
 
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, 43/14 и 153/15) и член 18 став 5 од Законот за банките („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15 и 
153/15), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе 

 
 

ОДЛУКА 
за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на утврдување 

поврзани лица 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 203/15) 

  
1. Во Одлуката за начинот на утврдување поврзани лица („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 31/08, 72/13 и 121/15), во точката 4 
алинејата 2 се менува и гласи: 

 
„- правно лице и лице коешто е член на орган на надзор и/или 

управување на тоа правно лице, освен доколку лицето коешто е член на орган 
на надзор и/или управување не остварува значително влијание врз 
управувањето и врз донесувањето на политиките и финансиските и деловните 
одлуки во тоа правно лице;“.  

 
2. Во точката 5 став 1 алинеја 3, точката и запирката на крајот од 

реченицата се заменуваат со запирка и се додава зборот: „или“. 
 
Алинејата 4 се брише. 
 
Алинејата 5, којашто станува алинеја 4, се менува и гласи: 
 
„- две или повеќе лица имаат заеднички добавувач и/или заеднички 

извор на финансирање и/или отплата на обврските, при што, во случај на 
недостапност на тој добавувач/извор, не може лесно да се најде друг 
добавувач/извор на средства“. 

 
По ставот 2 се додава нов став 3, којшто гласи: 
 
„Банката не е должна да ја утврдува поврзаноста од ставот 1 од оваа 

точка за лице чијашто вкупна изложеност на кредитен ризик, вклучувајќи ја и 
изложеноста кон лицата поврзани со него согласно со точката 2 став 1 алинеја 
1 и точката 2 став 2 од оваа одлука, не надминува 2% од сопствените средства 
на банката“. 

 
3. Во точката 6 став 1, зборовите: „централната или локалната власт“ се 

заменуваат со: „централната влада и локалната самоуправа“.  
 
По ставот 1 се додава нов став 2, којшто гласи: 
 



 2 

„Како поврзани лица не се сметаат централната влада, локалната 
самоуправа или јавните институции со третман на централна влада во 
Република Македонија со правните и/или физичките лица со кои претставуваат 
единствен ризик, согласно со оваа одлука.“ 

 
4. Банките се должни да се усогласат со одредбите на оваа одлука 

најдоцна до 31 март 2016 година. 
 
5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“. 
 
 

 
 
 
О. бр. 02-15/XV-1/2015                  Гувернер  
12 ноември 2015 година                               и претседавач 
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