
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со член 21 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16), Советот на Народната банка 
на Република Македонија донесе  

 
 

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

 
 
Општи одредби 
 
1.  Со оваа одлука се регулираат начинот и условите за пласирање на 

депозити во евра (во понатамошниот текст: девизни депозити) кај Народната 
банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка). 

 
2.  Право на пласирање девизни депозити кај Народната банка имаат сите 

банки и филијали на странски банки (во понатамошниот текст: банки) коишто 
имаат дозвола за основање и работење издадена од гувернерот на Народната 
банка. 

3. Банките пласираат девизни депозити преку аукции организирани од 
страна на Народната банка.  

 
4.  Каматните стапки на девизните депозити се утврдуваат од страна на 

гувернерот на Народната банка. 
 

Аукции на девизни депозити  
 
5.  Народната банка спроведува аукции во утврдените термини на 

одржување. 
 
6.  Аукциите на девизни депозити се спроведуваат со примена на тендер со 

износи, при што понудениот износ може да биде ограничен или неограничен.  
 

7.  Народната банка, преку Електронскиот систем на Народната банка за 
пазарни операции (во понатамошниот текст: Електронскиот систем), доставува 
проспект до сите банки во кој се наведени условите за учество на аукцијата. 

 
8.  Во проспектот се наведуваат: 

- датумот на одржувањето на аукцијата; 
- времето на одржувањето и времето на приемот на понуди за учество на 

аукцијата; 
- типот на тендерот за спроведување на аукцијата; 
- ознаката на аукцијата во следниот формат: DDYYYY/NNN-DDD, при што: 

- кратенката DD означува дека станува збор за девизни депозити;  
- со YYYY се означува годината кога девизните депозити се 

пласирани; 



 

- NNN претставува реден број на аукцијата којашто се одржува во 
тековната година и 

- во DDD се наведува бројот на деновите на достасување на 
девизните депозити. 

- датумот на уплата на девизните депозити; 
- датумот на достасување на девизните депозити; 
- износот на девизни депозити во евра којшто Народната банка го нуди на 

аукцијата; 
- рокот на достасување на девизните депозити; 
- каматната стапка на девизните депозити; 
- сметката на Народната банка за уплата на девизните депозити и 
- минималниот износ за учество на аукцијата и износот на 

заокружувањето.  
Народната банка може да го наведе во проспектот и максималниот износ 

за учество на аукцијата.  
 

9.  Банките ги доставуваат понудите за учество на аукцијата преку 
Електронскиот систем, со користење на сопственото корисничко име и лозинка. 
Во времето за прием на понудите, Народната банка нема увид во податоците 
коишто банките ги наведуваат во понудите. 

Народната банка е должна да обезбеди тајност на условите понудени од 
банките. 

 
10.  Доставените понуди се неотповикливи по истекот на утврдениот термин 

за прием на понуди, при што понудите коишто не ги исполнуваат условите 
предвидени во оваа одлука не се прифаќаат. 

 
11.  Во случај кога Народната банка нуди ограничен износ на девизни 

депозити, а вкупната побарувачка ја надминува понудата, понудите се 
распределуваат сразмерно на аукцираниот износ (принцип за сразмерна 
распределба). 

Доколку при сразмерната распределба, како резултат на математичко 
заокружување на распределените износи, се јави потреба од зголемување на 
реализираниот износ, Народната банка има право да го зголеми реализираниот 
износ во однос на понудениот. 

 
12.  Народната банка, по електронски пат, ги известува банките за 

резултатите од аукцијата. 
Секоја банка има пристап до сопствените резултати од аукцијата и до 

вкупните резултати од секоја поединечна аукција, преку Електронскиот систем. 
 

13.  Банките се должни да извршат уплата на пласираните девизни депозити 
на сметка на Народната банка на датумот на уплата утврден во проспектот.  

 
14.  На денот на достасувањето, Народната банка врши исплата на износот 

на пласираните девизни депозити и каматата. 
Каматата се пресметува со примена на следнава формула: 
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каде што: 
K - камата на девизниот депозит  
D - износ на девизниот депозит 
k - каматна стапка 
d - календарски број на денови  
 

15.  Процесот на аукција на девизни депозити може да биде прекинат поради: 
- прекин на електричното напојување; 
- нефункционирање на комуникациската опрема и серверите; 
- дејство на виша сила (vis major).  
При настанување на кој било од наведените ризици, аукцијата на девизни 

депозити се поништува. Народната банка дополнително ги известува банките 
за датумот и времето на одржување на следната аукција на девизни депозити. 

Во случај на технички проблеми при користење на Електронскиот систем, 
Народната банка ги известува банките за проспектот и резултатите од аукцијата 
преку телефон, телефакс или друг начин на известување. Банките ги 
доставуваат понудите за учество на аукцијата преку телефакс или друг начин 
на писмено известување. 

 
Користење на девизниот депозит 
 

16.  Банката може да побара предвремено повлекување на девизниот 
депозит, делумно или во целост. 

Износот којшто Народната банка го исплаќа врз основа на повлекување 
на девизниот депозит се пресметува со примена на следнава формула: 
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каде што: 
D1 - износ на средствата што се исплаќа 
D - износ на користениот девизен депозит 
k - каматна стапка на девизниот депозит 
k1 - каматната стапка на Европската централна банка за позајмици преку 
ноќ, но не пониска од 0,05%  
d - календарски број на денови од денот на уплатата до денот на 
достасувањето на девизниот депозит 
d1 - календарски број на денови од денот на повлекувањето до денот на 
достасувањето на девизниот депозит 

 
Казнени одредби 
 

17.  Доколку банката не уплати соодветен износ на девизни депозити 
согласно со резултатите од аукцијата, Народната банка ќе пресмета надомест 
за неуплатените средства по каматната стапка еднаква на каматната стапка на 
Европската централна банка за позајмици преку ноќ, но не пониска од 0,05%. 

Банката е должна да го плати надоместот од став 1 од оваа точка, првиот 
работен ден од денот на настанувањето на обврската. 

Народната банка го задржува правото да преземе и други мерки.  
 
 



 

 
Завршни одредби 
 

18.  Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за 
девизен депозит кај Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 42/11). 

19.  Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

 
 
 

 
О.бр.02-15/V-1/2016 
5 мај 2016 година  
Скопје 

Гувернер  
и претседавач 

на Советот на Народната банка на 
Република Македонија  

Димитар Богов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


