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Прилог 1 

Извадок од тарифа на надоместоците на услугите за физички лица  

на Стопанска банка а.д. Битола  

16.9.2020 година 

Тарифна 

ставка 
Вид на услуга Основа за пресметка 

Висина на 

надоместокот 

1 2 3 4 

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 1.000,00 

денари 

1.2. Отворање на трансакциски сметки на граѓани Сметка - Без надоместок 

- 150.00 ден. за итна 

пратка 

 

1.2.1.  

 

 

 

Водење на трансакциски сметки на граѓани 

Месечен промет на сметка 

 

 

Трансакциски сметки кои две години 

немале долговен промет во банката 

(освен промет по основ на провизии) 

Ден. 35 месечно 

 

 

50 денари месечно 

(доколку салдото е 

пониско од 50 денари се 

наплаќа провизија во 

висина на салдото) 

1.2.2 Затворање на трансакциска сметка на барање 

на клиент  

Сметка 500 ден. 

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 0-10.000,00 мкд 

 

Налог над 10.000,00 мкд 

25 мкд  

 

45 мкд 

1.3.2. Уплати во готово преку КИБС Налог од 0-5.000 мкд 

 

Налог над 5.000 мкд 

60 мкд 

 

100 мкд 

 

1.3.3. Уплати во готово преку МИПС Налог  

 

250 мкд 

1.3.4. Уплата на благајна во корист на штедни 

книшки, трансакциски сметки, 

потрошувачки, станбени и други кредити во 

готово 

Износ Без надоместок 

1.3.5. Безготовински плаќања по потрошувачки, 

станбени и други кредити  

Износ Без надоместок  
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Тарифна 

ставка 
Вид на услуга 

Основа за пресметка 
Висина на 

надоместокот 

1 2 3 4 

1.4. Безготовински плаќања во корист на други 

трансакциски сметки 

  

 - во Банката 

 

- за комитенти кои немаат трансакциски 

сметки во Банката преку КИБС 

 

- за комитенти кои немаат трансакциски 

сметки во Банката преку МИПС 

Износ по налог 

 

Налог доставен до 12 ч 

Налог доставен по 12 ч 

 

Износ по налог 

 

Ден. 25 

 

Ден. 40 

Ден. 50 

 

Ден. 250 

 

1.4.1. Безготовински плаќања во корист на други  

трансакциски сметки со користење на Е-банк 

сервисот 

Износ по налог 

 

 

 - во Банката 

 

- за комитенти кои немаат трансакциски 

сметки во Банката преку КИБС 

 

- за комитенти кои немаат трансакциски 

сметки во Банката преку МИПС 

Износ по налог 

 

Налог внесен до 12 ч 

Налог внесен по 12 ч 

 

Износ по налог 

 

Ден. 5 

 

Ден. 10 

Ден. 15 

 

Ден. 100 

 

1.4.2. Провизија за СМС известување  Пакет А 50,00 ден. 

месечно,освен за 

корисници на персонално 

банкарство-без надомест 

 

Пакет Б 100,00 ден. 

месечно,  освен за 

корисници на 

електронско  банкарство-

50,00 денари 

1.4.3. Повлекување на налог од КИБС на барање на 

клиент 

Износ по налог Ден.100 

1.4.4. Барање информации од нотари, адвокати и 

др. согласно закон 

Барање Ден. 500 + ДДВ 

1.5. 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 

Износ на налогот 0,02% минимум ден 

20,00 

1.6. Организирана исплата со траен налог преку 

штедна книшка, трансакциска сметка во 

корист на правни лица 

Износ 2% на уплатениот износ 

кој се наплатува од 

правното лице во чија 

корист се врши уплатата 
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Тарифна 

ставка 
Вид на услуга 

Основа за пресметка 
Висина на 

надоместокот 

1 2 3 4 

1.6.1. Организирана исплата со траен налог преку 

трансакциска сметка во корист на правни 

лица 

 0,02% минимум ден 

20,00 

1.7. Траен налог за пренос на средства на 

сопствени сметки во Банка 

 Без надоместок 

 

1.8. Исплата на благајна од трансакциски сметки Износ на исплата  

 

0,15 % минимум 30 

денари 

1.13. Изработка на преписи (изводи на картички) Документ Ден.40 при повторно 

издавање  

1.14. Печатење извод по тековна сметка на барање 

на сопственикот 

 Без надоместок 

1.15. 

Одржување на неактивни депозити по 

видување 

Депозити по видување, без промени 

во салдото во период од две години 

(освен промени по основ на камати и 

провизии) 

100 денари месечно 

(доколку салдото е 

пониско од 100 денари се 

наплаќа провизија во 

висина на салдото) 

16 

Водење на неактивни девизни трансакциски 

сметки 

Трансакциски сметки кои две години 

немале долговен промет во банката 

(освен промет по основ на провизии) 

100 денари месечно 

(доколку салдото е 

пониско од 100 денари се 

наплаќа провизија во 

висина на салдото) 

17 

Одржување на неактивни депозити по 

видување 

Депозити по видување без промени 

во салдото во период од две години 

(освен промени по основ на камати и 

провизии) 

100 денари месечно 

(доколку салдото е 

пониско од 100 денари се 

наплаќа провизија во 

висина на салдото) 

1.17 Провизија за сметка со неажурирани 

податоци подолго од 2 години 

Трансакциски сметки на клиенти со 

истечена патна исправа, истечена 

лична карта, лош ЕМБГ подолго од 2 

години 

500,00 денари годишно 

(доколку салдото е 

пониско од 500,00 денари 

се наплаќа провизија во 

висина на салдото)  

Забелешка: Наплатата на провизиите во денарскиот платен промет за физички лица ќе се врши со извршување на 

трансакцијата 

    

    

4.  
Останати работи 

   

    

4.3. Издавање потврди во врска со денарска или 

девизна штедна книшка, тековна сметка и од 

трезорско работење 

Потврда Ден. 100  

4.4. Изработка на каматен лист, информација за 

каматни листи и каматни стапки (по барање 

на клиент - физичко лице) 

Главница Ден. 300 од главница 

плус 18% ДДВ  

4.5. Издавање разни потврди, заверка на 

податоци, освен потврди за промет на 

трансакциски  с-ки при пријавување данок 

Потврда Ден.200  

4.6. Изработка на преписи на изводи, картици и 

документи 

Страна Ден.100  
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Тарифна 

ставка 
Вид на услуга 

Основа за пресметка 
Висина на 

надоместокот 

1 2 3 4 

4.7. Извршување судски одлуки и извршни 

решенија по денарски и девизни 

трансакциски сметки, денарски и девизни 

штедни книшки 

Пресуда Ден. 1.000 + Ден.50 од 

главница 

Ден.500  РДТ за физички 

лица 

4.7.1  Пријава на блокада Налог Ден. 300 

4.7.2 Пријава на деблокада Налог Ден. 300 

4.7.3. Делумно извршување на решенија Налог Ден. 50 на секоја 

делумна наплата 

4.8. Извршување судски пресуди и налози за 

наплата на побарувања 

Пресуда Ден. 1.000 + Ден.50 од 

главница 

Ден.500  РДТ за физички 

лица 

4.8.1. Издавање копија од решение за присилна 

наплата  

Решение, налог,извршна исправа Ден. 100 до 3 страни + 10 

денари за секоја наредна 

страна 

 

 

 

Б. 
ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ 

  

I 
Девизни сметки 

   

    

1. Отворање девизен штеден влог и издавање 

штедна книшка 

Книшка или сметка Без надоместок, минмален влог 

противредност на 1000,00 денари 

2. Уплата во корист на ТРС или  девизен 

штеден влог во чекови, дознаки и други 

платни инструменти, по основ на пензија 

До 30 ЕУР  

 

Над 30 ЕУР 

 без надоместок,  

 

фиксно 120 денари фактички 

трошок 

2.1. Уплата во корист на ТРС или  девизен 

штеден влог во чекови, дознаки и други 

платни инструменти , освен по основ 

пензии 

 до 30 ЕУР - 50 ден,  

од 31-500 ЕУР-120ден,  

од 501-1.000 ЕУР- 200 ден,  

од 1.001-5.000 ЕУР-300ден, 

од 5.001-20.000 EУР-1.200 ден.,  

од 20.001 ЕУР -50.000 ЕУР 2.000 

ден. 

над 50.000 ЕУР – 3.000 ден.  

2.1.1. Уплата во корист на ТРС или  девизен 

штеден влог во ефектива и со дознаки со 

назнака за трошоците ОУР 

 Без надоместок  

2.1.2. Приливи од друга домашна банка  Надоместок пресметан од домашна 

банка  

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:   

3.2. - ефектива (за бордеро) 

 

Денарска противвредност на 

исплатата 1,5% минимум 250 ден.   
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3.3. Извршување дознаки во странство од 

девизна трансакциска сметка доколку 

трошоци се одбиваат од дознаката 

(СХАРЕД)  

Денарска противвредност 0,30% минимум 600 ден.  

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 

За ЕУР,УСД,АУД и ЦАД 

 

 

 

22 ЕУР 

25 ЕУР 

30 ЕУР 

0,60% минимум 40 ЕУР 

0,40% минимум 60 ЕУР 

0,30% минимум 300 ЕУР 

За останати валути 

 

 

 

- 30 ЕУР 

- 35 ЕУР 

- 35 ЕУР 

- 0,60% мин 50 ЕУР 

- 0,40% мин 60 ЕУР 

- 0,30% мин 300 ЕУР 

3.4.1. Измена на инструкции и ургенции  Барање Ден. 600+ фактички трошоци од 

странската банка  

3.5. Извршување дознаки во земјата Денарска противвредност 0,30% минимум 600 денари  

3.5.1. Денарски плаќања од резиденти во корист 

на нерезиденти од сметката 

  

 до 10.000 денари 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  0,05% мин. Ден. 500,  максимум 

6000 денари 

3.6. Извршување дознаки во земјата на сметка 

на истиот сопственик во друга банка 

Денарска противвредност 0,30% минимум 600 денари, 

максимум 3.000 денари 

3.7. Извршување на дознаки по основ на траен 

налог 

Денарска противвредност 1%, минимум 600 денари  

4. Исплата од девизен штеден влог-сметка, 

ако приливот потекнува од дознака или чек 

во: 

  

4.1. Денари  Без надоместок  

4.2. Ефектива Денарска противвредност - 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 

- без надомест, доколку 

пристигнатиот прилив одлежи 

во Банката на минимален рок 

од 15 дена  
5. Исплата за купена стока од консигнација Денарска противвредност 1% со откуп на ефектива 

6. Конверзија (замена на една валута со друга) 

при исплатата на ефектива од девизен 

штеден влог-сметка: 

  

6.1. На барање на штедачот Денарска противвредност на 

исплатената валута 

1% 

6.2. Кога Банката сама нуди конверзија  Без надоместок 

7. Конверзија (замена на една валута со друга) 

за извршување дознаки во странство 

Денарска противвредност Без надоместок 

8. Огласување на девизна штедна книшка-

сметка за неважечка 

Оглас Ден.100 

8.1. Амортизација (замена) на изгубена 

(оштетена) девизна штедна книшка 

Примерок Ден. 200  
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9. Затворање (гаснење) на девизен штеден 

влог-сметка 

Влог или сметка Ден. 500 

10. Затворање (гаснење) на девизен штеден 

влог-сметка со пренос на средствата во 

друга банка 

Влог или сметка Ден. 1000  

11. Издавање полномошно по девизен штеден 

влог-сметка 

 Без надоместок 

12. Доставување известие за извршена уплата 

(чек или дознака) од штедачите во 

странство 

 Без надоместок 

13. Издавање изводи за пресметаната камата на 

штедниот влог-сметка на штедачите во 

странство 

 Без надоместок 

14. Давање усмени и писмени информации на 

штедачите на Банката од доменот на 

девизното штедење 

 Без надоместок 

15. Давање банкарски публикации и рекламни 

материјали на штедачите на Банката 

 

 Без надоместок 

16. Водење на неактивни девизни 

трансакциски сметки  

Трансакциски сметки кои 

две години немале долговен 

промет во банката (освен 

промет по основ на 

провизии) 

50 денари месечно (доколку 

салдото е пониско од 50 денари се 

наплаќа провизија во висина на 

салдото) 

17. Одржување на неактивни депозити по 

видување  

Депозити по видување со 

салдо помало или еднакво на 

1.200,00 денари ( во 

денарска противвредност 

без промени во салдото во 

период од две години (освен 

промени по основ на камати 

и провизии) 

50 денари месечно (доколку 

салдото е пониско од 50 денари се 

наплаќа провизија во висина на 

салдото) 

II Девизно-валутна ликвидатура 
   

1 Откуп на странски средства за плаќање    

1.1. Откуп на ефективни странски пари и 

исплата во денари 

 Без надоместок 

1.2. Откуп на девизни чекови   

1.2.1 -до 49,99 евра или друга валута во истиот 

сооднос 

Инструмент (чек) Ден. 500 

1.2.2 -од 50,00 евра до 999,99 евра или друга 

валута во истиот сооднос 

Инструмент (чек) Ден. 700 

1.3. Преземање парични чекови и други хартии 

од вредност од граѓани на инкасо (наплата) 

Чек 1,5% мин. Ден.3000 при приемот на 

чекот, 

плус  фактички транспортни 

тошоци ,минимум 3000 ден. 

 

 

 


