
 

Страна 1 од 2 

Врз основа на член 18 од Статутот на ЦДХВ АД Скопје и член 38 и член 43 од Правилата за 
членство на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Одборот на 
директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на седницата 
одржана на ден 12.08.2021 година, донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за престанок и трајно исклучување од ОТЦ членството во Централен депозитар за 

хартии од вредност АД Скопје на членката Охридска банка АД Скопје 
 

 
Член 1 

 
Се утврдува престанок и трајно исклучување од ОТЦ членство во Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје на членката Охридска банка АД Скопје, поради нејзин 
престанок врз основа на Решение број 35020210017402 издадено од Централниот регистар 
на РСМ со кое правниот субјект Охридска банка АД Скопје е избришан од регистарот, 
поради статусна промена и Решение бр.35020210017401 за извршен упис на промена-
присоединување за субјектот Шпаркасе банка Македонија АД Скопје. 
 

Член 2 
 

Со престанокот и трајното исклучување од членство од член 1 на оваа Одлука, Охридска 
банка АД Скопје го губи статусот и правата на ОТЦ членка на Депозитарот, додека правата 
на другите ОТЦ членки кон таа членка кои се стекнати пред нејзиниот престанок и трајно 
исклучување, како и правата на Депозитарот по однос на нерегулираните финансиски 
обврски на  ОТЦ членката, остануваат во сила. 

 
Член 3 

 
ОТЦ членката која е трајно исклучена од ОТЦ членство е должна на сите нејзини клиенти да 
им овозможи соодветно регулирање на нивните односи во врска со вршењето услуги со 
хартии од вредност, во согласност со барањата на клиентот. 
 

Член 4 
 

Се задолжува извршниот директор, до Комисијата за хартии од вредност на РСМ и 
Народната банка на РСМ, да достави примерок од оваа Одлука, како и истата да ја објави 
на својата интернет страница. 
 

Член 5 
 
Оваа Oдлука влегува во сила на денот на нејзиното донесување. 

 
 



 

Страна 2 од 2 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

 
На ден 16.07.2021 година, од страна на Централниот регистар на Република Северна 
Македонија е донесено Решение број 35020210017402 со кое правниот субјект Охридска 
банка АД Скопје е избришан од регистарот, поради статусна промена и Решение 
бр.35020210017401 за извршен упис на промена-присоединување кон Шпаркасе банка 
Македонија АД Скопје. Со издавањето на горенаведените решенија е завршена постапката 
на регистрација на присоединување на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе банка 
Македонија АД Скопје. 
 
Согласно одредбите од член 38 и член 43 од Правилата за членство на Централен 
депозитар за хартии од вредност АД Скопје, а во врска со претходно наведените решенија, 
Одборот на директори донесе одлука за престанок и трајно исклучување од  членството во 
Депозитарот на Охридска банка АД Скопје, како ОТЦ членка. 
 

 
 

Претседател на Одбор на директори 
на ЦДХВ АД Скопје, 
 
Гордана Дамеска 
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