
Б. ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ   

I ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО 

СТРАНСТВО 
  

 Проверка на документација при 

отворање и ажурирање на сметки 
Сметка 300,00 денари 

 Отворање и водење на сметки 

 

Водење на сметки со промет на 

девизната сметка во тековниот 

месец 

 

Водење на сметки без промет на 

девизната сметка во тековниот 

месец 

Сметка 

 

Сметка 

 

 

Сметка  

Без надоместок 

 

Ден. 50,00 месечно, со наплата од денарската 

сметка  

 

Без надоместок 

1 ДОЗНАКИ   

 Пренос на средства на сопствена 

сметка во друга банка во девизи- 

резиденти правни лица 

Дознака 0,3% мин. 600 ден. 

1.1. 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. 3,000,00 

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  

1.1.6 Следење на статус на лоро дознаки Барање 200 ден. 

1.2. ностро Дознаки и во странство 

(одливи): 
Износ на дознаката: 0,30% мин. Ден 500 

1.2.1 Дознаки со назнака ,,странски 

трошоци на товар на налогодавачот 

ОУР. 

Согласно тарифна 

стафка 1.2 плус за ЕУР, 

УСД и ЦАД 

Согласно тарифна стафка 1.2 плус за сите 

останати валути  

 до EUR 7000 до EUR 7000 2000ден. 

 од EUR 7001 до EUR 20000 од EUR 7001 до EUR 

20000 

2600ден. 

 од EUR 20001 до EUR 50000 од EUR 20001 до EUR 

50000 

4000ден. 

 над EUR 50001 над EUR 50001 5500ден. 

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 

Износ на дознаката Ден. 200 



до 100.000 денари 

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 и ургенции 

по дознаки, следење на статус на 

извршување на дознаки 

Барање 1000 ден. + фактички трошоци од странската 

банка 

1.6. Трошоци за SWIFT Налог Ден. 400 

1.7 Затворање на девизна сметка по 

барање на клиент 

 Ден.1.000 

1.8 Дознаки кои не може да се 

процесираат автоматски (non STP) 

(дознаки за кои не може да се 

обезбеди IBAN, SWIFT и сл.) 

Дознака Согласно тарифна ставка 1.2 и 1.2.1 плус 

600ден. 

III ДЕВИЗНО-ВАЛУТНА 

ЛИКВИДАТУРА 

   

    

1. Откуп, преземање и исплата на 

валута 

  

1.5. Преземање ефектива од 

претпријатија по одобрение на 

НБРМ 

Денарска 

противвредност на 

валутите 

0,40%, мин. Ден. 500 

1.7. Исплата на ефектива за службен 

пат и за експлоатациони трошоци 

на товар на девизна сметка на 

правни лица 

Денарска 

противвредност на 

валутите 

0,50%, 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. 300 

3. Враќање на ефективни валути по 

службено патување 
  

 - до ЕУР 30  Ден. противвред. на 

валутите 

Ден. 100 

 - над ЕУР 30  Ден. 300 

IV 

ДРУГИ ДЕВИЗНИ РАБОТИ   

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  



 

 


