
DEKLARATË PËR LIDHJE ME PERSONAT TË TJERË JURIDIKË/FIZIKË 

 

Në bazë të Vendimit mbi mënyrën e përcaktuar të personave të ndërlidhur dhe për limitet e 

ekspozimit (“Gazeta zyrtare e RMV-së” nr. 198/20) dhe në përputhje me Ligjin për bankat 

(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15.  

190/16 dhe 7/19 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.101/19)  

  

 __________________________________________________________________________  

(person juridik)  

me NVT __________________ dhe me NVAP _______________________________________ 

përfaqësuar nga  _____________________________________________________________  

e jep këtë deklaratë për lidhje me persona të tjerë juridikë/fizikë  

TË DHËNA THEMELORE PËR PERSONIN JURIDIK NGA GJENDJA 

AKTUALE/LIBRI AKSIONAR   

 Pronarë:  

Nr. 

rendor  

Emërtimi i personit juridik/emri dhe mbiemri i 

personit fizik  

NVAP/NVAQ  NVT  

        

        

  

Organe të menaxhimit Bordi mbikëqyrës/Bordi i drejtorëve, Bordi Drejtues/Drejtuesi  

Nr. 

rendor 

Bordi mbikëqyrës Bordi i drejtorëve Bordi Drejtues Drejtuesi 

          

          

          

  

1. Persona të ndërlidhur nëpërmjet kontrollit  

• Dy ose më shumë persona te të cilët shumica e anëtarëve të organeve të mbikëqyrjes dhe 

menaxhimit janë të njëjtë;  

Nr. 

rendor  

Emërtimi i personit juridik 
ku shumica e anëtarëve të 

mbikëqyrjes dhe 
menaxhimit janë të njëjtë 

  

NVAP NVT  Përqindja e anëtarëve në 
organet e mbikëqyrjes dhe 
menaxhimit që janë të 
njëjtë në dy ose më shumë 
shoqëri  

          

          

  

 



• Person juridik është personi i cili është anëtar i organit të mbikëqyrjes dhe/ose të menaxhimit 

në atë person juridik, përveç nëse personi i cili është anëtar i organit të mbikëqyrjes dhe/ose të 

menaxhimit nuk realizon ndikim të theksuar mbi menaxhimin dhe mbi miratimin e politikave 

dhe vendimeve financiare dhe afariste në atë person juridik;     

 

Nr. 

rendor 

Emërtimi i personit juridik dhe personit që 
është anëtar i organit të mbikëqyrjes dhe/ose 

menaxhimit 

NVAP NVT  

        

        

  

• Persona që kontrollohen nga i njëjti ose të njëjtët persona;  

 

Nr. 

rendor 

  

Emërtimi i personave 

juridikë të kontrolluar  

NVAP/NVAQ NVT    

Emërtimi i 

kontrollorit   

Përqindja të 

cilën e 

kontrollon 

personi 

juridik   

            

            

  

• Persona nën kontroll të personit amë të cilët në përputhje me standardet e kontabilitetit i 

plotësojnë kushtet për përfshirje në raportet e konsoliduara finanicare.   

 

Nr. 

rendor 

Emërtimi i personave juridike të cilët 

janë nën  kontroll të personit amë dhe 

të cilët në përputhje me standardet e 

kontabilitetit i plotësojnë kushtet për 

përfshirje në raportet e konsoliduara 

financiare  

NVAP/NVAQ NVT    

Përqind  

          

          

          

  

Persona të ndërlidhur nëpërmjet kontrollit indirekt   

Me “kontroll indirekt” nënkuptohet kontrolli që një person e realizon në një person tjetër juridik 

nëpërmjet një personi të tretë juridik me të cilin personi i parë ndërlidhet nëpërmjet kontrollit ku personi i 

tretë juridik ka kontroll të drejtpërdrejtë në personin e dytë juridik.   

Në rast të kontrollit indirekt, investimi i tërësishëm, ose të drejtat e përgjithshme të votës në 

personin juridik përbëjnë shumën e investimeve të drejtpërdrejta, ose të drejtat e votës së personave të 

ndërlidhur nëpërmjet kontrollit, duke e përfshirë edhe investimin, ose të drejtat e votës së personit i cili i 

përfaqëson në emrin e tyre dhe për llogari të tyre.  



Nr. 

rendor 

Emërtimi i personit juridik ku keni 

kontroll (person i tretë juridik) dhe 

nëpërmjet të cilit keni kontroll indirekt 

te personi tjetër juridik 

NVAP/NVAQ NVT  Përqindja e 

pjesëmarrjes së 

personit të tretë 

juridik  

          

          

  

 

Nr. 

rendor 

  

Emërtimi i personit juridik ku 
keni kontroll indirekt nëpërmjet 

personit të tretë juridik 

  

NVAP/NVAQ NVT  Përqindja e kontrollit 

nga personi i tretë 

juridik mbi personin 

tjetër juridik 

  

          

          

          

  

2. Persona të ndërlidhur në bazë të lidhjes ekonomike  

  

2.1 Minimum 50% e kërkesës apo obligimeve të njërit person në dymbëdhjetë muajt e fundit dalin nga 

transaksionet me person tjetër.  

 

Nr. 

rendor 

 

Emërtimi i personit juridik 

nga i cili keni kërkesa apo 

obligime në dymbëdhjetë 

muajt e fundit  

NVAP/NVAQ NVT  Kërkesa   Obligime   Përqindja  

              

              

              

  

2.2 Ekspozimi i miratuar një personi është tërësisht ose pjesërisht i garantuar nga person tjetër ose është 

dhënë formë tjetër e sigurimit të personit tjetër – dhënës i sigurimit, kurse ekspozimi është në shumë e 

cila do të shkaktonte probleme financiare te dhënësi i sigurimit, nëse ndodh aktivizim i sigurimit.  

    

Nr. 

rendor 

Emërtimi i personit juridik i cila 

ka garantuar apo ka dhënë formë 

tjetër të garancisë në shumë e cila 

do të shkaktonte probleme 

financiare te dhënësi i sigurimit 

NVAP/NVAQ NVT  Kërkesa/obligime   

          

          

          

  

 



2.3 Një pjesë e theksuar e prodhimeve/shërbimeve të një personi juridik blihen nga personi tjetër, kurse 

në treg nuk mund të gjendet lehtë blerës tjetër për ato prodhime/shërbime.   

Nr. 

rendor 

Emërtimi i personit juridik/nga i 
cili blini ose shisni një pjesë të 

theksuar të 
prodhimeve/shërbimeve, kurse 

në treg nuk mund të gjendet 
lehtë blerës tjetër për ato 
prodhime dhe shërbime  

NVAP/NVAQ NVT  Kërkesa/obligime   Përqindje  

            

            

            

  
2.4 Dy ose më shumë persona kanë furnizues të përbashkët dhe/ose burim të përbashkët të financimit 

dhe/ose shlyerje të obligime, kur në rast të mosqasjes tek ai furnizues/burim, nuk mund të gjendet lehtë 

furnizues/burim tjetër i mjeteve.     

 

Nr. 

rendor  

Emërtimi i personit juridik me të cilin 

keni furnizues të përbashkët dhe/ose 

burim të përbashkët të financimit 

dhe/ose shlyerje të obligime, kur në 

rast të mosqasjes tek ai 

furnizues/burim, nuk mund të gjeni 

lehtë furnizues/burim tjetër të mjeteve.   

NVAP/NVAQ NVT  Kërkesa/obligime   

          

          

          

  

2.5 Persona të cilët kanë obligime të përbashkëta në bazë të marrëveshjes së lidhur me bankën (për 

shembull, kredimarrësi dhe bashkëkredimarësi).   

 

Nr. 

rendor 

Emërtimi i personit juridik me të cilin keni 

obligime të përbashkëta në bazë të marrëveshjes 

së lidhur me bankën (si kredimarrës ose 

bashkëkredimarës).     

NVAP/NVAQ NVT  

        

        

        

  

Dy ose më shumë persona të cilët plotësojnë një ose më shumë kritere të vendosura më lart mund 

të mos konsiderohen si persona të ndërlidhur nëse banka ka dëshmi të pakontestueshme se personi do të 

mund të gjejë në kohë burime të tjera financimi ose partnerë të tjerë afarist, duke i tejkaluar kështu problemet 

financiare të shkaktuara nga lidhja.   

 



Shkruajini dëshmitë që mundësojnë dy ose më shumë persona të mos konsiderohen si të ndërlidhur 

në përputhje me kriteret e dhëna më sipër:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Ekziston lidhje ekonomike midis dy ose më shumë personave të dhënë më sipër me person të tretë.   

Nr. 

rendor 

  

Personi i tretë  

NVAP/NVAQ NVT  Lloji i lidhjes ekonomike 

(2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)  

          

          

          

  

  

3. Grup i veçantë i personave të ndërlidhur    

• Lidhje nëpërmjet kontrollit apo lidhje ekonomike me qeverinë qendrore të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut, me vetëqeverisjen lokale të Republikës së Maqedonisë së Veriut ose me 

institucion publik me trajtim nga qeveria qendrore në Republikën e Maqedonisë së Veriut.   

  

Nr. 

rendor 

Qeveria e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut  

Vetëqeverisja lokale në 

Republikën e Maqedonisë së 

Veriut 

Institucion publik me trajtim 

nga qeveria qendrore në 

Republikën e Maqedonisë së 

Veriut 

        

        

        

        

        

        

  

• Persona të tjerë lidhen me ju, kurse të cilët janë të lidhur nëpërmjet kontrollit apo lidhjes 

ekonomike me qeverinë qendrore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me vetëqeverisjen 

lokale të Republikës së Maqedonisë së Veriut ose me institucion publik me trajtim nga qeveria 

qendrore në Republikën e Maqedonisë së Veriut.  

•  

Nr. 

rendor 

Emërtimi i personit juridik  NVAP NVT  

        

        

   

 



4. Ky person juridik ose themeluesit e këtij personi juridik nuk realizojnë kontroll të 

drejtpërdrejtë ose indirekt në person tjetër juridik, nuk ekziston as lidhje ekonomike me 

person tjetër juridik    

  

Me nënshkrimin e kësaj deklarate pohojmë se të dhënat në të janë të sakta dhe të vërteta dhe marrim 

obligim ta informojmë Bankën për çdo ndryshim që do të ndodhë, kurse lidhet me të dhënat e dhëna në këtë 

Deklaratë.   

  

Jemi dakord me të drejtën e Bankës që t’i përdorë të dhënat personale të vendosura më lar (duke 

përfshirë edhe NVAQ) me qëllim që të kryejë vlerësim të kreditueshmërisë sonë dhe të personave që 

ndërlidhen me ne.   

  

 _________,  __________                       __________________  

     Vendi          Data              Nënshkrimi  

  


