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Врз основа на член 18 од Статутот на Фондот за осигурување депозити (Службен
весник 46/01, 68/02, 31/03, 69/03, 69/12, 102/14 и 54/15), Управниот одбор на Фондот за
осигурување на депозити, на 23-та седница, одржана на 14.08.2020 година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕПОНЕНТИТЕ ВО
СЛУЧАЈ НА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИЧЕН НАСТАН (УО. број 02 – 384/1-16.11.2015)
I. ПРЕДМЕТ НА ПРАВИЛНИКОТ
Член 1
Со овој Правилник се уредуваат начинот и постапката на обесштетување на
депонентите - физички лица во случај на настанување на ризичен настан во банка, филијала
на странска банка или штедилница, членка на Фондот за осигурување на депозити (во
понатамошниот текст: Фонд).
II. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕТО НА ДЕПОЗИТИТЕ
Член 2
Ризичен настан настанува кога решението на гувернерот на Народната банка на
Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: НБРСМ) за укинување на
дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилницата
ќе стане конечно.
Фондот започнува со обесштетување на осигурените депозити во рок од 20 дена од
денот на конечноста на решението на гувернерот од став 1 на овој член.
Во исклучителни околности Фондот може да го продолжи рокот од ставот 2 на овој
член за најмногу десет дена. Под исклучителни околности се подразбира ненавремено и
неуредно доставување на податоци за депонентите кои имаат право на обесштетување од
членката на Фондот кај која настанал ризичен настан.
Член 3
Исплата на обесштетувањето се врши преку една или повеќе банки - исплатувачи, со
кои се потпишува договор за вршење на услуга во име и за сметка на Фондот.
Управниот одбор на Фондот ги утврдува критериумите и донесува одлука за избор
на банка(и) исплатувач(и).
По исклучок од ставот 2 од овој член, Фондот со одлука на Управниот одбор може
да изврши директна исплата на износот на обесштетувањето на секој поединечен
депонент, во случај кога бројот на депонентите не е голем и Фондот ќе оцени дека
обесштетувањето може да го изврши директно.
Член 4
За одделните изрази за депозити што се предмет на осигурување во Фондот важат
следните законски одредби:
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- “Депозит” е побарување од банката во пари, со или без камата или надомест од
кој било вид, наплативо веднаш или на определен рок, зависно од условите договорени
при вложување на паричните средства (член 2 од Законот за банки);
- “Трансакциска сметка” е сметка која претставува единствен и неповторлив
нумерички податок кој служи за идентификација на учесникот во платниот промет, а преку
која истиот врши плаќања (член 2 од Законот за платен промет);
- “Сертификат за депозит” е неограничено пренослива должничка хартија од
вредност, издадена од издавач - банка или штедилница како доказ за сопственост на
депозит, со кој издавачот се обврзува да го исплати имателот на сертификатот на начин и
под услови содржани во истиот (член 39 од Законот за хартии од вредност).
Член 5
Предмет на осигурување во Фондот се следните депозити на физички лица:
- денарски и девизни депозити и трансакциски сметки на физички лица во банките,
филијалите на странските банки и штедилниците во Република Северна Македонија,
- депозити врзани за паричните картички издадени од банки и филијали на странски
банки основани во Република Северна Македонија и
- девизни приливи на физички лица
- сертификати за депозити издадени од банки и филијали на странски банки.
Исклучок од предметот на осигурување на депозити се одредени депозити
наведени во Законот за Фондот за осигурување на депозити.
Член 6
Депозитите на физички лица, резиденти и нерезиденти, во банките и штедилниците
се евидентираат согласно Одлуката за сметковниот план за банките и Водичот за
класификација според институционални сектори (прилог 2 на Одлуката за сметковниот
план за банките), утврден од страна на НБРСМ.
Согласно Водичот, депозитите на физичките лица се евидентираат во секторот
„домаќинства” и секторот „нерезиденти” со следното значење:
- „Домаќинства”
Секторот домаќинства ги подразбира лицата или групите на лица во смисла на
потрошувачи и во смисла на трговци - поединци кои произведуваат стоки наменети за
пазар. Исто така, овој сектор ги вклучува лицата и групите на лица кои произведуваат стоки
и нефинансиски услуги исклучиво за сопствена употреба. Во овој сектор припаѓаат: физички
лица, трговци - поединци и физички лица кои согласно Законот за трговски друштва не се
сметаат за трговци.
- ”Нерезиденти”
Банките ги разграничуваат комитентите на резиденти и нерезиденти согласно
дефинициите за резидентност содржани во Законот за девизно работење. При
квалификацијата на секторот нерезиденти соодветно се применуваат општите начела и
критериуми кои се однесуваат на секторот резиденти.
Депозитите кои се предмет на осигурување се евидентираат на сметките од
Сметководствениот план за банките кои се утврдени во Прилог број 1 кој е составен дел на
овој Правилник.
Сметководствената евиденција на депозитите кои се предмет на осигурување е
проверена од страна на Народна банка на Република Северна Македонија.
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III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕПОНЕНТИТЕ
1. НАЧИН ЗА ПРЕСМЕТКА НА ОБЕСШТЕТУВАЊЕТО
Член 7
Фондот врши обесштетување на депонентите чии депозити се депонирани во
периодот во кој банката, филијалата на странската банка или штедилницата била членка на
Фондот. Основица за пресметка на износот што се обесштетува по поединечен депонент
претставува состојбата на вкупните депозити во иста банка, филијала на странска банка или
штедилница, без оглед на бројот на депозити и на валутата. Депозитите се евидентирани
во сметководството на членките на Фондот на сметките наведени во Прилог 1 од овој
Правилник (главница и камата), а за основица за пресметка на обесштетувањето се зема
нивната состојба на денот на настанување на ризичниот настан.
Обесштетувањето на сите видови депозити Фондот го врши во денари.
Депозитите вложени во девизи се исплатуваат по среден курс од курсната листа на
Народна банка на Република Северна Македонија која важи на денот на донесувањето на
решението за укинување на дозволата за основање и работење на банка, филијала на
странска банка или штедилница, донесено од страна на гувернерот на Народната банка на
Република Северна Македонија.
Член 8
Фондот врши обесштетување на депонентите чии депозити се евидентирани во
конечниот список (извештај) за депозитите на банката, филијалата на странската банка или
штедилницата во која се случил ризичен настан согласно член 2 од овој Правилник.
Конечниот список (извештај) за депозитите на банката, филијалата на странската
банка или штедилницата во која се случил ризичен настан, Фондот го добива изготвен од
стечајниот управник/ликвидатор на банката, филијалата на странската банка или
штедилницата, а проверен од Народната банка на Република Северна Македонија.
Конечниот список (извештај) за депозитите се однесува само на депозитите на физичките
лица кои се предмет на обесштетување од страна на Фондот, согласно закон.
Член 9
Во случај на грешка или пропуст во конечниот список на депозити доставен до
Фондот од стечајниот управник/ликвидатор, Фондот прави нова пресметка врз основа на
претходна согласност од НБРСМ и со одлука на Управниот одбор на Фондот.
2. ПОСТАПКА ЗА ИСПЛАТА НА ОБЕСШТЕТУВАЊЕТО
Член 10
Постапката на Фондот за исплата на обесштетувањето, според редослед на
активностите, е следна:
1. Фондот објавува соопштение за настанатиот ризичен настан во банка, филијала на
странска банка или штедилница во средствата за јавно информирање.
2. Стечајниот управник /ликвидаторот на банката/штедилницата кај која е настанат
ризичен настан најдоцна во рок од 10 дена од денот на отворањето на
5

стечајната/ликвидациона постапка подготвува список за депозитите на депонентите во
банката, филијалата на странската банка или штедилницата и истиот го доставува до
Народна банка на Република Северна Македонија и до Фондот.
3. Списокот за депозитите на депонентите од точка 2 од овој член доставен во
електронска форма и хартиена форма го проверува Народна банка на Република Северна
Мекедонија и го доставува проверен до Фондот најдоцна во рок од десет дена по приемот.
4. Електронската форма на Списокот мора да биде подготвена во XML формат кој е
подготвен од страна на ФОД и достапен за користење за стечајниот управник/ликвидаторот
и НБРСМ веднаш по прогласување на стечајот/ликвидација на банката.
5. Податоците кои ги содржи Списокот за депозитите на депонентите во банката,
филијалата на странската банка или штедилницата мора да бидат заштитени согласно
Законот за заштита на лични податоци.
6. Стечајниот управник/ликвидатор е должен да изготви Потврди за сопственост на
депозитите за секој депонент во електронска форма и/или во хартиена форма.
Електронската и хартиената форма на Потврдите мора да ги содржи податоците пропишани
во Прилог бр.2 од овој Правилник и истите ги доставува во банката исплатувач или во ФОД.
Податоците во потврдите мора да бидат заштитени согласно Законот за заштита на лични
податоци. Потврдите треба да бидат потпишани со валиден електронски потпис (издаден
од овластен издавач на дигитални потписи во РСМ).
7. Фондот го пресметува износот на обесштетување по поединечен депонент.
8. Доколку средствата со кои располага Фондот не се доволни за исплата на
обесштетувањето Фондот врши обезбедување на дополнителни средства согласно
Законот.
9. Управниот одбор на Фондот на предлог на директорот донесува одлука за избор
на банка/и исплатувач/и врз основа на претходно утврдени критериуми.
10. Фондот склучува договор со банката/те избрана/и за вршење на услугата за
исплата на износот на обесштетувањето во име и за сметка на Фондот.
11. Фондот ги известува депонентите на банката, филијалата на странската банка или
штедилницата кај која е настанат ризичен настан за почетокот и местото на исплатата на
обесштетувањето. Известувањето се врши преку интернет-страницата на Фондот,
современите средства за комуникација (социјални мрежи) и преку средствата за јавно
информирање.
12. Депонентите го остваруваат своето право на обесштетување во експозитурите на
банката/те исплатувач/и на целата територија во Република Северна Македонија.
Член 11
Износот на вкупното обесштетување, Фондот го дозначува на сметката на банката/и
исплатувач/и согласно договорот кој Фондот го склучил со истата/е, за извршување на
обврската за исплата на обесштетувањето во име и за сметка на Фондот.
Банката/те исплатувач/и од наменските средства дозначени од Фондот веднаш
врши пренос на средства на трансакциските сметки на депонентите отворени или кои ќе ги
отворат во банката исплатувач во висина на износот на поединечното обесштетување.
Фондот за осигурување на депозити до банката/ите исплатувач/и го доставува
Списокот за депозитите на депонентите во банката, филијалата на странската банка или
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штедилницата во електронска форма и во оригинална хартиена форма. Електронската
форма на списокот се подготвува во XML формат кој е подготвен од страна на ФОД и кој
овозможува лесен и брз електронски внес на податоците кај банката исплатувач.
По истекот на рокот на договорот со банката/те исплатувач/и, Фондот ќе продолжи
со директна исплата на обесштетувањето од сметката на Фондот на трансакциските сметки
на депонентите кои се наоѓаат во банките во Република Северна Македонија, избрани по
сопствена определба.
Член 12
При исплата на обесштетувањето депонентите се должни да ги презентираат
следните документи:
1. Лична карта или пасош
2. Полномошно заверено од нотар во случај на спреченост депонентот лично да го
оствари своето право, како и друга документација согласно закон.
3. Потврда издадена од страна на стечајниот управник/ликвидатор на банката,
филијалата на странската банка или штедилницата кај која е настанат ризичен
настан.
Во случај депонентот да не подигнал потврда за сопственост на депозит од стечајниот
управник/ликвидатор во хартиена форма, по верификацијата на идентитетот на депонентот
или полномошникот, банката/ите исплатувач/и ја врши исплатата на обесштетувањето и ја
печати/ат претходно доставената Потврдата за сопственост на депозитите на депонентот
(во електронска форма) издадена и потпишана од стечајниот управник/ликвидатор во 4
примероци.
Потврдата од став 1 точка 3 од овој член е официјален документ издаден од страна
на стечајниот управник/ликвидаторот на банката, филијалата на странската банка или
штедилницата кај која е настанат ризичен настан.
Потврдата се печати во 4 (четири) примероци од кои 1 (еден) примерок е наменет
за Фондот, 1 (еден) примерок за банката исплатувач, 1 (еден) примерок за депонентот и 1
(еден) примерок за банката, филијалата на странската банка или штедилницата кај која е
настанат ризичен настан.
Секоја Потврда има свој број кој е наведен во Списокот на депозитите на
депонентите од член 13 од овој Правилник.
На Потврдата банката исплатувач врши печатена евиденција на исплатеното
обесштетување и еден примерок задржува за себе, еден примерок враќа на депонентот, а
останатите два примероци ги доставува до Фондот. Подоцна ФОД едниот примерок го
доставува на стечајниот управник/ликвидатор.
Доколку депонентот во банката исплатувач поднесе Потврда во хартиена форма
издадена и потпишана од стечајниот управник/ликвидатор, тогаш при исплата на
обесштетувањето, банката исплатувач на Потврдата ќе изврши печатена евиденција на
исплатеното обесштетување и врши дистрибуција на потврдата согласно став 4 од овој
член.
Формата и содржината на Потврдата се дадени во прилог бр. 2 на овој Правилник.
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3. ОБВРСКИ НА БАНКАТА, ФИЛИЈАЛАТА НА СТРАНСКАТА БАНКА ИЛИ
ШТЕДИЛНИЦАТА КАЈ КОЈА Е НАСТАНАТ РИЗИЧЕН НАСТАН
Член 13
Подготвителни работи
Стечајниот управник или ликвидаторот на банката, филијалата на странската банка
или штедилницата кај која е настанат ризичен настан, пред утврдувањето на Списокот на
депозитите на депоненти ги врши следните работи:
- подготвува извештај (список) на сите депоненти чии депозити не се предмет на
обесштетување во Фондот;
- подготвува извештај (список) на сите депоненти кои имаат обврски кон банката,
при што вкупната состојба на депозитите на депонентот се намалува за износот на
обврските;
- подготвува извештај (список) на заеднички депозити, при што се смета дека
деловите на вложувачите се еднакви, доколку во договорот не е определено поинаку.
Список на депозитите на депоненти
1. Списокот ги содржи следните елементи:
- број на потврда за сопственост на депозитите на депонентот
- единствен матичен број на граѓанинот
- име и презиме на депонентите
- адреса на живеење
- број на лична карта/пасош
- број на штедна книшка
- број на договор (ако банката/штедилницата има издадено договори)
- број на девизна сметка
- број на трансакциска сметка
- број на парична картичка
- број на потврда за состојба на девизен нераспределен прилив
- број на сертификатот за депозити
- состојба на депозитите (главнина и камата) на денот на настанување на ризичен
настан
- поединечна и вкупна состојба на сите депозити,
- каматна стапка.
2. Списокот од точка 1 од овој член, се обезбедува од стечајниот управник/ликвидатор по
писмен пат, електронски пат и со директно преземање на истиот од Фондот на електронски
медиум во присуство на стечајниот управник/ликвидатор и на овластено лице од НБРСМ.
3. Стечајниот управник/ликвидатор подготвува поединечни електронски потврди за
сопственост на депозитите на депонентот и истите по претходен договор со ФОД ги
доставува во банката исплатувач или во ФОД. Електронската форма на Потврдите мора да
ги содржи податоците пропишани во Прилог бр.2 од овој Правилник. По барање на
депонентот, стечајниот управник/ликвидатор е должен на депонентот да му издаде
Потврда во хартиена форма (4 примероци).
Податоците во потврдите мора да бидат заштитени согласно Законот за заштита на
лични податоци.
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4. ПОДГОТОВКА НА ЗАВРШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО ФОНДОТ ЗА ИСПЛАТА НА
ОБЕСШТЕТУВАЊА
Член 14
Фондот подготвува список на вкупните депозити на поединечни депоненти во
банката, филијалата на странската банка или штедилницата кај која е настанат ризичниот
настан со пресметан износ на обесштетување.
Примерок од овој список Фондот доставува до стечајниот управник/ликвидатор и
до банката/ите-исплатувач/и.
Депонентите своето право за целосно намирување на вкупниот депозит чиј износ е
поголем од законски гарантираното ниво на обесштетување по депонент по банка,
филијала на странска банка или штедилница (разлика меѓу вкупниот износ на депозитот и
пресметаниот износ на обесштетување) го побаруваат од стечајната/ликвидациона маса на
банката, филијалата на странската банка или штедилницата кај која е настанат ризичниот
настан.
5. ИСПЛАТА НА ОБЕШТЕТУВАЊЕ ОД ФОНДОТ
Член 15
Ако во текот на стечајната/ликвидационата постапка депонентот, од било која
причина, не се стекне со ’’Потврда за сопственост на депозит на депонент’’ согласно
пресметаниот износ на обесштетување и не го оствари своето право на обесштетување,
депонентот (физичкото лице) може да се обрати до Фондот заради остварување на своето
право со поднесување на потребната документација.
Потребната документација за стекнување со ’’Потврда за сопственост на депозит на
депонент’’ ја утврдува директорот на Фондот, со претходна согласност на Управниот одбор
на Фондот.
Фондот ќе врши обесштетување на депонентите и по донесување на решение за
заклучување на стечајната/ликвидационата постапка.
Член 16
Со донесувањето на решението за заклучување на стечајната/ликвидационата
постапка, стечајниот управник/ликвидаторот е должен сите неподигнати потврди да ги
достави во Фондот на овластено лице, во електронска форма и/или во хартиена форма.
Електронската форма на списокот се подготвува во XML формат подготвен од страна на
ФОД , со посебен записник (акт за примопредавање), потпишан од двете страни.
Фондот ќе води посебна евиденција за доставените и неподигнати Потврди за
сопственост на депозит на депонент.
Фондот ќе ги чува неподигнатиот број на “Потврди за сопственост на депозит на
депонент” додека не се утврди идентитетот на сопственикот на депозит или на неговите
наследници. Идентификацијата на депонентот се врши со лична карта/пасош или
полномошно заверено кај нотар или друга документација согласно закон.
По завршување на стечајната/ликвидациона постапка, продолжува да важи правото
за обесштетување на депонентите врз основа на постоечка Потврда за сопственост на
депозит на депонент во евиденцијата на ФОД (за која не е евидентирана и извршена
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исплата). Правото на исплата станува натурална облигација која што се извршува независно
од утврдените рокови за застареност согласно Законот за облигациони односи.
Овластено лице во Фондот ја издава со своерачен потпис потврдата на депонентот
врз основа на која се врши директна исплата на обесштетувањето од сметката на Фондот
на трансакциска сметка на депонентот и за истата врши писмена евиденција (потврдување)
за износот на исплатеното обесштетување и датумот на исплатата, со претходна согласност
на директорот на Фондот.
Исплатата се врши на трансакциска сметка во банка во Република Северна
Македонија избрана по сопствена определба на депонентот.
Остварувањето на правото на обесштетување депонентот/полномошникот го
потврдува со своерачен потпис на потврдата.
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 17
Овој Правилник се должни да го применуваат сите членки на Фондот и стечајните
управници/ликвидатори на банки и штедилници.
Член 18
Овој Правилник се доставува до Народна банка на Република Северна Македонија
и се објавува на интернет-страницата на Фондот за осигурување на депозити.
Член 19
Со влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за
начинот за осигурување на депозитите на физички лица и за нивно обесштетување во случај
на настанување на ризичен настан УО. број 02 – 384/1 од 16.11.2015 година, донесен од
Управниот одбор на Фондот.
Член 20
Овој Правилник влегува во сила од денот на донесувањето.
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Прилог бр.1
ПРЕГЛЕД НА СМЕТКИ ОД ЧЛЕН 4 СТАВ 1 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН И ПОСТАПКА НА
ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ И НИВНО ОБЕСШТЕТУВАЊЕ ПРИ НАСТАНУВАЊЕ РИЗИЧЕН НАСТАН
КОЈ ГО ПРИМЕНУВА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ДЕПОЗИТИ
гл авнина
ОПИС
сметки
I.
СРЕДСТВА НА НАСЕЛЕНИЕ ВО ДЕНАРИ
1.
Депозити на население во домашна валута по видување
1.1. Тековни сметки
➢ на самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти
8070
➢ на домаќинства (физички лица)- резиденти
8071
➢ на домаќинства – нерезиденти
Блокирани средства на трансакциски сметки
➢ на самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти
➢ на домаќинства (физички лица)- резиденти
➢ на домаќинства – нерезиденти
1.3. Депозити по видување
➢ на самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти
➢ на домаќинства (физички лица)- резиденти
➢ на домаќинства- нерезиденти
1.4. Ограничени депозити за порамнување на отворените акредитиви
во домашниот платен промет
➢ на самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти
1.5.
➢ на домаќинства (физички лица)- резиденти
➢ на домаќинства- нерезиденти
1.6. Ограничени депозити по видување за плаќање налози во странство
➢ домаќинства (физички лица) - резиденти
➢ домаќинства-нерезиденти
1.7. Ограничени депозити по видување за покривање акредитиви и
гаранции во странство
➢ домаќинства (физички лица) -резиденти
➢ домакинства-нерезиденти
1.8. Ограничени депозити по видување за издавање чекови и акредитиви
за странски средства за плаќање
➢ домаќинства (физички лица) -резиденти
1.9. Ограничени депозити по видување за купување странски парични
средства
➢ домаќинства (физички лица) -резиденти
➢ домаќинства -нерезиденти
1.10. Ограничени депозити по видување кај НБРМ по вредноста на увозот
на одредени стоки и услуги и користење странски кредити
➢ домаќинства (физички лица) -резиденти
➢ домаќинства -нерезиденти

8087

1.2.

809070
809071
80908
8170
8171
8187

819070
819071
81908
81917
81918

81927
81928

81937

81947
81948

81957
81958
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2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.2.

3.3

3.4.

3.5.

4.

Краткорочни депозити на население во домашна валута
Самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти, орочени
➢ до 1 месец
➢ од 1 до 3 месеци
➢ од 3 месеци до 1 година
Домаќинства (физички лица) - резиденти, орочени
➢ до 1 месец
➢ од 1 до 3 месеци
➢ од 3 месеци до 1 година
Домаќинства - нерезиденти, орочени
➢ до 1 месец
➢ од 1 до 3 месеци
➢ од 3 месеци до 1 година
Ограничени депозити на население во денари до 1 година
➢ на самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти
➢ на домаќинства (физички лица)- резиденти
➢ на домаќинства- нерезиденти
Краткорочни депозити на население во денари, со валутна
клаузула
Самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти, орочени
➢ по видување
➢ до 1 месец
➢ од 1 до 3 месеци
➢ од 3 месеци до 1 година
Домаќинства (физички лица) - резиденти, орочени
➢ по видување
➢ до 1 месец
➢ од 1 до 3 месеци
➢ од 3 месеци до 1 година
Домаќинства - нерезиденти, орочени
➢ по видување
➢ до 1 месец
➢ од 1 до 3 месеци
➢ од 3 месеци до 1 година
Ограничени депозити на население по видување во денари со
валутна клаузула
➢ на самостојни вршители на дејност со личен труд-резиденти
➢ домаќинства (физички лица) -резиденти
Краткорочни ограничени депозити на население во денари со
валутна клаузула орочени до 1 година
➢ самостојни вршители на дејност со личен труд – резиденти
➢ домаќинства (физички лица)- резиденти
➢ домаќинства- нерезиденти
Долгорочни депозити на население во домашна валута

82701
82702
82703
82711
82712
82713
82871
82872
82873
827071
827171
828771

86700
86701
86702
86703
86710
86711
86712
86713
86870
86871
86872
86873

867070
867170

867071
867171
868771
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5
4.6
5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

II.
1.
1.1.

Самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти, орочени
➢ од 1 до 2 години
➢ од 2 до 5 години
➢ над 5 години
Домаќинства (физички лица) - резиденти, орочени
➢ од 1 до 2 години
➢ од 2 до 5 години
➢ над 5 години
Домаќинства - нерезиденти, орочени
➢ од 1 до 2 години
➢ од 2 до 5 години
➢ над 5
години
Долгорочни ограничени депозити на население во денари, орочени
над 1 година
➢ самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти
➢ домаќинства (физички лица)- резиденти
➢ домаќинства- нерезиденти
Издадени сертификати за депозити во денари
Издадени сертификати за депозити во денари со валутна клаузула
Долгорочни депозити на население во денари, со валутна клаузула
орочени над 1 година
Самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти орочени
➢ од 1 до 2 години
➢ од 2 до 5 години
➢ над 5
години
Домаќинства - физички лица резиденти, орочени
➢ од 1 до 2 години
➢ од 2 до 5 години
➢ над 5 години
Домаќинства - нерезиденти, орочени
➢ од 1 до 2 години
➢ од 2 до 5 години
➢ над 5 години
Долгорочни ограничени депозити на население во денари, со валутна
клаузула орочени над 1 година
➢ Самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти
➢ Домаќинства (физички лица)- резиденти
➢ Домаќинства- нерезиденти
СРЕДСТВА НА НАСЕЛЕНИЕ ВО СТРАНСКА ВАЛУТА
Депозити на население во странска валута по видување
Тековни сметки
➢ Самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти
➢ Физички лица - резиденти
➢ Домаќинства- нерезиденти

82704
82705
82706
82714
82715
82716
82874
82875
82876

827072
827172
828772
8301
8311

86704
86705
86706
86714
86715
86716
86874
86875
86876

867072
867172
868772

7070
7071
7087
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1.2

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Блокирани тековни сметки во странска валута
➢ Домаќинства (физички лица) - резиденти
➢ Домаќинства- нерезиденти
Депозити по видување
➢ Самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти
➢ Домаќинства (физички лица) - резиденти
➢ Домаќинства- нерезиденти
Ограничени сметки по видување во странска валута
➢ Домаќинства (физички лица) - резиденти
➢ Домаќинства- нерезиденти
Краткорочни депозити на население во странска валута
Самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти, орочени
➢ до 1 месец
➢ од 1 до 3 месеци
➢ од 3 месеци до 1 година
Домаќинства (физички лица) - резиденти, орочени
➢ до 1 месец
➢ од 1 до 3 месеци
➢ од 3 месеци до 1 година
Домаќинства нерезиденти, орочени
➢ до 1 месец
➢ од 1 до 3 месеци
➢ од 3 месеци до 1 година
Краткорочни ограничени депозити на население во странска валута
орочени до 1 година
➢ Самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти
➢ Домаќинства (физички лица) - резиденти
➢ Домаќинства -нерезиденти
Долгорочни депозити на население во странска валута
Самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти, орочени
➢ од 1 до 2 години
➢ од 2 до 5 години
➢ над 5 години
Домаќинства (физички лица) - резиденти, орочени
➢ од 1 до 2 години
➢ од 2 до 5 години
➢ над 5 години
Домаќинства - нерезиденти, орочени
➢ од 1 до 2 години
➢ од 2 до 5 години
➢ над 5 години
Долгорочни ограничени депозити на население во странска валута
орочени над 1 година
➢ Самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти

70907
70908
72700
72710
72870
70917
70918

72701
72702
72703
72711
72712
72713
72871
72872
72873

727071
727171
728771

72704
72705
72706
72714
72715
72716
72874
72875
72876

727072
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3.5

➢ Домаќинства (физички лица) - резиденти
➢ Домаќинства- нерезиденти
Издадени сертификати за депозити во странска валута

727172
728772
7301

камати
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.

ОПИС
КАМАТИ НА ОСНОВА ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ
Самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти
камати на основа депозити по видување и тековни сметки
➢ недостасани во денари
➢ недостасани во странска валута
➢ недостасани во денари со валутна клаузула
➢ достасани во денари
➢ достасани во странска валута
➢ достасани во денари со валутна клаузула
Домаќинства (физички лица) - резиденти
камати на основа депозити по видување и тековни сметки
➢ недостасани во денари
➢ недостасани во странска валута
➢ недостасани во денари со валутна клаузула
➢ достасани во денари
➢ достасани во странска валута
➢ достасани во денари со валутна клаузула
Домаќинства – нерезиденти
камати на основа депозити по видување и тековни сметки
➢ недостасани во денари
➢ недостасани во странска валута
➢ недостасани во денари со валутна клаузула
➢ достасани во денари
➢ достасани во странска валута
➢ достасани во денари со валутна клаузула

сметки
2570
25701
257010
257011
257012
257013
257014
257015
2571
257110
257111
257112
257113
257114
257115
2587
25871
258710
258711
258712
258713
258714
258715

КАМАТИ НА ОСНОВА ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ

Самостојни вршители на дејност со личен труд - резиденти
камати на основа орочени депозити
➢ недостасани во денари
➢ недостасани во странска валута
➢ недостасани во денари со валутна клаузула
➢ достасани во денари
➢ достасани во странска валута
➢ достасани во денари со валутна клаузула
Домаќинства (физички лица) - резиденти
камати на основа орочени депозити
➢ недостасани во денари
➢ недостасани во странска валута
➢ недостасани во денари со валутна клаузула

25702
257020
257021
257022
257023
257024
257025
25712
257120
257121
257122
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➢
➢
➢

2.3.

3.
4.

5.

достасани во денари
достасани во странска валута
достасани во денари со валутна клаузула
Домаќинства – нерезиденти
камати на основа орочени депозити
➢ недостасани во денари
➢ недостасани во странска валута
➢ недостасани во денари со валутна клаузула
➢ достасани во денари
➢ достасани во странска валута
➢ достасани во денари со валутна клаузула
ОБВРСКИ ЗА НЕИЗВРШЕНИ ИСПЛАТИ ПО НАПЛАТИ ОД СТРАНСТВО ВО
КОРИСТ НА НАСЕЛЕНИЕ
ОБВРСКИ ВО ПРЕСМЕТКА ОД РАБОТЕЊЕТО СО ДОМАЌИНСТВА
➢ за депозити по видување
➢ за краткорочни депозити
➢ за долгорочни депозити
ОБВРСКИ ПО НЕРАСПРЕДЕЛЕНИ ПРИЛИВИ ВО ПРЕСМЕТКОВНА ВАЛУТА
(за делот кој се однесува на физички лица)

257123
257124
257125
25872
258720
258721
258722
258723
258724
258725
2952

2930
2931
2932
2953
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Прилог бр. 2
ПОТВРДА бр. _______
За сопственост на депозитите на депонент во
____________________________________________
(име на банка/штедилница во стечај/ликвидација)
Банка исплатувач : _________________________
1.Податоци за идентификација
Име и презиме на депонентот : ______________________
Адреса : ________________________
Евидентен број : ______________

Местo: _______________
ЕМБГ : _______________

2. Измена на податоците за идентификација
Име и презиме на депонентот : ______________________
Адреса : ________________________
Евидентен број : ______________

Местo: _______________
ЕМБГ : _______________

3. Податоци за старател или законски застапник или ополномоштено лице
Име и презиме на депонентот : ______________________
Адреса : ________________________
ЕМБГ :

Местo: _______________

______________

На ден ___________________ година депонентот поседува депозити во вкупен износ од
______________ денари
Оваа потврда му се издава на депонентот заради исплата на обесштетување кое го врши Фондот за
осигурување на депозити, во согласност со Законот и актите.
Потврдата се издава во 4 (четири) еднообразни примероци од кои последниот примерок го
задржува ______________________ банка/штедилница во стечај/ликвидација. На останатите 3 (три)
примероци банката исплатувач ја евидентира извршената исплата и од нив по 1 (еден) примерок
задржуваат банката исплатувач, депонентот и Фондот. (важи за потврдите кои се издаваат во
хартиена форма)
______________________________________________
(име на банка/штедилница во стечај/ликвидација)
Датум на издавање :
_______________ година

Ликвидатор
____________________
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