и ја утврдува потребната стапка на заштитен слој на капиталот  

за системски значајни банки што треба да ја одржува системски значајната банка од секоја  

поткатегорија.  

(3) Народната банка е должна:  

1) да ја извести банката којашто ја идентификувала како системски значајна банка за 

стапката на заштитен слој на капиталот која треба да ја одржува и  
2) на својата интернет страна да објавува листа на системски значајни банки.  

(4)  Доколку  банката  која  е  идентификувана  како  системски  значајна  банка  е 

подружница на странска банка, Народната банка е должна да го извести надлежниот орган на 
земјата во која е седиштето на странската банка за воведената обврска за издвојување 

заштитен слој на капиталот за системски значајни банки.  

(5)  Доколку  банката  која  е  идентификувана  како  системски  значајна  банка  е 

подружница на банка од земја-членка на Европската унија, Народната банка ги известува и 
Европската комисија и Европскиот одбор за системски ризици за воведената обврска за 

издвојување заштитен слој на капиталот за системски значајни банки.  

(6) Банката која е идентификувана како системски значајна банка е должна да изработи  

план за опоравување согласно со методологијата за изработка на план за опоравување.  

(7)  Советот на Народната банка ја пропишува методологијата за изработка на планот за 
опоравување од ставот (6) на овој член, која ги содржи елементите кои го сочинуваат 

планот за опоравување, неговото доставување до Народната банка и начинот на оценка од 

страна на Народната банка.  

 

1-а.4. Системски заштитен слој на капиталот  

Член 65-е  

(1) Гувернерот на Народната банка може да пропише системски заштитен слој на  

капиталот за сите или за една или повеќе банки во земјата, доколку е тоа потребно заради  

ограничување на ризикот од нарушување на финансискиот систем или на домашната  

економија, поради активностите што ги вршат една или повеќе банки или ризиците на кои  

се изложени.  

(2) Стапката на системски заштитен слој на капиталот за утврдување на системски 

заштитен слој на капиталот може да се движи од 1% до 3% од ризично пондерираната 

актива и може да биде различна за различни банки или групи на банки.  

(3) Народната банка е должна на својата интернет страница да го објави воведувањето на  
системски  заштитен  слој  на  капиталот.  Објавата  ги  содржи  особено  следниве 
информации:  

1) стапката на системски заштитен слој на капиталот,  

2) банката која е должна да ја одржува соодветната стапка од точка 1) на овој став,  

3) образложение на причините поради кои се воведува заштитен слој на капиталот,  
само доколку со образложението не се загрозува стабилноста на финансискиот систем во  
земјата,  

4) датумот од кога банката е должна да ја применува стапката на системскиот заштитен слој 

на капиталот и  

5) името на земјите, доколку на изложеностите кон клиенти од тие земји се применува 
системски заштитен слој на капиталот.  

(4) По воведувањето на системскиот заштитен слој на капиталот, Народната банка е 

должна најмалку еднаш на две години да ја разгледа потребата за ревидирање или за 

укинување на овој заштитен слој на капиталот.  
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(5) Доколку обврската за одржување на системски заштитен слој на капиталот се 

однесува на банка кој е подружница на странска банка, Народната банка е должна да го 

извести надлежниот орган на земјата во која е седиштето на странската банка за 
воведената обврска, најмалку еден месец пред воведувањето на обврската.  

(6) Доколку обврската за одржување на   системски заштитен слој на капиталот се  

однесува на банка која е подружница на   банка од земја-членка на Европската унија,  

Народната банка ги известува Европската комисија и Европскиот одбор за системски  
ризици.  

(7) Народната банка е должна да ја извести Владата на Република Македонија за 

воведувањето на системски заштитен слој на капиталот, најмалку еден месец пред 

објавата согласно со ставот (3) на овој член.  

Член 65-ж  

(1) Банката која го исполнува вкупниот износ на заштитни слоеви од членот 65-а од овој 

закон не смее да врши распределба на резултатот од работењето поврзана со 

позициите од редовниот основен капитал што би довела до намалување на редовниот 

основен капитал и неисполнување на вкупниот износ на заштитните слоеви.  

(2) Банката која не го исполнува вкупниот износ на заштитни слоеви од членот 65-а од  

овој  закон  е  должна  да  пресмета  максимален  износ  за  распределба,  согласно  со  

методологија пропишана од Советот на Народната банка и за тоа да ја извести Народната  

банка.  

(3) Без да го пресмета максималниот износ за распределба, банката од ставот (2) на овој член 

не смее да:  

1) врши распределба на резултатот од работењето поврзана со позициите од редовниот 

основен капитал;  

2) презема обврска за исплата на варијабилни надоместоци или да исплаќа варијабилни 

надоместоци  ако  обврската  за  плаќање  ја  презела  во  времето  кога  банката  не  го 

исполнувала вкупниот износ на заштитни слоеви и  

3) врши исплати врз основа на инструментите коишто се дел од додатниот основен 

капитал.  
(4) Банката од ставот (2) на овој член може преку дејствијата од ставот (3) на овој член  

да го распредели само максималниот износ за распределба согласно со методологијата од 

ставот (2) на овој член.  

(5) Распределбата на резултатот од работењето поврзана со позициите од редовниот 

основен капитал од ставовите (1) и (3) на овој член се однесува на:  
1) исплата на дивиденда во готово;  

2) распределба во форма на бонусни акции или на други капитални инструменти 

коишто се дел од редовниот основен капитал;  

3) откуп на сопствени акции или на други капитални инструменти коишто се дел од 

редовниот основен капитал и  

4) отплата на износи уплатени во капитални инструменти коишто се дел од редовниот 

основен капитал.  

(6) Ограничувањата на распределбата пропишани со овој член се применуваат само на 

плаќањата  кои  предизвикуваат  намалување  на  редовниот  основен  капитал  или 

намалување на добивката и само доколку неплаќањето не значи исполнување на услови за 

воведување стечајна или ликвидациона постапка, согласно со овој закон.  

(7) Банката од ставот (2) на овој член е должна да изработи план за зачувување на  

капиталот и да го достави до Народната банка најдоцна во рок од 10 дена по датумот кога  

утврдила дека повеќе не го исполнува вкупниот износ на заштитни слоеви на капиталот.  
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(8) Со методологијата од ставот (2) на овој член, Советот на Народната банка го 
пропишува и видот на информациите што банката од ставот (2) на овој член ги доставува до 
Народната банка и содржината на планот за зачувување на капиталот.  

(9) Народната банка може да го одбие планот за зачувување на капиталот од ставот (7) на 

овој член доколку смета дека тој нема да обезбеди доволно капитал за исполнување на 

вкупниот износ на заштитни слоеви на капиталот.”.  

Член 11  

Во членот 68 став (1) се додава нова точка 1), која гласи:  

„1) методологија за управување со ризиците;”.  

Точките 1), 2), 3) и 4)  стануваат точки 2), 3), 4) и 5).  

Во точката 5) која станува точка 6) сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка и се 

додава нова точка 7), која гласи:  

„7) методологија за управување со ризикот на задолженост, со која, меѓу другото, се 

уредува начинот на утврдување и следење на стапките на задолженост и“.  

 Точката 6) станува точка 8).  

Член 12  

Членот 70 се менува и гласи:  

„Изложеноста  на  банка  кон  лице  ги  опфаќа  вкупните  билансни  и  вонбилансни  
побарувања на банката од тоа лице, вклучувајќи ги и вложувањата во хартии од вредност  
издадени од тоа лице, без оглед на целите за кои се стекнати хартиите од вредност.“.  

 

Член 13  

Во членот 71 став (6) износот „3.000.000‘‘ се заменува со износот „6.000.000‘‘.  

Член 14  

Во членот 78 став (6) зборовите: „Во рамките на“ се заменуваат со зборовите: 

„Во период од три години од стекнувањето, во“.  

Ставот (7) се брише.  

Член 15  

Во членот 83 став (1) по зборот „финансиите“ се става запирка и се додаваат зборовите: „да 

ги познава правилата за добро корпоративно управување“.  

Ставот (3) се менува и гласи:  

„Член на управен одбор на банка може во исто време да биде и член на најмногу два 
органи на надзор односно неизвршен член на одбор на директори во најмногу две 
небанкарски финансиски институции или нефинансиски институции.”.  

Ставот (4) се менува и гласи:  

„Член на надзорен одбор на банка може во исто време да биде и:  

- член на еден орган на управување и на еден орган на надзор, односно да извршува една 
функција на извршен и една функција на неизвршен член на одбор на директори во 
небанкарски финансиски институции или нефинансиски институции или  

- член на три органи на надзор, односно да извршува три функции на неизвршен член на  

одбор  на  директори  на  небанкарски  финансиски  институции  или  нефинансиски 

иституции.“.  
По ставот (4) се додаваат четири нови става (5), (6), (7) и (8), кои гласат:  

„(5)  Член на управен одбор на банка не може да биде и лице кое е управител, член на 

управен одбор или извршен член на одбор на директори во кое било домашно или 

странско трговско друштво.  
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(6) Ограничувањата од ставот (2) точка 7) и ставовите (3), (4) и (5) на овој член, не се 
однесуваат на членство во:  

1) органи на непрофитни организации на волонтерска основа, без надоместок и  

2) во органи на трговски друштва кои припаѓаат на иста банкарска група во Република 

Македонија или во странство.  

(7) Во случаите кога банката, како дел од банкарска група, спроведува политики на 
групата, членовите на надзорниот и/или управниот одбор треба да обезбедат тие политики да се 

соодветни за банката и се во согласност со законите на Република Македонија и 

стандардите на Народната банка.  

(8) Банката мора да обезбеди мнозинството од членовите на надзорниот и управниот 

одбор да се достапни на барање на Народната банка.“.  

Член 16  

Членот 84 се  се менува и гласи:  

„(1) Лицата со посебни права и одговорности се должни да работат единствено во 
интерес на банката и на нејзините депоненти и да постапуваат со внимание на уреден и 
совесен трговец.  

(2) Доколку лицата со посебни права и одговорности утврдат дека одлуката на органите на 

банката е спротивна на закон или на друг пропис донесен врз основа на закон или дека според 

својата содржина е таква што може да ја загрози ликвидноста на банката и нејзината 

стабилност и сигурност, се должни за ова писмено да го известат надзорниот одбор и 

Народната банка.”.  

 

Член 17  

Во членот 86 став (1) точките 2) и 3) се бришат. 

Точката 4) станува точка 2).  
Точките 5) и 6) се бришат.  

Точките 7), 8), 9), 10) и 11) стануваат точки  3), 4), 5), 6) и 7).  

Во точката 12) која станува точка 8) зборовите: „и одборот за ревизија‘‘ се бришат.  

Во точката 13) која станува 9) по зборот „ревизија‘‘ се додаваат зборовите: „и одлучува по 

предлогот за раскинување на договорот со друштвото за ревизија и‘‘.  

 Точката 14) се брише.  

Точката 15) станува точка 10).  

 

Член 18  

Во членот 88 став (2) зборовите: „и нето должник на банката“ се бришат. 

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:  

„(3) Членовите на надзорниот одбор треба да имаат соодветни знаења и искуство за 

извршување на своите надлежности, да избегнуваат судир на интересите и да посветуваат 

доволно  време  за  извршување  на  обврските  што  произлегуваат  од  надлежностите 

пропишани со овој закон.  

(4) Членовите на надзорниот одбор треба заедно да имаат знаења и искуство потребни за 

независен надзор на работењето на банката, а особено за разбирање на активностите што ги 

врши банката и на материјалните ризици на кои е изложена.“.  

По ставот (3) кој станува став (5) се додава нов став (6), кој гласи:  

„(6) Исто лице не може да биде независен член на надзорниот одбор во иста банка 

подолго од три последователни мандата.“.  
Ставот (4) станува став (7).  

Во ставот (5) кој станува став (8) зборот „месечно“ се заменува со зборот „квартално“.  
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Член 19  
Во членот 89 став (3) се менува и гласи:  

„Надзорниот одбор ги врши и следниве работи:  

1) ја усвојува деловната политика и развојниот план на банката;  

2) именува и разрешува членови на управниот одбор на банката;  

3) именува и разрешува членови на одборот за управување со ризици;  
4) именува и разрешува членови на одборот за ревизија;  

5) го усвојува финансискиот план на банката;  

6) организира служба за внатрешна ревизија;  

7) го одобрува годишниот план на службата за внатрешна ревизија;  

8) ја усвојува политиката за сигурност на информативниот систем;  
9) ги усвојува политиките за управување со ризици на банката;  

10) усвојува политика за избегнување судир на интересите со која се идентификуваат 

можните судири на интереси и мерките и активностите за нивно спречување;  

 11) усвојува политика за наградување, во согласност со деловната политика, развојниот  

план, финансискиот план и политиката за избегнување судир на интересите на банката;  

 12) донесува и спроведува политика за начинот на избор, следење на работењето и на  

разрешување на членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, 

одборот за ревизија и управниот одбор;  

13) ги разгледува извештаите за работењето на управниот одбор на банката; 

14) ги разгледува извештаите на одборот за управување со ризици;  

15) ги разгледува извештаите на одборот за ревизија;  
16) ги разгледува извештаите на службата за внатрешна ревизија;  

17) ги разгледува извештаите на лицето/службата за контрола на усогласеноста на 

работењето на банката со прописите;  

18) ја одобрува годишната сметка и финансиските извештаи  на банката;  

19) одобрува изложеност спрема лице од над 20% од  сопствените средства на банката, со 

исклучок на изложеност врз основа на купување на хартии од вредност издадени од 

Народната банка и Република Македонија;  

20) одобрува трансакции со поврзани лица со банката во износ од над 6.000.000  

денари;  

21) го одобрува стекнувањето на капитални делови и купувањето на хартии од 

вредност, поголеми од 5% од сопствените средства на банката, освен купување на хартии од 

вредност издадени од Народната банка и Република Македонија;  

22) го одобрува предлогот на одборот за ревизија за назначување на друштво за 

ревизија, или предлогот за раскинување на договорот со друштвото за ревизија и е 

одговорен за обезбедување на соодветна ревизија;  
23) ја усвојува политиката за вршење на внатрешна ревизија;  

24)  ги  разгледува  извештаите  на  супервизијата,  други  извештаи  доставени  од 

Народната банка, Управата за јавни приходи и други надлежни институции и предлага, 

односно презема мерки и активности за надминување на утврдените неусогласености и 

слабости во работењето на банката;  

25) го одобрува годишниот извештај за работењето на банката и доставува писмено 

мислење по истиот до собранието на банката;  

26) го разгледува извештајот на друштвото за ревизија и доставува писмено мислење по 

истиот до собранието на акционери;  

27) го усвојува кодексот за корпоративно управување со кој се уредуваат правилата за 

управување и за надзор на банката и  
28) го усвојува етичкиот кодекс на банката.“.  
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Член 20  

Во членот 90 став (3) по зборот „години“, се додава запирка и зборовите: „да имаат 

познавање за работењето на банката, нејзините производи и услуги и да имаат познавање за 

ризиците на кои е изложена банката“.  
Во ставот (5) по точка 9) се додава нова точка 10), која гласи:  

„10) оценка на усогласеноста на цените на производите и услугите што ги нуди банката  
со нивото на преземен ризик, во согласност со деловната политика и развојниот план на  
банката;“.  

Во точката 10) која станува точка 11) зборовите: „најмалку еднаш месечно го известува 

надзорниот одбор, а најмалку еднаш на три месеца одборот за ревизија“ се заменуваат со 

зборовите: „квартално го известува надзорниот одбор“.  
Точката 11) која станува точка 12) се менува и гласи:  

„12) одобрува изложеност спрема лице од над 10% до 20% од сопствените средства на 

банката;“.  

 

Член 21  
Во членот 91 став (9) точката 9) се менува и гласи:  

„предлага назначување на друштвото за ревизија и раскинување на склучен договор со 

друштво за ревизија и“.  

Ставот (11) се менува и гласи:  

„Одборот за ревизија поднесува полугодишен и годишен извештај за својата работа до 
надзорниот одбор на банката. Во годишниот извештај е содржана оцената од ставот (10) на 
овој член.“.  

 

Член 22  

Во членот 92 став (3) се менува и гласи:  

„Членовите на управниот одбор треба заедно да поседуваат стручни знаења и искуство 

потребни за независно управување на банката, а особено за разбирање на активностите што 

ги врши банката и на материјалните ризици на кои е изложена, во согласност со 

правилата за корпоративно управување од членот 82 став (3) од овој закон.“.  

Член 23  

Во членот 93 точката 8) се брише.  

Точките 9), 10) и 11) стануваат точки 8), 9) и 10).  

 

Член 24  
Во членот 94 став (1) по точката 6) се додава нова точка 7), која гласи:  

„7) донесување и спроведување политика за начинот на избор, следење на работењето и  

на разрешување на лица со посебни права и одговорности, освен за членовите на  

надзорниот одбор, одборот за управување со ризици, одборот за ревизија и управниот  

одбор;“.  

Точките 7), 8), 9) и 10) стануваат точки  8), 9), 10) и 11).  

Во ставот (3) зборот „месечно“ се заменува со зборот „квартално“.  

 

Член 25  
Во членот 97 став (4) зборовите:  „собранието на банката и до“ се бришат.  

 

Член 26  

Во членот 99 став (5) зборот „тримесечен“ се заменува со зборот „полугодишен“.  
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Член 27  

Во членот 107 став (1) во точката 2) сврзникот „и“ се заменува со  точка и запирка. 

Точката 3) се менува и гласи:  

„банката работела и/или работи спротивно на прописите и/или е исполнет услов за  

укинување на дозволата за основање и работење на банка, согласно со членот 154 од овој  

закон и“.  
По точката 3) се додава нова точка 4), која гласи:  

„4) постојат значителни отстапувања и слабости во функционирањето на системите на 

внатрешна контрола во процесот на финансиско известување.“.  

 

Член 28  
Во членот 112 став (3) по точката 7) се додаваат две нови точки 8) и 9), кои гласат:  

„8) на писмено барање на Агенцијата за управување со одземен имот, во согласност со  

закон;  

9) на писмено барање на нотар во рамките на водењето оставинска постапка, согласно со 

закон;“  
Точките 8), 9) и 10) стануваат точки 10), 11) и 12).  

 

Член 29  

Во членот 131 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: „или доколку е тоа потребно заради одржување на сигурноста и 
стабилноста на банката или на банкарскиот систем во целина.‘‘.  

Во ставот (3)  во точката 1)  зборовите: „и нивното влијaние врз стабилноста  и 

сигурноста на банката, нејзините депоненти и банкарскиот систем во целина‘‘ се бришат. 

По точката 2) се додава нова точка 3), која гласи: 

„3) потребата за одржување на сигурноста и стабилноста на банката или на банкарскиот 
систем во целина;‘‘.  

Точките 3) и 4) стануваат точки 4) и 5).  

 

Член 30  

Во членот 132 став (1) воведната реченица се менува и гласи: „Гувернерот презема 
редовни мерки при утврдени незаконитости и/или неправилности во работењето на 
банката или банкарската група и тоа особено, но не исклучиво ако:“.  

Во точката 6) по зборот „средства“ се додаваат зборовите: „и/или адекватно ниво на 

заштитни слоеви на капиталот“.  

Во ставот (2) точката 3) се менува и гласи:  

„со мнозинството членови на надзорниот и/или со членовите на управниот одбор на 

банката  да  склучи  меморандум  со  рокови  за  отстранување  на  неправилностите, 

усогласување  со  прописите,  постигнување  и  одржување  построги  супервизорски 

стандарди од стандардите утврдени во членовите 68, 71, 72, 73, 74, 78, 79 и 81 од овој 

закон, постигнување и одржување повисок износ на сопствени средства и/или повисока 

стапка на адекватност на капиталот или постигнување и одржување на адекватен износ на 

заштитни слоеви на капиталот, поединечно и вкупно и“.  

Член 31  

Во  членот 133  став (1)  во  воведната  реченица  зборовите: „кога  сериозно  ги 

прекршуваат прописите на банката“ се бришат. 
Точката 1) се менува и гласи:  

„ќе оцени дека постои опасност за одржување или за нарушување на сигурноста и 

стабилноста на банката или на банкарскиот систем во целина;”.  
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Во точката 7) по зборот „средства“ се додаваат зборовите: „и/или заштитните слоеви на 
капиталот“.  

Точката 11) се менува и гласи:  

„ја попречува Народната банка во извршувањето на супервизијата, консолдираната 

супервизија и преземањето мерки;“.  

По точката 11) се додава нова точка 12), која гласи:  
„12) го попречува друштвото за ревизија во извршувањето на ревизијата;“.  

Во точката 12) која станува точка 13) точката на крајот од реченицата се заменува со 

сврзникот „и‘‘ и се додава нова точка 14), која гласи:.  

„14) постоењето блиски врски на банката, на лицата во кои банката има капитален дел или 

на другите членови на групата на која и припаѓа банката со други лица го попречува 
извршувањето супервизија и консолидирана супервизија или спроведувањето на мерките 

преземени во согласност со овој закон.“.  

Во ставот (2) точка 2) во алинејата 6 по зборот „закон“ се додава запирка и зборовите: 
„вклучувајќи и зголемување на сопствените средства преку распределба на добивката на 
крајот на годината“.  

Во алинејата 7 зборовите:  „70, 71, 72, 73 и 74“ се заменуваат со зборовите: „68, 71, 72, 73, 
74, 78, 79 и 81“.  

По алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи:  
„- изврши продажба на капитални делови во други правни лица,“.  
Во точката 3) во алинејата 1 по зборот „дивиденда“ се додаваат зборовите: „или друг  

надоместок што го плаќа банката за инструменти коишто се дел од нејзиниот основен  
капитал“.  

Во алинејата 5 по зборот „банката‘‘ се додаваат зборовите „или со други лица,“.  

Член 32  

Членот 137 се менува и гласи:  

„(1) За акциите стекнати спротивно со членот 59 од овој закон и акциите за кои е  

повлечена издадената согласност согласно со членот 153 од овој закон, гувернерот  
донесува решение со кое утврдува дека на акционерот кој ги стекнал тие акции истите не му 
носат право на глас и го задолжува да ги отуѓи акциите во определен рок, кој не може да биде 
подолг од 180 дена, освен во случаите од членот 59 став (2) од овој закон, кога гувернерот 
може да определи и подолг рок.  

(2) Акционерот е должен да ги отуѓи акциите во роковите определени со решението од 
ставот (1) на овој член.  

(3) На акционерот кој нема да ги отуѓи акциите во роковите определени со решението од 

ставот (1) на овој член, гувернерот со решение му наложува во рок од 10 дена од 

добивањето на решението да ја овласти Народната банка во негово име да спроведе 
продажба на акциите.  

(4) Акционерот е должен да го даде овластувањето во рокот од ставот (3) на овој член.  
(5) За акционерот кој нема да го даде овластувањето во определениот рок, гувернерот 

донесува решение со кое утврдува дека акциите, покрај правото на глас, не му носат и 

право на исплата на дивиденда и дека истиот не може да биде или да стане акционер со 

квалификувано учество во банка.  
(6) Гувернерот во рок од осум дена од донесување на решението од ставот (5) на овој член 

донесува решение за спроведување на продажба на акциите во име на акционерот од ставот (5) 
на овој член.  

(7) Доколку во периодот од донесувањето на решението од ставот (5) на овој член до  

продажбата  на  акциите  банката  им  исплати  дивиденда  на  останатите  акционери,  

дивидендата за акционерот од ставот (5) на овој член се распределува во општата резерва  

на банката.“.  
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Член 33  

Во членот 138 ставови (1) и (2), во ставот (6) точките 1) и 2) и во ставовите (11) и (12) 
зборовите:  „137 став (3)“ се заменуваат со зборовите: „137 став (6) “.  

Член 34  

Во членот 153 во точката 2) бројот „57“ и запирката се бришат. 
Точката 3) се менува и гласи:  

„член на надзорниот и/или управниот одбор не ја спроведува деловната политика на 
банката;“.  

По точката 3) се додава нова точка 4), која гласи:  

„(4) член на надзорниот и/или управниот одбор не ги почитува одредбите од овој закон, со 

што ја загрозува сигурноста и стабилноста на банката и нејзините доверители и;“.  

 Точката 4) станува точка 5).  

Член 35  
Во членот 154 став (1) точката 14) се менува и гласи:  

„бројот на членовите на надзорниот и/или управниот одбор се намалил под законскиот 
минимум, а банката подолго од шест месеци не добила согласност за член на управен 
одбор или на надзорен одбор поради тоа што не предложила лице кое ги исполнува 
условите од овој закон.“.  

Член 36  

Во членот 170 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  

„(3) Решението од ставот (1) на овој член се доставува до банката на која е отворена 

ликвидациска постапка, до банката којашто ја презела исплатата на осигурените депозити, 
Фондот за осигурување на депозити и Министерството за финансии, во рок од три дена од 

денот на донесувањето.“.  
Ставот (3) станува став (4).  

Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: „ставот (3)“ се заменува со зборовите: 
„ставот (4)“.  

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:  

„(6) Народната банка е должна да го објави решението од ставот (1) на овој член во 

средствата за јавно информирање и да го огласи на видно место во банката.“.  

Член 37  

Во членот 172 став (2) по зборовите: „Главата III дел 2“ се става запирка и се додаваат  

зборовите: „дел 3“, а по зборовите: „дел 4,“ се додаваат   зборовите: „дел 5 член 18 став  
(5),“.  

Член 38  

Во членот 187 став (1) во точката 4) зборовите: „64 став (3), 68, 69 став (2), 70 став (2),  
71 став (8) и 72 став (3)“ се заменуваат со зборовите: „64 став (3), 65-е став (2), 68, 69 став  

(2), 71 став (8) и 72 став (3);‘‘.  

Член 39  
По членот 188 се додава нов член 188-а, кој гласи:  

„Член 188-а  

Глоба во износ од 200.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок  
на акционер - правно лице, односно трговец поединец, доколку не даде овластување на  
Народната банка во рокот пропишан со решение на гувернерот (член  137 став (4)).”.  
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Член 40  

Во членот 189 став (3) зборот „тримесечен“ се заменува со зборот „полугодишен“. По 

ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  

„(4) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на лице со посебни права и одговорности во штедилница, доколку не постапува  

или постапува спротивно на одредбите за судир на интересите од членот 100 од овој  

закон.“.  

Член 41  

По членот 189 се додава нов член 189-а, кој гласи:  

„Член 189-а  

Глоба во износ од 60.000 до 100.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на акционер - физичко лице, доколку не даде овластување на Народната банка во 

рокот пропишан со решение на гувернерот (член  137 став (4)).”.  

Член 42  

(1) Банките се должни да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон во рок 

од девет месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

(2) Независните членови на надзорните органи на банката назначени до денот на 
влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да ги вршат своите функции до 
истекување на мандатот за кој се назначени.  

 

Член 43  

Подзаконските акти предвидени со овој закон, ќе се донесат во рок од пет месеци од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.  

Член 44  

Одредбите од членот 9 со кој во членот 65 се додава нов став (2) и во членот 10 со кој се 

додаваат осум нови члена 65-а, 65-б, 65-в, 65-г, 65-д, 65-ѓ, 65-е и 65-ж од овој закон ќе 

започнат да се применуваат од 1 март 2017 година.  

Член 45  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.  
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