
1 
 

Народна банка на Република Македонија 
Дирекција за финансиска стабилност и банкарска регулатива 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
О Д Л У К А 

за изменување и дополнување на Одлуката за издавање дозволи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февруари 2018 година 
 

  



 2 

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, 153/15 и 6/16), член 17 став 5 и член 22 став 2 од Законот за банките („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 
190/16) и член 56 од Законот за изменување и дополнување на Законот за банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/13), Советот на Народната банка 
на Република Македонија донесе 
 
 

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката 
за издавање дозволи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/18) 
 

1. Во Одлуката за издавање дозволи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 72/13), во точката 2 потточка 2.3.6. став 1 алинеја 2, по зборовите: 
„адекватност на капиталот,“ се додаваат зборовите: „заштитните слоеви на 
капиталот,“, додека зборовите: „и квалитетот на активата“ се заменуваат со 
зборовите: „и изложеноста на кредитен ризик и на други материјални ризици;“. 

 
 Во потточката 2.6.1. став 1 алинеја 9, точката на крајот од алинејата се 
заменува со точка и запирка и се додаваат две нови алинеи коишто гласат: 
 

„- изјава потпишана од надлежен орган на правното лице, дадена под 
целосна кривична и материјална одговорност, дали дејствува заеднички, 
директно или индиректно, преку формален или неформален договор, со 
другите лица коишто имаат намера да основаат банка или со други лица, со 
што би имал контрола врз банката;   
- шематски приказ на сопственичката структура на правното лице се до 
вистинскиот сопственик – физичко лице.“. 

 
 Во потточка 2.6.2 став 1 алинеја 5, точката на крајот од алинејата се заменува 
со точка и запирка и се додава нова алинеја којашто гласи: 
 

„- изјава дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дали 
дејствува заеднички, директно или индиректно, преку формален или 
неформален договор, со другите лица коишто имаат намера да основаат банка 
или со други лица, со што би имал контрола врз банката.“   
 
Во потточката 2.6.2 по ставот 2 се додава нов став 3 којшто гласи: 
 
„Народната банка, по службена должност, може да побара и дополнителни 

документи, податоци и информации од соодветен надлежен орган во земјата или 
странство заради оцена на репутацијата или интегритетот на лицата коишто имаат 
намера да основаат банка. 

 
2. Во точката 3 став 1 алинеја 3, по зборовите: „вид група“ се додаваат 

зборовите: „во земјата или во странство“. 
 
3. Во точката 5 потточка 5.7. став 1, алинејата 6 се менува и гласи: „- етичкото 

однесување (етичкиот кодекс);“ и се додаваат три нови алинеи коишто гласат: 
 

„- корпоративното управување (кодексот за корпоративно управување); 
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- избегнување судир на интересите; 
- начинот на избор, следење на работењето и разрешување на членовите на 
надзорниот одбор, одборот за управување со ризиците, одборот за ревизија 
и управниот одбор.“. 

 
4. Во точката 7 став 1 алинеја 7, по зборовите: „практики и процедури,“ се 

додаваат зборовите: „непочитување на правилата за добро корпоративно 
управување,“. 
 
 Во алинејата 13, точката на крајот од алинејата се заменува со точка и запирка 
и се додава една нова алинеја којашто гласи: 
 

„- оцена дали постоењето блиски врски или организациската или 
сопственичката структура на банката или на групата на која ќе ѝ припаѓа не го 
отежнува извршувањето ефикасна супервизија и преземањето корективни 
мерки, на поединечна или на консолидирана основа.“. 

 
5. Во точката 13 став 1 алинеја 1, точката и запирката на крајот од алинејата се 

заменува со запирка и се додаваат зборовите: „спроведување администрација, 
преземање други мерки за решавање на состојбите, повлекување согласности, 
укинување на дозволата за статусни промени или укинување на дозволата за 
основање и работење;“. 
 

6. Во точката 23 став 1 и точката 33 став 2, зборовите: „точката 7“ се 
заменуваат со зборовите: „точките 7 и 13“. 

 
7. Точката 29: „Врз основа на оценката од точката 33 од оваа одлука, 

гувернерот донесува решение за издавање дозвола за статусна промена и/или 
преобразба на штедилница во банка, без спроведување на постапката за издавање 
привремена дозвола, или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со 
Законот за банките.“ станува точка 33-а. и гласи: 
 

„33-а. Врз основа на оцената од точката 33 од оваа одлука, гувернерот 
донесува решение за издавање дозвола за статусна промена и/или преобразба на 
штедилница во банка, без спроведување на постапката за издавање привремена 
дозвола, или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за 
банките.“. 
 

8. Во точката 34, по ставот 1 се додаваат четири нови става коишто гласат: 
 
 „Подносителот на барањето е должен целосно да го подготви барањето за 
издавање дозвола коешто се поднесува до Народната банка, да провери и да обезбеди 
дека барањето и документацијата која се доставува кон барањето не содржат грешки 
во поглед на фактите, ниту други пропусти. 
  
 Кон барањето треба да биде поднесена целокупната документација пропишана 
со Законот за банките и оваа одлука. Во текот на постапката може да се јави потреба и 
од друга дополнителна документација, за што Народната банка го известува 
подносителот на барањето.  
 
 Народната банка разгледува барање за издавање дозвола од точката 1 од оваа 
одлука со комплетна документација. Под „комплетна документација“ се подразбира 
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документацијата пропишана со оваа одлука, документацијата која дополнително е 
побарана од Народната банка, како и соодветните документи, податоци и информации 
коишто треба да се добијат од надлежни домашни и странски институции за 
одлучување по барањето. 

 
При разгледување на барањето, Народната банка може да ја користи и 

документацијата со која располага за соодветната банка, правното или физичкото 
лице.“. 

 
9. Во точката 36, ставот 2 се брише. 
  
10. Точката 37 се менува и гласи: 
 
„37. Доколку законодавството на земјата од која доаѓа странското лице кое има 

намера да основа банка поинаку ја регулира материјата во врска со документацијата 
која се доставува кон барањето за издавање дозволи од точката 1 од оваа одлука, 
должно е да приложи: 

 извадок од соодветниот пропис на странската земја; или 
 правно мислење од независен адвокат, при што кон мислењето се доставува 

и документ со кој ќе се потврди дека станува збор за овластен адвокат во 
странската земја.  

 
 Во документите од ставот 1 од оваа точка треба јасно и недвосмислено да биде 
наведено дека согласно со законодавство на странската земја одреден документ 
пропишан со одлуката не може да се добие, односно не постои надлежна институција 
во таа земја која води евиденција и издава документ како пропишаниот во одлуката 
или јасно и недвосмислено да биде наведено на кој начин и преку кој друг документ се 
докажува одредена околност (пр.: изречена забрана за вршење професија, дејност 
или должност).“ 
 

11. Во  образецот 2 точка 1 потточка 1.5., зборовите: „(доколку правното лице 
има ваква адреса)„ се бришат. 

 
12. Во образецот 4, точките 14 и 15 се бришат, а точката 16 станува точка 14. 

 
13. На постапките започнати пред стапувањето во сила на оваа одлука ќе се 

применуваат одредбите коишто важеле на денот на поднесувањето на барањето за 
добивање дозвола.  

 
14. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“. 
 
 
 
 
 
О. бр. 02-15/II-3/2018 Гувернер  
1 февруари 2018 година  и претседавач 
Скопје на Советот на Народната банка 

на Република Македонија 
 Димитар Богов 
 


