
ПРИЛОГ БР. 2 

БАРАЊЕ 

за пристап и користење на Дистрибутивниот систем на Депозитарот 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Депозитарот не е одговорен за било каква злоупотреба на услугите кои се направени од сопственикот на смеката, како и за оддавање на доверливи 
информации во случај доколку сопственикот не превзел соодветни мерки на претпазливост за чување на податоците достапни со користење на 
услугите.  Депозитарот го задржува правото за измена на условите за што е должен на соодветен начин да го извести барателот кој ги прифатил тие 
услови 

 

 

Сопственик на сметка    
Име и презиме на физичко лице/ 
Назив на правно лице 
  
Идентификациски број  
(ЕМБГ/ Број на патна исправа на странско 
физичко лице/ ЕМБС/Еквивалент за странско 
правно лице)  

Адреса/Седиште/Држава  

Tел/Факс:  

E-mail:  
   

 

                  
Кон Барањето се доставува 
следната документација:  

Фотокопија од документ за идентификација  
(за физичко лице)    

          

   

Тековна состојба, во оригинал или 
нотарски заверена фотокопија  
(за правно лице)      

          

    

Заверено полномошно  
(доколку барањето се поднесува преку 
полномошник)       

  
Останата документација  
(на пример преведена документација за 
странски лица):       
               

 

          

Датум на барањето:             

      
Печат на 
правно лице   

Барањето е потпишано од:   Сопственик на сметка       

           

   Овластен претставник/полномошник       

            

Потпис:                



    Пополнува брокерот:       

Архивски број   Датум на прием на Барањето     Потпис     
           

         
               

                 

Барањето е одбиено     ПРИЧИНА       
                  

 

СОГЛАСНОСТ НА БАРАТЕЛОТ 
 
Со потпишување на ова Барање потврдувам дека: 

1. Податоците кои ги наведов се точни и целосни; 
2. Во случај на промена на моите лични, адресни и останати идентификациски податоци во 

рок од 5 работни дена од настанатата промена, ќе го известам Депозитарот; 
3. Согласен сум дека по регистрацијата во Дистрибутивниот систем на Депозитарот сите 

известувања од Депозитарот во врска со настанатите промени на мојата сметка, и други 
известувања согласно закон,  да ги добивам единствено преку Дистрибутивниот систем 
на Депозитарот. 

4. Согласен сум по приемот на отпечатен примерок со регистрационите податоци, веднаш 
да пристапам кон активација на мојот кориснички профил и генерирање на лозинка, 
согласно упатството за активација испратено на мојата е-маил адресата. 

5. Се согласувам моите лични податоци да бидат обработувани за целите за 
Дистрибутивниот систем на Депозитарот, согласно законската регулатива  

6. Запознаен сум дека податоците во извештаите обезбедени преку Дистрибутивниот 
систем на Депозитарот, можно е да бидат обезбедени со определено задоцнување во 
споредба со податоците евидентирани во основната база на податоци на Депозитарот, 
кое задоцнување не е подолго од 1 час. Запознаен сум дека ова задоцнување е резултат 
на процесот на синхронизација на податоците евидентирани во основната база на 
податоци, со базата на податоци за потребите на Дистрибутивниот систем. Само во 
случај на технички пречки или виша сила, синхронизирањето може да го надмине 
периодот од 1 час. 

 

Потпис:                                                                                                                Датум и место: 

--------------------------------                                                                                     -------------------------------- 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНИЦИЈАЛНО НАЈАВУВАЊЕ НА ДИСТИБУТИВНИОТ СИСТЕМ 
НА ДЕПОЗИТАРОТ 

1. На наведената e-mail адреса во ова Барање, ќе Ви се достави порака со линк за 
активација на корисничкиот профил систем (линкот за активација на корисничкиот 
профил е достапен за имателот 7 дена по регистрацијата). Откако ќе пристапите на 
дадениот линк, корисничкиот профил ќе биде активиран. 

2. Веднаш по активацијата на корисничкиот профил, ќе бидете пренасочени на страница за 
креирање на лозинка. Лозинката која сами ќе ја креирате мора да биде сложена и треба 
да содржи минимум 6 карактери, комбинација на мали и големи букви и броеви, како и 
специјални знаци (на пример: !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~). 

3. По успешно креирање на лозинката за корисничкиот профил, може да пристапите до 
Дистрибутивниот систем на Депозитарот. 
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