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ТАРИФА
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ
СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА
(пречистен текст)
• На правни лица
• На физички лица
•

На странски банки и комитенти

Битола, јули 2022 година

Напомена: Овој документ е наменет единствено за интерна употреба на СТОПАНСКА
БАНКА а.д. БИТОЛА. Информациите во овој документ подлежат на промени без обврска
за објава на истите. За последна верзија од овој документ погледнете ги општите
информации за документот односно информациите за носителот на документот, наведени
подолу. Ниеден дел од овој документот не смее да биде модификациран, употребуван за
други намени или пренесуван без претходно одобрување од СТОПАНСКА БАНКА а.д.
БИТОЛА. Овој документ е подготвен за употреба од страна на вработените, поврзаните
договорни страни, надлежни институции и останати лица со посебно одобрување на
одговорни лица од СТОПАНСКА БАНКА а.д.БИТОЛА.
Овој документ се смета за заштитен од неовластена употреба и копирање согласно
важечката регулатива.

Информации за документот
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Шифра на документот

XX – XXX – XXX Пополнува одговорен за евиденција

Тарифа на надоместоците на услугите што ги врши Стопанска
Назив на документот банка а.д. Битола
Автор
Сопственик на
документ

м-р Наташа Трајкова
Служба за управување со ликвидност и АЛМ

Одговорно лице контакт

Краток опис на
документот
Верзија
Статус на верзијата
Дата на одобрена
верзија
Тело за одобрување
Одлука бр.
Ниво на одобрување
Опсег на документот
Обелоденување на
документот
Објавување
Рок на важност

Наташа Трајкова
natasha.t@stbbt.com.mk
072/ 265-948
Тарифата има за цел да го опише начинот на работа согласно
надоместоците помеѓу Стопанска банка а.д. Битола и
правните, граѓанско-правните и физичките лица, странските
банки и нерезидентите.
15
Готов документ
10.8.2022 година
Управен одбор
02- 13557/1/I-3
Управен одбор
За сите вработени
Само за интерна употреба
По e-mail и на FS
По потреба за измена

Историја на документ (верзија, дата на одобрување, промена, опис)
Верзија
Верзија 1.0

Датум на
верзија
Оригинална
верзија

Верзија 5.1

8.6.2017

Верзија 6.0

7.3.2018

Верзија 7.0

19.12.2018

Верзија 8.0

10.06.2019

Верзија 9.0

17.12.2019

Верзија 10.0

30.6.2020

220-11

Автор на
документот

Краток опис на документ, промената која се
прави, причината
Првична верзија на документот

Наташа
Трајкова
Наташа
Трајкова
Наташа
Трајкова
Наташа
Трајкова
Наташа
Трајкова
Наташа

Промена на тарифни стафки согласно
Одлуки на УО
Промена на тарифни стафки согласно
Одлуки на УО
Промена на тарифни стафки согласно
Одлуки на УО
Промена на тарифни стафки согласно
Одлуки на УО
Промена на тарифни стафки согласно
Одлуки на УО
Промена на тарифни стафки согласно
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Верзија 11.0

20 .1.2021

Верзија 12.0

9.9.2021

Верзија 13

18.1.2022

Верзија 14

8.3.2022

Верзија 15

10.8.2022

Трајкова
Наташа
Трајкова
Наташа
Трајкова
Наташа
Трајкова
Наташа
Трајкова
Наташа
Трајкова

Одобрено од
Орган кој го
одобрува
документот
Управен
Одбор на
Банката

Одлуки на УО
Промена на тарифни стафки согласно
Одлуки на УО
Промена на тарифни стафки согласно
Одлуки на УО
Промена на тарифни стафки согласно
Одлуки на УО
Промена на тарифни стафки согласно
Одлуки на УО
Промена на тарифни стафки согласно
Одлуки на УО

Функција
д-р Владимир
Ефтимоски
д-р Гордана
Балтовска
д-р Наташа
Несторовска

Дата

Потпис

Дата

Потпис

Претседател на Управен одбор
Член на Управен одбор
Член на Управен одбор

Дистрибуционен лист

1. Контрола на
документот
Сектор за
поддршка и
финансии
Сектор за
управување со
ризик

Име и
презиме

Функција

Павле
Цветановски

Директор на Сектор за
поддршка и финансии

Менде
Мицевски

Директор на Сектор за
управување со ризик

Сектор за работа
со правни лица
Сектор за работа
со физички лица
Сектор за
процесирање
Сектор за правни
работи

Наталија
Мицковска

Директор на Сектор за работа
со правни лица
Директор на Сектор за работа
со физички лица
Директор на Сектор за
процесирање
Директор на Сектор за
правни работи

Сектор за
маркетинг
Сектор за
управување со
имот и безбедност
Сектор за
организација и IT
220-11

Весна Дацева
м-р Јасмина
Диневска
Сузанка
Здравева
м-р Наташа
Савова
Салковска

Директор на Сектор за
маркетинг

Директор на Сектор за
Владимир
управување со имот и
Алтипармаков
безбедност
Живко
Директор на Секторот за
Атанасов
организација и IT
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2. Доставено по
e-mail до:
Сектор за
управување со
ризик
Сектор за работа
со правни лица
Сектор за работа
со физички лица
Сектор за
процесирање
Сектор за правни
работи
Сектор за
управување со
имот и безбедност
Сектор за
внатрешна
ревизија
Сектор за
маркетинг
Сектор за
организација и IT
3. Доставено во
хартија до:
Служба за
управување со
кабинет на УО

220-11

Име и
презиме

Функција

Менде
Мицевски

Директор на Сектор за
управување со ризик

Наталија
Мицковска

Директор на Сектор за работа
со правни лица
Директор на Сектор за работа
Весна Дацева
со физички лица
м-р Јасмина
Директор на Сектор за
Диневска
процесирање
Сузанка
Директор на Сектор за
Здравева
правни работи
Директор на Сектор за
Владимир
управување со имот и
Алтипармаков
безбедност
Директор на Сектор за
Наталија
внатрешна ревизија
Михајловска
м-р Наташа
Савова
Салковска
Живко
Атанасов
Име и
презиме
Катерина
Кимовска
Геровска

Директор на Сектор за
маркетинг
Директор на Секторот за
организација и IT
Функција
Стручен соработник –
персонален асистент
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Врз основа на член 86 од Статутот на Стопанска банка а.д Битола, СО бр. 02-19821/1/II-1
од 11.11.2020 г. ( Пречистен текст), Управниот одбор на Стопанска Банка а.д. Битола на
својата 42-ра редовна седница одржана на ден 10.8.2022 година, ја донесе следната:

Тарифата на надоместоци на услугите што ги
врши Стопанска банка а.д. Битола
1. Цел
Со оваа Тарифата на надоместоци на услугите што ги врши Стопанска банка а.д. Битола
(во натамошниот текст: Тарифата на надоместоци на услуги), се регулираат односите од
областа на надоместоците помеѓу Стопанска банка а.д. Битола (во натамошниот текст:
Банка) и правните, граѓанско-правните и физичките лица, странските банки и
нерезидентите.

2.

Дефиниции

Во категоријата правни лица, опфатени со Тарифата на надоместоци за услугите кои ги
врши Банката, влегуваат резиденти и нерезиденти правни лица освен ако не е децидно
нагласено.
Во категоријата физички лица, опфатени со Тарифата на надоместоци за услугите кои ги
врши Банката, влегуваат резиденти и нерезиденти физички лица освен ако не е децидно
нагласено.
РЕЗИДЕНТ – физичко лице е лице кое има пријавено постојано место на живеење во
Република Северна Македонија (РСМ) или привремено престојува во РСМ врз основа на
важечка виза за престој, односно работна виза во траење од најмалку 6 месеци. Сите други
лица се сметаат за НЕРЕЗИДЕНТИ. Воедно, лице со патна исправа на РСМ во која е
содржана странска адреса на живеење има статус на НЕРЕЗИДЕНТ.
РЕЗИДЕНТ – правно лице се трговски друштва, трговци поединци и други правни лица
со седиште во РСМ и нивни претставништва во странство. НЕРЕЗИДЕНТИ се сите други
правни лица кои не се дефинирани како резиденти.

3.

Опис

Договорот со комитентот за извршување на банкарски услуги задолжително содржи
одредби за видот, начинот, времето и висината на надоместокот на услугата.
Покрај надоместоците за пооделните услуги по оваа Тарифа, Банката пресметува и
наплатува стварни трошоци, а за кои претходно се прибавува согласност од корисникот на
услугата.
Се овластува Управниот одбор на Банката да може стварните трошоци предвидени со
Тарифата на надоместоци на услуги, да ги утврдува и во паушален износ со посебен акт.
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За одделни работи што ги врши Банката, а кои не се предвидени со оваа Тарифата на
надоместоци на услуги, висината на надоместокот се утврдува договорно помеѓу Банката
и корисниците на услугите.
Надоместоците на услугите за работите со странство се предвидени со Тарифата на
надоместоци на услуги, а кои ќе се вршат преку други банки, се наплатуваат според
договореното со тие банки.
Висината на надоместоците од претходниот став ја договара Управниот одбор на Банката.
Надоместоците на услугите се наплатуваат од комитентот за кого се вршат работите,
доколку со договорот не е поинаку определено.
За работите во државата и странство во чие извршување учествуваат повеќе домашни
банки, за работите кои Банката ги отстапува во комисион на други банки, како и за
работите кои Банката ги врши за сметка на други банки, висината на надоместокот се
утврдува со договор, кој го склучува Управниот одбор.
Решение за висината на надоместокот од претходниот став, согласно договорот донесува
Управниот одбор.
За комитентите кои во претходниот период од 12 месеци оствариле значителни износи на
реализиран промет на извршени плаќања во странство и девизни приливи преку Банката
или се класифицирани во >А< и >Б<, Банката може да ги намали надоместоците за услуги,
но не пониски од стварните трошоци, за што одлучува Управниот одбор на Банката, на
предлог на надлежните сектори.
По исклучок, за нови комитенти на Банката, Управниот одбор може да ги намали
надоместоците за услугите и покрај тоа што не се исполнети условите од претходниот
став, на предлог на надлежните сектори.
Се овластува Управниот одбор на Банката да врши измени од времен карактер и измени за
одделни случаи, во зависност од конкретните прилики и конкурентските услуги на
банките на пазарот со потпишување на заклучок од страна на двата членови на Управниот
одбор на Банката и на првата наредна седница се известува Надзорниот одбор на Банката
заради запознавање.
Надоместокот за услугите за сите работи во странство, Банката го пресметува на
основицата која се добива со примена на средниот курс од курсната листа на Народната
банка на Република Северна Македонија кој важел на денот на пресметувањето на
услугите, освен ако во Тарифата на надоместоци на услуги не е поинаку определено.
За услугите во девизното работење кои Банката ги врши на корисниците во државата,
надоместоците се пресметуваат во денари по среден курс од курсната листа на Народната
банка на Република Северна Македонија, кој важи на денот на пресметката, освен ако во
Тарифата на надоместоци на услуги не е поинаку определено.
Во случај на зголемување на трошоците за конверзија и транспорт, Банката го задржува
правото за измена на Тарифата на надоместоци на услуги без претходна најава.
Покрај надоместоците, Банката ќе ги наплатува и законски утврдените фискални давачки
пресметани за соодветните тарифни ставки.
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Начин на пресметување и плаќање на надоместоците на услугите

4.

Надоместоците кои се наплатуваат месечно, тримесечно или полугодишно, се
пресметуваат во последниот ден од изминатиот период.
Надоместоците за издавање на гаранции, акцептирање и авалирање на меници се
пресметуваат при издавањето, а потоа секои три месеци однапред од состојбата на
гаранцијата, доколку во Тарифата на надоместоци на услуги не е поинаку определено.
Пресметката се испраќа до клиентот за наплата во рок од два работни дена.
За работите кои се врзани со заедничка пресметковна обработка, рокот за доставување на
пресметката се приспособува со рокот на пресметковната обработка, но најмногу до десет
дена.
Рокот за плаќање на надоместокот е осум дена од денот на пресметувањето.
По истекот на договорениот рок за плаќање на надоместоците, Банката пресметува и
наплатува казнена камата, утврдена со Законот за облигациони односи, сметано од денот
на задоцнувањето до наплатата.
За извршените измени и дополнувања на Тарифата за надоместоци на услуги од став 1 од
оваа точка се потпишуваат заклучоци од страна на членовите на Управниот Одбор на
Банката.
За отстапките согласно овластувањата треба да се обезбеди писмена согласност по е-маил.
Доколку се работи за отстапка која треба да биде одобрена од од Управен Одбор,
потребно е да се обезбеди потпишан Заклучок.
Отстапки и овластувања за вршење на отстапки во тарифите и надоместоците
Раководител
До 10%
Директор на Сектор за работа со правни лица
До 20%
Директор на Сектор за работа со физички лица
До 20%
Надлежен член на Управен одбор за Сектор за работа со правни и
До 30%
физички лица
Управен Одбор
Сите останати отстапки

5. Завршни одредби
Со денот на примената на оваа Тарифа, престанува да важи Тарифата на надоместоците на
услугите што ги врши Стопанска банка а.д. Битола УО бр. 02-3810/1/I-17 од 8.3.2022
г.година и сите донесени измени до денот на стапување во сила на пречистениот текст.
Управниот одбор на Банката врши одобрување на измените, дополнувања и воведување на нови
тарифни ставки во Тарифата за надоместоците на услугите што ги врши Стопанска банка а.д.
Битола.
Се задолжува Службата за управување со ликвидност и АЛМ да врши нејзино ажурирање и
доставување до службите на Банката.

Оваа Тарифа влегува во сила со денот на донесувањето.
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Тарифи и надоместоци на Стопанска банка а.д. Битола
ПРАВНИ ЛИЦА
2022 година
Тарифна
ставка

1

Вид на услуга
2

А.

ДЕНАРСКО
РАБОТЕЊЕ

I

КРЕДИТНО,
ГАРАНЦИСКО
И МЕНИЧНО
РАБОТЕЊЕ
КРЕДИТНО
РАБОТЕЊЕ

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Кредитни работи
во име и за
сметка на давачот
на средствата
(комисионо
работење)
Ревизии и
рецензии на
проекти
извршени од
домашни и
странски фирми
Манипулативен
трошок за
обработка при
одобрување на
краткорочни,
долгорочни,
рамковни
кредити (освен за
кредит за
ликвидност и
инвестициони
кредити)
Провизија за
одобрување на
рамковен кредит
лимит (рамка)
Провизија за
одобрување на
краткорочни
кредити до 1
месец (кредити за
ликвидност)
Провизија за
одобрување на
краткорочни
кредити до 1
месец (кредити за
ликвидност)
обезбедени со
паричен депозит
220-11

Основа за пресметка
3

Висина на надоместокот
4

Состојба на искористениот
кредит

До 4 процентни поени годишно, пресметка месечна

Извршена ревизија и
рецензија

Стварни трошоци вклучувајќи ги трошоците на Банката

По одобрен предлог*

2.000 денари еднократно

*(ги опфаќа сите барања
опфатени во еден кредитен
предлог)

Одобрен износ

0,1% еднократно (минимум 3.000 денари – максимум
100.000 денари)

Одобрен износ

1% еднократно (минимум 3.000 денари- максимум 500.000
денари)

Одобрен износ

0,3% еднократно (минимум 1.000 денари- максимум 10.000
денари)
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Тарифна
ставка

1
1.7 A

1.7 Б

Вид на услуга
2

Основа за пресметка
3

над 100%
Одобрен износ
Провизија за
одобрување на
краткорочни
кредити над 1
месец, рамковни
револвинг
кредити
обезбедени со
хипотека на
недвижен имот
или залог на
подвижни
предметиПровизија за
одобрување на
Overdraft кредит
(дозволено
пречекорување за
правни лица БОВД) до 36
месеци

Висина на надоместокот
4
0,5% еднократно (минимум 3.000 денари – максимум
180.000 денари)

При обезбедување (согласно Каталогот на обезбедување на
Банката) :
3..Кога има ефективно покривање на изложеноста од
0%-49% :
-

2% еднократно (минимум 3.000 денари- максимум
180.000 денари) при иницијално одобрување и
зголемување (на зголемениот износ)

-

2% еднократно ( мин.3.000 ден.- максимум 180.000
ден.) при секое ревидирање (пролонгација), за второ
продолжување и секое наредно 2,5% еднократно
(мин.3.000 ден.- максимум 180.000 ден.)

4. .Кога има ефективно покривање на изложеноста од
50% и повеќе :
-

1.7 В

1.7 Г

Провизија за
одобрување на
долгорочни
кредити
обезбедени со
хипотека на
недвижен имот
или залог на
подвижни
предмети
Провизија за
одобрување на
кредити под

220-11

1% еднократно (минимум 3.000 денари- максимум
180.000 денари) при иницијално одобрување и
зголемување (на зголемениот износ)

Одобрен износ

- 2% еднократно (мин.3.000 ден.- максимум 180.000
ден.) при секое ревидирање (пролонгација), за второ
продолжување и секое наредно 2,5% еднократно (мин.3.000
ден.- максимум 180.000 ден.)
1,5 % еднократно максимум 500.000 денари

Одобрен износ

2,5 % еднократно
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Тарифна
ставка

1
1.7 Д

1.7 Ѓ

Вид на услуга
2
гарантна шема
на УСАИД1
Провизија за
реобнова на
аранжманот со
УСАИД2
Провизија за
водење на
кредитен
аранжман за
долгорочни
кредити со
комбиниран
колатерал со
вклучена
гаранција*

Основа за пресметка
3
Одобрен износ

Висина на надоместокот
4
0,25% еднократно

Процент на гарантирано
Провизија во висина од 0,3% тромесечно
салдо на кредитот
(главницата) на денот на
пресметка, согласно Одлуката
за одобрување на кредит

*Тарифната ставка ќе се применува од 1.7.2022 година и важи за нови кредитни изложености

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

Провизија за
одобрување на
краткорочни
кредити над 1
месец, рамковни
револвинг
кредити и
долгорочни
обезбедени со
паричен депозит
над 100%
Провизија за
неискористен дел
од одобрен
рамковен
револвинг кредит
Провизија за
одобрување на
кредити
обезбедени со
меница, жиранти,
залог на
побарувања
Провизија за
одобрување на
интрадневен
кредит
Конверзија на
долгот
Провизија за
продолжување на
рокот на
достасување на
сите видови
кредити, освен за
кредити за
ликвидност
1 Тарифната
2 Тарифната

220-11

Одобрен износ

0,3% еднократно (мин.3.000 денари – макс. 50.000 денари)

Неискористен дел од кредит

1% годишно

Одобрен износ

2% еднократно (минимум 3.000 денари)
Доколку станува збор за клиент кој има историја на плаќање
до 30 дена во банката, за аплицирање по 2 пат провизијата
да биде 1,5% еднократно

Износ

5% еднократно

Износ на долгот

1,5% годишно

Пролонгираниот износ

А.Прва пролонгација -2% еднократно минимум 3.000
денари максимум 500.000 денари
Б.Втора пролонгација -2,5 % еднократно минимум 3.000
денари максимум 500.000 денари
В.Трета и секоја наредна пролонгација 3%% еднократно
минимум 3.000 денари максимум 500.000 денари

ставка се однесува на нови одобрувања
ставка се однесува за сите кредити под гарантната шема на УСАИД
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Тарифна
ставка

1
1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

Вид на услуга
2

Основа за пресметка
3

Висина на надоместокот
4

Провизија за
Пролонгираниот износ
1% еднократно минимум 3.000 денари максимум180.000
продолжување на
денари
рокот на
достасување на
кредити за
ликвидност
Провизија за
Пролонгиран износ
0,5% еднократно минимум3.000 денари максимум 50.000
продолжување на
денари
рокот на
достасување на
кредити
обезбедени со
над 100% депозит
Провизија за
Износ
1,5% еднократно, минимум 3.000 денари максимум 180.000
измена на
денари
условите
(зголемување на
износ на кредит,
трансформирање
во друг тип на
кредит, промена
на обезбедување
само во случај
кога се намалува
вредноста на
обезбедувањето
од првичната
одлука*) на
краткорочни,
долгорочни и
рамковни кредит
лимити (освен за
инвестициони
кредити, кредити
за ликвидност и
Overdraft кредити
)
* Задолжување со провизија при намалена вредност на обезбедување ќе се изземе во случај кога се
исполнети минимум 2 од следниве 3 предуслови:
- уредна кредитна историја (во просек до 30 дена во доцнење за времетраење на сервисирањето на
предметната изложеност);
- сервисирана е минимум 50% од главницата на предметната изложеност, и
- нема Заклучок за отстапка од финансиски и нефинансиски карактер.
Провизија за
реструктуирање
на кредити
Провизија за
предвремено
вратен
долгорочен
кредит

2,5% еднократно, минимум 3.000 денари максимум 500.000
денари
Износ на кредитот
предвремено вратен

Провизија за
Износ
предвремено
вратени кредити
обезбедени со
над 100%
220-11

- без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од
преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот
месец;
- 5% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа
за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на
кредитот
Без надомест
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Тарифна
ставка

1

Вид на услуга
2

Основа за пресметка
3

Висина на надоместокот
4

парично
покритие

1.20.

1.21.

Провизија за
Износ
предвремена
делумна или
целосна наплата
на кредити во
постапка за
присилна наплата
Преземање на
1-ва Опомена
мерки против
(oд 20 дена доцнење)
неуредни
должници по пат
на опомена на
должникот (освен
за изложености
обезбедени со
над 100%
парично
покритие)

Без надомест

300 денари

Преземање на
мерки против
2-ва Опомена
неуредни
(над 30 дена доцнење)
должници по пат
на опомена на
должникот (освен
за изложености
обезбедени со
над 100%
парично
покритие)

кредити до 3.000.000 денари –600 денари
од 3.000.001-15.000.000 денари –1.500 денари
над 15.000.000 -3.000.000 денари –2.500 денари

Преземање на
мерки против
неуредни
должници по пат
на опомена на
3-та Опомена
должникот (освен (над 45 дена доцнење)
за изложености
обезбедени со
над 100%
парично
покритие)

кредити до 3.000.000,00 денари –1.500 денари
од 3.000.001-15.000.000 денари –2.500 денари
над 15.000.001 денари - 4.000 денари

Преземање на
мерки против
неуредни
должници по пат
на опомена на
4-та Опомена
должникот (освен ( над 60 дена доцнење)
220-11
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Тарифна
ставка

1

1.22.
1.22 а

Вид на услуга
2
за изложености
обезбедени со
над 100%
парично
покритие)
Провизија за
доцнење над 61
ден
Провизија за
промена на
категорија од Б
во В кредитна
категорија

Основа за пресметка
3

Висина на надоместокот
4
кредити до 3.000.000 денари – 3.000 денари
од 3.000.001-15.000.000 денари –4.000 денари
над 15.000.001 денари - 6.000 денари

Постоечко недоспеано салдо
на кредитната партија

2% еднократно месечно

Постоечко недоспеано салдо 2% еднократно месечно
на кредитната партија

1.23.

Провизија за
репроцена од
овласетен
проценувач со кој
Банката има
склучено договор

1.24.

Надомест за издавање на потврда за состојба на Мкд 500 денари
долг

1.25

Надомест за издавање на писмо за намери

Мкд 3.000 денари

1.26

Надомест за изработка на нов амортизационен
план (на барање на корисникот за промена на
рок, грејс период и каматна стапка

0,3% од преостанатиот износ на долгот на кредитот/
максимум 3.000 денари

1.27

Надомест за издавање на Изјава за согласност за Мкд 2.000 денари
воспоставување на залог/хипотека од втор ред

1.28

Други потврди/согласности/изјави на барање на Мкд 500,00 денари
клиентот/изјави за бришење

1.29

Провизија за
одржување на
кредит за
клиенти во А
категорија за
ризик во
изминатата
година

На одобрен износ до
10.000.000 мкд

Провизија за
одржување на
кредит за
клиенти кои
барем еднаш во
годината ќе
преминат во Б
категорија на
ризик

На одобрен износ до
10.000.000 мкд

1.30

Ставка(под ставка се
подразбира единица
недвижност (земјиште или
објект), сообраќајна дозвола
или друг документ за
сопственост

Мкд 3.000,00 за подвижен имот, + мкд.3,000,00 за недвижен
имот, + мкд 500,00 за секоја наредна ставка

0,5% годишно на остаток на долг

Од 10.000.001 мкд -20.000.000
0,35% годишно на остаток на долг
мкд
0,25% годишно на остаток на долг
Над 20.000.001 мкд

1,00% годишно на остаток на долг

Од 10.000.001 мкд -20.000.000
0,70% годишно на остаток на долг
мкд
0,50% годишно на остаток на долг
Над 20.000.001 мкд

*Провизијата за одржување на кредит од тoчките 1.29 и 1.30 нема да се применува за: За сите
видови краткорочни кредит, овердрафат кредити (дозволен пречекорување), кредити обезбедени
со над 100% парично покритие, наменски кредити за купување на преземени средства стекнати
врз основ на неплатени побарувања СТББТ, наменски кредити за купување на имот во
сопственост на Банката и пласмани за купување на имот кој е предмет на залог во корист на
Банката за измирување на кредити кои се класифицирани во В,Г,Д категорија на ризик и за кои
Банката има добиена согласност за продажба од заложниот должник.
220-11
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Предвидените тарифни ставки 1.29 и 1.30, ќе се наплатуваат по 12 месеци од денот на одобрување
на пласманот, додека задолжувањето на партијата за предвидената провизија ќе биде на месечна
основа.
2

ГАРАНЦИСКО РАБОТЕЊЕ

2.1.

Гаранции од сите видови покриени со
парично покритие

2.2.

2.1.1 Гаранција обезбедена со парично покритие
Износ на
без камата
гаранцијата
2.1.2 Гаранција обезбедена со парично покритие
Износ на
со камата
гаранцијата
Гаранции покриени со инструменти за
обезбедување (хипотека, залог, гаранција
од друга банка и рамка лимит во Банката)
2.2.1. Гаранција за обезбедување средства за
Износ на
учество во финансирање на инвестициона гаранцијата
изградба
2.2.2. Гаранција за обезбедување на плаќање
Износ на
гаранцијата
2.2.3. Супергаранции
Износ на
гаранцијата
2.2.4. Чинидбени гаранции:
- лицитациони
- авансни

Износ на
гаранцијата

2,00% тромесечно,
мин. Ден. 3.000

Гаранции обезбедени со инструменти за
обезбедување (меница)

2.3.
2.3.1.

Гаранции за обезбедување на плаќање

2.3.2. Чинидбени гаранции:
- лицитациони
- авансни

Износ на
гаранцијата

- за добро извршување на работата

2.5.

2.6.

3

220-11

1,10% тромесечно,
мин. Ден. 3.000
1,10% тромесечно,
мин. Ден. 3.000

Износ на
гаранцијата

- за добро извршување на работата

2.4.

1,10% тромесечно,
мин. Ден. 3.000

0,90% тромесечно,
мин. Ден. 3.000
1,10% тромесечно,
мин. Ден. 3.000
1,10% тромесечно,
мин. Ден. 3.000
1,10% тромесечно,
мин. Ден. 3.000

Износ на
гаранцијата

2.2.5. Останати

0,15 % тромесечно,
мин. Ден. 1.500
0,25% тромесечно ,
мин Ден. 3.000

2.3.3. Останати

Износ на
гаранцијата

2.3.4. Супергаранции

Износ на
гаранцијата
По одобрено
барање

Манипулативен трошок за обработка при
одобрување на сите видови на гаранции,
освен обезбедени со 100% и над 100%
депозит
Манипулативен трошок за обработка при
одобрување на сите видови на гаранции
обезбедени со 100% и над 100% депозит
Измена на условите на издадените
гаранции

1,50% тромесечно,
мин. Ден. 3.000
2,00% тромесечно,
мин. Ден. 3.000
2,00% тромесечно,
мин. Ден. 3.000
22.3.5,00%
тромесечно, мин.
Ден. 3.000
2,00% тромесечно,
мин. Ден. 3.000
Ден. 2000

Барање

Без надомест

Барање

0,1% од износот мин.
Ден. 2.000

МЕНИЧНО И ЧЕКОВНО
РАБОТЕЊЕ
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Авал на меници
3.1.1. Обезбедено со депозит

3.1.

3.1.2. Необезбедено

Износ на меници

0,30% со еднократна
пресметка, мин. Ден.
1.500
0,60% со еднократна
пресметка, мин. Ден.
3.000

Продавање на меници

3.2.

100 Примерок
200 Примерок
500 Примерок

Ден. 100
Ден. 200
Ден.500

Напомена:
•
За итни финансиски услуги се пресметува двоен износ на провизија. Под итни финансиски услуги се подразбира барање
за финансиска услуга кое е примено во банката на определен датум и истото е обработено од страна на банката истиот,
или најдоцна следниот работен ден .
•
При пресметката на надоместокот кај гаранциите и авалираните меници за период пократок од три месеци се пресметува
1/3 од надоместокот за секој започнат месец. Овој принцип не важи за минималните износи
•
На пласманите на средствата на Агенцијата за развој и инвестиции, Македонската банка за подршка и развој како и на
кредитите од други наменски средства кои се формираат со Закон и даваат по законски утврдени услови, ќе се пресметува
и наплатува провизија и други манипулативни трошоци според утврдените услови во склучените договори со Банката.
•
При одобрување на краткорочен кредит за премостување до одобрување на долгорочен кредит од кредитните линии од
МБПР или друг долгорочен кредит, провизијата за одобрување на долгорочниот кредит ќе се пресметува и наплаќа при
исплата на премостувачкиот кредит со што нема двојна пресметка на провизија..
•
Провизиите согласно Тарифникот кои се задолжуваат при одобрување на сите видови на изложености ќе се пресметуваат
и наплаќаат ПРЕД реализацијата на истите.

II
1.

ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА
ГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ

1.1.

Уплати во готово

1.2.

Уплати во готово од правни лица кои
Износ
немаат ТРС во Банката
Уплати во готово кон сметките на
Налог
Стопанска банка а.д. Битола
Уплата во готово МКД кованици во износ Износ
над 1.000 денари

1.3.
1.4.

Износ

Без надомест до 12
часот,
после 12 часот ден.
0,15% мин.ден.50
0,5% минимум ден.
100
Без надомест
1%

1.5.

Исплата во готово

Износ

0,45% минимум
ден.100

1.6.

Исплата во готово од наменски сметки на
овластени менувачници

Износ

Без надомест

2.
2.1.

БЕЗГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН
ПРОМЕТ
Безготовински плаќања во корист на други
трансакциски сметки
во Банката
Налог

Ден. 35 за налози до
10.000 денари
Ден. 40 за налози над
10.000 денари

-

кон комитенти кои немаат
трансакциски сметки во Банката
преку КИБС

Налог

кон комитенти кои немаат
Налог
трансакциски сметки во Банката
преку МИПС
Безготовински плаќања во корист на други
-

2.2.
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трансакциски сметки со користење на Ебанк сервисот
во Банката

Налог

Ден. 11 po налог

за комитенти кои немаат
трансакциски сметки во Банката
преку КИБС

Налог

Ден.22 по налог

за комитенти кои немаат
трансакциски сметки во Банката
преку МИПС
Обработка на налог ПП53 за плата
- во банката
- преку КИБС
- преку МИПС
Обработка на налог ПП53 за плата со
користење на Е-банк сервисот
-во банката
-преку КИБС
-преку МИПС
Водење на ТРС

Налог

Ден. 120

Налог
Налог
Налог

Ден. 5
Ден. 15
Ден. 80

налог
налог
налог

Ден. 5
Ден. 15
Ден. 70
Без надомест за
наменски сметки на
овластени
менувачници

-Со промет 1-500.000 ден.

долговен промет

Ден.300 месечно
декурзивно
Ден. 800 месечно
декурзивно
Ден. 1.100 месечно
декурзивно
Ден. 25 месечно
Ден. 300 месечно или
до висина на
расположливото
салдо на сметката во
случај салдото да е
помало од 300,ден.
Ден.100 месечно
декурзивно, за
клиенти со над 100
сметки на влезови,
освен основната
сметка3
Ден.1.000 месечно
декурзивно
6.000,00 денари,
месечно
антиципативно
Пакет А 50,00 ден.
месечно

-

-

2.3.

2.4.

2.5.

-Со промет од 500.001-3.000.000 ден.
-Со промет над 3.000.000 ден.

Сметка
Сметка

-Без активност во текот на месецот
-Без долговен промет во период од две
години (освен промет по основ на
провизии)

Сметка
Сметка

2.6.

Водење сметка за куќен совет

Сметка

2.7.

Индиректни учесници во МИПС

2.8.

Сервисирање на наменска сметка за
прилив по договори (ескроу сметка)

2.8.1

Провизија за СМС известување

Договор

3

Тарифната ставка 2.6 се однесува само за куќни совети кои поседуваат во банката сметки за над 100
влезови, за останаттите куќни совети ќе се пресметува тарифа за водење на сметка согласно реализираниот
промет. Исто така оваа тарифна ставка нема да се однесува за основните сметки на станбените сервиси.Кај
нив ќе се наплатува провизија според тарифните ставки на реализираниот промет.
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*Пакет А вклучува
• извршена трансакција со картичка, износ и местото каде е извршена трансакцијата
• истекување на рокот на картичката и каде истата може да се подигне
• доспеана камата на депозит
• доспеан-неплатен долг по кредит
• други пораки по Одлука на Банката

2.9

Сервисирање на безбедна размена на
податоци преку фајлови со
Министерството за труд и социјална
политика

фајл

4.600,00 денари –
задолжувањето ќе
биде на крајот од
секој месец

3.

ОТВОРАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКА
СМЕТКА

3.1.

Отворање на ТРС

Сметка

Без надоместок

3.2.

Отворање на ТРС со итна пратка

Сметка

Ден. 200

4.

ЗАТВОРАЊЕ НА
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

Сметка

Ден. 1000

4.1

На барање на клиент

сметка

1.000 ден.

4.2

По законски основ

сметка

1.000ден. или до
висина на
расположливото
салдодоколку во
моментот на
затворање на
сметката има
помалку
расположливи
средства

5.

КОМПЛЕТИРАЊЕ НА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
АЖУРИРАЊЕ И ПРОВЕРКА НА
ПОДАТОЦИ ЗА ВИСТИНСКИ
СОПСТВЕНИК

Основа на
пресметка

Висина на надомест

5.1

Надомест за комплетирање на
документација за ажурирање на
податоци

1 документ

256 ден

5.2

Надомест за проверка и вкрстување на
податоци за вистински
сопственик(иницијална проверка и при
промена на податок)

Промена на
податок за
вистински
сопственик

200 ден.

6.

ДРУГИ РАБОТИ НА ПЛАТНИОТ
ПРОМЕТ

6.1.
6.2.

Испраќање извод по телефакс
Страна
Користење исплати по документарни
Долговен промет
акредитиви
Извршување судски одлуки, задолжница и Судска одлука,
извршни решенија
задолжница,
решение или налог

6.3.

6.3.1.

Извршување на налог од извршител

Налог

6.3.2.

Поднесено барање за извршување на

Барање
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6.3.3.

задолжница
Делумно извршување на решенија

6.3.4.

Издавање копија од решение за присилна
наплата

6.4.
6.5.

Извршување на акцептен налог
Издавање преглед за состојбата на
сметката по денови - картица
Потврда за солвентност, бонитет и други
потврди на барање на клиент
Печатење на извод
Препис на извод од тековна година
Препис на извод од мината година по
завршна сметка
Препис на изводи за клиенти кои имаат
затворени сметки во банката или за кои е
поведена стечајна постапка
Препис на извод од затворена сметка
Препис на налог од тековна година
Препис на налог од минати година по
завршна сметка
Пријава за блокада
Пријава за деблокада
Замена на оштетени банкноти (паричници)

6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.9.1

6.10.
6.11.
6.12.

Судска одлука,
задолжница,
решение или налог
Решение,налог,
извршна исправа

Ден. 100 за секоја
делумна наплата

Налог
Преглед

Ден.100 до 3 страни
+ 10 денари за секоја
наредна страна
Ден. 1000
Ден.300

Потврда

Ден. 500

Извод
Извод
Извод

Ден. 20
Ден. 40
Ден. 150

Извод

3.000 ден

Извод
Налог
Налог

Ден. 500
Ден. 150
Ден. 500

Налог
Налог
Вредност на
банкнотата
Надомест користење на фах
Фах
Надомест за изгубен клуч од фах
клуч
Траен налог за пренос на сопствена сметка Налог
во друга домашна банка
Издавање преглед за состојбата на
Картица по клиент
сметката по денови - картица за месечен, за сметки
тромесечен и годишен ДДВ обврзник по
клиент-денарска и девизна сметка

Ден.500
Ден.500
10% мин. Ден. 50 по
банкнота
Ден.100/месечно
Ден. 200
Ден.20

6.19.
6.20.

Извештаи по барање на клиент
Извештај
Повлекување на налог од КИБС по барање Износ по налог
на клиент

Ден. 200 по страница
Ден. 100

7.

КВАЛИФИКУВАНИ ДИГИТАЛНИ
СЕРТИФИКАТИ*

7.1.

КИБС Сертификат (нов или обнова) на нов
ПКИ токен

6.13.
6.14.
6.15.
6.16
6.16.1.
6.17.
6.18.

Сертификати на КИБС:
Verba Sign PKI Token на 1 години
Verba Sign PKI Token на 2 години
Verba Sign PKI Token на 3 години
Verba Sign Pro PKI Token на 1 годинa
Verba Sign Pro PKI Token на 2 на години
Verba Sign Pro PKI Token на 3 на години
7.2.

220-11

Ден. 150 - освен од
сметки без промет и
наменски сметки на
овластени
менувачници, без
надоместок

Сертификат
+ токен
Сертификат на нов Ден. 2.800
ПКИ токен
Ден. 3.937
Ден. 4.869
Ден.3.200
Ден.4.400
Ден.6.600

КИБС Сертификат (нов или обнова) на
постоечки ПКИ токен
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Verba Sign PKI Token на 1 години
Verba Sign PKI Token на 2 години
Verba Sign PKI Token на 3 години
Verba Sign Pro PKI Token на 1 годинa
Verba Sign Pro PKI Token на 2 на години
Verba Sign Pro PKI Token на 3 на години

7.3.

7.4.

Сертификат на
постоечки ПКИ
токен

Ден. 1.330
Ден. 2.320
Ден. 3.320
Ден. 1.710
Ден. 3.120
Ден. 4.370

Сертификат
Деблокада на сертификат

Ден. 400

Сертификат
Поништуување на дигитален
сертификат

Ден. 500

* Во надоместокот за електронски дигитални сертификати на токен, вклучен е данокот на
додадена вредност од 18%.
Забелешка: начинот на пресметка на провизиите од платниот промет во земјата ќе се врши
месечно.

III КАРТИЧНО РАБОТЕЊЕ
2.

Уреди на Стопанска Банка а.д. Битола
VISA BUSINESS
VISA BUSINESS DEBIT
REVOLVING

2.1.
2.2.

Подигање на готовина од АТМ (банкомат) 0,5% мин. Ден. 100 3% мин. Ден. 300
3% мин. Ден. 300

3% мин. Ден. 500

5% мин. Ден. 500

5% мин. Ден. 500

2,5% мин.Ден. 200

5% мин. Ден. 500

5% мин. Ден. 500

Провизија за одобрување кредитен лимит

/

2% мин. Ден. 1.000

500 ден еднократно

Провизија за обновување на кредитен
лимит

/

1% мин. Ден. 1.000

500 ден еднократно

Провизија за зголмување на кредитен
лимит
Годишна членарина за издавање основна
картичка за останатиот период (првата
година без надомест за сите)
Годишна членарина за издавање
дополнителна картичка

/

3.
3.1.

Подигање на готовина од АТМ (банкомат) 2% мин. Ден. 300

4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

3% мин. Ден. 500

/
Подигање на готовина од ПОС терминал
Уреди на други банки

3.2.

MASTER
BUSINESS
REVOLVING
CARD

Подигање на готовина од ПОС терминал
Останати Провизии

2% од зголемувањето

220-11
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/

/

Ден. 1.500
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месечно ниво,125
ден. месечно)
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4.6.

Реиздавање на картичка (загубена /
украдена или уништена)

Ден. 500

Ден. 500

Ден. 500

4.7.

Реиздавање на ПИН
Код

Ден. 150

Ден. 150

Ден. 150

4.7.1

Реиздавање на ИТЕН
ПИН код

Ден. 300,00 ден

Ден. 300,00 ден

Ден. 300

4.8.

Надомест за месечен извештај

/

Ден. 100 (по пошта)

Ден 100(по пошта)

4.9.

Проверка на состобја
на АТМ (банкомат) на Банката

Првата проверка
бесплатна, секоја
наредна 20,00 ден.

Првата проверка
бесплатна, секоја
наредна 20,00 ден.

Првата проверка
бесплатна, секоја
наредна 20,00 ден.

4.9.1

Проверка на состобја
на АТМ (банкомат) на друга Банка

40,00 ден.

40,00 ден.

Првата проверка
бесплатна, секоја
наредна 40,00 ден.

без надомест

без надомест

без надомест

Ден. 150

Ден. 150

Ден. 150

Ден. 150

Ден. 150

Ден. 150

Ден. 150

Ден. 150

Ден. 150

4.11.

Следење на трансакции и месечни
извештаи преку
Интернет
Блокирање на картичка - електронски

4.12.

Деблокада на картичка

4.13.

Деблокада на ПИН

4.14.

Трајно блокирање на картичка на стоп листа
Ден. 1.000

Ден. 1.000

Ден. 1.500 +
трошоци за Master

4.15.

Надомест за
неосновано побарување (рекламација)

Ден. 1.000

Ден. 1.000

Ден. 1.000

4.16.

Промена на параметри на картичка

Ден. 150

Ден. 150

Ден. 150

4.17.

Надомест за итна
изработка на картичка

Ден. 600

Ден. 600

Ден. 600

4.18.

Надомест за издавање
на потврда на
барање на корисникот
Надомест за откажување на картичка
(освен за сомнителни и спорни)

Ден. 100

Ден. 100

Ден. 100

Ден. 200

Ден. 200

Ден. 500

Ден. 100

Ден. 100

Ден. 100

Без надомест

Без надомест

Ден.500

Ден.500

Ден.500

Ден.500

Ден. 200

Ден. 200

4.10.

4.19.

Надомест за предавање на картичка
задржана во банкомат

4.20.

4.20.1

4.20.2

4.20.3

4.21

Надомест за предавање на картичка задржана на
АТМ поради технички причини/ проблеми на
Без надомест
самиот АТМ
Надомест за итно предавање на картичка
задржана на АТМ (картички издадени од Ден.500
Стопанска банка а.д. Битола)
Надомест за итно предавање на картичка
задржана на АТМ (картички издадени од Ден.500
други банки-сите типови на картички)
Надомест за промена на дневен лимит
Ден. 200

IV
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Ценовник на сефови за правни лица
Ознака
А1
А2
А3
А4
А5
IV.1

Годишно*
6.710
7.480
8.360
8.690
9.460
Надоместок од 350
ЕУР во денарска
противвредност по
дневен среден курс
на НБРМ на денот
на присилното
отворање
* Во надоместокот за сеф е вклучен данокот на додадена вредност од 18 %.
V

1

Димензии
100 х 300 х 500
150 х 300 х 500
200 х 300 х 500
300 х 300 х 500
600 х 300 х 500
Надоместок за присилно отворање на
сеф при изгубен клуч за ракување

Месечно*
610
680
760
790
860
Во цената е
вклучено
присилно
отворање, набавка
на нова брава и
монтажа

РАБОТИ СО ХАРТИИ ОД
ВРЕДНОСТ ОД ДОМАШНО
ПОТЕКЛО
Купување на хартии од вредностинструменти на пазар на пари
1.1. Во свое име, а за сметка на други лица
1.1.1. Благајнички записи
1.1.2. Државни записи

Дисконтираниот
износ

0,1%

Дисконтираниот
износ

0,1% мин. Ден. 200

VI

ДРУГИ ДЕНАРСКИ РАБОТИ

1.

Исплата на каматни купони од обврзници

Износ на каматен
купон

2.

Преземање мерки спрема неуредни
должници по пат на опомена на должникот
и гарантот
Покренување постапка за наплата по
судски пат
Пресметка на камати кои не се предмет на
банкарско работење и изработка на
амортизациони планови за одредени
случаи
Агенциски услуги

Опомена

3.
4.

5.

6.

7.

8.

220-11

По спогодба со
издавачот на
обврзниците
Мин. Ден. 700 плус
стварни трошоци

Покрената постапка Стварни трошоци
Каматна листа

Ден. 150

Договор

По договор со
корисникот на
услугите
Преземање на побарувања
Дисконтиран износ 5,75% еднократно на
на побарувањето
дисконтираниот
износ
Подигање денарска готовина од Банката од Износ што се
0,10%
страна на домашни банки со претходна
подига
безготовинска уплата на сметката на
Банката
Упис на средства на штедни книшки во
Износ на уписот
Без надоместок
име на правно лице давател на аванс за
производство и откуп на земјоделски
производи
страна 23 од 62
Стопанска банка а.д. Битола
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Издавање потврди врз основа на
евиденција за денарско работење на
правни лица
Прибавување информации во земјата за
бонитет на претпријатија и други
организации по поднесено барање

9.

10.

Б.
I

Потврда

Ден. 400

Доставени
информации

Ден. 5.000 по
информација

Сметка

Ден 300,00 месечно

Сметка

Ден. 300,00 месечно,
со можност за
наплата и од
денарската сметка

ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ
ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО
Проверка на документација при отворање
и ажурирање на сметки
Водење на сметки со промет на девизната
сметка во тековниот месец
Сметка
Водење на сметки без промет на девизната
сметка во тековниот месец

1

1.1.

220-11

Без надоместок

ДОЗНАКИ
Пренос на средства на сопствена сметка во Дознака
0,3% мин 600 ден.
друга банка во девизи- резиденти правни
лица
лоро Дознаки од странство (приливи):
Износ на дознаката 0,12% мин. 500
денари, доколку е со
трошок ОУР намален
за износот добиен од
странската банка.
(доколку странската
банка не прифаќа
барање за
рефундирање ќе се
наплатува целиот
износ според
тарифниот став)
1.1.1. Дознаки од странски лица во денари:
-До 1.000,00 денари
Износ на дознаката 100 денари
- Над 1.000,00 денари
0,12% од износот,
мин. Ден. 300,
максимум Ден.
3.000
1.1.2 Приливи од друга домашна банка
Надоместот
пресметан од
домашната банка
1.1.3. Приливи од странство за коминтенти на
Износ на дознаката 0,10% мин. Ден 200
друга домашна банка
односно по
реципорцитет со
надоместоците што
ги пресметува
домашната банка
1.1.4. Враќање на нераспределен девизен прилив
15,00 ЕУР од
по барање на странска домашна банка
приливот
1.1.5 Враќање на нераспределен девизен прилив
15,00 ЕУР од
по барање на клиент
приливот
1.16 Следење на статус на лоро дознаки
Барање
200,00 ден
1.2. ностро Дознаки и во странство (одливи):
Износ на дознаката 0,30% мин Ден. 500
1.2.3 Дознаки со назнака ,,странски трошоци на Согласно тарифна Согласно тарифна
товар на налогодавачот ОУР..
ставка 1.2. плус, за стафка .1.2. и плус за
ЕУР, УСД, ЦАД
сите останати валути
До 7.000,00 ЕУР
1.500,00 денари
2.000,00 денари
Од 7.001,00ЕУР до 20.000,00ЕУР
2.000,00 денари
2.600,00 денари
страна 24 од 62
Стопанска банка а.д. Битола
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Од 20.001,00ЕУР до 50.000,00ЕУР
Над 50.000,00 ЕУР

1.2.5
1.2.6

1.2.7

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7
1.8

Денарски плаќања во корист на
нерезиденти од сметката до 10.000 денари
Денарски плаќања во корист на
нерезиденти од сметката од 10.001 до
100.000 денари
Денарски плаќања во корист на
нерезиденти од сметката над 100.001
денари
Условни дознаки:
- Во странство
- Од странство
Дознаки во странство условени со
документи
Измена на инструкции и ургенции по
дознаки,следење на статус на извршување
на дознаки
Трошоци за SWIFT
Затворање на девизна сметка по барање на
клиент
Дознаки кои не може да се процесираат
автоматски(non STP)(дознаки за кои не
може да се обезбеди IBAN< SWIFT и сл.)

2.800,00 денари
4.000,00 денари

4.000,00 денари
5.500,00 денари

Ден. 100
Износ на дознаката Ден. 200
0,05% мин. Ден. 500,
максимум 6000
денари
Износ на дознаката 0,40%, мин. Ден. 500
Износ на дознаката 0,20%, мин. Ден. 500
Износ на дознаката 0,40%, мин. Ден. 500
Барање
Налог
дознака

Ден. 1000 ден. +
фактички трошоци од
странската банка
Ден. 400
Ден.1.000
Согласно тарифгна
ставка 1.2 и 1.2.1 плус
600,ден.

Напомена:
- Надоместокот од тарифната ставка 1.1. може да се наплатува и од девизниот прилив.
- Надоместокот од тарифната ставка 1.2. се наплатува и на дознаките од домашни правни лица
во корист на девизни и денарски сметки на странски лица во земјата.
- Кај банкарските трансфери не се наплатува провизија по оваа тарифна ставка.

-

-

-

-

-

-

220-11

При плаќање преку девизните сметки на НБРСМ покрај надоместоците од оваа
тарифна ставка за работите на трансферот преку сметките на НБРСМ се наплатуваат
стварните трошоци, односно надоместок според важечката тарифа на НБРСМ.
На приливите на домашни правни лица по налог на странски правни и физички лица
од девизните и денарските сметки во Банката се наплатува надоместок кој изнесува
половина од тарифниот став во точката I.1.1.
На дознаките (одливите) од домашни правни лица во корист на сметки на странски правни и
физички лица во Банката се наплатува надоместок кој изнесува половина од тарифниот став
во точката I.1.2.
На приливите на домашни правни лица по налог на странски амбасади, дипломатски и
трговски претставништва и меѓународни хуманитарни организации се наплатува надоместок
кој изнесува половина од тарифниот став во точката I.1.1., освен за комунални услуги,
придонеси, ПТТ услуги и на приливи помали од 5.000,00 денари, за кои не се плаќа
надоместок.
Кај интерните банкарски трансфери не се наплатува надоместок од оваа тарифна ставка.
Девизната сметка автоматски се затвара со затварањето на денарската сметка на учесникот во
ПЛП
За правни лица кои реализирале вкупен промет преку својата девизна сметка во Банката во
противвредност од над 2.000.000 ЕУР во претходната или во тековната година, како и за
правни лица кои Банката сака да ги привлече како свои нови комитенти, а го реализираат
горенаведениот промет преку други домашни банки, се пресметува следната провизија:
За лоро дознаки над 100,00 ЕУР провизија од 0,05%;
За ностро дознаки со покритие од девизен пазар, кредит или девизен депозит, без разлика на
износот, провизија од 0,15%;
За условни дознаки во странство 0,20%
За условни дознаки од странство 0,10%
За дознаки во сртанство условени со документи 0,20%
страна 25 од 62
Стопанска банка а.д. Битола
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-

-

Овие услови не се применуваат за клиенти за кои се одобрени посебни услови со заклучок,
понуда или договор за соработка.
Овие услови не се применуваат за клиенти кои се оценети како „високоризични клиенти.‘‘

2

ДОКУМЕНТАРНИ НАПЛАТИ
(ИНКАСО) И НАПЛАТИ ПО
МЕНИЦИ И ЧЕКОВИ

2.1.

Документарни наплати со плаќање/акцепт
(лоро и ностро инкасо)
Врачување на документи без плаќање,
враќање документи и сл.
Обезбедување акцепти по меници
Наплата на меници без протест
Лоро наплата по извршен протест на
меници
Откуп на лоро гарантирани чекови

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Инкасо на чекови и други хартии од
вредност
Измена на наплата

2.7.
2.8.

Износ на наплата

0,26%, мин. Ден. 500

По пратка

Ден. 500

Акцепти
0,26%, мин. Ден. 500
Износ на меница
0,26%, мин. Ден. 500
Износ на наплатата 0,62%, мин. Ден.
1.000
Износ на чекот
2,26%, мин. Ден.
1.000
Износ на чекот
1,5%, мин. Ден. 2000
при прием на чекот
Барање
Ден. 1.000

Напомена:
•

За работите по наплати (инкасо) од тарифните ставки од 2.1. до 2.3. се наплатува и надоместок од
тарифна ставка I.1.1. односно I.1.2.

ДОКУМЕНТАРНИ АКРЕДИТИВИ
Увозни (ностро) акредитиви

3.
3.1.

3.1.1. Отворање акредитиви со полагање на
парично покритие:
- До ЕУР 1.000.000

- Над ЕУР 1.000.000

Износ на
акредитивот

0,30% тромесечно,
мин. Ден. 1.000, а
50% пониска за
второто и секое
наредно тромесечие
0,20% тромесечно,
мин. Ден. 1.000, а
50% пониска за
второто и секое
наредно тромесечие

3.1.2. Отворање акредитиви обезбедени со
рамковен кредит во Банката
- До ЕУР 1.000.000

- Над ЕУР 1.000.000

3.1.3.

220-11

Износ на
акредитивот

Отворање акредитиви со одложено
положување на покритие:
- До ЕУР 1.000.000

Износ на
акредитивот

страна 26 од 62
Стопанска банка а.д. Битола

0,40% тромесечно,
мин. Ден. 1.000, а
50% пониска за
второто и секое
наредно
тромесечие, плус
0,4% еднократен
надоместок
0,20% тромесечно,
а 50% пониска за
второто и секое
наредно
тромесечие, плус
0,4% еднократен
надоместок
1,2% тромесечно,
мин. Ден. 2.000
плус 0,4%
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- Над ЕУР 1.000.000

Износ на
акредитивот

3.1.4. Измена (модификација) по акредитиви

вклучувајќи пренос и анулирање и
издавање на рамбурсно овластување
3.1.5. Конфирмација на акредитиви со девизно
ангажирање на Банката во странство
3.1.5.1. За акредитиви со положено парично
покритие:
- До ЕУР 1.000.000
- Над ЕУР 1.000.000
3.1.5.2. За акредитиви обезбедени со рамковен
кредит во Банката
- До ЕУР 1.000.000
- Над ЕУР 1.000.000
3.1.6. Конфирмација на акредитиви со одложено
положување на покритие со девизно
ангажирање на Банката во странство
3.1.7. Преземање, преглед и исплата на
документи (хонорирање на акредитиви)
3.1.8. Сторнирање на акредитив или
искнижување на неискористен акредитив

Барање

еднократен
надоместок
1% тромесечно,
мин. Ден. 2.000
плус 0,4%
еднократен
надоместок
Ден. 1.000

Износ на
акредитивот

0,50% тромесечно,
мин. Ден. 1.000
0,34% тромесечно

Износ на
акредитивот

1% тромесечно,
мин. Ден. 1.000
0,66% тромесечно
1,50% тромесечно

Износ на
акредитивот
Вредност на
документот

0,30%, мин. Ден.
1.000
Ден. 1.000

Напомена:
•

3.2.

За отворање револвинг увозни акредитиви Банката пресметува и наплатува надоместоци во
висина утврдена во тарифна ставка 3.1.1., 3.1.2. и 3.1.3. на износот на траншата утврдена во
акредитивот.

Извозни (лоро) акредитиви
3.2.1. Предавизирање (преавизо)
3.2.2. Нотификација-авизирање на корисникот

Барање
Износ на
акредитивот

3.2.3. Конфирмација без покритие од странство:
- До ЕУР 1.000.000
Износ на
акредитивот
- Над ЕУР 1.000.000
3.2.4. Конфирмација со покритие од странство:
3.2.5. Пренос на акредитиви
3.2.6. Измена по акредитив (вклучувајќи и
анулирање)
3.2.7. Преземање и обработка на документи
3.2.8. Негоцирање на документи
3.2.9. Обработка на прилив по лоро акредитиви
3.2.10. Откуп на лоро акредитив
220-11

Износ на
акредитивот
Износ на
акредитивот
Барање
Износ на
документите
Износ на
документите
Износ на приливот
Износ на

страна 27 од 62
Стопанска банка а.д. Битола

Ден. 1.000
0,10%, мин. Ден.
1.000 максимум Ден.
10.000
1,85% тромесечно,
мин. Ден. 1.800
0,77% тромесечно
0,20% тромесечно,
мин. Ден. 1.500
0,20%, мин. Ден.
1.000
Ден. 1.000
0,20%, мин. Ден.
1.000
1%, мин. Ден. 4.000
0,10%, мин. Ден.
1.000
По договор
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3.2.11. Консалтинг услуги
3.2.12. Сторнирање на акредитив или
искнижување на неискористен акредитив

ИСТРАГИ И РЕКЛАМАЦИИ

4

акредитивот
Услуга

Барање

По договор
Ден. 1.000

Ден. 1.000

Напомена:
•

•
•
•

•

Провизијата по ностро акредитиви и дознаки се наплатува однапред, а се пресметува по курсот
што важи на денот на поднесувањето на налогот, а секое започнато ново тромесечие подолго од
еден месец ќе се смета за цел нов период. Доколку е пократко од еден месец, ќе се предвидува
една третина од предвидениот надоместок.
Ако од било која причина акредитивот не се искористи било делумно или во целост, наплатената
провизија не се враќа.
Кај акредитиви со одложено плаќање надоместокот се наплатува до истекот на обврската за
плаќање.
Покрај надоместоците за услугите, наведени во оваа Тарифа, Банката наплатува и стварни
трошоци.
За отворање и водење на девизни сметки не се наплатува надоместок.

II
1

КРЕДИТНО ГАРАНЦИСКО
РАБОТЕЊЕ
КРЕДИТНО РАБОТЕЊЕ

1.1.
1.1.1. Поднесено барање за стручна проверка за
оправданоста на инвестицијата за која се
бара девизен кредит или кредит со девизна
клаузула
1.1.2. Водење на арамжман за одобрени
Износ на
инвестициони девизни кредити и
одобрениот кредит
инвестициони кредити со девизна клаузула во денарска
противвредност по
среден курс на
НБРМ кој важи на
денот на
пресметката
1.1.3. Одобрени, а неискористени средства по
девизни подзаеми и подзаеми со девизна
клаузула од странски кредити и кредитни
линии од странство

1.1.4. Ревизии и рецензии на проекти извршени
од домашни и странски фирми

Провизии за
ангажирање на
средства и други
трошоци предвидени
во склучените
рамковни договори
на Банката по тие
кредити и кредитни
линии
Извршена ревизија Стварни трошоци
и рецензија
вклучувајќи ги
трошоците на Банката
По одобрено
Ден. 2.000
барање

1.1.5. Манипулативен трошок за обработка при
одобрување на краткорочни, долгорочни,
рамковни кредити и гаранции (освен
инвестициони кредити и сите видови на
гаранции обезбедени со 100% депозит)
1.1.6. Провизија за одобрување на краткорочни, Одобрен износ
рамковни револвинг кредити и долгорочни
кредити обезбедени со хипотека на
недвижен имот или залог на подвижни
предмети
220-11

15% еднократно,
максимум Ден.
300.000 во
противвредост на
девизи

страна 28 од 62
Стопанска банка а.д. Битола

0,5% еднократно
(минимум 3.000
денари – максимум
180.000 денари) за
краткорочни
изложености
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1,5% еднократно
(минимум 3.000
денари – максимум
500.000 денари) за
долгорочни
изложености
1.1.7. Провизија за одобрување на краткорочни,
рамковни револвинг кредити и долгорочни
обезбедени со паричен депозит над 100%
1.1.8. Провизија за неискористен дел од одобрен
рамковен револвинг кредит
1.1.9. Провизија за одобрување на кредити
обезбедени со меница, жиранти, залог на
побарувања

1.1.10. Конверзија на долгот
1.1.11. Провизија за продолжување на рокот на
достасување на сите видови кредити

Одобрен износ

0,3% (мин.3.000,00 –
макс. 50.000,00 ден)

Неискористен дел
од кредит
Одобрен износ

1% годишно

Износ на долгот
Пролонгираниот
износ

2% (мин. 3000)
Доколку станува збор
за клиент кој има
историја на плаќање
до 30 дена во банката,
за аплицирање по 2
пат провизијата да
биде 1,5% еднократно
1,5% годишно
А.Прва пролонгација
-2% еднократно
минимум 3.000
денари максимум
500.000 во
противвредност на
девизи
Б.Втора пролонгација
-2,5 % еднократно
минимум 3.000
денари максимум
500.000 во
противвредност на
девизи

В.Трета и секоја
наредна пролонгација
3%% еднократно
минимум 3.000
денари максимум
500.000 во
противвредност на
девизи
Пролонгиран износ 0,5% еднократно
минимум Ден. 3.000,
максимум Ден. 50.000
Износ
1,5% еднократно,
минимум 3.000
денари максимум
180.000 денари

1.1.12. Провизија за продолжување на рокот на
достасување на сите видови кредити
обезбедени со над 100% депозит
1.1.13. Провизија за измена на условите
(зголемување на износ на кредит,
трансформирање во друг тип на кредит,
промена на обезбедување само во случај
кога се намалува вредноста на
обезбедувањето од првичната одлука*) на
краткорочни, долгорочни и рамковни
кредит лимити (освен за инвестициони
кредити и кредити за ликвидност)
* Задолжување со провизија при намалена вредност на обезбедување ќе се изземе во
случај кога се исполнети минимум 2 од следниве 3 предуслови:
- уредна кредитна историја (во просек до 30 дена во доцнење за времетраење на
сервисирањето на предметната изложеност/лимит);
220-11

страна 29 од 62
Стопанска банка а.д. Битола

верзија 15.0 / 10.8.2022

- сервисирана е минимум 50% од главницата на предметната изложеност/лимит, и
- нема Заклучок за отстапка од финансиски и нефинансиски карактер.
1.1.14. Манипулативен трошок за реструктуирање
на кредити

2,5% еднократно,
минимум Ден. 3.000,
максимум Ден.
500.000
1.1.15. Провизија за предвремено вратен
Износ на кредитот - без надомест за
долгорочен кредит
предвремено вратен предвреме извршена
уплата до 20% од
преостанатиот дел од
главницата на
кредитот во
тековниот месец;
- 5% од главницата на
кредитот што
предвремено се
уплаќа за износи над
20% од
преостанатиот дел од
главницата на
кредитот
1.1.16. Провизија за предвремено вратени кредити Износ
Без надомест
обезбедени со над 100% депозит

220-11

1.1.17. Провизија за предвремена делумна или
Износ
целосна наплата на кредити во постапка за
присилна наплата

Без надомест

1.1.18. Предвремено враќање на средства по
девизни подзаеми и подкредити по
странски кредити и кредитни линии од
странство и преку домашни финансиски
институции и НБРМ

Провизии за
предвремено враќање
што се предвидени во
рамковните договори
на Банката по тие
кредити и кредитни
линии
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1.1.19 Преземање на мерки против неуредни
1-ва Опомена (од 20 300 денари
должници по пат на опомена на должникот дена доцнење)
(освен за изложености обезбедени со над
100% парично покритие)

Преземање на мерки против неуредни
должници по пат на опомена на должникот 2-ва Опомена(над
(освен за изложености обезбедени со над 30 дена доцнење)
100% парично покритие)

кредити до 3.000.000
денари – 600 денари
од 3.000.00115.000.000 денари –
1.500 денари
над 15.000.001 денари
- 2.500 денари

Преземање на мерки против неуредни
должници по пат на опомена на должникот
(освен за изложености обезбедени со над
100% парично покритие)
3-та Опомена(над
45 дена доцнење)
Преземање на мерки против неуредни
должници по пат на опомена на должникот
(освен за изложености обезбедени со над
100% парично покритие)

4-та Опомена(над
60 дена доцнење)

1.1.20 Провизија за доцнење над 61 ден

кредити до 3.000.000
денари – 1.500 денари
од 3.000.00115.000.000 денари –
2.500 денари
над 15.000.001 денари
- 4.000 денари

кредити до 3.000.000
денари – 3.000 денари
од 3.000.00115.000.000 денари 4.000 денари
над 15.000.001 денари
- 6.000 денари

Постоечко
2% еднократно
недоспеано салдо
месечно
на кредитна партија

1.1.21 Провизија за промена на категорија од Б во Постоечко
2% еднократно
В кредитна категорија
недоспеано салдо
месечно
на кредитна партија
1.1.22 Провизија за водење на кредитен аранжман Процент на
Провизија во висина
за долгорочни кредити со комбиниран
гарантирано салдо од 0,3% тромесечно
колатерал со вклучена гаранција*
на кредитот
(главницата) на
денот на пресметка,
220-11
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согласно Одлуката
за одобрување на
кредит
*Тарифната ставка ќе се применува од 1.7.2022 година и важи за нови кредитни изложености.

1.2

Обработка и пријавување на кредитни работи со странство на барање на
комитенти
1.2.1 Изработка на кредитни пријави

Кредитна пријава

Ден. 5.000,00

1.2.2 Изработка на измена по кредитни пријави

Кредитна пријава

Ден. 3.000,00

2

ГАРАНЦИСКО РАБОТЕЊЕ

2.1.

Ностро гаранции

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Издавање гаранции од сите видови со
парично покритие
2.1.1.1. Гаранција обезбедена со парично покритие
Износ на
без камата
гаранцијата
2.1.1.2. Гаранција обезбедена со парично покритие
Износ на
со камата
гаранцијата
Гаранции покриени со инструменти за
обезбедување (хипотека, залог, гаранција
од друга банка и рамка лимит во Банката)
2.1.2.1. Гаранции за обезбедување на плаќање
Износ на
гаранцијата
2.1.2.2. Чинидбени гаранции:
- лицитациони
Износ на
гаранцијата
- авансни
Износ на
гаранцијата
- за добро извршување на работата
Износ на
гаранцијата
2.1.2.3. Останати гаранции
Износ на
гаранцијата
Гаранции обезбедени со инструменти за
обезбедување (меница )
2.1.3.1. Гаранции за обезбедување на плаќање
Износ на
гаранцијата
2.1.3.2. Чинидбени гаранции:
-лицитациони
Износ на
гаранцијата
- авансни
Износ на
гаранцијата
- за добро извршување на работата
Износ на
гаранцијата
2.1.3.3. Останати гаранции
Износ на
гаранцијата

2.1.4.
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Издавање гаранции за странски лица со
парично покритие

Износ на
гаранцијата
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0,20 % тромесечно,
мин. Ден. 1.500
0,30% тромесечно ,
мин Ден. 2.000

0,90% тромесечно,
мин. Ден. 2.000
0,90% тромесечно,
мин. Ден. 2.000
1% тромесечно, мин.
Ден. 2.000
1% тромесечно, мин.
Ден. 2.000
1% тромесечно, мин.
Ден. 2.000

1,8% тромесечно,
мин. Ден. 3.000

1,6% тромесечно,
мин. Ден. 3.000
1,8% тромесечно,
мин. Ден. 3.000
1,8% тромесечно,
мин. Ден. 3.000
1,8% тромесечно,
мин. Ден. 3.000
0,30%, тромесечно,
провизијата се
пресметува и
наплатува во девизи
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мин. ЕУР 500
Издавање супергаранции со обезбедени
инструменти за обезбедување
Манипулативен трошок за обработка при
одобрување на сите видови на гаранции,
освен обезбедени со 100% и над 100%
депозит
Манипулативен трошок за обработка при
одобрување на сите видови на
гаранции,обезбедени со 100% и над 100%
депозит
Измена на условите на сите видови
гаранции

2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

Износ на
гаранцијата
По одобрено
барање

0,90%, тромесечно
мин. Ден. 3.000
Ден. 2.000

Барање

Без надомест

Барање за измена

0,1% од износот мин.
Ден. 2.000

Напомена:
•
•
•

•

При наплатите на гаранциите Банката наплатува и трансферна провизија од тарифната ставка
I.1.2.
За издавањето супергаранција Банката нема да ја применува тарифната ставка 2.1.5. од оваа
Тарифа доколку тоа е регулирано со посебна спогодба помеѓу оваа Банка и банката за чија сметка
се издава супергаранцијата.
За дознаки по гаранции за кредити се наплатува уште и трансферна провизија по тарифна ставка
I.1. на оваа Тарифа и на Народна банка на Република Македонија.

При пресметката на надоместокот кај гаранциите за период пократок од три месеци се
пресметува 1/3 од надоместокот за секој започнат месец. Овој принцип не важи за
минималните износи.
2.2.
Лоро гаранции
2.2.1.

Нотификација без обврска

Износ на
гаранцијата

2.2.2.
2.2.3.

Барање за наплата од банка гарант
Конфирмација

Барање

2.2.4.
2.2.5.

Измена на услови на гаранцијата
Преземање на документи

2.2.6.

Обработка на прилив по гаранции

Барање
Износ на
гаранцијата
Износ на
гаранцијата

III

ДЕВИЗНО-ВАЛУТНА
ЛИКВИДАТУРА

1.

Откуп, преземање и исплата на
валута

1.1.
1.2.

Откуп на ефективни валути
Уплата на ефективни валути на девизна
сметка на овластени менувачници
Преземање ефективни валути од
консигнатори и трговија ослободени од
плаќање на царина

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
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0,10% (Мин. Ден.
1.000, макс. Ден.
12.000 )
Ден. 3.000
Согласно тарифата за
надоместоци на
странски банки
Ден. 1.000
0,20%, мин. Ден.
1.000
0,11% мин. Ден. 400

Без надоместок
Без надоместок
Денарска
противвредност на
валутите

0,50%, мин. Ден.
1.000

Денарска
противвредност на
валутите
Преземање ефектива од претпријатија по Денарска
одобрение на НБРСМ
противвредност на
валутите
Уплата на ефективни валути од физички
Денарска
лица за плаќање во корист на консигнатори противвредност на
и претпријатија
валутите

0,50%, мин. Ден.
1.000

Преземање ефектива од слободни
царински продавници
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0,50%, мин. Ден.
1.000
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Исплата на ефектива за службен пат и за
експлоатациони трошоци на товар на
девизна сметка на правни лица
Исплата на ефективни валути од девизна
сметка на овластени менувачници

Денарска
противвредност на
валутите
Денарска
противвредност на
валутите

0,50%, мин. Ден. 500

2.

Продажба на ефективни валути за денари
за службени патувања, експлоатациони
трошоци и други намени

Денарска
противвредност
на валутите

1%, мин. Ден. 500

3.

Враќање на ефективни валути по службено
патување
- до ЕУР 30
Ден. противвред. на Ден. 100
валутите
- над ЕУР 30
Ден. 300
Набавка и отпремување на ефективни
странски пари за други банки:
Набавка на ефективни странски пари за
Денарска
Стварни трошоци
други банки
противвредност на плус 0,20% од
ефективата
денарска противвред.
по курс што Банката
го применува на
денот на пресметката
Отпремување на ефективни странски пари Денарска
Стварни трошоци
на други банки
противвредност на плус 0,20% од
ефективата
денарска
противвредност по
курс што Банката го
применува на денот
на пресметката

1.7.

1.8.

4.
4.1.

4.2.

5.

Девизни и денарски сметки на
нерезиденти:

5.1.

Проверка на документација при отворање
и ажурирање на сметки
Водење на сметки со промет на девизната
сметка во тековниот месец, освен за
амбасади и конзулати
Водење на сметки без промет на девизната
сметка во тековниот месец
Уплата во ефективни странски валути
Уплата во ефективни денари
Лоро Дознаки од странство (приливи):
Во случај кога лоро дознаката е со назнака
ОУР за трошоците, а странската банка има
воведено максимален износ се наплаќа:

5.1.1.

5.1.2
5.2.
5.2.1
5.3.

5.3.1

5.3.2.

5.3.3.
220-11

0,20%, мин. Ден. 500

Сметка

3000 денари

Сметка

ЕУР 10,00 месечно

Сметка

Без надоместок

Износ во валута
Износ во денари

0,40%, мин. ЕУР 10
0,20% мин. 300 ден.
0,12 мин. ЕУР 10
разликата помеѓу
висината на
надоместокот
предвиден со
Тарифата и износот
добиен од странската
банка на име
надомест

Приливи во денари:
-До 1.000,00 денари
-Над 1.000,00 денари

Износ на дознаката 100 денари
Износ на дознаката 0,10% од
износот,мин.Ден.300,
максимум
Ден.6.000,00
Приливи од друга домашна банка
Надомест пресметан
од домашната банка
+0,05% мин. 10 ЕУР
Враќање на нераспределен девизен прилив
15,00 ЕУР од
страна 34 од 62
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5.3.4.
5.3.5.
5.4.

5.4.1

5.4.1.1
5.4.2

5.4.2.1

5.5.

5.5.1
5.6.

5.7.

5.8.
5.9

5.10.

220-11

по барање на странска, домашна банка
Враќање на нераспределен девизен прилив
по барање на клиент
Следење на статус на лоро дознаки
Барање
Ностро Дознаки
Износ на дознаката
и ностро чекот

приливот
15,00 ЕУР од
приливот
ЕУР 5
0,30%, мин. ЕУР 20
во денарска
противвредност
Дознаки со назнака ,,странски трошоци на Износ на дознаката Согласно тарифна
товар на налогодавачот ОУР.
ставка 5.4 плус
До 7.000,00 ЕУР
30,00 ЕУР
Од 7.001,00ЕУР до 40,00 ЕУР
20.000,00ЕУР
Од 20.001,00ЕУР до 70,00 ЕУР
50.000,00ЕУР
Над 50.000,00 ЕУР 100,00 ЕУР
до 99.999 ЕУР
Од 100.000 ЕУР
150 ЕУР
Дознаки во девизи за друга домашана
0,20% мин 15 ЕУР
банка
Денарски плаќања од сметката, освен за
Износ на дознаката Кон клиенти на
амбасади и конзулати
банката 0,075 мин.
300 ден. мах 20.000
ден.
Износ на дознаката Кон клиенти на други
банки 0,15 мин. 800
ден.
Денарски плаќања од сметката за
амбасади и конзулати
-Интерно
Налог
Ден. 30,00
-Преку КИБС
Налог
Ден. 50,00
-Преку МИПС
Налог
Ден 350,00
Измени на инструкции и ургенции по
Барање
ЕУР 25 , +
дознаки, следење на статус на извршување
фактичките трошоци
на дознаки
на странската банка
Барање
ЕУР 5
Условени дознаки:
- Во странство
Износ на дознаката 0,40% мин. ЕУР 8 во
денарска
противвредност
- Од странство
Износ на дознаката 0,20% мин. ЕУР 8
денарска
противвредност
Исплата во готово:
- Во денари
Износ во денари
0,50%, мин. Ден. 500
- Во девизи
Ден. противвред. на 0,50%, мин. ЕУР 15
девизите
во денарска
противвредност
Пренос на друга нерезидентна сметка:
- Во девизи
0,15% мин. ЕУР 10
Дознаки кои не може да се процесираат
дознака
Согласно тарифгна
автоматски(non STP)(дознаки за кои не
ставка 5.4 и 5.4.1 плус
може да се обезбеди IBAN< SWIFT и сл.)
ЕУР 10,ден.
Документарни акредитиви
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5.11.

Издавање гаранции со покритие

5.12.

Водење на неактивни и ограничени
девизни трансакциски сметки на
нерезиденти

5.12.1.

активирање на блокирана сметка на
нерезиденти

5.13.

Затворање на сметка по барање на клиент

6.

Чекови, кредитни писма и лични
акредитиви, банкноти и други ХОВ

6.1.

Издавање кредитни писма и отворање
лични акредитиви во конвертибилни
валути по налог на домашни правни и
граѓанско правни лица
Анулирање на чекови и кредитни писма

6.2.
6.3.

6.3.1.
6.3.2.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.
6.8.

6.9.

7.

•
220-11

Документарни
акредитиви
Износ на
0,20% тромесечно,
гаранцијата
мин. ЕУР 15 во
денарска
противвредност
Трансакциски
5,00 ЕУР месечно
сметки кои две
(доколку салдото е
годни немале
пониско од 5 ЕУР се
долговен промет во наплаќа провизија во
банката (освен
висина на салдото)
промет по основ на
провизии) и кои се
ограничени
Сметка
10 ЕУР
20,00 ЕУР

Износ на писмо или 1,20%, мин. Ден.
акредитив
1.000
Број на чекови,
кредитни писма

Откуп на чекови и исплата на кредитни
писма и лични акредитиви издадени од
странски банки во конвертибилни валути
Исплата во денари по куповен курс за
Износ во денари
чекови на денот на откупот
Одобрување на сметка на домашни правни
лица:
- чекови влечени на Стопанска банка а.д. По чек
Битола
- чекови влечени на други банки
Износ во денари по
курс на денот на
пресметката
Наплата на банкноти, чекови и други
Износ во денари
хартии од вредност
Исплата на денарски чекови и денарски
Износ во денари
кредитни писма издадени од странски
банки
Откуп и исплата на еднообразни
Чек
еурочекови
Исплата на денарски чекови издадени од Чек
НБРМ и други банки
Преземање чекови од слободни царински
продавници и зони:
- Од комитенти
Ден. противвред.
- Од останати претпријатија
Ден. противвред.
Издавање ностро чекови по налог на
Износ на чек
правни лица

Посредување на девизен пазар во
име и за сметка на други правни
лица-со овластување

Денарска
противвредност
на заклучницата

Ден. 300 по
инструмент

2,25%, мин. Ден. 300

Ден. 100
2,25%, мин. Ден. 500
2,25%, мин. Ден. 500
2,25%, мин. Ден. 500
Мин. Ден. 100
Мин. Ден. 100

1,20%, мин. Ден. 500
2,25%, мин. Ден. 500
0,80%, мин. Ден. 4000

0,20%, мин. Ден.
400

Напомена:
За тарифните ставки 5.3.1. и 5.3.2. важи истата напомена што се однесува за тарифните
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ставки 1.1.1. и 1.1.2. од делот I
ДОЗНАКИ
IV

ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО, поддел 1

ДРУГИ ДЕВИЗНИ РАБОТИ

1.

Прибавување информации од странство и
давање информации во странство по
поднесено барање

Информација

2.

Преведување од странски јазик и обратно

По страна

3.

Изработка на преписи, изводи, картици,
микрофилмски изводи, документи,
праќање на документи по факс и сл.
Препис на изводи во хартиена форма

Документ

Стварни трошоци на
Банката и странската
банка, мин. Ден.
5.000 плус ДДВ 18%
По важечка тарифа на
здружението на
научни и стручни
преведувачи плус
ДДВ 18%
Ден. 400 по страна

По извод

Ден. 100,00 по извод

Праќање на изводи во печатена форма

месечно

Праќање на изводи во електронска форма
Издавање потврди врз основа евиденциите
за девизното работење на правните лица
Издавање преглед за состојбата на
сметката по денови-картици за месечен,
тромесечен и годишен ДДВ обврзник
Водење контокорентна сметка и
манипулација и обработка на документи по
долгорочна производна кооперација4)

месечно
Потврда

Ден. 500,00 плус
50,00 денари по извод
Без надоместок
Ден. 400

Картица

Без надоместок

Износ на
документите

0,17% еднократно од
износот на увозниот
односно на извозниот
документ, мин. Ден.
1.000
До Ден. 10.000 плус
ДДВ 18%

3.1

4.
5.

6.

7.

Утврдување на бонитет на домашна фирма По барање
за потребите на странска фирма или
странска банка по барање на домашна
фирма, странска фирма или странска банка

8.

Провизија за необезбедени девизни
средства по чинидбени гаранции по кои
Банката извршила плаќање
Издавање на бонитет за странски фирми
врз основа на податоците добиени од
странската банка по барање на домашна
фирма

9.

10.

11.

Износ на
гаранцијата

0,30%

По барање

Според тарифата на
странската банка
зголемено за
стварните трошоци на
Банката мин Ден.
5.000
Ден. 500 плус ДДВ
18%

Шифрирање и дешифрирање на
телеграфски пораки за сметка на други
банки во Република Македонија
Известување до Народна банка за кредити Документ
од/кон нерезиденти во име и за сметка на
правно лице со овластувење

Ден. 2.000,00

4 Провизијата по работите на долгорочната кооперација се пресметува по завршување на календарското тромесечие во рок
од 10 дена по среден курс што Банката го применува на денот на пресметката.
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ОСТАНАТИ РАБОТИ И НАДОМЕСТОЦИ

V.

1.
Налогодавачот е должен да ги плати сите провизии и трошоци што ќе ги пресмета странскиот кореспондент.
2.
Арбитража во земјата или странство по барање на комитентите (условни дознаки во земјата и странство).
3.
Покрај надоместоците предвидени со оваа Тарифа Банката наплатува и стварни трошоци што ги имала при
вршењето на услугите по денарското и девизното работење.

Како стварни трошоци се сметаат:
трошоци за поштенски услуги, брза пошта и телефонски разговори, во и надвор од земјата;
трошоци за телефонски и телефаксни дознаки;
трошоци за пораки преку SWIFT, кои се утврдени на износ од Ден. 400;
трошоци кои ги пресметуваат другите банки во земјата и странство кои учествуваат во извршувањето на работите;
поштарина за препорачани експресни и авионски пратки, пратки со повратен рецепис и други посебни ракувања со
пратки, поштарина за пакети и транспортни трошоци;
трошоци за материјалот за посебно пакување;
фотокопии на дневни изводи, документи и слично кои се одредуваат во посебен ценовник составен дел на оваа
Тарифа;
такси, даноци, премии за осигурување и слични давачки кои банката ги плаќа за сметка на комитентите, а кои
според важечките прописи паѓаат на товар на комитентот;
судски трошоци, трошоци за правно застапување, протест, менична тужба, извршување и слично;
трошоци за воспоставување на хипотека и залог на недвижен или подвижен имот;
провизии и трошоци кои ги пресметуваат странски банки;
трошоци за анализи и преработка на материјали;
трошоци за стручни експертизи на барања за добивање на инвестициони кредити по претходен договор со
кредитобарателот;
трошоци за посебни обрасци во работењето со странство (меници и сл.).
замена на брава од сеф поради загубен клуч;
други трошоци од работењето.
4.
Банката може да наплати и други стварни трошоци кои не се опфатени со оваа Тарифа доколку тоа е регулирано со
посебна спогодба помеѓу Банката и корисникот на услугите.
5.
На дознаките (одливите) на домашни и странски физички лица во корист на сметки на домашни и странски правни
или физички лица во Банката, се наплатува надомест кој изнесува половина од тарифниот став во точките 3.3 и 3.4 во
делот Б. ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ И ДЕВИЗНИ СМЕТКИ, како И точката 3.3, во делот II ДЕВИЗНИ СМЕТКИ И ДЕВИЗНИ
ШТЕДНИ ВЛОГОВИ НА СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА.
6.
За услугите во девизното работење кои Банката ги врши за корисниците во земјата, надоместоците се пресметуваат
во денари по курс што Банката го применува на денот на пресметката.
6.1. Ако девизните работи во земјата се вршат преку повеќе домашни банки надоместоците се делат на еднакви делови
помеѓу тие банки, односно според претходно договореното
6.2. Кога Банката е приливна банка на лоро дознаки што не се со клаузула “OUR”, а друга домашна банка е исплатна
од неа се наплаќа надоместок од 0,10% минимум 200 денари, односно по реципроцитет со домашната банка
7.
За услугите кои Банката ги врши за странските кореспонденти надоместоците се пресметуваат во девизи според
важечката тарифа за услугите на странските коресподенти.
8.
Сите задолжителни статистички податоци Банката ги дава на друга банка без надоместок.

.
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Тарифи и надоместоци за физички лица на Стопанска банка а.д. Битола
2022 година
Тарифна
Вид на услуга
Основа
за Висина
на
ставка
пресметка
надоместок
А. ДЕНАРСКО РАБОТЕЊЕ
I. Услуги на депоненти на Банката
1
Денарски сметки – штедни влогови, тековни сметки (ТРС) и парични картички
1.1.
Отворање штедни влогови и издавање штедна книшка Книшка
Без надоместок,
минимален влог
1.000 денари
1.2.
Отворање на трансакциски сметки на граѓани
Сметка
Без надоместок
150.00 ден. за
итна пратка
1.2.1.
Водење на активни трансакциски сметки на граѓани
Месечен промет на
35 денари
сметката
месечно
Трансакциски сметки Без надомест
кои во текот на
месецот имале само
промет по основ на
камата и / или
провизија на
банката,по основ на
реорочување и
корисници на Пакет
за млади*
1.2.2
Затворање на трансакциски сметки на граѓани на
Сметки
500.00 ден.
барање на клиент
1.3.
Уплати во готово од физички лица за разни услуги во корист на сметки во други банки и во
корист на сметки на правни лица коминтенти на Банката со кои Банката нема склучено договор за
регулирање на меѓусебните односи
1.3.1.
Уплати во готово преку интерен клиринг
Налог од 0-5.000,00
45 мкд
мкд

1.3.2.

Уплати во готово преку КИБС

1.3.3.
1.3.4.

Уплати во готово преку МИПС
Уплата на благајна во корист на штедни книшки,
трансакциски сметки, потрошувачки, станбени и
други кредити во готово
Безготовински плаќања по потрошувачки, станбени и
други кредити
Уплата на комунални услуги

1.3.5.
1.3.6.

Безготовински плаќања во корист на други
трансакциски сметки
- во Банката

1.4.
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Налог над 5.000,00
мкд
Налог од 0-5000 мкд

60 мкд

Налог над 5000 мкд
Износ по налог
Износ

120 мкд
250 мкд
Без надоместок

Износ

Без надоместок

Износ

Клиенти на
Банката
30 ден.

Износ по налог

Ден. 25

65 мкд
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-

за комитенти кои немаат трансакциски сметки во
Банката преку КИБС

-

за комитенти кои немаат трансакциски сметки во
Банката преку МИПС

Налог доставен до 12
ч
Налог доставен по 12
ч

Ден. 40
Ден. 50
Ден. 250

Износ по налог
1.4.1.

Безготовински плаќања во корист на други
трансакциски сметки со користење на Е-банк
сервисот
- во Банката
-

за комитенти кои немаат трансакциски сметки во
Банката преку КИБС

за комитенти кои немаат трансакциски сметки во
Банката преку МИПС
Повлекување на налог од КИБС на барање на клиент
Барање информации од нотари, адвокати и др.
согласно закон
Плаќање со траен налог преку денарска штедна
книшка, трансакциска сметка за постојани месечни
расходи на своето домаќинство (плаќање на струја,
вода, телефон, топлификација, детска градинка,
школарина, даноци и други плаќања), како и други
плаќање во корист на физички или правни лица кои
имаат сметка во Банката
Организирана исплата со траен налог преку штедна
книшка, трансакциска сметка во корист на правни
лица
-

1.4.2.
1.4.3.
1.5.

1.6.

1.6.1.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.11.1.
1.12.
1.12.1.
1.13.

1.14.
220-11

Организирана исплата со траен налог преку
трансакциска сметка во корист на правни лица
Траен налог за пренос на средства на сопствени
сметки во Банка
Исплата на благајна од трансакциски сметки
Ликвидација односно салдирање на штедна книшка,
трансакциска сметка
Амортизација (замена) на изгубена штедна книшка,
Замена на оштетени штедни книшки по вина на
штедачот
Огласување на денарска штедна книшка за неважечка
Праќање опомени на сопствениците на тековни
сметки поради неоправдано минусно салдо
Праќање на втора опомена на сопствениците на
тековни сметки поради неоправдано минусно салдо
Изработка на преписи (изводи на картички)
Печатење извод по тековна сметка на барање на
сопственикот
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Износ по налог
Износ по налог

Ден. 5

Налог внесен до 12 ч
Налог внесен по 12 ч

Ден. 10
Ден. 15

Износ по налог

Ден. 100

Износ по налог
Барање

Ден 100
Ден. 500+ДДВ

Износ на налогот

0,02% минимум
ден 20,00

Износ

2% на
уплатениот
износ кој се
наплатува од
правното лице
во чија корист се
врши уплатата
0,02% минимум
ден 20,00
Без надоместок

Износ на исплата
Пресметка

0,15 % минимум
35 денари
300,00 денари

Примерок
Примерок

Ден. 200
Ден. 200

Оглас
Опомена

Ден. 100
Ден.100

Опомена

Ден.250

Документ

Ден.40 при
повторно
издавање
Без надоместок
верзија 15.0 / 10.8.2022

1.15.

Одржување на неактивни денарски депозити по
видување за физички лица –резиденти и нерезиденти

1.16.

Одржување на неактивни денарски трансакциски
сметки за физички лица –резиденти и нерезиденти

1.17.

Провизија за сметка со неажурирани податоци
подолго од 2 години

1.18.

Провизија за управување со орочени депозити со
салдо до 300 ден (5,00 ЕУР) без промени по
иницијатива на клиентот во последните 2 години

1.19.
1.19.1.

Надомест за предвремено разорочување депозит
Орочени депозити
Скалест депозит
Скалест депозит на 13 месеци;
Детско штедење
Долгорочен депозит со фисен стимулативен додаток
Постепено стимулативно штедење
Долгорочен депозит на 36 месеци;
Инвестициски депозит
Долгорочен депозит со антиципативна исплата на
камата
Долгорочен депозит на 25 месеци

1.19.2.
1.19.3.
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Денарски депозити
по видување без
промени во салдото
во период од две
години (освен
промени по основ на
камати и провизии)
за физички лица –
резиденти и
нерезиденти
Денарски
трансакциски сметки
кои две години
немале долговен
промет во банката
(освен промет по
основ на провизии)
за физички лица –
резиденти и
нерезиденти
Трансакциски сметки
на клиенти со
истечена патна
пријава, истечена
лична карта, лош
ЕМБГ подолго од 2
години

Орочени депозити на
физички лица со
салдо до 300,00
денари (5,00 ЕУР)
без промени по
иницијатива на
клиентот во
последните 2 години
(со исклучок на
промени од припис
на камата или
промени по
провизија)

100 денари
месечно
(доколку
салдото е
пониско од 100
денари се
наплаќа
провизија во
висина на
салдото)
100 денари
месечно
(доколку
салдото е
пониско од 100
денари се
наплаќа
провизија во
висина на
салдото)
500,00 денари
годишно
(доколку
салдото е
пониско од
500,00 денари се
наплаќа
провизија во
висина на
салдото)
300,00 денари
годишно
(доколку
салдото е
пониско од
300,00 денари се
наплаќа
провизија во
висина на
салдото)

барање

1.000,00 ден.

барање

3.000,00 ден.

барање

1.500,00 ден.
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Забелешка: Наплатата на провизиите во денарскиот платен промет за физички лица ќе се врши со
извршување на трансакцијата
*Млади се лица меѓу 18-25 годишна возраст, постоечки и идни клиенти
II - КРЕДИТИ
1. ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ/ПАКЕТИ
1.1. Пакет за вработени во прифатливи фирми
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
700,00 МКД
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
2% - за ненаменски кредити
кредит
1% - за рефинансирање во банката
0% - за рефинансирање во други банки
в.
Трошок за предвремена отплата
Износ на кредит кој
- 1% доколку кредитот се отплати во
предвремено се
период кога каматната стапка е фиксна;
отплаќа
- 0% доколку кредитот се отплати во
период кога каматната стапка е
променлива
1.1.1Кредит за вработени во прифатливи фирми
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
700,00 МКД
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
2,5% - за ненаменски кредити
кредит
1,5% - за рефинансирање во банката
0% - за рефинансирање во други банки
в.
Трошок за предвремена отплата
Износ на кредит кој
- 1% доколку кредитот се отплати во
предвремено се
период кога каматната стапка е фиксна;
отплаќа
- 0% доколку кредитот се отплати во
период кога каматната стапка е
променлива

1.2. Пакет за вработени во јавна администрација
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
кредит

в.

Трошок за предвремена отплата

Износ на кредит кој
предвремено се
отплаќа

1.2.1. Пакет за вработени во јавна администрација - Битола
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
кредит
220-11

страна 42 од 62
Стопанска банка а.д. Битола

700,00 МКД
ПРОМОЦИЈА ДО 30.6.2022*
*1.000,00 ден. фиксно за кредит со
ризико полиса
*0,5% од одобрениот износ на кредити
со ризико полиса
По завршување на промотивниот
период:
2% - за ненаменски кредити
1% - за рефинансирање во банката
0% - за рефинансирање во други банки
- 1% доколку кредитот се отплати во
период кога каматната стапка е фиксна;
- 0% доколку кредитот се отплати во
период кога каматната стапка е
променлива
700,00 МКД
ПРОМОЦИЈА ДО 30.6.2022*
*1.000,00 ден. фиксно за кредит со
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в.

Трошок за предвремена отплата

1.3. Пакет за пензионери
а.
Трошок за аплицирање за кредит
б.
Провизија за одобрен кредит
в.

Трошок за предвремена отплата

1.3.1. Кредит за пензионери
а.
Трошок за аплицирање за кредит
б.
Провизија за одобрен кредит
в.

Трошок за предвремена отплата

Износ на кредит кој
предвремено се
отплаќа

Барање
Одобрен износ на
кредит
Износ на кредит кој
предвремено се
отплаќа

Барање
Одобрен износ на
кредит
Износ на кредит кој
предвремено се
отплаќа

1.4. Пакет за вработени во приватни фирми
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
кредит
в.

500,00 МКД
2,5% - за ненаменски кредити
1,5% - за рефинансирање во банката
0% - за рефинансирање во други банки
- 1% доколку кредитот се отплати во
период кога каматната стапка е фиксна;
- 0% доколку кредитот се отплати во
период кога каматната стапка е
променлива

Трошок за предвремена отплата

Трошок за предвремена отплата

700,00 МКД
2,5% - за ненаменски кредити
1,5% - за рефинансирање во банката
0% - за рефинансирање во други банки
0%

1.5. Пакет за останати
а.
Трошок за аплицирање за кредит
б.
Провизија за одобрен кредит
в.

500,00 МКД
2% - за ненаменски кредити
1% - за рефинансирање во банката
0% - за рефинансирање во други банки
- 1% доколку кредитот се отплати во
период кога каматната стапка е фиксна;
- 0% доколку кредитот се отплати во
период кога каматната стапка е
променлива

700,00 МКД
2,5% - за ненаменски кредити
1,5% - за рефинансирање во банката
0% - за рефинансирање во други банки
0%

Износ на кредит кој
предвремено се
отплаќа
1.4.1. Кредит за вработени во приватни фирми
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
кредит
в.

ризико полиса
*0,5% од одобрениот износ за кредит
без ризико полиса
По завршување на промотивниот
период:
2% - за ненаменски кредити
1% - за рефинансирање во банката
0% - за рефинансирање во други банки
- 1% доколку кредитот се отплати во
период кога каматната стапка е фиксна;
- 0% доколку кредитот се отплати во
период кога каматната стапка е
променлива

Трошок за предвремена отплата
220-11

Износ на кредит кој
предвремено се
отплаќа
Барање
Одобрен износ на
кредит
Износ на кредит кој
страна 43 од 62
Стопанска банка а.д. Битола

700,00 МКД
2,5% - за ненаменски кредити
1,5% - за рефинансирање во банката
0% - за рефинансирање во други банки
0%
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предвремено се
отплаќа
1.6. Медицински кредити – МЕДИПЛУС
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
200,00 МКД
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
0,5% од износот
кредит
в.
Трошок за предвремена отплата
Износ на кредит кој
0%
предвремено се
отплаќа
1.6.1. Медицински кредити - МЕДИПЛУС за здравствени пакети
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
200,00 МКД
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
0,5% од износот
кредит
в.
Трошок за предвремена отплата
Износ на кредит кој
0%
предвремено се
отплаќа
1.7. Пакет за вработени на определено во слободни економски зони
а. Трошок за аплицирање за
Барање
700,00 МКД
кредит
б. Провизија за одобрен кредит Одобрен износ на
2% -за ненаменски кредити
кредит
1% -за рефундирање во банката
0%-за рефинансирање во други банки
в. Трошок за предвремена
Износ на кредит кој
-1% доколку кредитот се отплати во период кога
отплата
предвремено се
каматната стапка е фиксна:
отплаќа
-0% доколку кредитот се отплати во период кога
каматната стапка е променлива
2. Автомобилски кредит
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
700,00 МКД
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
1% - од одобрениот износ
кредит
в.
Трошок за предвремена отплата
Износ на кредит кој
0%
предвремено се
отплаќа
3. СТАНБЕНИ КРЕДИТИ
3.1. Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите 10 години
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
1.000,00 МКД
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
1% од одобрениот износ
кредит
0% за рефинансирање во други банки
в.
Трошок за предвремена отплата
Износ на кредит кој
- без надомест за предвреме извршена
предвремено се
уплата до 20% од преостанатиот дел од
отплаќа
главницата на кредитот во тековниот
месец;
- 3% од главницата на кредитот што
предвремено се уплаќа, за износи над
20% од преостанатиот дел од главницата
на кредитот на кредитот
3.2. Станбен кредит со Ризико полиса од Триглав осигурување живот АД Скопје
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
1.000,00 МКД
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
1% од одобрениот износ
кредит
0% за рефинансирање во други банки
в.
Трошок за предвремена отплата
Износ на кредит кој
- без надомест за предвреме извршена
предвремено се
уплата до 20% од преостанатиот дел од
отплаќа
главницата на кредитот во тековниот
месец;
- 3% од главницата на кредитот што
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предвремено се уплаќа, за износи над
20% од преостанатиот дел од главницата
на кредитот на кредитот
3.3. Субвенциониран станбен кредит
а.
Трошок за аплицирање за кредит
б.
Провизија за одобрен кредит

Барање
500,00 МКД
Одобрен износ на
1% од одобрениот износ
кредит
в.
Трошок за предвремена отплата
Износ на кредит кој /
предвремено се
отплаќа
4. КРЕДИТИ ОБЕЗБЕДЕНИ СО ХИПОТЕКА
4.1. НАМЕНСКИ КРЕДИТИ ОБЕЗБЕДЕНИ СО ХИПОТЕКА
4.1.1. Проектно финансирање
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
1.000,00 МКД
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
1,5% на одобрениот износ;
кредит
в.
Трошок за предвремена отплата
Износ на кредит кој
- Без надомест, доколку кредитот се
предвремено се
отплати после истекот на грејс периодот
отплаќа
или од продажба на недвижноста која е
предмет на рефинансирање;
- 3% од износот на предвреме
отплатениот кредит, доколку кредитот се
отплати додека трае грејс периодот или
доколку средствата се од други извори, а
не од продажба на недвижноста која е
предмет на рефинансирање
4.1.2. Кредит за набавка на деловен простор
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
1.000,00 МКД
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
1,5% за неприматели на плата преку
кредит
СТББТ
1% за приматели на плата преку СТББТ
0,5% за рефинансирање
в.
Трошок за предвремена отплата
Износ на кредит кој
- без надомест за предвреме извршена
предвремено се
уплата до 20% од преостанатиот дел од
отплаќа
главницата на кредитот во тековниот
месец;
- 3% од главницата на кредитот што
предвремено се уплаќа, за износи над
20% од преостанатиот дел од главницата
на кредитот на кредитот
4.1.3. Кредит за набавка на деловен простор во сопственост на Стопанска банка а.д. Битола
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
1.000,00 МКД
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
0,5% од износот, максимум 100.000,00
кредит
ден.
в.
Трошок за предвремена отплата
Износ на кредит кој
0%
предвремено се
отплаќа
4.1.4. Кредит за купување на недвижен имот заложен во Банката во постапка на извршување
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
0%
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
0,5% од износот, максимум 100.000,00
кредит
ден.
в.
Трошок за предвремена отплата
Износ на кредит кој
0%
предвремено се
отплаќа
4.1.5. Наменски кредит за купување на градежно земјиште
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а.
б.

Трошок за аплицирање за кредит
Провизија за одобрен кредит

в.

Трошок за предвремена отплата

Барање
Одобрен износ на
кредит
Износ на кредит кој
предвремено се
отплаќа

1.000,00 МКД
1% на одобрениот износ

- без надомест за предвреме извршена
уплата до 20% од преостанатиот дел од
главницата на кредитот во тековниот
месец;
- 3% од главницата на кредитот што
предвремено се уплаќа, за износи над
20% од преостанатиот дел од главницата
на кредитот на кредитот
4.2. НЕНАМЕНСКИ КРЕДИТИ ОБЕЗБЕДЕНИ СО ХИПОТЕКА
4.2.1. Хипотекарен кредит со фиксна каматна стапка во првите 5 години
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
1.000,00 МКД
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
1,5% од износот на кредитот
кредит
0% за рефинансирање
в.
Трошок за предвремена отплата
Износ на кредит кој
- без надомест за предвреме извршена
предвремено се
уплата до 20% од преостанатиот дел од
отплаќа
главницата на кредитот во тековниот
месец;
- 3% од главницата на кредитот што
предвремено се уплаќа, за износи над
20% од преостанатиот дел од главницата
на кредитот на кредитот
4.2.2. Хипотекарен кредит со фиксна каматна стапка во првите 3 години
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
1.000,00 МКД
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
2% од износот на кредитот
кредит
0% за рефинансирање
в.
Трошок за предвремена отплата
Износ на кредит кој
- без надомест за предвреме извршена
предвремено се
уплата до 20% од преостанатиот дел од
отплаќа
главницата на кредитот во тековниот
месец;
- 3% од главницата на кредитот што
предвремено се уплаќа, за износи над
20% од преостанатиот дел од главницата
на кредитот на кредитот
4.2.3. Хипотекарен кредит со Ризико полиса
а.
Трошок за аплицирање за кредит Барање
1.000,00 МКД
б. Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
1,5% на одобрениот износ
кредит
0% за наменски кредити за рефинансирање
в. Трошок за предвремена отплата
Износ на кредит кој - без надомест за предвреме извршена уплата до 20
предвремено се
од преостанатиот дел од главницата на кредито
отплаќа
тековниот месец;
- 3% од главницата на кредитот што предвреме
уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот де
главницата на кредитот
5. КРЕДИТИ СО ЗАЛОГ НА ДЕПОЗИТ
5.1. Кредит со залог на депозит / комбинирано обезбедување
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
500,00 МКД
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
0,5% од износот на кредитот, максимум
кредит
15.000,00 денари
в.
Трошок за предвремена отплата
Износ на кредит кој
0%
предвремено се
отплаќа
5.2. Комисионен кредит
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а.
б.

Трошок за аплицирање за кредит
Провизија за одобрен кредит

в.

Трошок за предвремена отплата

г.

Комисиона провизија

Барање
Одобрен износ на
кредит
Износ на кредит кој
предвремено се
отплаќа
Одобрен износ на
кредит

5.3. Посебен кредит со залог на депозит
а.
Трошок за аплицирање за кредит
б.
Провизија за одобрен кредит
в.

Трошок за предвремена отплата

Барање
Одобрен износ на
кредит
Износ на кредит кој
предвремено
се
отплаќа

6. ЗЕМЈОДЕЛСКИ КРЕДИТИ
6.1. Кредит за купување на опрема за земјоделие
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
кредит
в.

Трошок за предвремена отплата

500,00 МКД
0,5% еднократно на одобрениот износ;
0%
од 0,5% до 5%
500,00 МКД
0,1% од износот на кредитот, максимум
3.000,00 денари
0%

700,00 МКД
1% за приматели на плата преку СТББТ;
1,5% за неприматели на плата преку
СТББТ
0%

Износ на кредит кој
предвремено се
отплаќа
6.2. Наменски потрошувачки кредит за купување производи од Хемометал ДОО Битола
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
500,00 МКД
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
0,00%
кредит
в.
Трошок за предвремена отплата
Износ на кредит кој
0,00%
предвремено се
отплаќа
7. ОСТАНАТИ ИЗЛОЖЕНОСТИ
7.1. Рамка лимит
а.
Еднократна провизија за целиот
Барање
0,10% (минимум 5.000,00 МКД, а
период на времетраење на
максимум 100.000,00 МКД)
Договорот за рамка лимит.
7.2. Интрадневен кредит
а.
Трошок за аплицирање за кредит
Барање
500,00 МКД
б.
Провизија за одобрен кредит
Одобрен износ на
1% еднократно на одобрениот износ;
кредит
7.3. Гаранции за физички лица
а.
Трошок за аплицирање за гаранција Барање
200,00 МКД
б.
Провизија за одобрена гаранција
Барање
0,15% тримесечно, или дел од него, или
минимум 500,00 МКД за гаранција
обезбедена со бескаматен депозит;
0,30% тримесечно, или дел од него, или
минимум 1.000,00 МКД за сите останати
III. РЕВОЛВИНГ КРЕДИТНИ ЛИМИТИ
1. ЛИМИТ НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА
1.1. Дозволено пречекорување по трансакциска сметка
Ба
300,00 МКД- за
а.
Административен трошок за одобрување на дозволено пречекорување на
ра
лимити до
сметка
ње
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60.000,00ден.
600,00МКД -за
лимити над
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60.001,00ден.

б.

в.

Административен трошок за анексирање (промена на услови) на дозволено
пречекорување на сметка

Ба
ра
ње

300,00 МКД

Административен трошок за затворање на дозволено пречекорување по
трансакциска сметка по барање на клиент

Ба
ра
ње

300,00 МКД

1.2. Специјален лимит (поврзано исклучиво со дебитна картичкка MasterCard Debit)
а.
Подигање на готовина на 3 рати
износ на трансакција
б.
Подигање на готовина на 6 и 9 рати
износ на трансакција
в.
Подигање на готовина на 12 рати
износ на трансакција
г.
Подигање на готовина на повеќе од 12 рати
износ на трансакција
д.
Административен трошок за укинување на специјален лимит по
Барање
барање на клиент
1.3Дозволено пречекорување по трансакциска сметка со колективна ризико полиса
Аднинистративен трошок за одобрување на дозволено пречекорување
Барање
на сметка

Аднинистративен трошок за годишно реодобрување на дозволено Барање
пречекорување на сметка

4,5% од износот
4,9% од износот
7,5% од износот
2% од износот
300,00 МКД

300,00МКД-за лимити до
60.000,00ден.
600,00МКД-за лимити над
60.001,00.ден. до
160.000,00 ден.
1.200,00 МКД -за лимити
од 160.001,00 ден. До
300.000,00 ден
2.400,00 МКД – за лимити
од 300.001,00 ден до
600.000,00 ден.
300,00МКД-за лимити до
60.000,00ден.
600,00МКД-за лимити над
60.001,00.ден. до
160.000,00 ден.
1.200,00 МКД -за лимити
од 160.001,00 ден. До
300.000,00 ден
2.400,00 МКД – за лимити
од 300.001,00 ден до
600.000,00 ден.

2. ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ
Уреди на Стопанска
Банка а.д. Битола

1.

2.

3.

4.

Подигање на готовина
од АТМ (банкомат) на
Банката
Подигање на готовина од
АТМ (банкомат) на
друга банка

Visa
Electron
Visa Classic
Visa Classic
Debit

Visa Gold

без
надомест

2,5% мин.
200,00 ден.

2,5% мин.
200,00 ден.

3% мин.
300,00 ден.

3% мин.
300,00 ден.

3% мин.
300,00 ден.

3% мин.
300,00 ден.

1.500,00 ден
(без
чланарина за
промет над

2.400,00 ден
(без
чланарина

2,0%
мин. 250,00
ден.
2,5%
Подигање на готовина од
мин. 200,00
ПОС (пос терминал)
ден.
Годишна чланарина
20 ден.
за издавање основна
месечен
картичка (начин на
надомест за
наплата на годишната
цел период
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Master Card
Debit

Master Card
Credit

без надомест

2,5% мин
200,00 ден.

2% мин.
250,00 ден.

3% мин.
300,00 ден.

3% мин.
300,00 ден.

3% мин.
300,00 ден.

20 ден.
месечен
надомест за
цел период на

1.500,00 ден.
(без
чланарина
за промет
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чланарина месечно)

на важење
на
картичката

100.000,00
за промет
ден.наредната над
година.)
250.000,00
ден.
наредната
година)

*Млади се лица меѓу
18-25 годишна возраст,
постоечки и идни
клиенти

5.

Годишна членарина
за издавање
дополнителна
картичка

Реиздавање на картичка
(загубена/украдена или
уништена)
Издавање на картичка
7. (неодобрено
издавање)
Реиздавање на
8.
ПИН код
Реиздавање на ИТЕН
9.
ПИН код
Надомест за месечен
10.
извештај
6.

Проверка на состобја
11. на АТМ (банкомат) на
Банката
Проверка на состобја
12. на АТМ (банкомат) на
друга Банката
Следење на
трансакции и
13.
месечни извештаи
преку Интернет
220-11

600,00 ден
(без
чланарина
20 ден.
првата
месечен
година,
надомест за без
цел период чланарина
на важење
за промет
на
над
картичката 100.000,00
ден.
наредната
година)

1.200,00 ден
(без
чланарина
првата
година,
без
чланарина
за промет
над
250.000,00
ден.
наредната
година)

300,00 ден.

300,00 ден.

300,00 ден.

300,00 ден.

300,00 ден.

300,00 ден.

150,00 ден.

150,00 ден.

150,00 ден.

300,00 ден.

300,00 ден

300,00 ден

/

100,00 ден.
(по пошта)

100,00 ден.
(по пошта)

Прва
проверка
бесплатна,
потоа 5 ден.
20 ден.

Прва
проверка
бесплатна,
потоа 20 ден.

Прва
проверка
бесплатна,
потоа 20
ден.

40,00 ден.

40,00 ден.

40,00 ден.

без
надомест

без надомест

без надомест
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важење на
картичката
(основна и
дополнителна)
Без трошоци
за месечна
чланарина за
дебитна
картичка за
корисници
на
Паект за
млади*

над
100.000,00
наредната
година)
Промотивно
без чланарина
во првите три
години за
клиентите кои
ќе орочат
Долгорочен
депозит на 36
месеци во
износ од над
1.000,00 евра

20 ден.
месечен
надомест за
цел период на
важење на
картичката

800,00 ден.
(без
чланарина
првата
година,
без членарина
за промет во
висина на
одобрен
кредитен
лимит)

300,00 ден.

300,00 ден.

300,00 ден.

300,00 ден.

150,00 ден.

150,00 ден.

300,00 ден

300,00 ден

Без надомест

100,00 ден.
(по пошта)

Прва проверка
бесплатна,
потоа 20 ден.

Прва
проверка
бесплатна,
потоа 20
ден.

40,00 ден.

40,00 ден.

без надомест

без надомест
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

Блокирање на
150,00 ден.
картичка - електронски
Деблокада на
150,00 ден.
картичка
Деблокада на ПИН
150,00 ден.
Трајно блокирање на
1.500 ден +
картичка
трошоци
на стоп листа
Master/Visa
Надомест за неосновано
1.000,00 ден.
побарување (рекламација)
Промена на
параметри на
150,00 ден.
картичка
Надомест за итна изработка
600,00 ден.
на картичка
Надомест за издавање на
потврда на барање на
200,00 ден.
корисникот
Надомест за
откажување на
200,00 ден.
картичка
Надомест за
предавање на
100,00 ден.
картичка задржана во
банкомат
Надомест за
предавање на
картичка задржана на
Без
АТМ поради технички
надомест
причини /проблеми на
самиот АТМ
Надомест за итно
вадење на картичка од
500 ден.
банкомат
- за картички
издадени од Банката
- за картички
издадени од други
500 ден.
банки
Надомест за промена
на дневен лимит

400,00 ден.

150,00 ден.

150,00 ден.

150,00 ден.
150,00 ден.

150,00 ден.
150,00 ден.

150,00 ден.
1.500 ден +
трошоци
Master/Visa.

150,00 ден.
1.500 ден +
трошоци
Master/Visa.

1.000,00 ден.

1.000,00 ден.

150,00 ден.

150,00 ден.

600,00 ден.

600,00 ден.

150,00 ден.

150,00 ден.

150,00 ден.
1.500 ден +
трошоци
Master/Visa

150,00 ден.
1.500 ден +
трошоци
Master/Visa.

1.000,00 ден.

1.000,00 ден.

150,00 ден.

150,00 ден.

600,00 ден.

600,00 ден.

200,00 ден.

200,00 ден.

200,00 ден.

200,00 ден.

200,00 ден.

200,00 ден.

200,00 ден.

200,00 ден.

100,00 ден.

100,00 ден.

100,00 ден.

100,00 ден.

Без надомест

Без
надомест

Без надомест

Без
надомест

500 ден.
500 ден.

500 ден.

500 ден.

500 ден.
500 ден.

500 ден.

400,00 ден.

400,00 ден.

500 ден.

400,00 ден.

400,00 ден.

*промената на лимити преку електронските сервиси на банката електронско и мобилно банкарствоBank2go е без надомест
Административен
300,00 ден
трошок за анексирање
27.
/
300,00 ден.
300,00 ден
(промена на услови)
на кредитна картичка
300,00 ден
Административен
28. трошок за одобрување
/
300,00 ден
300,00 ден
на кредитна картичка
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Надомест за издавање
29. на дополнителна
100,00 ден.
картичка (Visa, Master )
Надомест за
неподигната
30.
200,00 ден
картичка повеќе од
90 денови
*членарината за Visa Classic и Visa Gold се
дванаесет еднакви рати), а Членарината за
период
IV. ОСТАНАТИ УСЛУГИ
1. Персонално банкарство

a.

Персонално
банкарство

2. СМС Известување
а.

100,00 ден.

100,00 ден.

100,00 ден.

100,00 ден.

200,00 ден

200,00 ден

200,00 ден

200,00 ден

наплаќа месечно (износот на годишната чланарина се дели на
MasterCard Standard се наплаќа годишно, одеднаш за целиот

Без надоместок првите 3 месеци од склучување на договорoт
600 МКД месечен надомест по истекот на промотивен период
Барање
Услуга

Трошок за
користење на пакет
А
б.

50,00 ден. месечно,освен за корисници на персонално
банкарство-без надомест
За сите корисници на пакет за млади* Бесплатна услуга СМС
известување (пакет А)
*Млади се лица меѓу 18-25 годична возраст,постоечки и идни
клиенти
100,00 ден. месечно, освен за корисници на електронско
банкарство-50,00 денари

Трошок за користење Услуга
на пакет Б
3. Мобилно банкарство - Bank2GO
За сите корисници на пакет за млади Пакет Silver и пакет Gold се бесплатни*
*Млади се лица меѓу 18-25 годична возраст,постоечки и идни клиенти
а.
Трошок за користење на пакет Basic
Услуга
0 денари
б.
Услуга
40 денари месечно
Трошок за користење пакет Silver

в.
Трошок за користење пакет Gold
Услуга
70 денари месечно
4. Сефови
a.
Надоместок за присилно
Во цената е вклучено присилно
Надоместок од 350 ЕУР
отворање на сеф при изгубен
отворање,
во денарска противврeдност на
клуч за ракување
набавка на нова брава и монтажа дневен среден курс на НБРСМ
на денот на присилното
отворање
б.
Изнајмување сефови (според

нивната големина во мм3 ):
Сумите се со вкалкулиран ДДВ
18%

Ознака
Димензии на сеф изразена во mm
Месечен надомест
А1
100 х 300 х 500
650,00 МКД
А2
150 х 300 х 500
750,00 МКД
А3
200 х 300 х 500
900,00 МКД
А4
300 х 300 х 500
1.000,00 МКД
А5
600 х 300 х 500
1.250,00 МКД
*Во надоместокот за сеф е вклучен данокот на додена вредност од 18%
V. ОСТАНАТИ РАБОТИ
1.
Пренесување на долгорочен станбен кредит на
По кредит
друг корисник
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Годишен надомест
3.850,00 МКД
4.400,00 МКД
5.300,00 МКД
6.000,00 МКД
7.300,00 МКД
1 % од салдото на
кредитот
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минимум 3.000
денари , а по
остаток на
наследство и
судско решение
без надоместок
2.

Провизија за одобрување на било какви
изложености за вработени во Стопанска
банка а.д. Битола

Барање

Фиксно 500,00
денари

3.

Преземање мерки против неуредни должници по
пат на опомена на должникот и гарантите

Опомена

4.

Изјава за согласности за легализации, закуп,
купопродажба за имот кој е под залог во банката,
согласности за хипотека од 2 ред)
Изработка на нов амортизационен план по
долгорочни кредити
Провизија за анекс на договор, за сите типови на
промени на договорни одрдеби, освен за
прологирање на рок на доспевање

поднесено барање

Ден.250 прва
опомена
Ден. 500 втора
опомена
Ден. 1,000
последна опомена
пред тужење
500 ден

Барање

Ден. 300

Барање

7..

Провизија за анекс на договор на станбени
кредити освен за прологирање на рок на
доспевање

Барање

8.

Провизија за Анекс на договорот за кредит за
вработени во СТББТ, кои се однесуваат на сите
промени на договорни услови, со исклучок на
пролонгација на рок за договор
Провизија за пролонгирање на рок на доспевање
со рок до 24 месеци, освен за кредити обезбедени
со минимум 100% депозит

Барање

1 % од износот на
недоспеаната
главница,
минимум 3.000,00
денари, освен за
кредити со
депозит за што се
наплаќа 1.000,00
денари
еднократно без
оглед на износот
на кредитот
0,5% од износот
на недоспеаната
главница, по
решение за
наследство и
други судски
решенија без
надомест
500,00 мкд

10.

Провизија за пролонгирање на рок на доспевање
со рок над 24 месеци, освен за кредити
обезбедени со минимум 100% депозит

Барање

11.

Издавање на потврди

Барање

5.
6.

9.
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1,50% еднократно
минимум 3.000
денари максимум
500.000 денари
3% еднократно
минимум 3.000
денари максимум
500.000 денари
100,00 мкд
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12.

13.

Манипулативен трошок при промена на
категорија на ризик од подобра во полоша кај
корисници на хипотекарни кредити
Провизија за репроцена од овластен проценувач
со кој Банката има склучено договор

14.
Провизија за одржување на салдо на кредит
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.

Фотокопирање документи
Фотокопирање небанкарски документи по
барање на граѓани недепоненти на Банката
Издавање потврди во врска со денарска или
девизна штедна книшка, тековна сметка и од
трезорско работење
Изработка на каматен лист, информација за
каматни листи и каматни стапки (по барање на
клиент - физичко лице)
Издавање разни потврди, заверка на податоци,
освен потврди за промет на трансакциски с-ки
при пријавување данок
Изработка на преписи на изводи, картици и
документи
Извршување судски одлуки и извршни решенија
по денарски и девизни трансакциски сметки,
денарски и девизни штедни книшки

Постоечко салдо на кредит

1 % еднократно

Ставка (под ставка се
подразбира единица
недвижност (земјиште или
објект), сообраќана дозвола
или друг документ за
сопственост

МКД 3,000,00 за
подвижен
имот,мкд.3,000,00,
за
недвижен
имот,+ мкд.500,00
за секоја наредна
ставка,

Постоечкото салдо на
кредит на клиенти кои
платата не ја примаат на
сметка во Банката
Страна
Страна

0,20% годишно, на
преостанат долг
од главницата

Потврда

Ден. 100

Главница
Потврда

Ден. 300 од
главница плус
18% ДДВ
Ден.200

Страна

Ден.100

Пресуда

Ден. 1.000 +Ден.
50 од главница
Ден. 500 РДТ за
физички лица
Ден. 300
Ден. 300
Ден 50 на секоја
делумна наплата
Ден. 1.000 +
Ден.50 од
главница Ден. 500
РДТ за физички
лица
Ден.100 до 3
страни + 10
денари за секоја
наредна страна

22.
23.
24.

Пријава на блокада
Пријава на деблокада
Делумно извршување на решенија

Налог
Налог
Налог

25.

Извршување судски пресуди и налози за наплата
на побарувања

Пресуда

26.

Издавање копија од решение за присилна наплата

Решение,налог,извршна
исправа

27.

Замена на оштетени банкноти (паричници)

Банкнота

28.

Проверка на исправноста на банкноти-ефективни
странски пари

Банкнота

220-11
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Ден. 20
Ден. 50

10% од вредноста
на банкнотите,
минимум 50,00
денари
Ден.50
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29.

30.

31.

32.

33.
34.

Изработка и печатење на пресметка на потребни
средства за откуп на станови во општествена
сопственост
Пресметка за плаќање на месечна рата по
договор што се води во Банката за плаЌање на
општествени станови
Пресметка за плаќање на месечна рата по
договор што се води во друга банка, за плаќање
на општествени станови
Исплата на каматни купони на обврзници

Пресметка

2% од вредноста
на пресметаната
сума
2% од вредноста
на пресметаната
сума
Ден. 500

Надомест за неосновано побарување
(рекламација)
Продавање на меници
100
200
500

По барање

По спогодба со
издавачот на
обврзниците
Ден. 500

Примерок
Примерок
Примерок

Ден. 100
Ден. 200
Ден. 500

Пресметка
Пресметка
Номинална вредност на
каматен купон

*чланарината се наплаќа месечно (износот на годишната чланарина се дели на дванаесет еднакви рати)

Б.

ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ
I

девизни сметки

1. Отворање девизен штеден влог и издавање штедна Книшка или сметка
книшка
1.1

Одржување на трс и сметки по видување во ЦХФ
2. Уплата во корист на ТРС или девизен штеден влог До 30 ЕУР
во чекови, кредитни писма, дознаки и други платни
инструменти, по основ на пензија
Над 30 ЕУР

2.1. Уплата во корист на ТРС или девизен штеден влог
во чекови, кредитни писма, дознаки и други платни
инструменти, освен по основ на пензија

2.1.1. Уплата во корист на ТРС или девизен штеден влог
во ефектива ( со исклучок на ЦХФ) и со дознаки со
назнака за трошоците ОУР
2.1.1.1 Сите уплати на ефектива во ЦХФ

2.1.2. Приливи од друга домашна банка

220-11

Без надоместок, минмален
влог противредност на
1000,00 денари
300,00 ден месечно
без надоместок,
фиксно 120 денари
фактички трошок
до 30 ЕУР - 50 ден,
од 31-500 ЕУР-120ден,
од 501-1.000 ЕУР- 200 ден,
од 1.001-5.000 ЕУР300ден,
од 5.001-10.000 EУР-500
ден,
од 10.001-20.000 EУР1.200 ден,
над 20.001 ЕУР-50.000
2000 ден.
над 50.000ЕУР- 3.000 ден
Без надоместок

0,50% мин. 250 ден/макс.
6.000,00 ден
Надоместок пресметан од
домашна банка

страна 54 од 62
Стопанска банка а.д. Битола
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2.1.3 Враќање на нераспределен девизен прилив по
барање на странска, домашна банка

15,00 ЕУР од приливот

2.1.4. Враќање на нераспределен девизен прилив по
барање на клиентот

15,00 ЕУР од приливот

3. Исплата од девизен штеден влог-сметка во:
3,1 Исплата на ефектива од девизна сметка (доколку
средствата не потекнуваат од орочен штеден влог)

3.2. ефектива (за бордеро)

Денарска противвредност на
исплатата

Денарска противвредност на
исплатата

3.3. Извршување дознаки во странство од девизна
Денарска противвредност
трансакциска сметка доколку трошоци се одбиваат
од дознаката (СХАРЕД)
3.4. Извршување дознаки во странство од девизна
трансакциска сметка доколку странските трошоци
се плаќаат веднаш (ОУР):
- дознака до 1,000 ЕУР
- дознака од 1,001 до 2.500 ЕУР
- дознака од 2.501 до 5.000 ЕУР
- дознака од 5.001 до 10.000 ЕУР
- дознака од 10.001 ЕУР до 100.000 ЕУР
- дознаки над 100.001 ЕУР
3.4.1. Измена на инструкции и ургенции по дознаки
следење на статус на извршување на дознаки
3.5. Извршување дознаки во земјата

1,5% минимум 250 ден.
0,30% минимум 600 ден.

За ЕУР,УСД,АУД и ЦАД

За останати валути

- 22 ЕУР
- 25 ЕУР
- 30 ЕУР
- 0,60% минимум 40 ЕУР
- 0,40% минимум 60 ЕУР
- 0,30% минимум 300 ЕУР
Барање

- 30 ЕУР
- 35 ЕУР
- 35 ЕУР
- 0,60% мин 50 ЕУР
- 0,40% мин 60 ЕУР
- 0,30% мин 300 ЕУР
Ден. 1000+ фактички
трошоци од странската
банка
0,30% минимум 600
денари

Денарска противвредност

3.5.1 Денарски плаќања од резиденти во корист на
нерезиденти од сметката
до 10.000 денари

До 1,000,00еур-без
провизија
Над 1,000,00еур-провизија
од 0,15% максимум
10,000,00ден.

Износ на дознаката

ден. 100,00

од 10.001 до 100.000 денари

Износ на дознаката

ден. 200,00

над 100.001 денари

Износ на дознаката

3.6. Пренос на средства на сопствена сметка во друга
банка во девизи-резиденти правни лица
3.7. Извршување на дознаки по основ на траен налог

Износ на дознаката
Денарска противвредност

0,05% мин. ден. 500
максимум 6000 денари
0,30% минимум 600
денари,
1%, минимум 600 денари

3.8. Извршување на дознаки по основ на траен налог

Денарска противвредност

1%, минимум 600 денари

3.8 Дознаки кои не може да се процесираат
автоматски(non STP)(дознаки за кои не може да се
обезбеди IBAN< SWIFT и сл.)

дознака

Согласно тарифгна ставка
3.3 и 3.4 плус ден600.

4. Исплата од девизен штеден влог-сметка, ако
приливот потекнува од дознака или чек во:
4.1. Денари
4.2. Ефектива

220-11

Денарска противвредност

страна 55 од 62
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Без надоместок
Доколку
пристигнатиот прилив
не одлежи во Банката
на минимален рок од
15 дена:
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-

-

4.3 Сите исплати во ефектива во ЦХФ

Денарска противвредност

-

5. Исплата за купена стока од консигнација
6. Конверзија (замена на една валута со друга) при
исплатата на ефектива од девизен штеден влогсметка:
6.1. На барање на штедачот
6.2. Кога Банката сама нуди конверзија
7. Конверзија (замена на една валута со друга) за
извршување дознаки во странство
8. Огласување на девизна штедна книшка-сметка за
неважечка
8.1. Амортизација (замена) на изгубена (оштетена)
девизна штедна книшка
9. Затворање (гаснење) на девизен штеден влог-сметка

До 5.000 ЕУР – 1%
мин 250 ден
Од 5.001 ЕУР – 15.000
ЕУР - 0,8%
Над 15.001 ЕУР – 0,5%
макс. 30.000 ден
Доколку
пристигнатиот прилив
одлежи во Банката на
минимален рок од 15
дена (со исклучок на
ЦХФ) се наплаќа:
До 1,000,00еур -без
провизија
Над 1,000,00еур провизија од 0,15%
максимум
10,000,00ден.
До 5.000 ЕУР – 1%
мин 250 ден
Од 5.001 ЕУР – 15.000
ЕУР - 0,8%
Над 15.001 ЕУР – 0,5%
макс. 30.000 ден

Денарска противвредност

1% со откуп на ефектива

Денарска противвредност на
исплатената валута

1%

Денарска противвредност

Без надоместок
Без надоместок

Оглас

Ден.100

Примерок

Ден. 200

Влог или сметка

Ден. 500

10. Затворање (гаснење) на девизен штеден влог-сметка Влог или сметка
со пренос на средствата во друга банка
11. Издавање полномошно по девизен штеден влогсметка
12. Доставување известие за извршена уплата (чек или
дознака) од штедачите во странство
13. Издавање изводи за пресметаната камата на
штедниот влог-сметка на штедачите во странство
14. Давање усмени и писмени информации на
штедачите на Банката од доменот на девизното
штедење
15. Давање банкарски публикации и рекламни
материјали на штедачите на Банката

Ден. 1000
Без надоместок
Без надоместок
Без надоместок
Без надоместок
Без надоместок

16. Водење на неактивни девизни трансакциски сметки Девизни трансакциски сметки 100 денари месечно
за физички лица -резиденти
кои две години немале долговен (доколку салдото е
промет во банката (освен
пониско од 100 денари се
220-11
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промет по основ на провизии)
за физички лица-резиденти
17. Одржување на неактивни депозити по видување за Девизни депозити по видување
физички лица –резиденти
без промени во салдото во
период од две години (освен
промени по основ на камати и
провизии) за физички лица резиденти

1.18.
1.18.1.

1.18.2.
1.18.3.

Надомест за предвремено разорочување депозит
Орочени депозити
барање
Скалест депозит
Скалест депозит на 13 месеци;
Детско штедење
Долгорочен депозит со фисен стимулативен
додаток
Постепено стимулативно штедење
Долгорочен депозит на 36 месеци;
Инвестициски депозит
Долгорочен депозит со антиципативна
барање
исплата на камата
Долгорочен депозит на 25 месеци
барање

наплаќа провизија во
висина на салдото)
100 денари месечно
(доколку салдото е
пониско од 100 денари се
наплаќа провизија во
висина на салдото)

1.000,00 ден.

3.000,00 ден.
1.500,00 ден.

II. ДЕВИЗНИ СМЕТКИ И ДЕВИЗНИ
ШТЕДНИ ВЛОГОВИ НА СТРАНСКИ
ФИЗИЧКИ ЛИЦА
1 Отворање на девизен штеден влог и издавање
штедна книшка
1.1 Отворање на ТРС за нерезидент

Влог или сметка

Без надоместок

Сметка

фиксно 2 ЕУР во денарска
противвредност
ЕУР 5,00 месечно

1.2 Одржување на трс и сметки по видување во ЦХФ
2 Уплати во корист на ТРС или девизне штеден влог До 30 ЕУР
во чекови, кредитни писма, дознаки и други платни
инструменти, по основ на пензија
над 30 ЕУР
2.1. Уплата во корист на ТРС или девизен штеден влог
во чекови, дознаки и други платни инструменти,
освен по основ пензии

2.1.1. Уплата во корист на ТРС или девизен штеден влог
во ефектива (со исклучок на ЦХФ) и со дознаки со
назнака за трошоците ОУР
2.1.1.1 Уплата на ефектива во ЦХФ
2.1.2. Приливи од друга домашна банка
220-11
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без надоместок;
фиксно 2 ЕУР фактички
трошок
до 300 ЕУР - 5 ЕУР
од 301 до 10.000 ЕУР- 10
ЕУР
од 10.001-20.000 ЕУР - 30
ЕУР
од 20.001-50.000 ЕУР -60
ЕУР
над 50.001 ЕУР – 100 ЕУР
Без надоместок
0,50% мин. ЕУР 5,00
макс ЕУР 100,00
Надоместок пресметан од
домашната банка
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2.1.3 Враќање на нераспределен девизен прилив по
барање на странска, домашна банка
2.1.4. Враќање на нераспределен девизен прилив по
барање на клиентот
2.1.5. Следење на статус на лоро донаки

15,00 ЕУР од приливот
15,00 ЕУР од приливот
Барање

ЕУР 5.

Денарска противвредност

1%

Денарска противвредност

0,3%, минимум 600 денари

3.2.1 Безготовински плаќања во денари од сметки на
нерезиденти во корист на резидентни и
нерезидентни сметки на клиенти во банката

Налог

3.2.2 Безготовински плаќања во денари од страна на
нерезиденти во корист на резидентни и
нерезидентни сметки на клиенти во други банки
3.3. Извршување дознаки во странство од девизна
трансакциска сметка доколку странските трошоци
се плаќаат веднаш (ОУР):
- дознака до 1.000 ЕУР
- дознака од 1.001 до 2.500 ЕУР
- дознака од 2.501 до 5.000 ЕУР
- дознака од 5.001 до 10.000 ЕУР
- дознака од 10.001 ЕУР до 100.000 ЕУР
дознаки над 100.001 ЕУР
3.3.1. Измена на инструкции и ургенции

Налог

0,073% од износот на
налогот, минимум 150,00
денари, максимум
12.000,00 денари
0,15%, мин. Ден.300,00
максимум 12.000,00

3 Исплата од девизен штеден влог-сметка во:
3.1. - ефектива
- чекови
- кредитни писма и други платни инструменти
3.2. Дознаки од девизна трансакциска сметка доколку
трошоци се одбиваат од дознаката (СХАРЕД)

За ЕУР,УСД и ЦАД

За останати валути

- 22 ЕУР
- 25 ЕУР
- 30 ЕУР
- 0,60% минимум 40 ЕУР
- 0,40% минимум 60 ЕУР
- 0,30% минимум 300 ЕУР
Барање

- 30 ЕУР
- 35 ЕУР
- 35 ЕУР
- 0,60% мин 50 ЕУР
- 0,40% мин 60 ЕУР
- 0,30% мин 300 ЕУР
ЕУР 10 + фактичките
трошоци на странската
банка
15,00 ЕУР од приливот

3.4. Измени на инструкции и ургенции Следење на
статус на извршување на дознаки

Денарска противвредност

3.6 Дознаки кои не може да се процесираат
автоматски(non STP)(дознаки за кои не може да се
обезбеди IBAN, SWIFT и сл.)
3.7 Затворање на сметка по барање на клиент

дознака

25,00 ЕУР во денарска
противвредност +
фактичките трошоци на
странската банка
Согласно тарифгна ставка
5.4 и 5.4.1 плус ЕУР 10,.

3.3.2. Враќање на нераспределен девизен прилив по
барање на клиентот

3.8 Затворање на сметка согласно законски и интерни
акти
4. Конверзија на валути при исплата од девизни
сметки-штедни влогови

Барање

Еур 20
Еур 10,

Денарска противвредност на
исплатената валута

5. Водење на неактивни девизни трансакциски сметки Девизни трансакциски сметки
за физички лица- нерезиденти
кои две години немале долговен
промет во банката (освен
промет по основ на провизии)
за физички сметки -нерезиденти
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1%, освен во случај кога
банката сама нуди
конверзија без надоместок
100 денари месечно
(доколку салдото е
пониско од 100 денари се
наплаќа провизија во
висина на салдото)

верзија 15.0 / 10.8.2022

6. Одржување на неактивни девизни депозити по
видување за физички лица - нерезиденти

III

Девизни депозити по видување
без промени во салдото во
период од две години (освен
промени по основ на камати и
провизии) за физички лица нерезиденти

100 денари месечно
(доколку салдото е
пониско од 100 денари се
наплаќа провизија во
висина на салдото)

Девизно-валутна ликвидатура

1 Откуп на странски средства за плаќање
1.1. Откуп на ефективни странски пари и исплата во
денари
1.2. Откуп на девизни чекови до 399,00 евра или друга
валута во истиот сооднос
*фактички трошоците ќе се наплаќаат по
пристигање на приливот по основ на чекот
1.3. Преземање парични чекови и други хартии од
вредност од граѓани на инкасо (наплата)

Без надоместок
1.200 денари, плус
фактички транспортни
трошоци, максимум 3.600
денари

Инструмент (чек)

Чек

1.5. Откуп и замена на ефективни странски пари (стари Ден. противвредност на
банкноти)
откупена, заменета банкнота
В.

1,5% мин. Ден.3000 при
приемот на чекот, плус
фактички транспортни
трошоци, минимум 3000
денари
10% минимум Ден. 500

ОСТАНАТИ РАБОТИ И НАДОМЕСТОЦИ

1. Покрај надоместоците предвидени со оваа Тарифа, Банката ги наплатува и останатите стварни трошоци кои ги имала во врска со
извршување на работите, а тоа се:
-Наплатениот надомест за извршената дознака преку пошта;
-Поштарина за препорачани, експресни и авионски пратки, со повратници (рецеписи) и други посебни ракувања со пратки, поштарина
за пакети и транспортни трошоци;
-Трошоци за телефакс, телеграма и телефонски разговори, освен месните разговори;
-Трошоци за материјали за посебни ракувања;
-Трошоци кои ги пресметуваат другите банки во земјата кои учествуваат во извршувањето на работите;
-Провизија на трошоци кои ги пресметуваат странските банки;
-Трансферна провизија на НБРМ;
-Такси, даноци и други јавни давачки, кои Банката ги плаќа за сметка на корисникот на услугите;
-Трошоци за правно застапување, судски трошоци и слично;
-Трошоци за стручњаци за работа по барање на корисникот на услугите;
-Трошоци за анализа и преработка на материјали;
-Замена на брава од сеф поради загубен клуч;
-Останати издатоци кои се направени по барање на корисниците на услугите;
-Други трошоци од работењето.
2. За одделни работи што ги врши Банката, а кои не се предвидени во Тарифата, висината на надоместокот однапред се утврдува
договорно помеѓу Банката и корисниците на услугите.
3. За одделни работи Банката може да договара надоместоци во паушален износ.
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Тарифа на надоместоците на услугите што ги врши
Стопанска банка а.д. Битола на
странски банки и комитенти
2022 година
Тарифна
ставка

Вид на услуга

1

2

I

ДОЗНАКИ И ТРАНСФЕРИ

1.
2.
3.
4.

Банкарски трансфери
Дознаки
Условени дознаки
Барање одредени измени по дознаки

II

ДОКУМЕНТАРНИ НАПЛАТИИНКАСО

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Документарни наплати со плаќање
Врачување документи без плаќање, враќање
на документи
Обезбедување акцепти по меници
Наплата на меници без протест
Откуп на лоро чекови
Измена на наплата

III

ДОКУМЕНТАРНИ АКРЕДИТИВИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Предавизо
Известување за отворен акредитив
Конфирмација, тримесечно
Преземање документи
Негоцирање на документи
Барање измени по акредитив и затворање
Пренос на акредитив
Рамбурсирање на акредитив
Истраги и рекламации
Обработка на прилив по акредитив

IV

ГАРАНЦИИ

1.
2.

Нотификација без обврска
Доставување гаранција
Конфирмација, тримесечно

3.
Тарифна
ставка

Вид на услуга

1

2

4.
5.
6.
220-11

Измена на услови на гаранција
Преземање на документи
Обработка на прилив по гаранцијата

Основа за
пресметка
3

Висина на
надоместокот
4

Трансфер
Износ
Износ
Барање

Без надоместок
0,21%, мин. ЕУР 10
0,62%, мин. ЕУР 25
ЕУР 15

Износ

0,26%, мин. ЕУР 10
ЕУР 15

Износ
Износ
Износ
Барање

0,26%, мин. ЕУР 15
0,26%, мин. ЕУР 15
0,26%, мин. ЕУР 15
ЕУР 10

Износ
Износ
Износ
Износ
Барање
Износ
Рамбурс
Барање
Износ

ЕУР 10
0,10%, мин. ЕУР 10
0,40%, мин. ЕУР 15
0,21%, мин. ЕУР 15
1%, мин. ЕУР 75
ЕУР 10
0,31%, мин. ЕУР 15
ЕУР 30
ЕУР 10
0,21%, мин. ЕУР 10

Износ

ЕУР 15
ЕУР 15
0,40%, мин. ЕУР 15

Основа за
пресметка
3
Барање
Износ
Износ

страна 60 од 62
Стопанска банка а.д. Битола

Висина на
надоместокот
4
ЕУР 15
0,21%, мин. ЕУР 15
0,21%, мин. ЕУР 10
верзија 15.0 / 10.8.2022

V

ИСПИТУВАЊА

1.

Испитувања и проверки на податоци

VI

ДЕВИЗНИ СМЕТКИ НА
НЕРЕЗИДЕНТИ

1.
2.
3.

Пречекорување
Одржување на сметка
Камата

VII

2.

VIII
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Барање

ЕУР 15

Не е дозволено
По договор
По договор

Рефундирање од странски банки за
девизни приливи со клаузула ОУР
Барање за рефундирање од странски банки за
девизни приливи со клаузула ОУР правни
лица
Барање за рефундирање од странски банки за
девизни приливи со клаузула ОУР физички
лица

Износ на дознаката

0,12% мин.ЕУР 8,00

Износ на дознаката

До ЕУР 5.000 1% мин ЕУР 5,00 О
ЕУР 5.001 до ЕУР 15.000 0,8% На
ЕУР 15.001 0,5%

ОСТАНАТИ НАДОМЕСТОЦИ
Повисоки износи на надоместок може да се пресметуваат врз основа на реципроцитет.
Покрај надоместоците предвидени со оваа Тарифа, Банката наплатува и стварни трошоци што ги
направила при вршење на услугите. Како стварни трошоци се сметаат: поштенските, кабловските,
SWIFT и останати трошоци, кои ќе се додадат на погоренаведените ставки.
Сите акредитиви издадени, нотифицирани и/или конфирмирани од Банката подлежат на Еднообразните
правила и обичаи за документарните акредитиви на Меѓународната трговска комора, последна
публикација.
Со сите документи за наплата ќе се работи во согласност со Еднообразните правила за наплата на
Меѓународната трговска комора, последна ревизија.
Оваа Тарифа на надоместоци може да се измени без претходно известување на корисниците на
услугите.
За специфични услуги во девизното работење Банката може да договара наплата на надоместок во
паушален износ. Висината на паушалниот износ ја утврдува работоводниот орган на Банката со посебен
акт на предлог на секторот што ја врши услугата.
Банката може да ослободи свој комитент од плаќање на дел или во целост на надоместоците за работите
и услугите кои се предмет на оваа Тарифа, доколку постои реципроцитет, а со посебен акт на
работоводниот орган.

УО бр. 02- 13557/1/I-3
Управен одбор
10.8.2022 година
д-р Владимир Ефтимоски,претседател
д-р Гордана Балтовска, член
д-р Наташа Несторовска, член
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Образложение
Измените на Тарифата за надоместоци на услугите што ги врши Стопанска банка а.д.
Битола се се врши поради измена на Каталогот на производи за кредитирање на физички
лица со цел нумеричко усогласување на производите во Тарифата на надоместоците на
услугите што ги врши Стопанска банка а.д. Битола со Каталогот на производи за
кредитирање на физички лица. Донесени Одлуки за измена на тарифни ставки од
Управниот Одбор на Банката: УО бр.02-7146/1/1-18 од 26,4,2022, УО бр.02-6878/1/II-20
од 19.4.2022, УО БР.02-9303/1/1-18 од 30.5.2022, УО-31 седница од 14.6.2022 г.
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