
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на 
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 
123/12 и 43/14) и член 18 став 5 од Законот за банките („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13 и 15/15), Советот на 
Народната банка на Република Македонија донесе 
 

 
 

ОДЛУКА 
за изменување на Одлуката за начинот на утврдување поврзани лица 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/15) 
 
  

1. Во Одлуката за начинот на утврдување поврзани лица („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 31/08 и 72/13), во точката 3 став 1, 
зборовите: „капиталот или во правата на глас на правното лице остварено од 
лице,“, се заменуваат со зборовите: „правно лице којашто се остварува“. 

 
2. Во точката 4, алинејата 2 се менува и гласи: 
 
„- правните лица и лицата коишто се членови на органите на надзор 

и/или управување во тие правни лица;“ 
 
3. Точката 5 се менува и гласи: 
 
„5. За потребите на точка 2 став 1 алинеја 2 од оваа одлука, како 

поврзани лица се сметаат најмалку следниве лица: 
 
- најмалку 50% од побарувањата или обврските на едното лице во 

последните дванаесет месеци, произлегуваат од трансакции со 
другото лице; 

- изложеноста одобрена на едно лице (должник) е целосно или 
делумно гарантирана од другото лице или дадена друга форма на 
обезбедување од другото лице - давател на обезбедувањето, а 
изложеноста е во износ којшто би предизвикал финансиски проблеми 
кај давателот на обезбедувањето, доколку дојде до активирање на 
обезбедувањето; 

- значаен дел од производите/услугите на едното правно лице се 
купуваат од другото лице, при што на пазарот не може лесно да се 
најде друг купувач за тие производи/услуги; 

- постои голема веројатност дека стечајот или ликвидацијата на 
едното правно лице ќе предизвика финансиски проблеми кај другото 
лице или би предизвикало стечај или ликвидација на другото правно 
лице, или 

- две или повеќе лица имаат заеднички извор на финансирање и/или 
отплата на обврските, при што, во случај на недостапност на тој 
извор, не може лесно да се најде друг извор на средства. 

 



 2 

Две или повеќе лица коишто исполнуваат еден или повеќе од 
критериумите наведени во ставот 1 од оваа точка може да не се сметаат за 
поврзани лица доколку банката има неспорни докази дека лицето ќе може 
навреме да најде други извори на финансирање или други деловни партнери, 
со што ќе ги надмине финансиските проблеми предизвикани од поврзаноста од 
ставот 1 од оваа точка.“ 

 
4. Во точката 8 зборовите: „согласно со одредбите на Законот за 

банките“, се заменуваат со зборовите: „бидејќи се поврзани на начин којшто е 
сличен на случаите определени со оваа одлука“. 

 
5. За изложеностите одобрени до влегувањето во сила на оваа одлука, 

банките се должни да се усогласат со одредбите на оваа одлука најдоцна до 31 
март 2016 година. 

 
6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“. 
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