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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА                 
ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.90 од 22.07.2009 година) 

Член 1 

Во Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ број 67/2007), во 
членот 2 точка 34 алинеја 1 по зборовите: „брз трансфер на пари“ се става запирка и се 
додаваат зборовите: „управување со инвестициски фондови“. 

Во алинеја 2 зборовите: „алинеите 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „алинеја 1“. 

Член 2 

Во членот 18 став (4) зборовите: „го известува Бирото за спречување на перење пари и 
финансирање на тероризам“ се заменуваат со зборовите: „ја известува Управата за 
спречување на перење пари и финансирање на тероризам“. 

Член 3 

Во членот 59 став (3) зборовите: „банките, брокерските куќи и берзата на долгорочни 
хартии од вредност“ се заменуваат со зборовите: „банките и брокерските куќи“. 

Член 4 

Во членот 60 зборовите: „го известува Бирото за спречување на перење пари и 
финансирање на тероризам“ се заменуваат со зборовите: „ја известува Управата за 
спречување на перење пари и финансирање на тероризам“. 

Член 5 

Во членот 95 став (6) бројот „4“ во заградата се заменува со бројот „6“. 

Член 6 

Во членот 112 став (1) по зборовите: „во банката“ се додаваат зборовите: „кои имаат 
пристап до документите, податоците и информациите од членот 111 на овој закон“. 

Во ставот 3 во воведната реченица запирката по зборот „одговорности“ и зборот 
„акционерите“ се бришат. 

Во точката 4 зборовите: „Бирото за спречување на перење пари и финансирање на 
тероризам“ се заменуваат со зборовите: „Управата за спречување на перење пари и 
финансирање на тероризам“. 

Во точката 5 зборот „Биро“ се заменува со зборот: „Управа“. 
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Во точката 8 по зборот „банка“ се додаваат зборовите: „и до кредитно биро, во 
согласност со закон“. 

Член 7 

Во членот 131 став (2) точка 2 зборот „пополнителни“ се заменува со зборот 
„дополнителни“. 

Член 8 

Во членот 137 став (5) зборовите: „акционер во банка“ се заменуваат со зборовите: 
„акционер со квалификувано учество во банка“. 

Член 9 

Во членот 162 пo ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  
„Рокот од ставот (1) на овој член не се однесува на побарувањата на правни и физички 
лица по основ на депозити во банката и се сметаат за пријавени со денот на отворање 
на стечајната постапка на банката.“ 

Ставот (2) станува став (3). 

Член 10 

Побарувањата на правни и физички лица по основ на депозити во банка во постапките 
на стечај и ликвидација започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон се 
сметаат за пријавени. 

Член 11 

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

 


