
 

 

5. Девизни и денарски 

сметки на 

нерезиденти: 

   

5.1. Отворање на сметки Сметка 25ЕУР 

5.1.1. 

 

 

 

 

5.1.2. 

-Водење на сметки со 

промет на девизната 

сметка во тековниот месец 

 

 - Водење на сметки без 

промет на девизната 

сметка во тековниот месец  

  

ЕУР 10,00 месечно  

 

 

 

Без надоместок 

5.2. Уплата во ефективни 

странски валути 

Износ во валута 0,40%, мин. ЕУР 10 денарска 

противвредност 

5.2.1 Уплата во ефективни 

денари 

Износ во валута 0,20%, мин. 300 ден. 

5.3. Лоро Дознаки од 

странство (приливи): 

Износ на дознаката 0,12% мин. ЕУР 10 

  Во случај кога лоро-

дознаката е со назнака 

ОУР за трошоците, а 

странската банка има 

воведено максимален 

износ се наплаќа: 

 разликата помеѓу висината на 

надоместокот предвиден со Тарифата и 

износот добиен од странската банка на 

име надомест 

    

    

5.3.1. Приливи во денари:     

  -До 1.000,00 денари Износ на дознаката 100 денари  

  -Над 1.000,00 денари Износ на дознаката 
0,10% од износот,мин.Ден.300, 

максимум Ден.6.000,00 

5.3.2. Приливи од друга 

домашна банка  

 Надомест пресметан од домашната 

банка+0.05%, мин.10 ЕУР 

5.3.3. Враќање на нераспределен 

девизен прилив по барање 

на странска, домашна 

банка 

 15,00 ЕУР од приливот  

5.3.4. Враќање на нераспределен 

девизен прилив по барање 

на клиент  

 15,00 ЕУР од приливот 

5.4. Ностро Дознаки  Износ на дознаката и ностро 

чекот 

0,30%, мин. ЕУР 20 во денарска 

противвредност 

5.4.1 Дознаки со назнака 

,,странски трошоци на 

товар на налогодавачот 

ОУР 

Износ на дознаката  Согласно тарифна стафка 5.4  плус 

  До 7.000,00 ЕУР 30ЕУР 

  Од 7.001,00ЕУР до 

20.000,00ЕУР 
40ЕУР  

  Од 20.001,00ЕУР до 

50.000,00ЕУР 
70 ЕУР 

  Од  50.001,00 ЕУР до 99.999 

ЕУР 
100 ЕУР 

  од 100.000 ЕУР 150 ЕУР 



 5.4.1.1. 
Дознаки во девизи за 

друга домашна банка  

 
0.20% мин.15 ЕУР 

5.4.2 Денарски плаќања од 

сметката  

  

  
 Износ на дознаката 

Кон клиенти на банката 0,075 мин.300 

ден. мак.20.000,00 ден. 

  
Износ на дознаката 

Кон клиенти на други  банки 0,15 

мин.800 ден.. 

5.5. Измени на инструкции и 

ургенции  

Барање ЕУР 20 , + фактичките трошоци на 

странската банка  

5.6. 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 

5.7. Исплата во готово:   

 - Во денари Износ во денари 0,50%, мин. Ден. 500 

 - Во девизи Ден. противвред. на девизите 0,50%, мин. ЕУР 15 во денарска 

противвредност 

5.8. Пренос на друга 

нерезидентна сметка: 

  

 - Во девизи  0,15% мин. ЕУР 10 во денарска 

противвредност 

5.10. Документарни акредитиви  Се применуваат истите тарифни ставки 

како во делот Б.Девизно работење, 

оддел I Платен промет со странство 

точка 3 Документарни акредитиви 

5.11. Издавање гаранции со 

покритие 

Износ на гаранцијата 0,20% тромесечно, мин. ЕУР 15 во 

денарска противвредност 

5.12. Водење на неактивни и 

ограничени девизни 

трансакциски сметки на 

нерезиденти правни лица   

Трансакциски сметки кои две 

години немале долговен промет 

во банката (освен промет по 

основ на провизии) и кои се 

ограничени  

5 ЕУР месечно (доколку салдото е 

пониско од 5 ЕУР се наплаќа провизија 

во висина на салдото) 

5.12.1. Активирање на блокирана 

сметка на нерезиденти 

Сметка 10 ЕУР 

5.13. Затворање на сметка  

по барање на клиент 

 20,00 ЕУР 

3.1 Препис на изводи во 

хартиена форма  

 

 

Праќање на изводи во 

печатена форма 

 

Праќање на изводи во 

електронска форма  

По извод 

 

 

 

месечно 

 

 

месечно 

Ден. 100,00 по извод 

 

 

 

Ден. 500,00 плус 50,00 денари по извод 

 

 

Без надоместок  

 


