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ОДЛУКА  

за тарифи и надоместоци на Стопанска банка а.д. Битола  

ПРАВНИ ЛИЦА 
2017 година 

 

Тарифна 

ставка Вид на услуга 
Основа за 

пресметка 
Висина на надоместокот 

1 2 3 4 

    

А. ДЕНАРСКО 

РАБОТЕЊЕ 

   

    

I КРЕДИТНО, 

ГАРАНЦИСКО 

И МЕНИЧНО 

РАБОТЕЊЕ 

  

1  КРЕДИТНО 

РАБОТЕЊЕ 

  

1.1. Кредитни работи 

во име и за 

сметка на 

давачот на 

средствата 

(комисионо 

работење) 

Состојба на 

искористениот 

кредит 

До 4 процентни поени годишно, пресметка месечна 

1.2. Ревизии и 

рецензии на 

проекти 

извршени од 

домашни и 

странски фирми 

Извршена 

ревизија и 

рецензија 

Стварни трошоци вклучувајќи ги трошоците на Банката 

1.3. Манипулативен 

трошок за 

обработка при 

одобрување на 

краткорочни, 

долгорочни, 

рамковни 

кредити (освен за 

кредит за 

ликвидност и 

инвестициони 

кредити)  

 По одобрен 

предлог*  

 

 

*(ги опфаќа 

сите барања 

опфатени во 

еден кредитен 

предлог) 

 2.000 денари еднократно 

1.4. Провизија за 

одобрување на 

рамковен кредит 

лимит (рамка) 

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

1.5. Провизија за 

одобрување на 

краткорочни 

кредити до 1 

месец (кредити за 

ликвидност) 

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

1.6. Провизија за Одобрен износ 0,3% еднократно (минимум 1.000 денари- максимум  10.000 денари) 



 

 

 

2 

Тарифна 

ставка Вид на услуга 
Основа за 

пресметка 
Висина на надоместокот 

1 2 3 4 
одобрување на 

краткорочни 

кредити до 1 

месец (кредити за 

ликвидност) 

обезбедени со 

паричен депозит 

над 100% 

1.7 A Провизија за 

одобрување на 

краткорочни 

кредити над 1 

месец, рамковни 

револвинг 

кредити  

обезбедени со 

хипотека на 

недвижен имот 

или залог на  

подвижни 

предмети-  

 

Одобрен износ 0,5% еднократно (минимум 3.000 денари – максимум  180.000 денари) 

 

1.7 Б Провизија за 

одобрување на 

Overdraft кредит 

(дозволено 

пречекорување за 

правни лица - 

БОВД) до 36 

месеци 

 0,5% еднократно (минимум 3.000 денари- максимум 180.000 денари) 

при иницијално одобрување и зголемување (на зголемениот износ) 

0,25% еднократно ( мин.3.000 ден.- мах 180.000 ден.) при секое 

ревидирање (пролонгација) 

1.7 В Провизија за 

одобрување на 

долгорочни 

кредити 

обезбедени со 

хипотека на 

недвижен имот 

или залог на 

подвижни 

предмети 

Одобрен износ 1,5 % еднократно максимум 500.000 денари 

1.8. Провизија за 

одобрување на 

краткорочни 

кредити над 1 

месец, рамковни 

револвинг 

кредити и 

долгорочни 

обезбедени со 

паричен депозит 

над 100% 

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

 

1.9. Провизија за 

неискористен дел 

од одобрен 

Неискористен 

дел од кредит 

1% годишно 
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Тарифна 

ставка Вид на услуга 
Основа за 

пресметка 
Висина на надоместокот 

1 2 3 4 
рамковен 

револвинг кредит 

1.10. Провизија за 

одобрување на 

кредити 

обезбедени со 

меница, жиранти, 

залог на 

побарувања 

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 

1.11. Провизија за 

одобрување на 

интрадневен 

кредит 

Износ 5% еднократно 

1.12. Конверзија на 

долгот 

Износ на долгот 1,5% годишно 

1.13. Провизија за 

продолжување на 

рокот на 

достасување на 

сите видови 

кредити со рок до 

24 месеци, освен 

кредити за 

ликвидност 

Пролонгираниот 

износ 

1,50% еднократно минимум3.000 денари максимум 500.000 денари 

1.14. Провизија за 

продолжување на 

рокот на 

достасување на 

сите видови 

кредити со рок 

над  24 месеци, 

освен кредити за 

ликвидност 

Пролонгираниот 

износ 

3% еднократно минимум3.000 денари максимум 500.000 денари 

1.15.  Провизија за 

продолжување на 

рокот на 

достасување на 

кредити за 

ликвидност 

Пролонгираниот 

износ 

1% еднократно минимум 3.000 денари максимум180.000 денари 

1.16. Провизија за 

продолжување на 

рокот на 

достасување на 

кредити 

обезбедени со 

над 100% 

депозит 

Пролонгиран 

износ 

0,5% еднократно минимум3.000 денари максимум  50.000 денари 

1.17. Провизија за 

измена на 

условите 

(зголемување на 

износ на кредит, 

трансформирање 

во друг тип на 

Износ 1% еднократно, минимум 3.000 денари максимум 180.000 денари 
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Тарифна 

ставка Вид на услуга 
Основа за 

пресметка 
Висина на надоместокот 

1 2 3 4 
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 

) 

1.18. Провизија за 

реструктуирање 

на кредити 

 1% еднократно, минимум 3.000 денари максимум 500.000 денари 

1.19. Провизија за 

предвремено 

вратен 

долгорочен 

кредит 

Износ на 

кредитот 

предвремено 

вратен 

 

- 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  

1.20. Провизија за 

предвремено 

вратени кредити 

обезбедени со 

над 100% 

Износ Без надомест 

1.21. Провизија за 

предвремена 

делумна или 

целосна наплата 

на кредити во 

постапка за 

присилна наплата 

Износ Без надомест 

1.22. Преземање на 

мерки против 

неуредни 

должници по пат 

на опомена на 

должникот 

(освен за 

изложености 

обезбедени со 

над 100% 

парично 

покритие) 

 

Преземање на 

мерки против 

неуредни 

должници по пат 

1-ва Опомена 

(oд 20 дена 

доцнење) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ва Опомена 

(над 30 дена 

доцнење) 

 300 денари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити до 1.000.000 денари –1.000 денари 

од 1.000.001-2.000.000 денари –2.000 денари 

од 2.000.000 -3.000.000 денари –3.000 денари 
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Тарифна 

ставка Вид на услуга 
Основа за 

пресметка 
Висина на надоместокот 

1 2 3 4 
на опомена на 

должникот 

(освен за 

изложености 

обезбедени со 

над 100% 

парично 

покритие) 

 

 

 

Преземање на 

мерки против 

неуредни 

должници по пат 

на опомена на 

должникот 

(освен за 

изложености 

обезбедени со 

над 100% 

парично 

покритие) 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-та Опомена 

( над 60 дена 

доцнење) 

 

од 3.000,001-5.000.000 денари –4.000 денари 

над 5.000.001 денари - 6.000 денари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити до 1.000.000,00 денари –5.000 денари 

од 1.000.001-2.000.000 денари –10.000 денари 

од 2.000.001-3.000.000 денари –15.000 денари 

од 3.000.001-5.000.000денари –20.000 денари 

над 5.000.001 денари - 30.000 денари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити до 1.000.000 денари – 7.500 денари 

од 1.000.001-2.000.000 денари –15.000 денари 

од 2.000.001 -3.000.000 денари –22.500 денари 

од 3.000.001-5.000.000 денари –30.000 денари 

над 5.000.001 денари  - 45.000 денари 

1.23. Провизија за 

доцнење над 61 

ден  

Постоечко 

недоспеано 

салдо на 

кредитната 

партија  

 2% еднократно месечно 

1.23 а Провизија за 

промена на 

категорија од Б 

во В кредитна 

категорија 

Постоечко 

недоспеано 

салдо на 

кредитната 

партија 

2% еднократно месечно 

1.25. Провизија за 

репроцена од 

овласетен 

проценувач со 

кој Банката има 

склучено договор 

Ставка(под 

ставка се 

подразбира 

единица 

недвижност 

(земјиште или 

Мкд 3.000,00 за подвижен имот, + мкд.3,000,00 за недвижен имот, + 

мкд 500,00 за секоја наредна ставка 
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Тарифна 

ставка Вид на услуга 
Основа за 

пресметка 
Висина на надоместокот 

1 2 3 4 
објект), 

сообраќајна 

дозвола или 

друг документ 

за сопственост  

 

 

2 ГАРАНЦИСКО РАБОТЕЊЕ   

2.1. Гаранции  од сите видови покриени со парично 

покритие 

 

  

2.1.1 Гаранција обезбедена со парично покритие без 

камата 
Износ на гаранцијата 

0,15 % тромесечно, мин. Ден. 

1.500 

2.1.2 Гаранција обезбедена со парично покритие со 

камата 
Износ на гаранцијата 

0,25% тромесечно , мин Ден. 

3.000 

2.2. 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 учество 

во финансирање на инвестициона изградба 

Износ на гаранцијата 1,10% тромесечно, мин. Ден. 

3.000 

2.2.2. Гаранција за обезбедување на плаќање Износ на гаранцијата 1,10% тромесечно, мин. Ден. 

3.000 

2.2.3. Супергаранции 

 

Износ на гаранцијата 1,10% тромесечно, мин. Ден. 

3.000  

2.2.4. Чинидбени гаранции:   

 - лицитациони 
 

0,90% тромесечно, мин. Ден. 

3.000 

 - авансни 
Износ на гаранцијата 

1,10% тромесечно, мин. Ден. 

3.000 

 - за добро извршување на работата 
 

1,10% тромесечно, мин. Ден. 

3.000 

2.2.5. Останати Износ на гаранцијата 1,10% тромесечно, мин. Ден. 

3.000 

2.3. Гаранции  обезбедени со инструменти за 

обезбедување (меница) 

  

2.3.1. 
Гаранции за обезбедување на плаќање Износ на гаранцијата 

2,00% тромесечно, мин. Ден. 

3.000 

2.3.2. Чинидбени гаранции:   

 - лицитациони 

Износ на гаранцијата 

1,50% тромесечно, мин. Ден. 

3.000 

 - авансни 2,00% тромесечно, мин. Ден. 

3.000 

 - за добро извршување на работата 2,00% тромесечно, мин. Ден. 

3.000 

2.3.3. Останати Износ на гаранцијата 2,00% тромесечно, мин. Ден. 

3.000 

2.3.4. Супергаранции Износ на гаранцијата 2,00% тромесечно, мин. Ден. 

3.000 

2.4. Манипулативен трошок за обработка при 

одобрување на сите видови на гаранции, освен 

обезбедени со 100% и над 100% депозит 

По одобрено барање Ден. 2000 

2.5. Манипулативен трошок за обработка при Барање Без надомест 
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одобрување на сите видови на гаранции 

обезбедени со 100% и над 100% депозит 

2.6. Измена на условите на издадените гаранции Барање 0,1% од износот мин. Ден. 

2.000 

3 МЕНИЧНО И ЧЕКОВНО РАБОТЕЊЕ   

3.1. Авал на меници   

3.1.1. Обезбедено со депозит  0,30% со еднократна 

пресметка, мин. Ден. 1.500 

3.1.2. Необезбедено  Износ на меници 0,60% со еднократна 

пресметка, мин. Ден. 3.000 

3.2. Продавање на меници 

100  

200 

500   

 

Примерок 

Примерок 

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.. 

 

II ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА    

1. ГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ   
1.1. Уплати во готово Износ Без надомест до 12 часот, 

после 12 часот ден. 20 

1.2. Уплати во готово од правни лица кои немаат 

ТРС во Банката 

Износ 0,5% минимум  ден. 100 

1.3. Уплати во готово кон сметките на Стопанска 

банка а.д. Битола 

Налог Без надомест 

1.4. Уплата во готово  МКД кованици во износ над 

1.000 денари  

 

Износ 1% 

1.5. Исплата во готово 

 

Износ 

 

0,35%  минимум  ден.50  

 

1.6. Исплата во готово од наменски сметки на 

овластени менувачници 

Износ Без надомест 

 

    2. БЕЗГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ    

2.1. Безготовински плаќања во корист на други 

трансакциски сметки 

  

 - во Банката 

 
Налог  Ден. 20 за налози до 10.000 

денари 

Ден. 30 за налози над 10.000 

денари 

 - кон комитенти кои немаат 

трансакциски сметки во Банката преку 

КИБС 

 

Налог  Ден. 35 за налози до 10.000 

денари 

Ден.45 за налози над 10.000 

денари 

 - кон комитенти кои немаат 

трансакциски сметки во Банката преку 

МИПС 

Налог до 12 часот 

Налог после 12 часот 

Ден. 230 

Ден. 250 
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2.2. Безготовински плаќања во корист на други  

трансакциски сметки со користење на Е-банк 

сервисот 

  

 - во Банката 

 
Налог 

 

Ден. 7 за налози до 10.000 

денари 

Ден. 11 за налози над 10.000 

денари 

 - за комитенти кои немаат трансакциски 

сметки во Банката преку КИБС 

 

Налог Ден. 13 за налози до 10.000 

денари 

Ден. 18 за налози над 10.000 

денари 

 - за комитенти кои немаат трансакциски 

сметки во Банката преку МИПС 
Налог Ден. 100 

 

2.3. Обработка на налог ПП53 за плата 

- во банката 

- преку КИБС 

- преку МИПС 

 

Налог 

Налог 

Налог  

 

 Ден. 5 

 Ден. 15 

 Ден. 80 

2.4. Обработка на налог ПП53 за плата  со 

користење на Е-банк сервисот 

  

 -во банката          

 -преку КИБС                                      

 -преку МИПС 

налог                                                           

налог                                                      

налог 

 Ден. 4  

 Ден. 12                                                      

 Ден. 60  

2.5. Водење на ТРС  Без надомест за наменски 

сметки на овластени 

менувачници 

 

 -Со промет 1-300.000 ден. Сметка Ден.150 месечно декурзивно 

-Со промет од 300.001-500.000 ден. Сметка Ден. 300 месечно декурзивно 

-Со промет од 500.001-1.000.000 ден. Сметка Ден. 400 месечно декурзивно 

-Со промет од 1.000.001-3.000.000 ден. Сметка Ден. 600 месечно декурзивно 

-Со промет над 3.000.000 ден. Сметка Ден. 1000 месечно декурзивно 

2.6. Водење сметка за куќен совет Сметка Ден. 100 месечно декурзивно 

2.7. Индиректни учесници во МИПС  Ден.1.000 месечно декурзивно 

2.8. Сервисирање на наменска сметка за прилив по 

договори (ескроу сметка) 

Договор 6.000,00 денари, месечно 

антиципативно 

2.8.1 Провизија за СМС известување  Пакет А 50,00 ден. месечно 

*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. 100 
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4. ЗАТВОРАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКА 

СМЕТКА 

Сметка Ден. 1000 

5. ЗАТВОРАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКА 

СМЕТКА ПО СИЛА НА ЗАКОН 

Сметка Без надоместок 

6. ДРУГИ РАБОТИ НА ПЛАТНИОТ 

ПРОМЕТ 

  

6.1. Испраќање извод по телефакс Страна  Ден.100  

6.2. 

 

Користење исплати по документарни 

акредитиви 

Долговен промет 0,20% 

6.3. Извршување судски одлуки, задолжница  и 

извршни решенија  

Судска одлука, 

задолжница,  решение 

или налог 

Ден. 1.200 +Ден. 50 од 

главница 

Ден. 500 РДТ за физички лица 

6.3.1. Извршување на налог од извршител Налог Ден. 1.200 + Ден. 50 од 

главница 

6.3.2. Поднесено барање за извршување на 

задолжница 

Барање  Ден. 500 

6.3.3. Делумно извршување на решенија  Судска одлука, 

задолжница, решение 

или налог  

Ден. 50 за секоја делумна 

наплата 

6.4. Извршување на акцептен налог Налог  Ден. 1000 

6.5. Издавање преглед за состојбата на сметката по 

денови - картица 

Преглед Ден.300  

6.6. Потврда за солвентност Потврда Ден. 300  

6.7. Печатење на извод Извод Ден. 10  

6.8. Препис на извод од тековна година Извод Ден. 20  

6.9. Препис на извод од мината  година по завршна 

сметка 

Извод Ден. 150  

6.10. Препис на извод од затворена сметка Извод Ден. 500  

6.11. Препис на налог од тековна година Налог Ден. 150  

6.12. Препис на налог од минати година по завршна 

сметка 

Налог Ден. 500  

6.13. Пријава за блокада Налог Ден.250  

6.14. Пријава за деблокада Налог Ден.250  

6.15. Замена на оштетени банкноти (паричници) Вредност на банкнотата 10% мин. Ден. 10  по банкнота 

6.16. Надомест за изгубен клуч од фах клуч Ден. 200 

6.17. Траен налог за пренос на сопствена сметка во 

друга домашна банка 

Налог Ден.20 

6.18. Издавање преглед за состојбата на сметката по 

денови - картица за месечен, тромесечен и 

годишен ДДВ обврзник по клиент-денарска и 

девизна сметка 

Картица по клиент за 

сметки 

Ден. 150 - освен од сметки без 

промет и наменски сметки на 

овластени менувачници, без 

надоместок 

 

6.19. Извештаи по барање на клиент Извештај Ден. 200 по страница 

6.20. Повлекување на налог од КИБС по барање на 

клиент 

Износ по налог  Ден. 100 

7. ЕЛЕКТРОНСКИ ДИГИТАЛНИ 

СЕРТИФИКАТИ* 

  

7.1.  Депоненти на банката   

 Сертификати на КИБС: 

Верба К2 на 2 години 

Верба Про 2 на 2 години 

Верба К2 на 3 години 

Верба Про на 3 години 

 

Сертификат ПКИ токен 

Сертификат ПКИ токен 

Сертификат ПКИ токен 

Сертификат ПКИ токен 

 

Ден. 3.190 

Ден. 3.390 

Ден. 3.920 

Ден. 5.710 

7.2. За сите останати баратели на сертификат   
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 Сертификати на КИБС: 

Верба К2 на 2 години 

Верба Про 2 на 2 години 

Верба К2 на 3 години 

Верба Про на 3 години 

 

Сертификат ПКИ токен 

Сертификат ПКИ токен 

Сертификат ПКИ токен 

Сертификат ПКИ токен 

 

Ден. 3.390 

Ден. 4.360 

Ден. 3.920 

Ден. 5.710 

 Обновен сертификат на КИБС 

Верба К2 на 2 години 

Верба Про 2 на 2 години 

Верба К2 на 3 години 

Верба Про на 3 години 

 

Сертификат ПКИ токен 

Сертификат ПКИ токен 

Сертификат ПКИ токен 

Сертификат ПКИ токен 

 

Ден. 1.850 

Ден. 3.120 

Ден. 2.580 

Ден. 4.370 

7.3. Деблокада на сертификат Сертификат ПКИ токен Ден. 300 

* 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 

1.  Провизии кои се наплатуваат од трговците за ПОС терминали поставени од банката 

1.1. Провизија за користење на ПОС уред ( сопственост 

на УНИ Банка АД Скопје) 
Износ на трансакција  1,50% (мин.2 ден.) 

1.2. Месечен надоместок за користење на ГРПС уред 

(сопственост на УНИ Банка АД Скопје) 
Износ на трансакција 200 ден. 

1.3. Затворање на ПОС Уред ( сопственост на УНИ анка 

Банка АД Скопје) 
Износ на трансакција 1.000,00 ден 

1.4 Извод на трансакции (различно од извод на сметка 

на кој се евинентираат  

трансакциите 

  

1.4.1  до 100 трансакции по продажно место 

/месечно 
 50,00 ден. 

1.4.2 над 100 трансакции по продажно место 

/месечно 
 10,00 ден. 

1.4.3 Дополнително по барање на трговец/ 

продажно место 
 100,00 ден. 

1.5. Промена на параметар на  

ПОС терминал 
 50,00 ден. 

1.6. Решавање на оспорено плаќање   

1.6.1 До 1.000 мкд  6 еур 

1.6.2 Од 1.001-2.00 мкд  10 еур 

1.6.3 Над 2.001 мкд  15 еур 

1.7. Генерирање на VOUCHER – рекламација заради  

Иницијално задолжување 
  1,2 еур 

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

2.1. Подигање на готовина од АТМ (банкомат) без надомест 3% мин. Ден. 300 

2.2. Подигање на готовина од ПОС терминал / 3% мин. Ден. 300 

3. Уреди на други банки   

3.1. Подигање на готовина од АТМ (банкомат) 2% мин. Ден. 100 5% мин. Ден. 500 

3.2. Подигање на готовина од ПОС терминал 2,5% мин.Ден. 200 5% мин. Ден. 500 

4. Останати Провизии   

4.1. Провизија за одобрување кредитен лимит / 2% мин. Ден. 1.000 

4.2. Провизија за обновување на кредитен лимит / 1%  мин. Ден. 1.000 
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4.3. Провизија за зголмување на кредитен лимит 
/ 

2% од зголемувањето 

мин. Ден. 1.000 

4.4. Годишна членарина за издавање основна картичка 

за останатиот период (првата  

година без надомест за сите) 

/ / 

4.5. Годишна членарина за издавање 

дополнителна картичка 
Ден. 2.500 Ден. 2.500 

4.6. Реиздавање на картичка (загубена /  

украдена или уништена) 
Ден. 500 Ден. 500 

4.7. Реиздавање на ПИН 

 код 
Ден. 150 Ден. 150 

4.7.1 Реиздавање на ИТЕН 

 ПИН код 
Ден. 300,00 ден Ден. 300,00 ден 

4.8. Надомест за месечен извештај / Ден. 50 (по пошта) 

4.9. Проверка на состобја 

 на АТМ (банкомат) на Банката 
5,00 ден. 5,00 ден. 

4.9.1 Проверка на состобја 

 на АТМ (банкомат) на Банката 
20,00 ден. 20,00 ден. 

4.10. Следење на трансакции и месечни  

извештаи преку 

 Интернет 

без надомест без надомест 

4.11. Блокирање на картичка - електронски Ден. 150 Ден. 150 

4.12. Деблокада на картичка Ден. 150 Ден. 150 

4.13. Деблокада на ПИН Ден. 150 Ден. 150 

4.14. Трајно блокирање на картичка на стоп листа Ден. 1.000 Ден. 1.000 

4.15. Надомест за 

 неосновано побарување (рекламација) 
Ден. 1.000 Ден. 1.000 

4.16. Промена на параметри на картичка Ден. 150 Ден. 150 

4.17. Надомест за итна  

изработка на картичка 
Ден. 500 Ден. 500 

4.18. Надомест за издавање 

 на потврда на  

барање на корисникот 

Ден. 100 Ден. 100 

4.19. Надомест за откажување на картичка  

(освен за сомнителни и спорни) 
Ден. 200 Ден. 200 

4.20. Надомест за предавање на картичка  

задржана во банкомат 

 

Ден. 100 Ден. 100 

4.21 Надомест за промена на дневен лимит Ден. 200 Ден. 200 

IV ИЗНАЈМУВАЊЕ СЕФОВИ (ПО 

НИВНАТА ГОЛЕМИНА ВО ММ3 ): 

  

 

Ценовник на сефови за правни лица 

 

Ознака Димензии Месечно* Годишно* 

А1 100 х 300 х 500 610 6.710 

А2 150 х 300 х 500 680 7.480 

А3 200 х 300 х 500 760 8.360 

А4 300 х 300 х 500 790 8.690 

А5 600 х 300 х 500 860 9.460 

IV.1 Надоместок за присилно отворање на сеф 

при изгубен клуч за ракување 

Во цената е вклучено 

присилно отворање, 

набавка на нова брава 

Надоместок од 350 ЕУР во 

денарска противвредност по 

дневен среден курс на 
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и монтажа НБРМ на денот на 

присилното отворање  

* Во надоместокот за сеф е вклучен данокот на додадена вредност од 18 %. 

 

V РАБОТИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

ОД ДОМАШНО ПОТЕКЛО 

  

1 Купопродажба на хартии од вредност   

1.1. Во име и за сметка на други лица   

1.1.1 Акции   

 -до 5.000 ден.  

 

 

 

Вредност на акциите 

Ден. 300 

 -од 5.001 до 50.000 ден. Ден. 500 

 -од 50.001 до 2.000.000 ден. 1,0% 

 -од 2.000.001 до 5.000.000 ден. 0,8% 

 -од 5.000.001 до 10.000.000 ден. 0,6% 

 -од 10.000.001 до 200.000.000 ден. 0,5% 

 -од 200.000.001 до 300.000.000 ден. 0,4% 

 -од 300.000.001 до 400.000.000 ден. 0,3% 

 -од 400.000.001 до 500.000.000 ден. 0,2% 

 -над 500.000.001 ден. 0,1% 

1.1.2. Обврзници издадени од Државата Вредност на 

обврзниците 

0,75% 

1.1.3. Блок трансакции   

 -до 10.000.000 ден.  Ден. 50.000 

 -од 10.000.001 до 200.000.000 ден.  0,5% 

 -од 200.000.001 до 300.000.000 ден. Вредност на хартиите од 

вредност 0,4% 

 -од 300.000.001 до 400.000.000 ден.  0,3% 

 -од 400.000.001 до 500.000.000 ден.  0,2% 

 -над 500.000.001 ден.  0,1% 

1.1.4. Резидуали од ПИОМ и надлежен орган  Износ  

1.1.5. Со посредство на странска брокерска куќа  По договор 

1.2. Во свое име, а за сметка на други лица   

1.2.1.  Благајнички записи Дисконтираниот износ 0,1% 

1.2.2. Државни записи Дисконтираниот износ 0,1% мин. Ден. 200 

1.2.3. Државни обврзници   

 ДО 50.000.000,00 ДЕН.  

Од номинален износ 

0,20 % мин. 1.000,00 ден. 

 НАД 50.000.000,00-100.000.000,00 ДЕН. Од номинален износ 0,15 % мин. 5.000,00 ден. 

 НАД 100.000.000,00 ДЕН. Од номинален износ 0,10% мин. 10.000,00 ден. 

2. Покровителски услуги за котација на 

друштвата на Македонската берза 

  

2.1. Подготовка и комплетирање на документација 

за поднесување барање за котација 

Барање Ден. 15.000 плус ДДВ 18% 

2.2. Изработка на проспект за котација   

 -проширена форма  

Проспект 

Ден. 150.000 плус ДДВ 18% 

 -скратена форма  Ден. 70.000 плус ДДВ 18% 

2.3. Подготовка на дизајн и печатење на проспект, 

огласување и дистрибуција 

Проспект Стварни трошоци плус ДДВ 

18% 

2.4. 

 

 

 

Услуги при исполнување на обврската на 

котираното друштво кон Македонската берза 

Барање Ден. 50.000 плус ДДВ 18% 

2.5. Изработка на три примероци на проспект и 

дискета 

Барање Ден. 15.000 плус ДДВ 18% 
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3. Подготовка на емисија на хартии од 

вредност 

  

3.1. Подготовка на документација за одобрение од 

КХВ 

 По договор плус ДДВ 18% 

3.2. Продажба на хартии од вредност  По договор плус ДДВ 18% 

3.3. Гарантирање  По договор плус ДДВ 18% 

4. Отворање и водење старателски сметки 

на нерезиденти 

Уплата и исплата од 

денарска старателска 

сметка 

1% 

5. Услуги при јавна понуда за откуп на 

акции 

  

5.1. Подготовка на барање и документација до КХВ Барање Ден. 50.000 плус ДДВ 18% 

5.2. Изработка на проспект Барање Ден. 100.000 плус ДДВ 18% 

5.3. Реализација номинална вредност на 

откупените акции 

0,3% плус ДДВ 18% 

6. Дополнителни услуги   
6.1. При посредување во склучување на блок 

трансакции 
 По договор плус ДДВ 18% 

6.2. Следење на резидуали од ПИОМ и надлежен 

орган кога за прв пат ќе се појават на берзата 

од хартија од вредност Ден. 10.000 плус ДДВ 18% 

6.3. Ангажирање при купување на резидуали од 

ПИОМ и надлежен орган 
 Ден. 10.000 плус ДДВ 18% 

6.4. Нетрговски пренос на хартии од вредност од 

една на друга сметка 

по сметка Ден. 100 

6.5. Целосно одбиена понуда за купување 

благајнички записи или државни ХОВ 

Хартии од вредност Ден. 200 

    

VI ДРУГИ ДЕНАРСКИ РАБОТИ   
1. Исплата на каматни купони од обврзници Износ на каматен купон По спогодба со издавачот на 

обврзниците 

2. Преземање мерки спрема неуредни должници 

по пат на опомена на должникот и гарантот 

Опомена Мин. Ден. 700 плус стварни 

трошоци 

3. Покренување постапка за наплата по судски 

пат 

Покрената постапка Стварни трошоци 

4. Пресметка на камати кои не се предмет на 

банкарско работење и изработка на 

амортизациони планови за одредени случаи 

Каматна листа Ден. 150 

 

5. Агенциски услуги Договор По договор со корисникот на 

услугите 

6. Преземање на побарувања Дисконтиран износ на 

побарувањето 

5,75% еднократно на 

дисконтираниот износ 

7. Подигање денарска готовина од Банката од 

страна на домашни банки со претходна 

безготовинска уплата на сметката на Банката 

Износ што се подига  0,10% 

8. Упис на средства на штедни книшки во име на 

правно лице давател на аванс за производство 

и откуп на земјоделски производи 

Износ на уписот Без надоместок 

9. Издавање потврди врз основа на евиденција за 

денарско работење на правни лица 

Потврда Ден. 400 

10. Прибавување информации во земјата за 

бонитет на претпријатија и други организации 

по поднесено барање 

Доставени информации Ден. 5.000 по информација 

Б. ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ   

I ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО   
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 Отворање и водење на сметки Сметка Без надоместок 

1 ДОЗНАКИ   

 Пренос на средства на сопствена сметка во 

друга банка во девизи- резиденти правни лица 

Дознака Ден. 600 

1.1. лоро Дознаки од странство (приливи):   

 - До ЕУР 100 По дознака  Ден. 100 

 - Над ЕУР 100 Износ на дознаката 0,10% мин. Ден. 200 

 - Над ЕУР 500.000 Износ на дознака 0,08% 

1.1.1. Дознаки од странски лица во денари:   

 -До 1.000,00 денари Износ на дознаката Без провизија 

 - Над 1.000,00 денари 0,10% од износот, мин. Ден. 

200, максимум Ден. 1.500,00 

1.1.2 Приливи од друга домашна банка   Надоместот пресметан од 

домашната  банка  

1.1.3. Приливи од странство за коминтенти на друга 

домашна банка  

Износ на дознаката 0,10% мин. Ден 200 односно 

по реципорцитет со 

надоместоците што ги 

пресметува домашната банка  

1.1.4. Враќање на нераспределен девизен прилив по 

барање на странска домашна банка  

 15,00 ЕУР од приливот 

1.1.5 Враќање на нераспределен девизен прилив по 

барање на клиент 

 15,00  ЕУР од приливот  

1.2. ностро Дознаки и во странство (одливи):   

1.2.1. Покритие од девизен пазар или кредит   

 ЕУР 1-50.000 Износ на дознаката 0,30% мин. Ден. 400 

 ЕУР 50.001-100.000 Износ на дознаката 0,25%  

 ЕУР 100.001-500.000 Износ на дознаката 0,20%  

 Над ЕУР 500.000 Износ на дознаката 0,17%  

1.2.2. Покритие од девизен депозит   

 До ЕУР 500.000 Износ на дознаката 0,20% мин. Ден. 400 

 Над ЕУР 500.000 Износ на дознаката 0,17%  

1.2.3 Дознаки со назнака ,,странски трошоци на 

товар на налогодавачот ОУР.. 

Износ на дознаката  Согласно тарифна стафка 1,2,1 

и 1,2,2 плус 

  До 2.000,00 ЕУР 900,00 денари 

  Од 2.001,00ЕУР до 

7.000,00ЕУР 

1.200,00 денари 

  Од 7.001,00ЕУР до 

20.000,00ЕУР 

1.800,00 денари 

  Од 20.001,00ЕУР до 

50.000,00ЕУР 

2.400,00 денари 

  Над 50.000,00 ЕУР 3.000,00 денари 

1.2.4 Измени на инструкции и ургенции по дознаки Барање Ден. 600 +фактички трошоци 

од странската банка 

1.2.5 Денарски плаќања во корист на нерезиденти од 

сметката до 10.000 денари 

 Ден. 100 

1.2.6 Денарски плаќања во корист на нерезиденти од 

сметката од 10.001 до 100.000 денари 

Износ на дознаката Ден. 200 

1.2.7 Денарски плаќања во корист на нерезиденти од 

сметката над  100.001 денари 

 0,05% мин. Ден. 500,  

максимум 6000 денари 

1.3. Условни дознаки:   

 - Во странство Износ на дознаката 0,40%, мин. Ден. 500 

 - Од странство Износ на дознаката 0,20%, мин. Ден. 500 

1.4. Дознаки во странство условени со документи Износ на дознаката 0,40%, мин. Ден. 500 

1.5. Измена на инструкции  Барање Ден. 700 

1.6. Трошоци за SWIFT Налог Ден. 400 

Напомена: 
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 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. 

 

 При плаќање преку девизните сметки на НБРМ покрај надоместоците од оваа тарифна ставка за работите на 

трансферот преку сметките на НБРМ се наплатуваат стварните трошоци, односно надоместок според 

важечката тарифа на НБРМ. 

 При лоро дознаки со клаузула “OUR” од корисникот не се наплаќа надоместок од тарифните ставки 1.1.1. и 

1.1.2. и 1.1.3. Во тој случај, надоместок во висина од 0,10% минимум ЕУР 5 се бара од странската банка 

директно.  

 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% 

2 ДОКУМЕНТАРНИ НАПЛАТИ 

(ИНКАСО) И НАПЛАТИ ПО МЕНИЦИ 

И ЧЕКОВИ 

   

2.1. Документарни наплати со плаќање/акцепт 

(лоро и ностро инкасо) 

Износ на наплата 0,26%, мин. Ден. 500 

2.2. Врачување на документи без плаќање, враќање 

документи и сл. 

По пратка Ден. 500 

2.3. Обезбедување акцепти по меници Акцепти 0,26%, мин. Ден. 500 

2.4. Наплата на меници без протест Износ на меница 0,26%, мин. Ден. 500 

2.5. Лоро наплата по извршен протест на меници  Износ на наплатата 0,62%, мин. Ден. 1.000 

2.6. Откуп на лоро гарантирани чекови Износ на чекот 2,26%, мин. Ден. 1.000 

2.7. Инкасо на чекови и други хартии од вредност  Износ на чекот 1,5%, мин. Ден. 2000 при 

прием на чекот 

2.8. Измена на наплата 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. 

3. ДОКУМЕНТАРНИ АКРЕДИТИВИ   

3.1. Увозни (ностро) акредитиви   
3.1.1. Отворање акредитиви со полагање на парично 

покритие: 

   

 - До ЕУР 1.000.000  0,30% тромесечно, мин. Ден. 

1.000, а 50% пониска за 

второто и секое наредно 
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тромесечие 

 - Над ЕУР 1.000.000 Износ на акредитивот 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  0,40% тромесечно, мин. 

Ден. 1.000, а 50% пониска 

за второто и секое наредно 

тромесечие, плус 0,4% 

еднократен надоместок 

 - Над ЕУР 1.000.000 Износ на акредитивот 0,20% тромесечно, а 50% 

пониска за второто и секое 

наредно тромесечие, плус 

0,4% еднократен 

надоместок 

    3.1.3. Отворање акредитиви со одложено 

положување на покритие: 

  

 - До ЕУР 1.000.000 Износ на акредитивот 1,2% тромесечно, мин. Ден. 

2.000 плус 0,4% еднократен 

надоместок 

 - Над ЕУР 1.000.000 Износ на акредитивот 1% тромесечно, мин. Ден. 

2.000 плус 0,4% еднократен 

надоместок 

3.1.4. Измена (модификација) по акредитиви 

вклучувајќи пренос и анулирање и издавање на 

рамбурсно овластување 

Барање Ден. 1.000 

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 Износ на акредитивот  0,50% тромесечно, мин. 

Ден. 1.000 

 - Над ЕУР 1.000.000  0,34% тромесечно 

3.1.5.2. За акредитиви обезбедени со рамковен кредит 

во Банката 

   

 - До ЕУР 1.000.000 Износ на акредитивот 1% тромесечно, мин. Ден. 

1.000 

 - Над ЕУР 1.000.000  0,66% тромесечно 

3.1.6. Конфирмација на акредитиви со одложено 

положување на покритие со девизно 

ангажирање на Банката во странство 

Износ на акредитивот 1,50% тромесечно 

3.1.7. Преземање, преглед и исплата на документи 

(хонорирање на акредитиви) 

Вредност на документот 0,30%, мин. Ден. 1.000 

3.1.8. Сторнирање на акредитив или искнижување на 

неискористен акредитив 

 Ден. 1.000 

Напомена: 
 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. 

 

 

3.2. Извозни (лоро) акредитиви   
3.2.1. Предавизирање (преавизо) Барање Ден. 1.000 

3.2.2. Нотификација-авизирање на корисникот Износ на акредитивот 0,10%, мин. Ден. 1.000 
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максимум Ден. 10.000 

3.2.3. Конфирмација без покритие од странство:    

 - До ЕУР 1.000.000  

Износ на акредитивот 

1,85% тромесечно, мин. Ден. 

1.800 

 - Над ЕУР 1.000.000  0,77% тромесечно  

3.2.4. Конфирмација со покритие од странство: Износ на акредитивот  0,20% тромесечно, мин. Ден. 

1.500  

3.2.5. Пренос на акредитиви Износ на акредитивот 0,20%, мин. Ден. 1.000 

3.2.6. Измена по акредитив (вклучувајќи и 

анулирање) 

Барање Ден. 1.000 

3.2.7. Преземање и обработка на документи Износ на документите 0,20%, мин. Ден. 1.000 

3.2.8. Негоцирање на документи Износ на документите 1%, мин. Ден. 4.000 

3.2.9. Обработка на прилив по лоро акредитиви Износ на приливот 0,10%, мин. Ден. 1.000 

3.2.10. Откуп на лоро акредитив Износ на акредитивот По договор 

3.2.11. Консалтинг услуги Услуга По договор 

3.2.12. Сторнирање на акредитив или искнижување на 

неискористен акредитив 

 Ден. 1.000 

4 ИСТРАГИ И РЕКЛАМАЦИИ Барање 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 КРЕДИТНО ГАРАНЦИСКО РАБОТЕЊЕ   

1 КРЕДИТНО РАБОТЕЊЕ   
1.1. Девизни кредити и кредити со девизна 

клаузула од странски кредити, кредитни линии 

од странство и кредити од сопствени средства 

на Банката 

  

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 

инвестициони девизни кредити и 

инвестициони кредити со девизна клаузула 

Износ на одобрениот 

кредит во денарска 

противвредност по 

среден курс на НБРМ кој 

важи на денот на 

пресметката 

15% еднократно, максимум 

Ден. 300.000 во противвредост 

на девизи 

1.1.3. Одобрени, а неискористени средства по 

девизни подзаеми и подзаеми со девизна 

клаузула од странски кредити и кредитни 

линии од странство 

 Провизии за ангажирање на 

средства и други трошоци 

предвидени во склучените 

рамковни договори на Банката 

по тие кредити и кредитни 

линии 

1.1.4. Ревизии и рецензии на проекти извршени од 

домашни и странски фирми 

Извршена ревизија и 

рецензија 

Стварни трошоци вклучувајќи 

ги трошоците на Банката 

1.1.5. Манипулативен трошок за обработка при 

одобрување на краткорочни, долгорочни, 

рамковни кредити и гаранции (освен 

инвестициони кредити и сите видови на 

По одобрено барање Ден. 2.000 
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гаранции обезбедени со 100% депозит) 

1.1.6. Провизија за одобрување на краткорочни, 

рамковни револвинг кредити и долгорочни 

кредити обезбедени со хипотека на недвижен 

имот или залог на  подвижни предмети 

Одобрен износ 0,5% еднократно (минимум 

3.000 денари – максимум 

180.000 денари) за 

краткорочни изложености 

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% 

Одобрен износ 0,3% (мин.3.000,00 – макс. 

50.000,00 ден) 

 

1.1.8. Провизија за неискористен дел од одобрен 

рамковен револвинг кредит 

Неискористен дел од 

кредит 

1% годишно 

1.1.9. Провизија за одобрување на кредити 

обезбедени со меница, жиранти, залог на 

побарувања 

Одобрен 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 

1.1.10. Конверзија на долгот Износ на долгот 1,5% годишно 

1.1.11. Провизија за продолжување на рокот на 

достасување на сите видови кредити 

Пролонгираниот износ 1,50% еднократно минимум 

Ден.3.000 максимум 

Ден.500.000 во 

противвредност на девизи 

1.1.12. Провизија за продолжување на рокот на 

достасување на сите видови кредити 

обезбедени со над 100% депозит 

Пролонгиран износ 0,5% еднократно минимум 

Ден. 3.000, максимум Ден. 

50.000 

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) 

Износ 1% еднократно, минимум 

3.000 денари максимум 

180.000 денари 

1.1.14. Манипулативен трошок за реструктуирање на 

кредити 

 1% еднократно, минимум Ден. 

3.000, максимум Ден. 500.000 

1.1.15. Провизија за предвремено вратен долгорочен 

кредит 

Износ на кредитот 

предвремено вратен 

 

- 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  

1.1.16. Провизија за предвремено вратени кредити 

обезбедени со над 100% депозит 

Износ Без надомест 
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1.1.17. Провизија за предвремена делумна или целосна 

наплата на кредити во постапка за присилна 

наплата 

Износ 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 

1.1.19 Преземање на мерки против неуредни 

должници по пат на опомена на должникот 

(освен за изложености обезбедени со над 100% 

парично покритие) 

 

 

 

 

Преземање на мерки против неуредни 

должници по пат на опомена на должникот 

(освен за изложености обезбедени со над 100% 

парично покритие) 

 

 

 

 

Преземање на мерки против неуредни 

должници по пат на опомена на должникот 

(освен за изложености обезбедени со над 100% 

парично покритие)  

 

 

 

 

 

Преземање на мерки против неуредни 

должници по пат на опомена на должникот 

(освен за изложености обезбедени со над 100% 

парично покритие) 

1-ва Опомена (од 20 

дена доцнење) 

 

 

 

 

 

 

 

2-ва Опомена(над 30 

дена доцнење) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-та Опомена(над 45 

дена доцнење) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-та Опомена(над 60 

дена доцнење) 

 

 300 денари 

 

 

 

 

 

кредити до 1.000.000 денари – 

1.000 денари 

од 1.000.001-2.000.000 денари 

–2.000 денари 

од 2.000.000 -3.000.000 денари 

–3.000 денари 

од 3.000,001-5.000.000 денари 

–4.000 денари 

над 5.000.001 денари - 6.000 

денари 

 

кредити до 1.000.000,00 денари 

–5.000 денари 

од 1.000.001-2.000.000 денари 

–10.000 денари 

од 2.000.001-3.000.000 денари 

–15.000 денари 

од 3.000.001-5.000.000денари –

20.000 денари 

над 5.000.001 денари - 30.000 

денари 

 

кредити до 1.000.000 денари – 

7.500 денари 

од 1.000.001-2.000.000 денари 

–15.000 денари 

од 2.000.001 -3.000.000 денари 

–22.500 денари 

од 3.000.001-5.000.000 денари 

–30.000 денари 

над 5.000.001 денари  - 45.000 

денари 

 

1.1.20 Провизија за доцнење над 61 ден Постоечко недоспеано 

салдо на кредитна 

партија  

2% еднократно месечно 

1.1.21 Провизија за промена на категорија од Б во В 

кредитна категорија 

Постоечко недоспеано 

салдо на кредитна 

партија 

2% еднократно месечно 
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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. Издавање гаранции од сите видови со парично 

покритие 

  

2.1.1.1. Гаранција обезбедена со парично покритие без 

камата 
Износ на гаранцијата 

0,20 % тромесечно, мин. Ден. 

1.500 

2.1.1.2. Гаранција обезбедена со парично покритие со 

камата 
Износ на гаранцијата 

0,30% тромесечно , мин Ден. 

2.000 

2.1.2. 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 0,90% тромесечно, мин. Ден. 

2.000 

2.1.2.2. Чинидбени гаранции:    

 - лицитациони Износ на гаранцијата 0,90% тромесечно, мин. Ден. 

2.000 

 - авансни Износ на гаранцијата 1% тромесечно, мин. Ден. 

2.000  

 - за добро извршување на работата Износ на гаранцијата 1% тромесечно, мин. Ден. 

2.000 

2.1.2.3. Останати гаранции Износ на гаранцијата 1% тромесечно, мин. Ден. 

2.000 

2.1.3. Гаранции  обезбедени со инструменти за 

обезбедување (меница ) 

  

2.1.3.1. Гаранции за обезбедување на плаќање Износ на гаранцијата 1,8% тромесечно, мин. Ден. 

3.000 

2.1.3.2. Чинидбени гаранции:   

 -лицитациони Износ на гаранцијата 1,6% тромесечно,  

мин. Ден. 3.000 

 - авансни Износ на гаранцијата 1,8% тромесечно,  

мин. Ден. 3.000 

 - за добро извршување на работата Износ на гаранцијата 1,8% тромесечно,  

мин. Ден. 3.000 

2.1.3.3. Останати гаранции Износ на гаранцијата 1,8% тромесечно, 

мин. Ден. 3.000 

2.1.4. Издавање гаранции за странски лица со 

парично покритие 

Износ на гаранцијата 0,30%, тромесечно, 

провизијата се пресметува и 

наплатува во девизи мин. ЕУР 

500  

2.1.5. Издавање супергаранции со обезбедени 

инструменти за обезбедување 

Износ на гаранцијата 0,90%, тромесечно мин. Ден. 

3.000 

2.1.6. Манипулативен трошок за обработка при 

одобрување на сите видови на гаранции, освен 

обезбедени со 100% и над 100% депозит  

По одобрено барање Ден. 2.000 

2.1.7. Манипулативен трошок за обработка при 

одобрување на сите видови на 

гаранции,обезбедени со 100% и над 100% 

депозит 

Барање Без надомест 

2.1.8. Измена на условите на сите видови гаранции Барање за измена 0,1% од износот мин. Ден. 

2.000 

Напомена: 
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 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 0,10% (Мин. Ден. 1.000, макс. 

Ден. 12.000 ) 

2.2.2. Барање за наплата од банка гарант Барање Ден. 3.000 

2.2.3. Конфирмација  Согласно  тарифата за 

надоместоци на странски 

банки 

2.2.4. Измена на услови на гаранцијата Барање Ден. 1.000 

2.2.5. Преземање на документи  Износ на гаранцијата 0,20%, мин. Ден. 1.000 

2.2.6. Обработка на прилив по гаранции Износ на гаранцијата 0,11% мин. Ден. 400 

III ДЕВИЗНО-ВАЛУТНА ЛИКВИДАТУРА    

    

1. Откуп, преземање и исплата на валута   
1.1. Откуп на ефективни валути  Без надоместок 

1.2. Уплата на ефективни валути на девизна сметка 

на овластени менувачници 
 

Без надоместок 

1.3. Преземање ефективни валути од консигнатори 

и трговија ослободени од плаќање на царина 

Денарска 

противвредност на 

валутите 

 

0,50%, мин. Ден. 1.000 

1.4. Преземање ефектива од слободни царински 

продавници 

Денарска 

противвредност на 

валутите 

0,50%, мин. Ден. 1.000 

1.5. Преземање ефектива од претпријатија по 

одобрение на НБРМ 

Денарска 

противвредност на 

валутите 

0,35%, мин. Ден. 300 

1.6. Уплата на ефективни валути од физички лица 

за плаќање во корист на консигнатори и 

претпријатија 

Денарска 

противвредност на 

валутите 

0,50%, мин. Ден. 1.000 

1.7. Исплата на ефектива за службен пат и за 

експлоатациони трошоци на товар на девизна 

сметка на правни лица 

Денарска 

противвредност на 

валутите 

0,35%, мин. Ден. 200 

1.8. Исплата на ефективни валути од девизна 

сметка на овластени менувачници 

Денарска 

противвредност на 

валутите 

0,20%, 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. 300 

3. Враќање на ефективни валути по службено 

патување 
  

 - до ЕУР 30  Ден. противвред. на 

валутите 

Ден. 100 

 - над ЕУР 30  Ден. 300 

4. Набавка и отпремување на ефективни странски 

пари за други банки: 
  

4.1. Набавка на ефективни странски пари за други 

банки 

Денарска 

противвредност на 

ефективата 

Стварни трошоци плус 0,20% 

од денарска противвред. по 

курс што Банката го 

применува на денот на 

пресметката 
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4.2.  Отпремување на ефективни странски пари на 

други банки 

Денарска 

противвредност на 

ефективата 

Стварни трошоци плус 0,20% 

од денарска противвредност по 

курс што Банката го 

применува на денот на 

пресметката 

5. Девизни и денарски сметки на 

нерезиденти: 

   

5.1. Отворање и водење на сметки  Сметка Без надоместок 

5.2. Уплата во ефективни странски валути Износ во валута 0,40%, мин. ЕУР 8 денарска 

противвредност 

5.3. Лоро Дознаки од странство (приливи):   

 - До ЕУР 100 Износ на дознаката Мин. ЕУР 2 во денарска 

противвредност 

 - Над ЕУР 100 Износ на дознаката 0,10% мин. ЕУР 8 во денарска 

противвредност 

 - Над ЕУР 500.000  0,08% 

5.3.1 Приливи во денари:   

 -До 1.000,00 денари Износ на дознаката Без провизија 

 -Над 1.000,00 денари Износ на дознаката 0,10% од износот,мин.Ден.200, 

максимум Ден.1.500,00 

5.3.2. Приливи од друга домашна банка   Надомест пресметан од 

домашната банка 

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 8 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 2.000,00 ЕУР 15,00 ЕУР 

  Од 2.001,00ЕУР до 

7.000,00ЕУР 

20,00 ЕУР 

  Од 7.001,00ЕУР до 

20.000,00ЕУР 

30,00 ЕУР 

  Од 20.001,00ЕУР до 

50.000,00ЕУР 

40,00 ЕУР 

  Над 50.000,00 ЕУР 70,00 ЕУР 

5.4.2 Денарски плаќања од сметката до 100.000,00 

денари 

  

 -Интерно Налог Ден.30,00 

 -Преку КИБС Налог Ден.50,00 

 -Преку МИПС до 12:00 Налог Ден.110,00 

 -Преку МИПС после  12:00 Налог Ден..200,00 

5.4.3 Денарски плаќања од сметка над 100.000,00 

денари 

Износ на дознаката 0,15% мин.Ден.500,00 

5.5. Измени на инструкции и ургенции  Барање ЕУР 10 , + 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 0,30%, мин. Ден. 500 

 - Во девизи Ден. противвред. на 0,35%, мин. ЕУР 8 во денарска 
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девизите противвредност 

5.8. Пренос на друга нерезидентна сметка:   

 - Во денари Износ на дознаката Ден. 200 

 - Во девизи  0,15% мин. ЕУР 3 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 

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 

Износ на писмо или 

акредитив 

1,20%, мин. Ден. 1.000 

6.2. Анулирање на чекови и кредитни писма Број на чекови, кредитни 

писма 

Ден. 300 по инструмент 

6.3. Откуп на чекови и исплата на кредитни писма 

и лични акредитиви издадени од странски 

банки во конвертибилни валути 

  

6.3.1. Исплата во денари по куповен курс за чекови 

на денот на откупот 

Износ во денари 2,25%, мин. Ден. 300 

6.3.2. Одобрување на сметка на  домашни правни 

лица: 

  

 - чекови влечени на Стопанска банка а.д. 

Битола 

По чек Ден. 100 

 - чекови влечени на други банки Износ во денари по курс 

на денот на пресметката 

2,25%, мин. Ден. 500 

6.4. Наплата на банкноти, чекови и други хартии од 

вредност 

Износ во денари 2,25%, мин. Ден. 500 

6.5. Исплата на денарски чекови и денарски 

кредитни писма издадени од странски банки 

Износ во денари 2,25%, мин. Ден. 500 

6.6. Откуп и исплата на еднообразни еурочекови Чек Мин. Ден. 100 

6.7. Исплата на денарски чекови издадени од 

НБРМ и други банки 

Чек Мин. Ден. 100 

6.8. Преземање чекови од слободни царински 

продавници и зони: 

   

 - Од комитенти Ден. противвред. 1,20%, мин. Ден. 500 

 - Од останати претпријатија Ден. противвред. 2,25%, мин. Ден. 500 

6.9. Издавање ностро чекови по налог на правни 

лица 

Износ на чек 0,80%, мин. Ден. 4000 

7. Посредување на девизен пазар во име и 

за сметка на други правни лица-со 

овластување 

Денарска 

противвредност на 

заклучницата 

0,20%, мин. Ден. 400 

 

Напомена: 

 За тарифните ставки 5.3.1. и 5.3.2. важи истата напомена што се однесува за тарифните ставки 1.1.1. 

и 1.1.2. од делот I  ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО, поддел 1 ДОЗНАКИ 

 

IV ДРУГИ ДЕВИЗНИ РАБОТИ   
1. Прибавување информации од странство и 

давање информации во странство по поднесено 

Информација Стварни трошоци на Банката и 

странската банка, мин. Ден. 
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барање 5.000 плус ДДВ 18% 

2. Преведување од странски јазик и обратно По страна По важечка тарифа на 

здружението на научни и 

стручни преведувачи плус 

ДДВ 18% 

3. Изработка на преписи, изводи, картици, 

микрофилмски изводи, документи, праќање на 

документи по факс и сл. 

Документ Ден. 400 по страна 

4. Издавање потврди врз основа евиденциите за 

девизното работење на правните лица 

Потврда Ден. 400  

5. Издавање преглед за состојбата на сметката по 

денови-картици за месечен, тромесечен и 

годишен ДДВ обврзник 

Картица Без надоместок 

 

6. Водење контокорентна сметка и манипулација 

и обработка на документи по долгорочна 

производна кооперација1) 

Износ на документите 0,17% еднократно од износот 

на увозниот односно на 

извозниот документ, мин. Ден. 

1.000 

7. 

 

 

 

 

Утврдување на бонитет на домашна фирма за 

потребите на странска фирма или странска 

банка по барање на домашна фирма, странска 

фирма или странска банка 

По барање До Ден. 10.000 плус ДДВ 18% 

8. Провизија за необезбедени девизни средства по 

чинидбени гаранции по кои Банката извршила 

плаќање 

Износ на гаранцијата 0,30% 

9. Издавање на бонитет за странски фирми врз 

основа на податоците добиени од странската 

банка по барање на домашна фирма 

По барање Според тарифата на странската 

банка зголемено за стварните 

трошоци на Банката мин Ден. 

5.000 

10. Шифрирање и дешифрирање на телеграфски 

пораки за сметка на други банки во Република 

Македонија 

 Ден. 500 плус ДДВ 18% 

11. Известување до Народна банка  за кредити 

од/кон нерезиденти во име и за сметка на 

правно лице со овластувење 

Документ Ден. 2.000,00 

 

 

   V.       ОСТАНАТИ РАБОТИ И НАДОМЕСТОЦИ 

 
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 

                                                           
1 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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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. 

 

Отстапки и овластувања за вршење на отстапки во тарифите и надоместоците  

 

Раководител До 10% 

Директор на Сектор за работа со правни лица До 20% 

Надлежен член на Управен одбор за Сектор за работа со правни 

лица 

До 30% 

Со мнозинство на членовите на Управен Одбор Сите останати отстапки 

 

За отстапките согласно овластувањата дадени во табелите погоре доволно е 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.  

 

Се задолжува Службата за управување со ликвидност и АЛМ да врши нејзино ажурирање и 

доставување до службите на Банката.  

 

Оваа одлука стапува на сила од денот на донесувањето. 

 

Со донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката за тарифи и надоместоци на услуги 

кои ги нуди Стопанска банла а.д. Битола УО бр.02-3592/1/II.1-15 од 22.02.2017 година. 

 

 

  

УО бр.02- 11792/1/II-19                                                                                                                                                                                             

                                                                                   
 Битола, .08.06.2017 година                                   

 


