
Промена на дефиницијата на Вистински сопственик и Носител на јавна 
функција на клиентот во Апликацијата за регистрација на клиент- правно 
лице 

 Дефиницијата за Вистински сопственик 
  
(1) Вистински сопственик на правно лице е: 
         1.Физичко лице (лица) кое е сопственик на правното лице или го контролира правното лице 
преку директна сопственост на доволен процент на удели, акции, вклучително и акции на 
доносител или право на глас или други права во правното лице; 
         2. Физичко лице (лица) кое го контролира правното лице преку индиректна сопственост на 
доволен процент на удели, акции, вклучително и акции на доносител или право на глас или други 
права во правното лице или 
         3. Физичко лице (лица) кое на друг начин остварува контрола на правното лице. 
(2) Индикатор на директна сопственост е сопственоста на над 25% од уделите, правата на глас 
или други права во правното лице или сопственоста на 25% плус една акција. 
(3) Индикатор на индиректна сопственост е сопственоста или контролата на физичко лице (лица) 
над едно или повеќе правни лица кои поединечно или заедно имаат над 25% од уделите или 25% 
плус една акција. 
(4) Ако со примена на точките 1 и 2 од став (1) погоре не може да се утврди физичко лице/а за 
вистински сопственик/ци или ако банката не е сигурна дека физичкото лице/а идентификувано/и 
согласно точките 1 и 2 од став (1) погоре е/се вистински сопственик/ци, во тие случаи за вистински 
сопственик/ци е/се смета лицето/та идентификувано/ни со примена на точката 3 од став (1) 
погоре. 
 
Вистински сопственик на други правни лица: 
А) Вистински сопственик на домашни и странски здруженија и нивни сојузи, фондации, установи, 
комори, синдикати, политички партии, задруги, верски заедници или други организации во кои 
учеството во управувањето врз основа на сопственички удел во капиталот не е можно да се 
утврди, се смета секое физичко лице кое е овластено да ги застапува или физичкото лице кое 
има контролна позиција во управувањето со имотот на организацијата. 

 

Вистински сопственик на правен аранжман: 
Б) Вистински сопственик на правен аранжман е секое физичко лице кое е: 
1.основач, 
2.повереник, 
3.управител/и (доколку има), 
4.корисник или група на корисници на имотот со кој управува под услов идните корисници да се 
утврдени или да можат да се утврдат, 
5.физички лица кои извршуваат функции исти или слични на оние од точките 1, 2, 3 и 4 на овој 
став и/ или 
6.друго физичко лице кое преку директна или индиректна сопственост или на друг начин врши 
контрола над правниот аранжман. 
 

Вистински сопственик на трговец поединец или на самостојни вршители на дејност: 
В) Вистински сопственик на трговец поединец или самостојни вршители на дејност е физичкото 
лице регистрирано за вршење на дејноста и во исто време е единствен овластен претставник. 
 

Вистински сопственик на буџетски корисници: 
Г) Вистински сопственик на буџетски корисник е раководител на буџетскиот корисник. 

 

Исклучоци во однос на идентификацијата на вистинскиот сопственик: 
Субјектот не мора да го идентификува и потврди идентитетот на вистинскиот сопственик доколку 
клиентот е правно лице чии хартии од вредност котираат на домашна или странска берза на 
хартии од вредност од држави кои ги исполнуваат меѓународните стандарди за спречување на 
перење пари и финансирање на тероризам или податоците за вистинските сопственици се 
транспарентни и јавно достапни. 
 
 



 Дефиниција за носители на јавна функција и/или лица поврзани со нив согласно 
важечката законска регулатива во РМ 

 
“Носители на јавни функции“ се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција 
во Република Македонија или во друга држава, како:  
а) претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри, 
б) избрани претставници во законодавната власт,  
в) судии на врховни или уставни судови или други носители на високи правосудни функции 
против чија одлука, освен во исклучителни случаи, не може да се користат правни лекови,  
г) членови на органи на управување на супервизорски и регулаторни тела и агенции, државна 
ревизорска институција и членови на одбор на централна банка, 
д) амбасадори, 
ѓ) офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник), 
е) избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување и надзор 
на правни лица основани од државата, 
ж) лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии), 
з) лица на кои им е или им била доверена истакната функција во меѓународна организација, како 
директори, заменици директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквивалентни 
функции и 
ѕ) градоначалници и претседатели на совети на општини.  
 
За носители на јавна функција од точка а) до ѕ) се сметаат лицата најмалку две години по 
престанокот на извршување на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена 
проценка на ризик од страна на субјектите.  
  
Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:  
1) Членови на семејството на носителот на јавна функција, и тоа:  
-брачен другар или лице со кое носителот на јавна функција е во вонбрачна заедница,  
-деца и нивни брачни другари или лица со кои децата на носителот на јавна функција се во 
вонбрачна заедница или 
-родители на носителот на јавна функција. 
   
2) Лице кое се смета за близок соработник на носителот на јавна функција е физичко лице: 
- за кое е познато дека има заедничка правна или вистинска сопственост врз правно лице, има 
склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со носителот на јавна функција 
или 
- кое е единствен вистински сопственик на правно лице или правен аранжаман за кое е познато 
дека се основани во корист на носителот на јавна функција. 
 
 
 


