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ВОВЕД

I.ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ 
И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси (,,Службен 
весник на Република Македонија’’ бр.12/19) се уредуваат мерките и активностите 
за спречување на корупцијата во вршењето на власта, јавните овластувања, 
службената должност и политиката, мерките и активностите за спречување на 
судирот на интереси, мерките и активностите за спречување на корупцијата при 
вршењето работи од јавен интерес на правните лица поврзани со остварувањето 
на јавните овластувања.

Согласно Законот, Државната комисија за спречување на корупцијата постапува 
по сопствена иницијатива или врз основа на добиени пријави. Заради целосно 
утврдување на фактичката состојба, Државната комисија може да побара податоци 
и информации од надлежни институции, правни и физички лица. 

Во Законот, на Државната комисија за спречување на корупцијата ѝ е дадена 
можност да побара податоци од банки и други финансиски институции за 
постапките коишто ги води и да изврши проверка на приливот на средствата или 
други уплати преку банка за политичка партија или кандидат на избори.

Според Законот за банките кој е lex specialis во однос на постапувањето на 
банкарскиот сектор во Република Северна Македонија, документите, податоците и 
информациите стекнати при вршење на банкарски и други финансиски активности 
за поединечни лица и трансакции со поединечни лица, како и за депозитите на 
поединечни лица претставуваат банкарска тајна која банката е должна да ја 
заштити и чува. Законот за банките точно предвидува во кои случаи и до кои 
институции можат да се достават податоците со кои располагаат банките, а 
Државната комисија за спречување на корупцијата не е наведена во тие институции.

Во насока на непречено извршување на надлежностите на Државната комисија 
за спречување на корупцијата пропишани во Законот, неопходно е да се изврши 
усогласување на одредбите од Законот за спречување на корупцијата и судирот на 
интереси со одредбата од Законот за банките во делот на банкарска тајна, односно 
да се овозможи Државната комисија за спречување на корупција да има пристап до 
податоците кои согласно закон претставуваат банкарска тајна. 

II.ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Предложеното изменување и дополнување на Законот за банките има за цел 
овозможување Државната комисија за спречување на корупцијата да има пристап 
до податоците со кои располагаат банките, заради водење на постапки кои се во 
рамките на нејзините надлежности и/или проверка на приливот на средствата или 
други уплати преку банка за политичка партија или кандидат на избори.
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Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за банките се 
заснова врз истите начела врз кои се заснова и постојниот закон.

Основно решение на предложениот закон е овозможување Државната 
комисија за спречување на корупцијата да добива податоци од банките, врз основа 
на поднесено барање, во согласност со Законот за спречување на корупцијата и 
судирот на интереси.

III.ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Законот чие донесување се предлага не повлекува обврска за обезбедување 
средства за неговото спроведување од Буџетот на Република Северна Македонија.

IV.ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Законот не повлекува обврска за обезбедување дополнителни финансиски 
средства за неговото спроведување и материјални обврски за одделни субјекти.

V.ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Согласно членот 170 од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија се предлага законот да се донесе по скратена постапка, од причина што 
не е во прашање обемен и сложен закон.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
БАНКИТЕ

Член 1
Во Законот за банките („Службен весник на Република Македонија’’ број 

67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 190/16 и 7/19), во членот 83 ставот (8) 
зборовите: „ставовите (3), (4) и (5)" се заменуваат со зборовите: „ставовите (5), (6) 
и (7)".

Член 2
Во членот 112 став (3), по точката 5) се додава нова точка 5-а), која гласи:
„5-а) на барање на Државната комисија за спречување на корупцијата, во 

рамките на извршувањето на нејзините надлежности, во согласност со закон;’’.

Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна  Македонија’’.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ

Измената во членот 1 е од технички карактер, односно се исправа грешката во 
повикувањето на ставовите.

Со членот 2 се врши дополнување на член 112 став (3) со нова точка 5-а) со која 
се овозможува Државната комисија за спречување на корупција да добива 
податоци од банките, врз основа на поднесено барање, заради извршувањето на 
нејзините надлежности, во согласност со закон.

Со членот 3 се уредува влегувањето во сила на Предлогот на законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените одредби се усогласени со позитивните законски прописи во 
Република Северна Македонија кои регулираат исти или слични правни работи, 
така што се меѓусебно поврзани и применливи во пракса, создавајќи правна целина.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Со донесувањето на предложените измени и дополнувања на Законот за 

банките, ќе се овозможи Државната комисија за спречување на корупцијата да ги 
добива податоците со кои располагаат банките, со цел водење на постапки кои се 
во рамките на нејзините надлежности и/или проверка на приливот на средствата 
или други уплати преку банка за политичка партија или кандидат на избори, во 
согласност со Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси.
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ИЗВОД ОДРЕДБИ ОД
ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 83
(1) Лице со посебни права и одговорности во банка задолжително треба да 

има соодветно високо образование и познавање на прописите од областа на 
банкарството и/или финансиите, да ги познава правилата за добро корпоративно 
управување и да има соодветно искуство кое обезбедува сигурно и стабилно 
управување со банката. 

(2) Лице со посебни права и одговорности во банка не може да биде лице:
1) член на Советот на Народната банка; 
2) вработено во Народната банка; 
3) укинат со Одлука на Уставен суд на Република Македонија У.бр.182/2007 

од 09.07.2008 година; 
4) на кое му е изречена прекршочна санкција, или казна забрана за вршење 

професија, дејност или должност; 
5) кое не поседува репутација со што може да биде загрозено сигурното и 

стабилното работење на банката; 
6) кое не ги почитува одредбите од овој закон и прописите донесени врз 

основа на овој закон и/или не ги спроведувало или не ги спроведува и/или 
постапувало или постапува спротивно на мерките изречени од гувернерот, со што 
биле или се загрозени сигурноста и стабилноста на банката; 

7) член на надзорен одбор, одбор за управување со ризици, одбор за 
ревизија и управен одбор на друга банка или вработен во друга банка или 

8) кое извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во 
банка или друго правно лице во кое била воведена администрација или над кое е 
отворена стечајна или ликвидациона постапка, освен доколку недвосмислено, врз 
основа на расположливите документи и податоци се утврди дека лицето не 
придонело за настанување на условите за воведување на администрација, стечајна 
или ликвидациона постапка или функцијата ја вршело непосредно пред или по 
настанување на причините кои довеле до воведување на администрација, 
отворање на стечај или спроведување на ликвидациона постапка. 

(3) За лице кое не поседува репутација ќе се смета и лице кое е осудено со 
правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, сѐ додека 
траат правните последици од пресудата. 

(4) За член на управен одбор на банка ќе се смета дека не поседува 
репутација и кога има соработник во однос на кој постојат околностите од ставот (3) 
на овој член. 

(5) 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.
 (6) 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 
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- член на три органи на надзор, односно да извршува три функции на 
неизвршен член на одбор на директори на небанкарски финансиски институции или 
нефинансиски институции.

 (7) 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. 

(8) 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. 

(9) 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. 

(10) Банката мора да обезбеди мнозинството од членовите на надзорниот и 
управниот одбор да се достапни на барање на Народната банка.

Член 112
(1) Лицата со посебни права и одговорности, акционерите и вработените во 

банката кои имаат пристап до документите, податоците и информациите на овој 
закон, како и лицата кои преку давање услуги на банката имаат пристап до 
документите, податоците и информациите од членот 111 на овој закон се обврзани 
да ги чуваат, можат да ги користат исклучиво за целите за кои се добиени и не смеат 
да ги откријат на трети лица. 

(2) Обврската од ставот (1) на овој член не се однесува во следниве случаи, 
ако: 

1) со закон е пропишано објавување на податоците и информациите и 
2) лицето дало писмена согласност за откривање на податоците. 
(3) За лицата со посебни права и одговорности и вработените во банката 

обврската од ставот (1) на овој член не се однесува и во следниве случаи: 
1) по писмено барање на јавното обвинителство или надлежен суд за водење 

на постапки кои се во рамките на неговите надлежности; 
2) за потребите на Народната банка или на друг супервизорски орган 

овластен со закон; 
2-а) ако податоците за приливи на средства на сметки на физички лица се 

соопштуваат на Управата за јавни приходи, во согласност со закон; 
3) по писмено барање на Управата за јавни приходи за водење на постапки 

кои се во рамките на нејзините надлежности, во согласност со закон; 
4) ако податоците се соопштуваат на Управата за финансиско разузнавање, 

во согласност со закон; 
5) ако податоците се соопштуваат на Управа за Финансиската полиција, во 

согласност со закон; 
6) на писмено барање на Државниот девизен инспекторат за контрола на 

девизното работење; 
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6-а) на писмено барање на Царинската управа за водење на постапки кои се 
во рамките на нејзината надлежност, во согласност со закон; 

7) на писмено барање на Фондот за осигурување на депозити, во согласност 
со закон; 

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; 

10) ако податоците се соопштуваат за потребите на функционирање на 
Кредитниот регистар на Народната банка и до кредитно биро, во согласност со 
закон; 

11) 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; 

12) по писмено барање на лицата овластени за извршување во согласност 
со закон и 

13) ако податоците се даваат на Министерството за труд и социјална 
политика, Агенцијата за вработување на Република Македонија и Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, за потребите на вршење на работите од 
нивните надлежности и во согласност со прописите за заштита на личните податоци, 
само доколку банка склучи меморандум за соработка со овие институции, со кој се 
регулира начинот на достапност на податоците од членот 111 на овој закон. 

(4) Лицата кои согласно со ставот (3) од овој член дошле до документите, 
податоците и информациите од членот 111 на овој закон се обврзани да ги чуваат, 
можат да ги користат исклучиво за целите за кои се добиени и не смеат да ги 
откријат на трети лица, освен во случаи и во постапка утврдена со овој или друг 
закон.
 (5) Обврската од ставовите (1) и (4) на овој член продолжува и по престанокот 
на работниот однос, односно по престанокот на основот и статусот врз основа на 
кој е остварен пристап до податоците кои се сметаат за банкарска тајна.


