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Централна кооперативна банка АД Скопје 
Доверливо 

Експозитура _____________ 
Број на сметка _________________ 

 
 

Б А Р А Њ Е 
за отворање, промени-ажурирање и затворање на 

банкарска сметка на клиент – Правно лице 
 
Податоци за Клиентот – правно лице  
□ Резидент                  □ Нерезидент 
 
Полн назив  
 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
Седиште (Адреса) 
______________________________________________________
_____________________________________________________ 
Скратен назив 
______________________________________________________ 
 
ЕДБ ______________________________  
МБ _______________________________ 
Телефон __________________________ 
Факс _____________________________ 
e-mail: ____________________________ 
Лице за контакт _______________________________________ 
 
Клиентот бара 
Вид на активност 
Отворање   □       Промени на податоци  □    Затворање  □ 
Вид на сметка: 
Трансакциска денарска  □ 
Трансакциска девизна    □ 
Депозитна сметка           □ 
Дневните изводи ќе се подигаат на шалтер во експозитура 
______________________________________________________ 
Дневните изводи да се доставуваат на е-маил/e-mail: 
_____________________________________________________ 
 
Потребни документи врз основа на Одлука за начинот и 
условите за отворање и водење на сметки на 
нерезиденти, се приложуваат следните документи: 
 
1. Извод од трговскиот регистар или друг регистар каде што се 
води евиденцијата за правните лица во земјата во која е 
регистриран субјектот не постар од три месеци, од кој може да 
се утврди датумот на неговото основање, називот, адресата, 
седиштето, даночен број, законскиот застапник и дејноста 
којашто ја врши, сопственичката структура (податоци за 
сопствениците на правното лице до краен сопственик) –во 
оригинал или во фотокопија заверена од нотар од земјата на 
издавање на оригиналната документација, заедно со превод на 
македонски јазик од овластен преведувач 
 
2. Извадок од законски пропис ако учесникот е основан со закон; 
3. Акт од надлежен орган ако учесникот не е запишан во 
регистар и не е основан со закон; 
4. Образец ЗП (заверен потпис на лице овластено за 
застапување); 
5. Пријава за овластени потписници на сметката 
6. Фотокопија од лична исправа на лицата овластени за 
располагање со средствата на сметката оригинал или заверена 
копија на нотар 
7.Друго________________________________________________ 
 

Central Cooperative Bank Skopje 
Confidential 

Branch __________________ 
Account No. _________________ 

 
 

Request/Application Form 
 for opening, changing data, up to date and closing a bank 

account for Legal Entity 
 

Clients Data: 
□ Resident             □ Non resident 
 
Customer-client-full name 
 
______________________________________________  
______________________________________________  
______________________________________________ 
______________________________________________ 
Address: 
______________________________________________  
______________________________________________ 
Short name: 
______________________________________________ 
 
Tax No.________________________________________ 
Register Company No. ____________________________ 
Phone ______________________ 
Fax __________________________ 
e-mail: __________________________ 
Contact person: ___________________________________  
 
Clients request 
Type of activity: 
Open  □     Change data/Uptodate   □    Closure  □ 
Type of account: 
Transaction MKD account  □ 
Transaction foreign currency account  □ 
Deposit account  □ 
Daily accounts statement should be collected at counter 
________________________________________  
Or send us via e-mail as follows: 
________________________________________  
 
Requested documents according to Decision of opening 
and maintaining non-resident acct. , We enclose the 
following documents: 
 
1.Statement from the trade registry where records are kept 
for legal entities into the country where the subject is 
registered, not older than three months, from which it can 
be determined date of founding, legal name, address, 
headquarters, registry and tax number, legal 
representatives, main activity performed, ownership 
structure details (the documents for all owners until 
ultimate owner) - original or a copy certified by a notary in 
the country of the issuance of the original documents, along 
with a translation in Macedonian by an authorized translator 
 
2. Excerpt from a legal authority if the participant is established by law,  
3. Act by the competent authority if the participant is not 
enrolled in the company register and not established by law, 
4. PA Form (notarized signature of a person authorized for 
representation),  
5. SPECIMEN – Aplication list with Authorized signatures  
6. Copy of the Passport or ID card from authorized persons - 
original presented or confirmed, sealed and signed by the 
public notary. 
7.Оther____________________________________________ 
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ИЗЈАВА: 
За точноста и вистинитоста на дадените податоци по ова 
барање и приложените документи, како и неблаговремена 
пријава на промените на тие податоци, сносам/е полна 
одговорност за сите последици. Податоците се од доверлив 
карактер и истите треба да се чуваат како деловна тајна 
согласно одредбите од Законот за банки (Сл.весник на РМ бр. 
67/2007;90/2009;67/2010;26/2013,15/2015,153/2015, 190/2016). 
Истите може да се користат исклучиво за потребите на Банката 
и во случаи предвидени со закон. 
Изјавувам/е дека сум/сме информиран/и и согласен/ни Банката 
да ги користи податоците согласно законските прописи, како и 
за правото во секое време да биде повлечена согласноста за 
користење на податоците од страна на Банката или трети лица, 
со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката. 
 
Лични податоци за цели на директен маркетинг 
Со пополнување на Барањето потврдувам/е дека: 
 
□ Согласен/на сум податоците да бидат користени за 
промотивни активности и подобрување на услугите на Банката; 
 
□ Не сум согласен/на податоците наведени во ова барање да 
бидат користени во иднина за какви било промотивни цели и 
подобрување на услугите на Банката; 
 
_______________________________  
 
_______________________________ 
 
(место и дата) 
(печат и/или име,презиме и потпис на одговорното лице на 
барателот) 
 
Пополнува Банката 
По извршениот увид во приложените документи, 
организациониот дел на банката утврди дека подносителот на 
барањето : 
 
Ги исполнува  □ 
Не ги исполнува  □ 
 
условите за отворање/затварање на банкарска сметка во 
Централна кооперативна банка АД Скопје. 
 
 
_______________________________  
 
_______________________________ 
(место и дата) 
(печат и потпис на овластен работник на банката) 

 
Declaration: 
For accuracy and truthfulness of the data provided under this 
application and accompanying documents, and for untimely 
amendments to such application data, We/I will take full 
responsibility for all consequences. The data are confidential 
and should be kept as a trade secret in accordance with the 
Law on Banks (Official Gazette of RM no. 67/2007, 90/2009, 
67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015,190/2016). They can be 
used exclusively for the Bank and in cases provided by law.  
 
We/I declare that We/I are informed / s and agree the  bank to 
use our data in accordance with legal  regulations, as well as 
the right at any time be withdrawn consent for the use of the 
data by the Bank or a third party by submitting a written 
request. 
 
Personal information for direct marketing purposes: 
By completing the application We/I certify that: 
 
□ agree data to be used for promotional activities and improve 
the services of the Bank ; 
 
□ I disagree data listed in this application to be used in the 
future for any promotional purposes and improve services of 
the Bank 
 
_______________________________  
 
_______________________________ 
 
(place and date)  
(seal/stamp and/or full name and signature of the applicant-as a 
authorized person)  
 
For the Bank  
After inspecting the accompanying documents, the bank 
organization department determine that the applicant: 
 
 
Fulfill  □ 
Does not fulfill  □ 
 
Requirements for opening/changing data/closing a bank 
account in the Central Cooperative Bank AD Skopje.  
 
 
_______________________________  
 
_______________________________ 
(place and date)  
(seal/stamp and signature of authorized bank officer) 
 
 
 

 

 


