
Образец: БУПЛП
До Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр.1 
1000 Скопје

БАРАЊЕ
 за упис на промена на личните податоци поради промена во документите за 

лична идентификација 

I. Поради промена на личните податоци во документите за лична идентификација, барам 
на мојата сметка/моите сметки (во случај да има ограничени сметки) за хартии од 
вредност во ЦДХВ да се изврши упис на следните промени:

Евидентиран податок Променет податок

Име 

Презиме

Адреса 

ЕМБГ

Притоа, како доказ за настаната промена приложувам фотокопија од важечки 
идентификационен документ.

Датум и место , Барател,

____________________ ____________________

 Во колоната *Евидентиран податок се пополнуваат сите податоци кои веќе се запишани на 
сметката на хартии од вредност во ЦДХВ, додека пак во колоната *Променет податок се 
пополнуваат само податоците кај кои е настаната промената, а останатите редови се 
прешкртуваат.

 Сите полиња се пополнуваат со печатни и читливи букви

 Доколку на барањето податоците се прешкртани, корегирани или бришени барањето нема 
да биде прифатено.

II. Пополнува барателот:

За извршеното дополнување, измена или бришење на личните податоци, ЦДХВ во рок од 
30 дена од денот на приемот на барањето писмено  ќе го извести субјектот на лични 
податоци и тоа:

 преку пошта      

 лично во просториите на ЦДХВ

III. Примил писмено известување за евидентираната промена на сметката на хартии од 
вредност (се потпишува само при прием на известувањето во просториите на ЦДХВ).
_________________________.

  (датум и потпис за прием)

IV. Пополнува операторот на сметка во ЦДХВ:

Барањето е доставено:  преку пошта       лично по просториите на ЦДХВ.

Комплетноста, уредноста и исправноста на барањето ја проверил
________________________________.
     (потпис на оператор на сметка)



И З Ј А В А

Јас ________________________________________изјавувам дека сум согласен да дадам
(име и презиме)

фотокопија од лична карта или друг документ за лична идентификација со цел промена 

на личните податоци запишани на сметката на хартии од вредност во системот на ЦДХВ 

АД Скопје.

Датум и место ,

____________________

Изјавил,

_____________________


