
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Врз основа на член 21 и член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на 

Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), Советот 
на Народната банка на Република Македонија донесе  

 
 

О Д Л У К А 
за запис за шестмесечен депозит кај Народната банка на Република Македонија 

 

1. Со оваа одлука се регулираат начинот и условите за пласирање средства на банките 
во запис за шестмесечен депозит кај Народната банка на Република Македонија (во 
понатамошниот текст: на Народната банка) во денари. 

  Записот за шестмесечен депозит кај Народната банка (во понатамошниот текст: запис 
за шестмесечен депозит), според оваа одлука, претставува инструмент за орочување 
средства кај Народната банка. 

   Записот за шестмесечен депозит е непренослив. 

2. Право на пласирање средства во запис за шестмесечен депозит имаат сите банки и 
филијали на странски банки (во понатамошниот текст: банки). 

3. Рокот на достасување на записите е шест месеци. 

4. Каматната стапка на записот за шестмесечен депозит се утврдува од страна на 
Народната банка, во зависност од висината на шестмесечниот ЕУРИБОР, зголемен за 0,5 
процентни поени. 

  Каматата се пресметува со примена на едноставен каматен метод, а се плаќа на 
денот на достасувањето на записот за шестмесечен депозит.  
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каде што: 
K - камата  
D - износ  
k - каматна стапка 
d - календарски број на денови  

5. Народната банка на интернет-страницата ја објавува каматната стапка и останатите 
услови за пласирање средства во записи за шестмесечен депозит секоја среда во 10 часот. 

  Банката ја известува Народната банка за износот што ќе го пласира во запис за 
шестмесечен депозит, преку СВИФТ или друг начин на писмено известување. 

  Уплатата на средства се извршува до крајот на работниот ден на посебна сметка кај 
Народната банка. 

6. Банката може предвремено да повлече средства пласирани во записи за шестмесечен 
депозит, делумно или во целост, еднаш неделно, во среда.       

  При предвременото повлекување, банката доставува барање до Народната банка 
преку СВИФТ или друг начин на писмено известување, во кое го наведува износот за 
повлекување. 

  Барањето се остварува согласно со принципот „прв орочен - прв повлечен“ (ФИ-ФО). 

7. Народната банка пресметува и плаќа камата на повлечените средства на денот на 
повлекувањето.  



  Каматата на повлечените средства се пресметува за периодот од денот на 
вложувањето до денот на повлекувањето, со примена на следниве каматни стапки коишто се 
објавени на денот на пласирањето средства во записи за шестмесечен депозит: 

Период  Каматна стапка 

до еден месец еднонеделен ЕУРИБОР 
од еден до два месеци едномесечен ЕУРИБОР 
од два до три месеци двомесечен ЕУРИБОР+ 0,1 п.п. 
од три до четири месеци тримесечен ЕУРИБОР+ 0,2 п.п. 
од четири до пет месеци четиримесечен ЕУРИБОР+ 0,3 п.п. 
над пет месеци петмесечен ЕУРИБОР+ 0,4 п.п. 

  Временскиот интервал на секој период започнува од денот на пласирањето на 
средствата, а завршува заклучно со претпоследниот ден од периодот. 

  На неповлечените средства се применува каматната стапка утврдена согласно со 
точката 4 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“, а пласирањето средства во записи за шестмесечен депозит ќе 
започне од 16.02.2011 година. 
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