ИЗЈАВА
ЗА ПОВРЗАНОСТ СО ДРУГИ ПРАВНИ/ФИЗИЧКИ ЛИЦА
Врз основа на Одлуката за начинот на утврдување поврзани лица и за лимитите на
изложеноста („Службен весник на РСМ“ бр.198/20), и во согласност со Законот за банките
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15.
190/16 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19)
__________________________________________________________________________
(правно лице)
со ЕДБ __________________ и со ЕМБС _______________________________________
застапувано од _____________________________________________________________
Ја дава следната изјава за поврзаност со други правни/физички лица
ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ОД ТЕКОВНА
СОСТОЈБА/АКЦИОНЕРСКА КНИГА
Сопственици:
Ред.
бр.

Назив на правно лице/ име и презиме на
физичко лице

ЕМБС/ЕМБГ

ЕДБ

Органи на управување Надзорен одбор/Одбор на директори, Управен одбор/Управител
Ред.
бр.

Надзорен одбор

Одбор на директори

Управен одбор

Управител

1. Поврзани лица преку контрола
 Две или повеќе лица кај кои мнозинството на членовите на органите на надзор и
управување се исти;
Ред.
бр.

Назив на правно лице во
кое мнозинството
членови на надзор и
управување се исти

ЕМБС

ЕДБ

Процент на членовите
на органите на надзор и
управување кој се исти
во двете или повеќе
друштва



Ред.
бр.

Назив на правно лице и лице коешто е член
на орган на надзор и/или управување


Ред.
бр.

ЕМБС

ЕДБ

Лица коишто се контролирани од исто или од исти лица;
Назив на контролираните
правни лица


Ред.
бр.

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;

ЕМБС/ЕМБГ

ЕДБ

Назив на
контролорот

Процент со
кој го
контролира
правното
лице

Лица под контрола на матично лице коишто согласно со сметководствените стандарди
ги исполнуваат условите за вклучување во консолидираните финансиски извештаи

Назив на правните лица кои што се
под контрола на матичното лице и
кои согласно сметководствените
стандарди ги исполнува условите за
вклучување во консолидирани
финансиски извештаи

ЕМБС/ЕМБГ

ЕДБ

Процент

Поврзани лица преку индиректна контрола
Под „индиректна контрола“ се подразбира контрола која што едно лице ја остварува во
друго правно лице преку трето правно лице со кое првото лице е поврзано преку контрола при што
третото правно лице има директна контрола во второто правно лице.
Во случај на индиректна контрола, вкупниот влог, или вкупните права на глас во правното
лице претставуваат збир на директните влогови, или правата на глас на лицата поврзани преку
контрола, вклучувајќи го и влогот, или правата на глас на лицето коешто настапува во нивно име и
за нивна сметка.
Ред.
бр.

Назив на правното лице во кое
имате котрола (трето правно лице) и
преку кое имате индиректна
контрола кај другото правно лице

ЕМБС/ЕМБГ

ЕДБ

Процент на
учество во
третото
правно лице

Ред.
бр.

ЕМБС/ЕМБГ

ЕДБ

Процент на
контрола од страна
на третото правно
лцие во другото
правно лице

Назив на другото правно лице
во кое имате индиректна
контрола преку третото правно
лице

2. Поврзани лица по основ на економска поврзаност
2.1 Најмалку 50% од побарувањата или обврските на едното лице во последните дванаесет
месеци произлегуваат од трансакции со другото лице;
Ред.
бр.

Назив на правното лице од
кое имате побарувања или
обврски во последните 12
месеци

ЕМБС/ЕМБ
Г

ЕДБ

Побару
вања

Обврск
и

Проце
нт

2.2 Изложеноста одобрена на едно лице е целосно или делумно гарантирана од другото лице
или е дадена друга форма на обезбедување од другото лице ‒ давател на обезбедувањето, а
изложеноста е во износ којшто би предизвикал финансиски проблеми кај давателот на
обезбедувањето, доколку дојде до активирање на обезбедувањето;
Ред.
бр.

Назив на правно лице кое
гарантирало или дало друга
форма на гаранција во износ кој
би предизвикал проблеми кај
давателот на обезбедување

ЕМБС/ЕМБГ

ЕДБ

Побарувања /
обврски

2.3 Значителен дел од производите/услугите на едното правно лице се купуваат од другото
лице, при што на пазарот не може лесно да се најде друг купувач за тие производи/услуги;
Ред.
бр.

Назив на правно лице/ од кое
купувате или продавате
значителен дел од производите
/услугите а на пазарот не може
лесно да се најде друг купувач за
тие производи и услуги

ЕМБС/ЕМБГ

ЕДБ

Побарува
ња/
обврски

Проце
нт

2.4 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;
Ред.
бр.

Назив на правно лице со кое имате
заеднички добавувач и/или
заеднички извор на финансирање
и/или отплата на обврските при што
во случај на недостапност на тој
добавувач /извор не можете лесно да
најдете друг добавувач/извор на
средства

ЕМБС/ЕМБГ

ЕДБ

Побарувања
/обврски

2.5 Лица коишто имаат заеднички обврски врз основа на договор склучен со банката (на
пример: кредитокорисник и кокредитобарател).
Ред.
бр.

Назив на правно лице со кое имате заеднички
обврски по основ на договор склучен со
банката (како кредитокорисник и ли
кокредитобарател)

ЕМБС/ЕМБГ

ЕДБ

Две или повеќе лица коишто исполнуваат еден или повеќе од критериумите наведени
погоре може да не се сметаат за поврзани лица доколку банката има неспорни докази дека лицето
ќе може навреме да најде други извори на финансирање или други деловни партнери, со што ќе ги
надмине финансиските проблеми предизвикани од поврзаноста.
Наведете ги доказите кои овозможуваат две или повеќе лица да не се сметаат за поврзани согласно
погоре наведените критериуми:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Постои економска поврзаност помеѓу две или повеќе погоре наведени поврзани лица со трето
лице.
Ред.
бр.

Трето лице

ЕМБС/ЕМБГ

ЕДБ

Вид на економска
поврзаност
(2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)

3. Посебна група на поврзани лица
 Поврзаност преку контрола или економска поврзаност со централната влада во
Република Северна Македонија, локалната самоуправа во Република Северна
Македонија или јавна институција со третман на централна влада во Република
Северна Македонија
Ред.
бр.

Влада на Република
Северна Македонија



Ред.
бр.

Локална самоуправа на
Република Македонија

Јавна институција со
третман на централна влада
во Република Северна
Македонија

Други лица кои се поврзани со вас, а кои се поврзани преку контрола или економска
поврзаност со централната влада на Република Северна Македонија, локалната
самоуправа на Република Северна Македодија и јавни институции со третман на
централна влада во Република Северна Македонија.
Назив на правното лице

ЕМБС

ЕДБ

4. Ова правно лице или основачите на ова правно лице не остваруваат директна или
индиректна контрола во друго правно лице, ниту пак постои економска поврзаност
со друго правно лице.
Со потпишување на оваа изјава потврдуваме дека податоците во истата се точни и вистинити и
се обврзуваме да ја известува Банката за секоја промена што ќе настане, а се однесува на дадените
податоци во Изјавата.
Согласни сме со правото на Банката да ги користи горе наведените лични податоци
(вклучувајќи го и ЕМБГ) со цел да се изврши оценка на нашата кредитоспособност и со нас
поврзаните лица.

_________, __________
Место
Датум

__________________
Потпис

