НАРОД
ДНА БАНК
КА НА РЕП
ПУБЛИКА МАКЕДОН
НИЈА
Врз основа на
н член 47 став 1 точкка 6 од Зако
онот за Нар
родната бан
нка на
Република Македон
нија („Служб
бен весник на Република Македон
нија“ бр. 158
8/10 и
123/12) и член 18 став
с
5 од За
аконот за банките („Сл
лужбен весн
ник на Репу
ублика
Македон
нија“ бр. 67
7/07, 90/09,, 67/10 и 26/13), Сове
етот на Нар
родната бан
нка на
Република Македон
нија донесе
ОДЛУКА
н Одлукат
та за начинот на утв
врдување п
поврзани лица
л
за изменување на
(„Службе
ен весник на
н Републи
ика Макед
донија“ бр.. 72/13)
1. Во Одлукката за начинот на уутврдување
е поврзани лица („Службен
весник на
н Републи
ика Македо
онија“ бр. 31/08), во точка 2 став 1 алин
неја 1
зборовитте: „учество
о или“ се бр
ришат.
2. Во точка 3, ставот 1 се менува и гласи:
„И
Индиректна
а контрола претставуува контро
ола во кап
питалот ил
ли во
правата на глас на правното лице
л
оствар
рено од лице
е, преку др
руго лице, коешто
к
има дире
ектна контр
рола во прав
вното лице..
Во
о став 2 ал
линеја 1, зборовите: „и
индиректно учество ил
ли“ се замен
нуваат
со зборо
от: „индирек
ктна“.
Во
о алинеја 2, зборовите
е: „директно
о учество ил
ли“ се заменуваат со зборот:
„директн
на“.
Во
о ставот 3, зборовите: „учество ил
ли“ се бриш
шат.
3. Во точка 7 став 2 ал
линеја 1, збо
оровите: „ил
ли учество““ се бришатт.
4. Оваа одл
лука влегува
а во сила оссмиот ден од
о денот на објавување
ето во
„Службен весник на
а Република
а Македонијја“.
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