
Централна кооперативна банка АД Скопје
 
Врз основа на член 86, став 1, точка 1 од Законот за банките и член 59, став 1, 
точка 1 од Статутот на Централна кооперативна банка АД Скопје, Собранието 
на акционери на Банката на својата редовна седница одржана на 31.05.2019 
година, ја донесе следната 
 

О Д Л У К А 
за измени и дополнувања на Статутот на 
Централна кооперативна банка АД Скопје 

 
1. Во Статутот на Банката, во член 2, став 2, по зборот „Скопје“ се става 
цртичка и се додава зборот „Центар“. 
       
2. Во член 2, став 3, зборот-кратенка „РМ“ се заменува со зборот-кратенка 
„РСМ“. 
 
3. Во член 2, став 5, зборовите „Централ Цооперативе Банк“, се заменуваат со 
зборовите „Central Cooperativе Bank“. 
 
4. Во член 2, став 5, зборот-кратенка „ЦЦБ“, се заменува со зборот-кратенка 
„CCB“. 
 
5. Во член 3, став 2, зборот „потполна“ се заменува со зборот „неограничена“. 
 
6. Во член 8, став 3, зборот „став 1“ се менува со зборот „став 2“. 
 
7. Во член 8, став 3, зборот-кратенка „РМ“ се заменува со зборот-кратенка 
„РСМ“. 
 
8. Во член 12 , зборовите „по уписот на„ се заменуваат со зборовите „сметано 
од денот на “. 
 
9. Во член 23 став 1 зборовите “која што” се спојуваат во еден збор “којашто” и 
на крајот на реченицата зборот “судот” се заменува со зборот “суд”. 
 
10. Во член 24, став 1, зборот-кратенка „РМ“ се заменува со зборот-кратенка 
„РСМ“. 
 
11. Во член 24, став 2, се брише. 
Досегашниот став 3, станува став 2, а став 4 станува став 3. 
 
12. Во член 24, во новиот став 2, точка 2, по зборовите „право на“ се додаваат 
зборовите „исплата на дел од добивка“, а зборот “дивиденда” се става во 
заграда. 
 
13. Во член 24, во новиот став 3, точка 2, зборовите „нејзините доверители“ се 
заменуваат со зборовите „своите доверители“. 
 
14. Во член 25, во став 1 на почетокот на реченицата бројката “(5)” се брише. 
 
15. Во член 27, став 2, зборовите „ ,по арбитражен пат, а доколку не можат да 
се решат ни по арбитражен пат ќе се решаваат“ се бришат. 



 2 

16. Во член 28, став 1, зборот-кратенка „РМ“ се заменува со зборот-кратенка 
„РСМ“. 
 
17. Во член 28, став 2, по сврзникот „и“ се додаваат зборовите „другите обврски 
на Банката кон вработените предвидени со“. 
 
18. Во член 30, став 1, по зборот „се“, изразот „распоредува“ се заменува со 
изразот „распределува” и по сврзникот „и’ зборот „распоредување“ се заменува 
со зборот „распределување“. 
 
19. Во член 33, зборот-кратенка „РМ“ се заменува со зборот-кратенка „РСМ“. 
 
20. Во член 35, зборот-кратенка „РМ“ се заменува со зборот-кратенка „РСМ“. 
 
21. Во насловот на глава VIII зборот “ИЗМЕНИ” се заменува со зборот 
”ПРОМЕНИ”   
 
22. Во член 44, став 1, зборот „измени“ се заменува со зборот „ промени“. 
 
23. Во член 44, став 2, зборот „измени“, се заменува со зборот „промени“. 
 
24. Во член 44, став 3, зборот „измена“, се заменува со зборот „промена“. 
 
25. Во член 44, став 3, зборовите „Република Македонија“, се заменуваат со 
зборовите „Република Северна Македонија“. 
 
26. Во член 45, зборовите „Република Македонија“, се заменуваат со зборовите 
„Република Северна Македонија“. 
 
27. Во член 46, став 1, зборовите „основано сомневање“, се заменуваат со 
зборовите „основи на сомневање“. 
 
28. Во член 46, став 1, зборовите „сопственоста на средства потекнува од 
криминални активности“, се заменуваат со зборовите „сопственоста на 
средствата е прибавенa со кривично дело“. 
 
29. Во член 46, став 2, зборовите „основано сомнение“ се заменуваат со 
зборовите „основи на сомневање“. 
 
30. Во член 46, став 2, зборовите „Управата  за спречување на перење пари и 
финансирање тероризам“, се заменуваат со зборовите „Управата за 
финансиско разузнавање.“ 
 
31. Во член 49, став 2,  по зборот „извршители“, се додаваат зборовите „на 
работа“. 
 
32. Во член 52, став 2, зборовите “глава ЏИИИ“ се заменуваат со зборовите 
„глава XIII“. 
 
33. Во член 52, став 3, алинеја 16, на крајот на реченицата се додава зборот 
„(ОСИС)„. 
 
34. Во член 53, став 1, по зборот „права“, запирката се брише и се додава 
сврзникот „и“. 
 
35. Во член 53, по став 3, се додаваат нови ставови 4, 5, 6 и 7 ,кои гласат: 
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„(4) Управниот одбор носи политика за начинот на избор, следење на 
работењето и разрешувањето на лицата со посебни права и одговорности, 
освен оние чијшто избор и разрешување се во надлежност на Надзорниот 
одбор, којашто задолжително содржи: 

1) постапка за избор, следење и разрешување на лицата со посебни 
права и одговорности; 

2) критериумите за оцена на соодветноста на лицата со посебни права и 
одговорности со соодветна примена на член 88, став 6 и став 7 од овој Статут; 

3) постапката, динамиката и начинот на спроведување на оцена на 
соодветноста на лицата со посебни права и одговорности со соодветна 
примена на член 88 став 6 и став 7 од овој Статут; 

4) постапката и критериумите за оцена на ефикасноста; 
5) начинот и динамиката на обука на лицата со посебни права и 

одговорности; 
6) начинот и динамиката на замена на лице со посебни права и 

одговорности во случај на престанување на неговиот работен однос или во 
случај на негова спреченост за работа, давање отказ или друго неочекувано 
отсуство; 

7) начинот на документирање на постапката на оцена и избор. 
 
(5) Оцената на соодветноста на лицата со посебни права и одговорности 

од точка 2 и точка 3 од став 4 на овој член ја врши Управниот одбор и тоа 
најмалку пред именувањето на лицето или пред негово повторно именување, 
како и при секоја позначајна промена во работењето на Банката или во начинот 
на вршење на соодветната позиција или функција. 

 
(6) Врз основа на оцената на лицата со посебни права и одговорности 

Управниот одбор е должен да преземе активности за надминување на 
утврдените слабости. 

 
(7) Во политиката од став 4 на овој член, Управниот одбор пропишува и 

критериуми за идентификување на останатите лица со посебни права и 
одговорности.“ 
 
36. Во член 54, став 1, алинеја 3, зборот „сврзани“ се заменува со зборот 
“поврзани“. 
 
37. Во член 54, став 2, зборот „банки“ се заменува со зборот „банките“ и 
зборовите „ член 83 став 2“ се бришат. 
 
38. Во член 54, став 2, алинеја 1, зборот-кратенка „РМ“ се заменува со зборот-
кратенка „РСМ“. 
 
39. Во член 54, став 2, алинеја 2, зборот-кратенка „РМ“ се заменува со зборот-
кратенка „РСМ“. 
 
40. Во член 54, став 2, алинеја 3 и 4 се бришат. 
 
41. Во член 54, став 2, по новата алинеја 4, се додава нова алинеја која гласи:  
 
„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.“ 
 
42. Во член 54, став 2, во алинеја 6, зборот “Закон” се заменува со зборот 
“Статут” и зборот-кратенка „НБРМ“, се заменува со зборот-кратенка „НБРСМ“. 
 



 4 

43. Во член 54, по став 5, се додава нов став 6 кој гласи: 
 
„ Член на Управниот одбор на Банката ќе се смета дека не поседува репутација 
и кога има соработник во однос на кој постојат околностите од ставот 2 алинеја 
4 на овој член.“ 
 
Став 6 станува став 7, став 7 станува став 8 и став 8 станува став 9. 
 
44. Во член 54, во став 8, зборовите „Република Македонија“, се заменуваат со 
зборовите „Република Северна Македонија“. 
 
45. Во член 58, став 1, зборовите “лично или преку нивните претставници” се 
бришат и запирката се заменува со точка.  
 
46. Во член  58, став 3, се менува и гласи: 
 
„Акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице 
како свој полномошник на седница на Собрание на Банката, коешто ќе 
учествува и ќе гласа на седницата на Собранието во негово име, најдоцна пред 
почетокот на седницата на закажаното Собрание.“ 
 
47. Во член 58, по став 3, се додава нов став 4 кој гласи: 
 
„Ако со закон поинаку не е пропишано, овластувањето на полномошникот на 
седница на Собрание на Банката се дава во писмена форма и заверено на 
Нотар.“  
 
Став 4, станува став 5. 
 
48. Во член 59, став 1, во точка 6, зборот „измени“ се заменува со зборот 
„промени“. 
 
49. Во член 59, став 1, точка 18, зборот “трговски” се заменува со зборот 
“трговските”, по зборот друштва запирката се брише и се додава сврзникот “и”, 
а зборовите „и Договор за основање на Банката“ се бришат. 
 
50. Во член 59, став 2, зборот-кратенка „НБРМ“, се заменува со зборот-кратенка 
„НБРСМ“. 
 
51. Во член 60, став 2, на почетокот на реченицата се додава зборот 
„Годишното, а зборот “Собранието” се заменува со зборот “Собрание”. 
 
52. Во член 61, став 3, на крајот од реченицата зборот „Друштвото“ се заменува 
со зборот „Банката“. 
 
53. Во член 61, став 5, на крајот од реченицата, зборовите „до судот“ се 
заменуваат со зборовите „до надлежниот суд“. 
 
54. Во член 62, став 3, зборовите „Република Македонија“, се заменуваат со 
зборовите „Република Северна Македонија“. 
 
55. Во член 64, став 2, зборот „најкасно“, се заменува со зборот „најдоцна“. 
 
56. Во член 65, став 1, зборовите „лице овластено“, се заменуваат со зборовите   
„орган на Банката овластен“. 
 
57. Во член 67, став 3, зборот „еден“ се заменува со зборот „една“. 
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58. Во член 67, став 5, по зборот „закон“ се додаваат зборовите „и овој Статут“. 
 
59. Во член 68, став 3, зборот „Барањето“ се заменува со зборовите „Уредното 
барање“, и по зборот „кое“ се додава буквата „е“. 
 
60. Во член 70, став 1, „1/2“ се заменува со „ 50%“. 
 
61. Во член 70, став 3, точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите 
„за статусни промени и за престанок на Банката“. 
 
62. Во член 70, став 4, зборовите „за престанок на Банката, за статусни измени 
на Банката“ се бришат, а по зборовите “седиштето на Банката” се додава 
сврзникот “и” 
 
63. Во член 71, зборовите „за време што не е подолго“ се заменуваат со 
зборовите “во рок не подолг”. 
 
64. Во член 77, став 1, зборот „членови“ се заменува со зборот „члена“ и по 
зборот „двајца“, „¼“ се брише. 
 
65. Во член 77, став 2, зборовите „најмалку една четвртина од членовите на 
надзорниот одбор на банката мора да бидат независни членови“, се бришат. 
 
66. Во член 77, став 3, зборот-кратенка „РМ“ се заменува со зборот-кратенка 
„РСМ“. 
 
67. Во член 77, став 7, зборовите „можат да бидат повторно избрани без 
разлика на тоа колку мандати претходно биле избрани“, се заменуваат со 
зборовите  „имаат неограничено право на реизбор“. 
 
68. Во член 77, став 8 се менува и гласи: 
 
„ Надзорниот одбор на Банката полноважно може да работи ако се присутни 
најмалку половина од сите негови членови, освен во случаи определени со 
интерните акти на Банката кога за полноважно работење на Надзорниот одбор 
е потребно присуство на сите членови на истиот заради едногласно 
донесување на предвидените одлуки“. 
 
69. Во член 77, став 10, зборовите „односно во согласност со закон“, се бришат. 
 
70. Во член 78, зборот „месечно“, се заменува со зборот „квартално“. 
 
71. Во член 85, по став 4, се додава нов став 5, кој гласи: 
 

„5) Доколку поединечен член на Надзорниот одбор смета дека 
донесените одлуки од страна на Надзорниот одбор се во спротивност со 
долгорочните цели, деловната политика и прописите или е во спротивност со 
надлежностите на овој орган предвидени со Законот за банките и интерните 
акти на Банката, должен е своето мислење да го искаже во писмена форма со 
соодветно објаснување коешто е содржано во записникот од седницата на 
Надзорниот одбор“. 
 
72. Во член 87, во став 4, по зборот „Деловникот“, се додаваат зборовите „за 
работа“. 
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73. Во член 88, став 3, точка 7 се менува и гласи: 
 
„го организира работењето на Службата за внатрешна ревизија“. 
 
74. Во член 88, став 3, точка 18, зборовите „Република Македонија“, се 
заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“. 
 
75. Во член 88, став 3, точка 20, зборовите „Република Македонија“, се 
заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија”. 
 
76. Во член 88, се бришат ставовите 5 и 6 и се додаваат нови ставови 5, 6, 7, 8, 
9,10,11,12, кои гласат: 
 
„„(5) Надзорниот одбор е должен да изврши оцена на соодветноста на 
кандидатот за член, односно на членот на Надзорниот одбор, којашто вклучува 
поединечна оцена на соодветноста на кандидатот за член, односно на членот 
на Надзорниот одбор (во понатамошниот текст: поединечна оцена) и оцена на 
соодветноста на членот на Надзорниот одбор заедно со останатите членови 
(во понатамошниот текст: колективна оцена) на Надзорниот одбор на Банката.  
 
(6) Поединечната оцена од ставот 5 од овој член опфаќа оцена најмалку на тоа 
дали:  
- знаењето и искуството на кандидатот за член, односно на членот на 
Надзорниот одбор се соодветни за извршување на надлежноститe, што 
подразбира најмалку оцена на неговото разбирање за воспоставеното 
корпоративно управување во Банката и за улогата на Надзорниот одбор во 
корпоративното управување, оцена на соодветноста на неговото образование и 
знаењето стекнато преку обуките, оцена на професионалното искуството и 
оцена на познавањето на финансиската состојба и профилот на ризичност на 
Банката;  

- постоењето судир на интересите ја ограничува способноста на кандидатот за 
член, односно на членот на Надзорниот одбор објективно и независно да ги 
извршува надлежностите и способноста да врши независна и објективна оцена 
на решенијата коишто се предлагаат од другите членови на Надзорниот одбор, 
самостојно да ги анализира одлуките на Управниот одбор и да избегнува 
следење на колективните ставови;  

- кандидатот за член, односно членот на Надзорниот одбор поседува 
репутација, што, меѓу другото, подразбира почитување на законските одредби и 
договорните обврски, соработка со супервизорските и со другите надлежни 
органи и почитување на корпоративната култура и вредности на Банката;  

- кандидатот за член, односно членот на Надзорниот одбор, ќе може да 
посветува или посветува доволно време за извршување на обврските што 
произлегуваат од неговите надлежности, имајќи ги предвид неговите членства 
во органи на надзор и/или управување на други правни лица или на 
непрофитни организации и вообичаениот број седници на кои треба да 
присуствува како резултат на тие членства, природата на секое членство и на 
надлежностите што ги има кандидатот за член, односно членот на надзорниот 
одбор, вклученоста во работата на надзорниот одбор на банката, времето 
потребно за соодветна обука на членот на надзорниот одбор за извршување на 
сите негови функции и слично.  
 
(7) Колективната оцена од ставот 5 од овој член се однесува најмалку на 
оцената дали членовите заедно имаат знаења и искуство потребни за 
независен надзор на работењето на Банката, а особено за разбирање на 
активностите што ги врши Банката и на материјалните ризици на кои е 
изложена Банката. Колективната оцена треба да опфати најмалку дали 
членовите на надзорниот одбор:  
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- имаат искуство од различни области коишто овозможуваат Надзорниот одбор 
да може да го оценува и следи работењето на управниот одбор и одлуките што 
тој ги носи. Различните познавања и искуство можат да се однесуваат на: 
управувањето со ризиците, вршењето финансиски анализи, финансиското 
известување и сметководство, информациската технологија, пазарите на 
капитал, стратегиското планирање, внатрешната ревизија, усогласеноста со 
прописите, наградувањето на успешноста во работењето и друго;  

- имаат соодветно разбирање на локалната, регионалната и, доколку е 
потребно, глобалната економија и финансии, како и разбирање на соодветната 
домашна регулатива и меѓународните стандарди;  

- поседуваат способност за размена на искуства и знаења и меѓусебна 
соработка.  
 
(8) Оцената од ставот 5 од овој член се врши:  

- пред секое именување нов член на Надзорниот одбор;  

- пред повторно именување постоен член на Надзорниот одбор;  

- еднаш годишно, согласно закон.  
 
(9) По исклучок на ставот 8, точки 1 и 2 од овој член, оцената од став 5 од овој 
член може да се изврши и по именувањето на членот на Надзорниот одбор од 
Собранието на Банката, но најдоцна во рок од еден месец по неговото 
именување, но пред добивање на согласноста од гувернерот на Народната 
банка. Покрај случаите од ставот 8 од овој член, колективната оцена се врши и 
доколку има значајни промени во деловниот модел на банката.  
(10) Годишната оцена од став 5 од овој член опфаќа и:  

- оцена на сопствената работа којашто на годишно ниво е должен да ја врши 
секој член на надзорниот одбор;  

- оцена на големината и составот на надзорниот одбор, како и на големината и 
составот на законски пропишаните одбори и нивната меѓусебна соработка;  

- оцена на ефикасноста на надзорот што го врши надзорниот одбор како дел од 
корпоративното управување во банката и идентификување на активностите 
каде што е потребно унапредување или промени;  

- оцена на ефикасноста на законски пропишаните одбори.  
 
(11) Надзорниот обор е должен да ги земе предвид резултатите од 
поединечната оцена при спроведувањето на колективната оцена на членовите 
на надзорниот одбор, и обратно.  
 
(12) Надзорниот одбор е должен да го извести Собранието на Банката за 
резултатите од извршената оцена од став 6 и став 7 на овој член, заедно со 
активностите што ги предлага или што ги презел за надминување на 
утврдените слабости.“ 
 
77. Во член 90, став 2, зборот „своја“ се брише. 
 
78. Во член 93, во став 2, реченицата “Еден од членовите на Управниот одбор 
на Банката” се заменува со реченицата „Членот на Управниот одбор на 
Банката, кој согласно членот 115, став 2 од овој Статут е определен за 
управување и контрола на ресорот Ризици.“ 
 
79. Во член 93, став 3, алинеја 1, зборовите „Еден член на“, се заменуваат со 
зборовите  „Членот на“, а по зборот „Банката“, точката се брише и се додаваат 
зборовите „кој е надлежен за ресорот Ризици.“ 
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80. Во член 98, став 4, зборовите „Дирекцијата за управување со ризикот“ се 
заменуваат со зборовите „Дирекцијата за анализа и управување со ризикот“. 
 
81. Во член 100, став 1, зборот „тромесечно“ се заменува со зборот „квартално“, 
и зборовите „односно согласно Статутот и Законот за банки“ се бришат. 
 
82. Во член 102, став 2, зборот „сврзани“ се заменува со зборот „поврзани“. 
 
83. Во членот 103, по ставот 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат: 

 
„(3) Надзорниот одбор врши оцена на соодветноста на кандидатот за член на 
Управниот одбор, односно на членот на Управниот одбор при што соодветно се 
применуваат одредбите од член 88 став 6 и став 7 од овој Статут. 
 
(4) Оцената од став 3 Надзорниот одбор ја врши најмалку: 
1) пред секое именување на нов член на Управниот одбор; 
2) пред повторно именување на постоен член на Управниот одбор; 
3) во случај на значајни промени во деловниот модел на Банката.“ 
 
и досегашниот став 3 станува став 5, досегашниот став 4 станува став 6, 
досегашниот став 5 станува став 7 и досегашниот став 6 станува став 8. 
 
84. Во член 103, нов став 5, зборовите „Република Македонија“, се заменуваат 
со зборовите „Република Северна Македонија“. 
 
85. Во член 103, нов став 6, зборовите „член 92 од“ се бришат и зборовите 
„(Сл.Весник на РМ бр.67/2007)“ се бришат. 
 
86. Во член 104, став 2, зборот-кратенка „НБРМ“ се заменува со зборот-
кратенка „НБРСМ “  
 
87. Во член 104, став 2,  зборовите „член 92“ се бришат и зборовите 
„(Сл.Весник на РМ бр.67/2007)“ се бришат. 
 
88. Во член 105, зборовите „се застапува и претставува“ се заменуваат со 
зборовите „ја застапуваат и преставуваат“, а зборот “од” се брише. 
 
89. Во член 106, став 1, зборовите  “Управен одбор“ се заменуваат со 
зборовите „Управниот одбор“. 
90. Во член 106, став 2, зборовите “Управен одбор“ се заменуваат со зборовите 
„Управниот одбор“. 
 
91. Во член 106, став 3, зборот „неделно“ се заменува со зборот „месечно“. 
 
92. Во член 108, став 5 се брише. 
 
93. Во член 110, став 7, зборовите „предлог на Одлуката“ се заменуваат со 
зборовите „предлог Одлуката“. 
 
94. Во член 110,  се додава нов став 8 кој гласи: 

„8) Доколку поединечен член на Управниот одбор смета дека донесените 
одлуки од страна на Управниот одбор се во спротивност со деловната политика 
и прописите или се во спротивност со надлежностите на овој орган, предвидени 
со Законот за банките и интерните акти на Банката, должен е своето мислење 
да го искаже во писмена форма со соодветно објаснување.“ 
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95. Во член 112, став 1, точка 3, на крајот од реченицата се додаваат зборовите 
„и предлага нивна промена и унапредување“. 
 
96. Во член 113, по став 2, се додава нов став 3 кој гласи: 
 

„(3) Покрај кварталното известување од став 2 на овој член, Управниот 
одбор е должен редовно да го информира Надзорниот одбор за сите 
активности и промени во работењето коишто се значајни за надлежностите на 
Надзорниот одбор, и тоа: 

1) промени во управувањето со ризиците; 
2) промени во солвентната и ликвидносната позиција на Банката и 

нејзината финансиска состојба; 
3) надминување на лимитите на изложеност и неусогласеност на 

работењето со прописите; 
4) слабости во системот на внатрешна контрола и во начинот на 

функционирање на функциите на контрола; 
5) случаи коишто можат да предизвикаат непочитување или 

неусогласеност со законските или регулаторните барања; 
6) случаи поврзани со заштитеното пријавување од страна на укажувач 

во Банката.“ 
 

97. Во член 114, став 1, алинеја 2, зборовите „во која се именува“ се бришат. 
 
98. Во член 114, став 1, алинеја 3, зборот „сврзани“ се заменува со зборот             
„поврзани“. 
 
99. Во член 115, се додава нов став 3 кој гласи: 
 

„(3) Членот на Управниот одбор кој согласно став 2 од овој член е 
определен за управување и контрола на ресорот Ризици не смее да биде 
надлежен за активности коишто претставуваат преземање ризици и 
задолжително е член на Одборот за управување со ризици на Банката.“ 

 
100. Во член 116, став 2, точка 1, зборовите  „постојните прописи“ се 
заменуваат со зборовите „прописите“. 

 
101. Во член 116, став 2, точка 3 се менува и гласи “по негово барање”. 
 
102. Во член 120, став 1, зборовите „член 95 од“ се бришат. 
 
103. Во член 122, став  3, зборовите „Република Македонија“, се заменуваат со 
зборовите „Република Северна Македонија“. 
 
104. Во член 127, став 2,  зборовите „Дирекцијата за услуги за правни лица“ се 
заменува со зборовите „Дирекцијата за банкарски услуги на правни лица“. 
 
105. Во член 127, став 3, точка 4, зборовите „Дирекцијата за услуги за правни 
лица“ се заменуваат со зборовите „Дирекцијата за банкарски услуги на правни 
лица“. 
 
106. Во член 127, став 4, зборовите „Дирекцијата за услуги за правни лица“ се 
заменуваат со зборовите „Дирекцијата за банкарски услуги на правни лица“. 
 
107. Во член 127,став 5, зборовите „Дирекцијата за услуги за правни лица“ се 
заменуваат со зборовите „Дирекцијата за банкарски услуги на правни лица“. 
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108. Во член 133, по став 5, зборовите „Преземено од Статутот на Статер 
Банка, а согласно член 100 од Законот за банки“ се бришат. 
 
109. Во член 138, став 3, зборовите „органот на управување“ се заменуваат со 
зборовите „Управниот одбор“. 
 
110. Во член 141, став 2, зборот „по“ се заменува со зборот „во“. 
 
111. Во член 142, став 3, зборовите „Управен одбор“, се заменуваат со 
зборовите „Управниот одбор“. 
 
112. Во член 146, став 1 се додава нова точка 3 која гласи: 
 

„3) ако податоците за приливи на средства на сметки на физички лица се 
соопштуваат на Управата за јавни приходи, во согласност со закон.“ 

 
Досегашната точка 3 станува точка 4, досегашната точка 4 станува точка 5, 
досегашната точка 5 станува точка 6, досегашната точка 6 станува точка 7. 
 
113. Во член 146, став 1, во точка 5, зборовите „ Управата за спречување на 
перење пари и финансирање на тероризам“ се заменуваат со зборовите 
„Управа за финансиско разузнавање.“ 
 
114. Во член 146, став 1, по точка 7 се додава нова точка 8 која гласи: 
 

„8) на писмено барање на Царинската управа за водење на постапки кои се 
во рамките на нејзината надлежност, во согласност со закон;“ 

 
Досегашната точка 7 станува точка 9, досегашната точка 8 станува точка 10, 
досегашната точка 9 станува точка 11, досегашната точка 10 станува точка 12, 
досегашната точка 11 станува точка 13, досегашната точка 12 станува точка 14, 
досегашната точка 13 станува точка 15. 

 
115. Во член 146, став 1, во точка 9, зборовите „согласно со закон“ се 
заменуваат со зборовите „во согласност со закон“. 
 
116. Во член 146, став 1, во точка 12, зборовите „Република Македонија“, се 
заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“ и зборот 
„Македонија“ се заменува со зборовите „Северна Македонија“. 
 
117. Во член 146, став 1, во точка 12, зборовите „Република Македонија“, се 
заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“. 
 
118. Во член 150, став 1, алинеја 2, на почетокот на реченицата се додава 
зборот „при“. 
 
119. Во член 150, став 1, алинеја 3, на почетокот на реченицата се додава 
зборот „со“. 
 
120. Во член 151 став 1, датата „26.05.2016 “се заменува со „19.05.2017“. 
 
121. Во член 153, зборот-кратенка „РМ“ се заменува со зборот-кратенка „РСМ“. 
 
122. Во член 153, зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со 
зборовите „Република Северна Македонија“. 
 



 11 

123. Се задолжуваат стручните служби на Банката да ја спроведат постапката 
за претходна согласност од Гувернерот на НБРМ за измена на Статут. 

 
124. Собранието на акционери на Банката го овластува Надзорниот одбор на 
Банката да изврши промени и дополнување во оваа Одлука, по евентуалните 
забелешки на Народна Банка во постапката за добивање на Решение за 
претходна согласност за измена на Статут, кои измени ќе бидат одразени во 
пречистен текст на Статутот кој Надзорниот одбор на Банката ќе го изготви и 
потпише по добивање на претходна согласност од Гувернерот на НБРМ. 

 
125. Се овластува Надзорниот одбор на Банката да изготви пречистен текст на 
Статутот на Банката. 

 
126. Одлуката стапува во сила со денот на донесување, а ќе се применува по 
добивање на претходна согласност од Гувернерот на НБРМ.. 
 
 

Образложение 
Потребата од измени и дополнувања на Статутот на Банката,  пред сè 

произлезе од потребата за усогласување и прецизирање на текстот на Статутот 
со важечката законската регулатива, односно со Законот за изменување и 
дополнување на Законот за банките (Сл.весник на РСМ бр.7/2019), Законот за 
хартии од вредност (Сл.весник на РМ бр.95/2005) како и со Одлуката за 
правилата за добро корпоративно управување во Банката  (Сл.весник на РСМ 
бр.24/18). 
 Дел од измените и дополнувањата на Статутот на Банката е согласно  
Одлуката за прогласување на амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на 
Уставот на Република Македонија донесена од Собранието на РСМ, заведена 
под број 08-184/1 од 11.01.2019 год., а кои се однесуваат на промена на името 
на Република Македонија во Република Северна Македонија. 
 Во текстот на Статутот направени се промени кои се и од технички и 
јазичен карактер. 

 Имајќи го предвид напреднаведеното, се одлучи како во диспозитивот на 
оваа одлука. 

 
 

 
 

СА бр. 0201 – 15 
31.05.209 год. 

С К О П Ј Е 

Претседавач, 
г. Смилен Цинцарски с.р. 

 
 

 


