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CKonje, 30 -M2PlAJl 2013 rOA~Ha 

8p3 OCHClBa Ha 4neH S2 OA 3aKOHOT 3a ~3MeHYBat-be ~ AononHYBat-be Ha 
3aKoHoT 3a 6aHK~Te ("CnY>K6eH BeCH~K Ha Peny6n~Ka MaKeAoH~ja" 6p. 26/13), 
ryBepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6n~Ka MaKeAoH~ja AOHece 

PEWEHVlE 

1. T04Kalia 6 OA PeweH~eTO Ha ryBepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha 
Peny6n~Ka MaK€!AOH~ja co Koe e ~3AaAeHa A03Bona 3a CTaTYCHa ~3MeHa -
cnojYBat-be Ha "TeTeKc - KpeA~THa 6aHKa" A/J. CKonje ~ "TeToBcKa 6aHKa" A/J. TeTOBO 
BO "TTK 6aHKa" AfJ.. CKonje, 6p. 02-14/81-2006 OA S jYH~ 2006 roA~Ha, ce MeHYBa ~ 
rnac~: 

,,6aHKaTa t-l0>Ke Aa r~ BPW~ cneAH~Be aKT~BHOCT~: 
- np~6~pa~be Ha Aen03~T~ ~ APyr~ nOBpaTH~ ~3BOp~ Ha cpeACTBa; 
- KpeA~T~pat-be BO 3eMjaTa, BKnY4YBajK~ ~ cpaKTOp~Hr ~ cp~HaHC~pat-be Ha 

KOMepL\~janH~ TpaHCaKL\~~; 
- KpeAIi1Tli1pat-be BO CTpaHCTBO, BKnY4YBajKIi1 Ii1 cpaKTOpli1Hr Ii1 cpli1HaHCli1pat-be Ha 

KOMepL\li1janHIi1 TpaHCaKL\Ii1Ii1; 
- 1i13AaBat-b€~ Ii1 aAMIi1HI4G:r:pli1paj.,l",@--,'-1 a-RJlaTe):<HI4-GpeACTBa- (napv14HIi1 KapTIi14KIi1, -

4eKOB~, naTH~qK~ 4eKOBVl, MeH~L\Vl); 
- cp~HaHCIi1CK~ nIi13~Hr; 

- MeHYBa4KI1 pa6OT~; 
- nnaTeH npoMeT BO 3eMjaTa ~ CTpaHCTBo, BKnY4YBajKIi1 KynOnpOAa>K6a Ha 

AeBVl3Vl; 
- 6P3 TpaHccpep Ha napVl; 
- 1i13AaBat-be Ha nnaTe>KHVl rapaHL\Vl~, aBanli1 Ii1 APyrVl CPOPMIi1 Ha 

06e36eAYBat-be; 
- Vl3HajMYBa~be cecpoBli1, OCTaBa Vl Aeno; 
- TpryBat-be co ~HCTpYMeHTIi1 Ha na3apoT Ha nap~; 
- TpryBat-be co AeBVl3HIi1 cpeACTBa, WTO BKny4yBa ~ TpryBat-be co 6naropoAHIi1 

MeTanli1; 
- TpryBat-be co xapT~Vl OA BpeAHoCT; 
- KynonpOAa>K6a, rapaHTli1pat-be Ii1nli1 nnaCMaH Ha eMli1cli1ja Ha XapTVlIi1 OA 

BpeAHoCT; 
- 4YBat-be Ha xapTVlVl OA BpeAHoCT 3a Knli1eHT~; 
- cOBeTYBat-be Ha npaBHIi1 nli1L\a BO BpcKa co CTpYKTYpaTa Ha Kanli1TanOT, 

AenOBHaTa cTparerli1ja Ii1m1 APyr~ nOBp3aH~ npawat-ba Ii1nli1 AaBat-be ycnyrli1 
nOBp3aHIi1 co cnojiYBat-be ~nVl npli1nojYBat-be Ha npaBHIi1 nli1L\a; 

- npOAa>K6a Ha nonli1CVl 3a oc~rypYBat-be; 
- nocpeAYBal-be BO CKnY4YBat-be AoroBopli1 3a KpeAIi1T~ Ii1 3aeMIi1; 
- 06pa60TKa \II aHanli13a Ha Ii1HcpopMaL\1i11i1 3a KpeAIi1THa cnoc06HoCT Ha npaBHIi1 

n~L\a Vl 
- eKoHoMcKo-qoli1HaHcli1cKIi1 KOHCanTIi1Hr". 

2. Co AOHeCYBat-beTO Ha OBa peWeHli1e, CTaBOT 2 OA T04KaTa 2 OA PeweHVleTO 
Ha ryBepHepOT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6nli1Ka MaKeAoHli1ja 6p. 7915 OA 9 



AeKeMBplil 2008 roAIilHa III T04KIIlTe 3 III 4 OA PeweHlIleTo Ha ryBepHepoT 6p. 5042 OA 
27 jynlll 2010 roAIilHa npeCTaHYBaaT Aa Ba)f{aT. 

06pa3nO)f{eHlIle 

Co 4neH 5 OA 3aKoHoT 3a 1Il3MeHYBal-be III AononHYBaH)e Ha 3aKoHoT 3a 
6aHKIIlTe ("Cn~6eH BeCHIilK Ha Peny6nlllKa MaKeAoHlIlja" 6p. 26/13) ce 1Il3BpwIIlja 
1Il3MeHIIl BO 4neH 7 CTaB 1 OA 3aKoHoT 3a 6aHKIIlTe ("CnY)f{6eH BeCHIilK Ha Peny6nlllKa 
MaKeAoHlIlja" 6p. 67/07, 90/09 III 67/10), OAHOCHO BO AenOT Ha aKTIIlBHOCTIilTe 
KOIllWTO MO)f{e Aa rill BPWIIl 6aHKa. Co 1Il3MeHIIlTe ce MeHYBaaT Ha31r1BIIlTe Ha HeKOIil OA 
AoceraWHIIlTe cPlIlHaHclIlcKIil aKTIIlBHOCTIil III ce ,QO,QaBaaT HOBIil aKTIIlEiHOCTIil . 

CornaCHO co 4neH 52 OA 3aKoHoT 3a 1Il3MeHYBal-be III AononHYBal-be Ha 
3aKoHoT 3a 6aHKIIlTe, HapoAHaTa 6aHKa no cnY)f{6eHa AOn)f{HOCT,. 6e3 nOAHecYBal-be 
6apal-be OA 6aHKIIlTe, Ke rill ycornaclil A03BonlilTe 3a OCHOSalt,e III pa60Tel-be Ha 
6aHKIIlTe BO AenOT WTO ce oAHecysa Ha cPlIlHaHclIlcKIilTe aKTIIlBHOCfIi1, so POK OA weCT 
MeceWIil OA AeHOT Ha BneryBal-beTO BO clilna Ha OBOj 3aKOH. 

Bo T04Ka 6 OA PeweHlIleTo co Koe e 1Il3AaAeHa A03Bona 3C1 CTaTYcHa 1Il3MeHa -
cnojYBal-be Ha "TeTeKc - KpeAIilTHa 6aHKa" A/J. CKonje III "TeToBcKa 6aHKa" A/J. TeTOso 
BO fInK 6aHKa" A/J. CKonje, 6p. 02-14/81-2006 OA 5 jYHIIl 2006 roAIIlHa, ce HaBeAeHIIl 
cPlIlHaHclIlcKIilTe aKTIIlBHOCTIil KOIllWTO MO)f{e Aa rill SpWIIl 6aHKaTa. Bo 2007 rOAIIlHa, co 
PeweHlIleTO Ha ryBepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6nlllKa MaKeAoHlIlja 6p. 
4/4944 OA 9 aBryCT 2007 rOAIilHa Ha 6aHKaTa ~ e 1Il3AaAeHa cornaCHOCT Aa SpWIIl 
ycnyrlll 6p3 TpaHccPep Ha naplil. Co PeweHlIleTo Ha rysepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa 
Ha Peny6nlllKa MaKeAoHlIlja 6p. 7915 OA 9 AeKeMBplil 2008 rOAIilHa e 1Il3MeHeTa 
T04KaTa 6 OA PeweHlIleTO co Koe e 1Il3AaAeHa A03S0na 3a CTaTYcHa 1Il3MeHa -
cnojysal-be Ha "TeTeKc - KpeAIilTHa 6aHKa" A/J. CKonje III "TeTOBo:a 6aHKa" A/J. TeTOBO 
BO "TTK 6aHKa" A/J. CKonje, O,QHOCHO HanpaseHo e ycornacYBaH:>e Ha cplr1HaHCIr1CKIr1Te 
aKTIIlBHOCTIr1 KOIr1WTO MO)f(e Aa rlr1 BPWIr1 6aHKaTa cornaCHO co 3aKoHoT 3a 6aHKIr1Te. 
1J,0nonHIIlTenHo, co PeWeHlr1eTO Ha rysepHepoT Ha HapoAHaTa 6aHKa Ha Peny6nlr1Ka 
MaKeAoHlIlja 6p. 5042 OA 27 jynlll 2010 roAIIlHa, so cplr1HaHCIIlCKIr1Te aKTIIlSHOCTIr1 
KOIr1WTO MO)f{e Aa rlr1 SpWIr1 6aHKaTa e AOAaAeHa Ir1 aKTIIlSHOCTa "KYnOnpOAa)f{6a, 
rapaHTlilpal-be III nnaCMaH Ha eMlr1clr1ja Ha XapT1r111l OA speAHocT" . 

It1MajKIIl ro npeABIilA HaseAeHoTo, KaKO III HajHoslilTe 3aKOHCKlil 1Il3MeHIIl so 
AenOT Ha cPlIlHaHclIlcKIilTe aKTIIlBHOCTIil III 06spcKaTa 3a ycornacysal-be Ha A03S0nlr1Te 
3a OCHOSal-be III pa60Tel-be Ha 6aHKIIlTe BO AenOT Ha cPlr1HaHCIIlCKIilTe aKTIIlSHOCTlIl, ce 
oAny411l KaKO so AIIlCn0311lTIr1S0T Ha osa peWeHlr1e. 

nPABHA nOYKA: 
He3aAOBonHaTa CTpaHa MO)f{e Aa nOAHece 
TY)f(6a AO YnpaSHIilOT CYA, so POK OA 30 AeHa 
OA AeHOT Ha nplileMOT Ha osa peWeHlr1e. 



$V1HaHCVICKaTa aKTVIBHOCT e AecpVIHVlpaHa BO 3aKOHOT aa cynepeasuja Ha 
ocarypvsa-sero (,,Cny>K6eH secHVIK Ha Peny6nV1Ka MaKe.QOHVlja" 6p. 27 /02, 79/07, 88/08, 
67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18 VI ,,Cny>K6eH 
secHVIK Ha Peny6nV1Ka CesepHa MaKe.QOHVlja" 6p. 101/19). Cornao-o co 4neH 134->K OA 
3aKOHOT sa cynepBV13Vlja Ha ccurvpvea-eero, pa60TV1 Ha aacranvea-se so ocarvpvearsero 
MO>Ke .Qa epuin VI 6aHKa xoja A06V1na A03Bona aa spure-ee pa6oTVI Ha sacranvea-se so 
ocarvpvsa-eero OA Hapoziaara 6aHKa. Cornao-o co 4neH 134->K eras 3 OA 3aKOHOT, 
,,HapOAHaTa 6aHKa Ke V13.Qa.Qe A03Bona sa epuie-se pa60TV1 Ha aacranvee-ee BO 
ocnrvpvea-sero cane eps ocaosa Ha nperxonua cornacuocr Ha Areuunjara sa cynepBV13Vlja 

Ha 19 HOeMBpVI 2019 rD.QVIHa ,,TTK 6aHKa" AfJ. Ckonje (noHaTaMy BO TeKCTOT: 6aHKaTa) 
AOCTaBVI 6apal-be- aa j:\06V1Bal-be npeTXO.QHa cornao-ocr OA Hapozu-ara 6aHKa Ha Peny6nV1Ka 
Cesepue MaKe.QOHVlja (nouarany so rexcror: Hapon-rara 6aHKa) aa epureree Ha 
cj)V1HaHCVICKaTa aKTVIBHOCT- sacranvearse BO ocarvpvea-sero, Bp3 OCHOBa Ha 4neH 7 eras 1 
T04Ka 23 VI 4neH 57 qa)? J T04K~ ~ OA 3aKOHOT sa 6aHKVITe. HapOAHaTa 6aHKa Ha 10 jaHyapVI 
2019 ro.QVIHa co nonnc no6apa nononuyaa-se Ha .QocraseHara AOKyMeHrauVlja. 6aHKara ja 
nocrasa 6apaHara AOKYMeHrauV1ja Ha 17 jaHyapVI 2020 ro.QVIHa, co urro 6apat-beTO e 
KOMnneTVlpaHO co AOKyMeHTaUVljaTa npe.QBVl.QeHa BO rnasa III T04Ka 5 OA Ozinyxara sa 
V13.QaBat-be cornacuocrn. 

3. rysepHepor Ke ja noane-ie V13.Qa.QeHara cornacnocr, .QOKOnKy ce YTBPAVI .QeKa 
6aHKaTa nosexe He ucnonuvea Koj 6V1no OA vcnosare aa epure-se Ha cj:>V1HaHcV1cKaTa 
aKTVIBHOCT npeABVIAeHVI BO 3aKOHOT aa 6aHKVITe VI Onnvkara aa Vl3.QaBat-be cornaCHOCTVI. 

2. Bo T04Ka 1 on Peurennero Ha rvsepaepor Ha Hapozn-ara 6aHKa 6p. 15809 OA 30 
anpnn 2013 rDAVIHa BO Kaja ce HaBeAeHVI cj)V1HaHCVICKVITe aKTVIBHOCTVI KOVIWTO MO>Ke Aa rVI 

spurn ,,TTK 6aHKa" AfJ. Ckonje, no annuejara 17 ce .QOAaBa Hosa anVIHeja 18,, - aacranvsa-ee 
so ocervpvea-eero". AnV1HeV1Te 18, 19 VI 20 crauveaar anV1HeV1 19, 20 VI 21. 

1. ill ce Vl3.Qasa nperxoaaa cornaorocr Ha ,,TTK 6aHKa" AfJ. Cxonje aa spure-ee Ha 
cj:)V1HaHCVICKaTa aKTVIBHOCT ,,3acranysal-be BO ocarvpvee-sero''. 

PEWEHl!IE 

Bp3 OCHOBa Ha 4neH 57 eras 1 T04Ka 2 VI eras 5 O.Q 3aKOHOT aa 6aHKVITe (,,CnY)K6eH 
secHVIK Ha Peny6nV1Ka MaKeAOHVlja" 6p. 67 /07, 90/09, 67 /10, 26/13, 15/15 153/15, 190/16, 
7 /19 VI ,,Cny>K6eH secHVIK Ha Peny6nV1Ka Cesepua MaKeAOHVlja" 6p.101/19) VI rnasa III OA 
Oanvxara sa Vl3AaBal-be cornacsocr» (,,Cny>K6eH seCHVIK Ha Peny6nV1Ka MaKe.QOHVlja" 6p. 
72/13, 24/18 VI ,,Cny>K6eH seCHVIK Ha Peny6nV1Ka Cesepua MaKeAOHVlja" 6p. 50/19), 
o.Qny4ysajKV1 no 6apal-beTo Ha ,,TTK 6aHKa" AfJ. Cxonje, rvaepuepxara Ha Hapozn-ara 6aHKa 
Ha Penyfiruuca Cesepua MaKeAOHVlja nouece 

Cxonje, .i. dieepvap» 2020 rDAVIHa rrr 6p. 15-4ogg;~ 

,,nPO$E0.10HAJlHA TAJHA" 
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nPABHA noYKA: 
He3aAOBOnHaTa crpasa MO>Ke na noaaece 
TY)l(6a AO YnpaBHlllOT cyA BO pox OA 30 AeHa 
OA AeHOT Ha np111eMOT Ha oaa peweH111e. 

OA AOCTaBeHaTa AOKyMeHTaL\lllja ce YTBPAlll AeKa: 
- nocron eKOHOMCKa onpaBAaHOCT sa orno-n-yea-se co spure-se Ha HOBaTa 

cp111HaHClllCKaTa aKTl!IBHOCT; 
- 6aHKaTa 111Ma cooaeerua CTPYKTYPa Ha Bpa60TeH111 sa ecj:>111KacHo 111 vcneun-o epiueise 

Ha HOBaTa cp111HaHClllCKa aKTlllBHOCT Ill COOABeTHa opraaasaunoce noCTaBeHoCT; 
- co npeABlllAeHaTa suarpeuraa opraH1113aL1111ja Ha 6aHKaTa ce o6e36eAyBa ABOjHa 

«o-rrpona BO epuie-sero Ha cp111HaHClllCKaTa aKTl!IBHOCT; 
- 6aHKaTa pacnonara co COOABeTeH lllHcpopMaTl!IBeH Cl!ICTeM Ill TeXHlll4Ka onpeneuocr 

aa vcneun-o Ill e111rypHO 1113BpwyBaf-be Ha HOBaTa cp111HaHClllCKa aKTl!IBHOCT Ill nocenvsa 
COOABeTeH aenoseu npocrop Ill TeXHlll4Ka onpena KOlllWTO Ke OB03MO)l(aT c111rypHO Ill 
Henpe4eHO spure-se Ha HOBaTa cp111HaHClllCKa aKTl!IBHOCT; 

- OB03MO)l(eHO e BKny4yBaf-be Ha HOBaTa cp111HaHClllCKaTa aKTlllBHOCT BO Cl!ICTeMOT Ha 
suarpeuma «o-rrpona, BO suarpeumara peB1113111ja 111 BO c111creMOT sa cnpe-veaiee Ha nepe-se 
nap» 111 cp111HaHe111pal-be Ha Tepop1113aM Ha 6aHKaTa; 

- 1113BpwyBaf-beTO Ha cp111HaHClllCKaTa aKTlllBHOCT e pervnupaao co lllHTepHlll aKT111; 
- 6aHKaTa no cnpoBeAeHaTa aHan1113a Ha p1113111L\1!1Te YTBPA1t1na AeKa p11131t1KOT OA 

-eeseavea-sero Ha uoaara cpv1HaHCviCKa aKTlllBHOCT - aacranveaae so ocarvpyaassero e 
Hlll30K; 

- Aecf:>111H111paH111 ce nuuara co noce6H111 npasa 111 oaroeopnocrn HaAne>KHlll aa cnene-se 
Ha epuie-sero Ha cj)111HaHClllCKaTa aKTlllBHOCT; 

- BO 6apa1-beTO Ill AOCTaBeHaTa AOKyMeHTau111ja He nocrojar HeAOCneAHOCTlll KOlllWTO 
He MO>KaT Aa 6111AaT o6jaCHeTl/I. 

~~. 
VIMajK111 ro npeABlllA HaBeAeHoTO, ce OAny4111 KaKo~ B. ~c~o.~ilirao~.oBa peuieuae. rr -<:-~ .7\\ou c:.::. St: 'o\:-):'.' 
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no paarnenvaa-sero Ha AOCTaBeHaTa AOKyMeHTau111ja, ce oueH111 nexa raa e BO 
cornac-ocr co 3aKOHOT aa 6aHKlllTe 111 Ozinvxare sa 1113AaBaf-be cornacaocru. BoeAHO, ce oueH111 
AeKa 6aHKaTa Ke 6111Ae opraH1113111paHa 111 cnoco6Ha Aa pa60T111 cornacHo co npon111c111Te 111 
npon111waH111Te cynepB11130pCKlll CTaHAapAlll, nplll WTO ce lllMaa npeABlllA Kp111Tep111yM111Te OA 
T04Ka 13 OA 0AnyKaTa aa 1113AaBaf-be cornacaocru. 

Ha ocarvpvaa-sero." Ha 27 asrvcr 2019 roznn-a, AreHL11t1jaTa sa cynepB1113111ja Ha 
ocarvpysa-eero co Peureunero 6p. 19-2-668 i)i 1113Aana Ha 6aHKaTa cornacuocr aa epuie-se 
pa6orn Ha aacranvea-ee so ocarvpvsau,e. 


