
ШПАРКАСЕ БАНКА  А.Д СКОПЈЕ 

Одлука за надоместоци – Правни  Лица
Со важност од 04.11.2022

ШПАРКАСЕ БАНКА  А.Д Скопје, Ул. Васил Иљоски  бр 14, 1000 Скопје, Република Северна 

Македонија

Тел: +389 2 3200 500, Факс:+389 2 3200 515  E-mail: contact@sparkasse.mk  web: 

www.sparkasse.mk  SWIFT INSBMK22





I

Реден 

број
Вид на услуга

1 Отворање на трансакциска сметка 

2 Итно отворање на трансакциска сметка (истиот ден)

3 За МСП клиенти корисници 

на пакет за правни лица

3.1 од 1 до 100.000 МКД 300 МКД 0 МКД

3.2 од 100.001 МКД до 500.000 МКД 450 МКД 150 МКД

3.3 од 500.001 МКД до 1.000.000 МКД 900 МКД 650 МКД

3.4 Над 1.000.001 МКД 1.400 МКД 1.100 МКД

4 Провизија за водење на девизна сметка ( месечно)

5

5.1
Затворање на сметка по барање на клиент (се наплаќа за затворање на 

сметка, освен за затворањето на последна сметка по барање на клиент)

5.2 Затварање на последна сметка по барање на клиент

5.3 Затворање на сметка (последна или другa сметка) по судски налог

6 Печатење на изводи за затворена сметка

7 Креирање на извод

8 Подигнување на извод на шалтер 

9 Препис на извод од тековна година(до предавање на завршна сметка)

10
Издавање на дупликат извод за минати години по предавање на завршна 

сметка

11 Корекција на извод 

12 Издавање на потврди по барање на клиент

13
Електронски доставен преглед за Управа за јавни приходи (кој системски 

се наплаќа од сметката на правното лице)

14

Провизија за доставување на податоци на нотари во врска со девизни 

депозити, денарски депозити, трансакциски сметки и сл. (За нотари со 

сметка и без сметка во Банката)

15

Провизија за доставување на податоци на извршители  во врска со 

девизни депозити, денарски депозити, трансакциски сметки и сл. (за 

извршители со сметка во Банката)

16

Провизија за доставување на податоци на извршители во врска со 

девизни депозити, денарски депозити, трансакциски сметки и сл.           (за 

извршители  без сметка во Банката)

17
Извршување на одлуки од УЈП и други надлежни органи и извршување по 

задолжница

18 Извршување на решенија за присилна наплата

18.1 Делумно извршување на решение за присилна наплата

19 Извршување на судски одлуки и налози за извршител

20 Издавање на копија од Решение за присилна наплата

21 Пресметка на камата по барање на клиент (Каматна листа)

22 Пресметка на камата по извршна Одлука и извршување задолжница

23 Блокада на сметка

24 Деблокада на сметка

25 Исправка по блокада / Деблокада на сметка

26
Повлекување на налог од КИБС по барање на имател на сметка до 14:00 

часот

27 Препис на налог

28
Поднесување на задолжница за наплата                                   *надоместокот 

за поднесување се наплаќа од доверителот, подносител на задолжница

29
Повлекување на задолжница од страна на доверителот                                                                                    

*надоместокот за повлекување се наплаќа од доверителот

30
Изработка на потврда на инфромации за физички и правни лица по 

барање доставено од надворешни институции

31

Издавање на тековна состојба од Централен Регистар на клиент за 

интерни потреби на Банката  преку сервис 500 на барање на клиент - По 

тековна состојба

250 МКД по ставка

200 МКД по ставка

До 100 податоци по ЕДБ од поднесеното барање - 300 МКД               

Над 101 податок по ЕДБ - 600 МКД

150 МКД

150 МКД

400 МКД по задолжница

300 мкд по задолжница

20 МКД

20 МКД

150 МКД

50 МКД по ставка

500 МКД

150 МКД

300 МКД (Со вклучен ДДВ)

500 МКД (Со вклучен ДДВ)

500 МКД

Без надомест

1.000 МКД (Со вклучен ДДВ)

1.200 МКД

Редовна постапка: 1.200 МКД по решение                                                  

Итна постапка: 2.000 МКД по решение
400 МКД

Тековна година – 100 МКД по решение                                         

Минати години – 200 МКД по решение

1200 МКД по решение

300 МКД

15 МКД

500 МКД

Висина на надоместок

Надоместоци за правни лица
Трансакциски сметки на правни лица

Без надомест

500 МКД

Одржување на сметка врз основа на месечен обрт*

* Месечниот обрт на сметка вклучува приливи и одливи од сметката 

Затварање на сметка 

500 МКД

1.000 МКД 

150 МКД по сметка

Без надомест

1.000 МКД 



II

Реден 

број
Вид на услуга Висина на надоместок

1

1.1 Уплата на готовина на сметките отворени во Шпаркасе Банка  АД Скопје

До 12:00 часот - Надоместок 0,06% од износот на налогот                                                                                                                                                                                                                 

Минимум 20 МКД                                                                                                                                                                                                                                                                                   

По 12:00 часот - Надоместок 0,07% од износот на налогот     минимум 30 

МКД

1.2
Исплата на готовина од сметката на правните лица - депоненти на Шпаркасе 

Банка  АД Скопје
0,60% од износот на исплата  Минимум 100 МКД                                      

2

2.1 Интерен клиринг - трансфер во рамките на Шпаркасе Банка  АД Скопје

Хартиени налози -37 мкд 

електронски налози -12 мкд

2.2 Налози за КИБС - редовни плаќања 

50 мкд хартиен налог

25 мкд електронски налог

2.3 Налози за МИПС - итни плаќања 

До 2.500.000 МКД - 255 МКД по налог хартиен                                                                                                                                                                                                                                                                   

0,01% за налози над 2.500.000 МКД                                                             

(минимум 255 МКД, максимум 700 МКД)                                                                                                                                                                                             

155 МКД по налог електронски                           

2.4

2.4.1 Интерни налози
 5 МКД хартиен налог                                                                                                    

0 МКД електронски налог

2.4.2 МИПС
 85 МКД хартиен налог                                                                                                 

65 МКД електронски налог

2.4.3 КИБС
 20 МКД хартиен налог                                                                                                

18 МКД електронски налог

3
Извршување на услуги во платен промет од сметки за менувачко 

работење
Без надомест

Исплата на плата 

Надоместоци за правни лица
Платен промет во земјата

Готовински платен промет

Безготовински платен промет



III

1 Отворање девизна сметка

2
Пренос на средства на сопствена сметка во друга банка во 

девизи - резиденти правни лица

3 SWIFT / надоместоци (по порака)-за девизни дознаки

4 Дознаки

4.1
Плаќање на дознаки во страство со покритие од девизен

пазар и/или сопствени средства (опција SHA, BEN)

4.2

5 Испраќање на хартиени изводи по пошта

6 Дополнителна повизија за дознака OUR

7 MT 940, MT 942

8 Прием на налози МТ 101, МТ 300, SCORE/xml  преку SWIFT

9 Активација на прием на MT 101 преку SWIFT

10
Пакет услуг: MT 940, MT 942 и прием на налози MT 101, MT 

300 ,SCORE/xml преку SWIFT

11

Електронски доставен преглед за УЈП за поврат на 

ДДВ(системски се наплатува од денарската сметка на 

правното лица) 

12 Пополнување на налог 1450 од страна на Банката 

13 Девизни приливи

14

14.1

Intra Group Payments (Дознаки) се  девизни трансфери кон 

Групацијата во сите валути вклучувајќи и ЕУР со D+1 и D+2 

процесирање и опција OUR.

Висината на провизијата која се нуди на клиентите за Intra Group 

Payments е идентична како за дознаки надвор од Групација со 

опцијата SHA, односно се наплатува само провизијата за Банката.

14.2
Intra Group Payments - Приливи

За девизен прилив со опција OUR во рамки на Групацијата не се 

наплаќаат OUR трошоци од клиентите.

Држава Назив на Банка 
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen 

Erste Group Bank AG 

Bosnia und Herzegovina Sparkasse Bank BiH 

Czech Republic Ceská sporitelna 

Croatia Erste Bank Croatia 

Hungary Erste Bank Hungary

Macedonia Sparkasse Bank Makedonija 

Moldova Banca Comerciala Romana Chisinau 

Montenegro Erste Bank AD Podgorica 

Romania BANCA COMERCIALA ROMÂNA 

Serbia Erste Bank Serbia 

Slovakia Slovenská sporitelna

Slovenia Banka Sparkasse d.d

15
Провизија за нераспределен девизен прилив по предвиден 

законски рок –

18
Барање на податоци (архивирани) за минати години по 

писмено барање од клиентот

19

Austria 

Вид на услуга

0,30% минимум 600 МКД за хартиени налози                                                    

0,20% минимум 600 МКД за електронски налози

INSBMK22 

0,12% минимум 500 МКД

200 МКД по порака

150 МКД по девизна сметка

0,30%  минимум  600 МКД  хартиени налози  

0,20%  минимум  600 МКД за електронски налози

Банки членки на GPF во рамки на Steiermärkishe Sparkasse и Erste Групацијата за кои важат Intra Group плаќањата 

SWIFT BIC Code 

200 МКД

Intra Group Payments се девизни трансфери од и кон Групацијата

Без надомест

17

Надоместоци за правни лица
Платен промет со странство

Без надомест

0,12% минимум 500 МКД

400 МКД

Висина на надоместок

1.500 МКД месечно по сметка

3.000 МКД еднократно

6.000 МКД месечно со вклучени 5 сметки

Измени, отповикувањa, рекламации и интервенции на 

дознаки
1.500 МКД + трошоци од странски банки

1.500 МКД

30 МКД

*Оваа провизија се наплатува за сите дознаки освен за дознаките со Guarenteed OUR

Реден број

RNCBROBU 

Банката се обврзува да го извести имателот на сметка за наплатата наведена во налог добиен од страна на нерезидент, на определен начин користејќи 

телефон, факс, маил или друг комуникациски медиум  и тоа:

- За налози пристигнати во Банката до 15:00 часот, Банката ќе го извести имателот на сметка истиот ден  

- За налозите примени по 15:00 часот, Банката ќе ги извести најдоцна наредниот ден до 12:00 часот 

FIT трансфер ( брз трансфер на средства во рамките на Ерсте групацијата и Шпаркасе групацијата) Листата на банки се наоѓа 

на крајот од оваа одлука

2.000 МКД

Разликата помеѓу провизијата пресметана од страна на Шпаркасе Банка  АД Скопје и наплатената од странската банка ќе се наплати од клиентот.

Споменатите услови се применуваат за вообичаени трансакции, а не за специјални услуги.  Трошоците за пошта, телекс, факс и телефон, трошоци за 

курирска служба, други вистински трошоци како и оние кои ни се наплаќаат од трета страна, се за сметка на налогодавецот;

0,30% минимум 200 МКД 16 Уплата во готово во ефективни странски пари

OPPOMEPG

GIBARS22 

GIBASKBX 

KSPKSI22XXX

0,35% миниум 600 МКД

 500 МКД фиксно

Исплата во готово во ефективни странски пари

RNCBMD2X 

GIBAATWW 

GIBAATWG 

ABSBBA22 

GIBACZPX 

ESBCHR22 

GIBAHUHB 



19.1
FIT дознаки со покритие од девизен пазар и/или Сопствени 

средства 

19.2 Приливи во ЕУР

20

20.1 Девизни дознаки во EUR во Австрија

20.2
Девизни дознаки во ЕУР  ВО Германија, Италија Франција 

,Шпанија и Бенелукс (Белгија;Холандија; Луксембург )

20.3

Девизни дознаки  во Словачка, Романија, Шведска, Данска, 

Австралија,Канада, Швајцарија,Чешка, Украина, Норвешка , 

Англија, Девизни дознаки во USD во корист на US банки, Девизни 

дознаки во USD во корист на non-US банки, Девизни дознаки во 

EUR за REST OF THE WORLD - EUR и NON-EUR COUNTRIES

20.4 Девизни дознаки во EUR во Србија

21

21.1
Get Partner услуга(процесирачка провизија која се наплаќа 

од домашна или странска банка за пренос на средства на 

сметки на клиенти во друга домашна банка 

Провизии за  процесирање на девизни приливи  преку Ерсте ГПФ за туѓи седишта во Р.М.

9 ЕУР

Guaranteed OUR трошоци за Девизни дознаки

* За девизните дознаки во УСД во USA, не важат условите за OUR.

*  Провизиите за Guaranted OUR се наплаќаат однапред.

До ЕУР 10.000 (до 615.000 МКД)    500 МКД                                                        

Над  ЕУР 10.000 (615.000 МКД) 0,10% минимум 500 МКД

До 10.000 ЕУР(до 615.000 МКД) - 600 МКД                                                                

Над 10.000 ЕУР(над 615.001 МКД)- 0,23% минимум 600 МКД за 

хартиени налози                                                                                                           

0,15% минимум 600 мкд за електронски налози

< EUR 10.000- 620 MKD

< EUR 20.000 - 1.000 MKD

> EUR 20.000 EUR -1.500 MKD

< EUR 12.500 - MKD 200

> EUR 12.500 -  MKD 620

620 МКД

< EUR 12.500 - 250 MKD

> EUR 12.500  - 1500 MKD



IV Електронско Банкарство
Реден 

број
Вид на услуга

1

1.1 BusinessNet*

1.2 BusinessNetPlus*

2

1 година 2 години 3 години

2.1 Издавање на сертификат (Верба К2)** 2.500 МКД 3.100 МКД 4.100 МКД

2.2 Обнова на сертификат (Верба К2)** 1.200 МКД 2.200 МКД 3.150 МКД

2.3 Издавање на сертификат Верба К2** на сопствен УСБ - токен 1.700 МКД 2.200 МКД 3.150 МКД

2.4 Издавање на сертификат (Верба Про2)*** 3.200 МКД 4.500 МКД 5.400 МКД

2.5 Обнова на сертификат (Верба Про2)*** 1.710 МКД 2.990 МКД 4.270 МКД

2.6 Издавање на сертификат Верба Про2** на сопствен УСБ -токен 1.710 МКД 2.990 МКД 4.270 МКД

2.7 Поништување на дигитален сертификат

2.8 Деблокирање на дигитален сертификат

2.9 Прва инсталација и обука (доколку клиентот има потреба)

2.10 Електронско следење на сметка – Куќни совети

2.11 Интервенција преку телефон

2.12
Интервенција во простории на корисник (со барање и работен 

налог)

3. Издавање на дигитален сертификат

4. Регуларно обновување на дигитален сертификат (интерни)

5. Блокиран токен-сертификат

6. Реиздавање на изгубен/украден/оштетен сертификат(интерни)

IV СМС БАНКАРСТВО
1 Месечно одржување

2 Провизија по СМС известување

3
Надомест за испраќање на СМС известувања  иницирани од 

страна на Банката               

IV ПАКЕТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА (МСП ПАКЕТИ)
1

1.1 Месечно одржување *

1.2 Затворање на пакет

2

2.1 Месечно одржување *

2.2 Затворање на пакет

Надоместоци за правни лица

Издавање и обнова дигитален сертификат Верба К2** и Верба Про2*** за правни лица кои се клиенти на Шпаркасе Банка

500 МКД

350 МКД

Без надомест

100 МКД (месечен паушал)

Без надомест

300 МКД 

Висина на надоместок

100 МКД (месечен надоместок)

Пакети за електронско банкарство

300 МКД (месечен надоместок)

*Се наплатува за секоја денарска трансакциска сметка која е вклучена во пакетот, освен за наменските денарски трансакциснки сметки.

**Верба К2 Дигиталните сертификати кои гласат на физичко лице и кои може да се издаваат на правни и физички лица  (клиенти на Шпаркасе Банка) 

кои сертификатот ќе го поврзат со Електронското Банкарство.

***Верба Про2 сертификатите претставуваат сертификати кои гласат на правно лице и кои можат да се издаваат единствено на правни лица – клиенти 

на Шпаркасе Банка кои сертификатот ќе го поврзат со Електронското Банкарство.

60 МКД

5 МКД

Без надоместок

1.500 МКД

300 МКД

300 МКД

1.500 МКД

Бизнис Смарт пакет

1.040 МКД

Во овој пакет вклучено е:

• Одржување на Денарска трансакциска сметка 

• Една Visa business дебитна картичка;

• Една Master кредтина картичка

• Електронско банкарство(BussinesNetPlus)

• СМС Банкарство (опционално)

* Попустот на провизијата на производите во пакет може да се добие само доколку клиентот ги има отворено сите задолжителни производи за соодветниот пакет. Попустот 

кој се добива при аплицирање во пакет не може да се комбинира со други попусти на производот во пакет.

500 МКД  месечно

640 МКД

Во овој пакет вклучено е:

• Одржување на Денарска трансакциска сметка 

• Една Visa business дебитна картичка;

• Електронско банкарство(BussinesNetPlus)

• СМС Банкарство (опционално)

Бизнис Супериор пакет
700 МКД месечно 



VI Инкасо работи
Реден број Вид на услуга

1 Извозни и увозни инкасо работи

2 Измена на инкасо 

3 Врачување на документи без плаќање

4 Акцептирање на меница 

5 Протестирање на меница

6 Акцептирање и преглед на инкасо документи

Надоместоци за правни лица

Висина на надоместок

Со ИНКАСО РАБОТИТЕ ќе се постапува во согласност со “еднообразните правила за наплати, ”публикација 522 (Ревизија 1995), на Меѓународната Трговска 

Комора од Париз.    

0,25% мин. 2.000 МКД

1.200 МКД

1.200 МКД

0,03% мин . 1.200 МКД

0,03% мин . 1.200 МКД

0,12% мин. 450 МКД



VII
Реден број Вид на услуга

1 Уреди на Шпаркасе Банка  АД Скопје

MasterCard Business 

Card 

(кредитна картичка)

Visa Business (дебитна 

картичка)

1.1 Повлекување на готовина од АТМ (банкомат)
2,50% минимум 250 

МКД

0,30% минимум 100 

МКД

1.2 Проверка на состојба на ATM (банкомат)

Првите 2 (две) во 

месецот - бесплатни, а 

секоja  нареднa 

проверка се наплаќа 20 

мкд

Првите 2 (две) во 

месецот - бесплатни, а 

секоja  нареднa 

проверка се наплаќа 20 

мкд

2 Уреди на други банки

2.1
Повлекување на готовина од АТМ (банкомат)

3% минимум 360 МКД 3% минимум 360 МКД

2.2
Повлекување на готовина на шалтер/Подигнување на готовина преку ПОС терминал

3% минимум 360 МКД 3% минимум 360 МКД

3 Останати провизии

3.1 Месечна члeнирана за картичка 250 МКД 100 МКД

3.4 Замена на картичка поради оштетување, промена на име, адреса, уништување 600 МКД 600 МКД

3.5 Привремено блокирање на картичка на барање на клиент 200 МКД 200 МКД

3.6 Деблокирање на привремено блокирање на картичка на барање на клиент 200 МКД 200 МКД

3.7 Трајно блокирање на картичка - Стоп листа
1.500 МКД + трошоци 

MasterCard/Visa

1.500 МКД + трошоци 

MasterCard/Visa

3.8 Надомест за неосновано побарување 1.500 МКД 1.500 МКД

3.11 Провизија за секое одобрување на кредитен лимит

3.12 Провизија за одобрување на кредитен лимит со 100% депозит

3.13 Провизија за секое зголемување на кредитен лимит

3.14 Еднократна провизија за итна изработка на картичка 1.000 МКД 600 МКД

3.15 Еднократна провизија за издавање потврда (расположливо салдо, долг или направени 

трансакции) на барање на имателот на картичката за работа поврзана со платежна картичка

3.16
Еднократна провизија за промена на дневен лимит на платежна картичка од брендот на 

MasterCard и VISA кои ги издава Банката за вршење на трансакции на ПОС уред и/или подигање 

на готовина од АТМ (банкомат) на барање на клиентот (за секоја извршена промена)

3.17 Провизија за реиздавање на ПИН на барање на имателите на платежни картички

3.18 Промена на ПИН на банкомат

3.19 Издавање на изводи за направени трансакции

3.20 Издавање на дополнителен извод на барање на клиентот

3.21 Издавање на ПИН по итна постапка 

3.22
Провизија за подигнување на картичка во друга експозитура различна од експозитурата  во кое 

е поднесено барање на картичката 

4

4.1 Опомена испратена за доцнење од 16 до 45 дена*

4.2 Опомена испратена за доцнење 46 - 120 дена*

4.3 Опомена испратена за доцнење над 120 дена*

5 Провизија за ПОС Уреди кај трговци

5.1 Месечна провизија за одржување на ПОС терминали

5.2
Провизија за одржување на ПОС терминали кои генерираат помалку од 25 трансакции или со 

промет помал од 25.000,00 мкд во претходниот квартал

5.3 Провизија за затворање на ПОС терминал

5.4
Провизија за враќање на средства од трансакции направени по грешка на трговецот на ПОС 

терминалите на Шпаркасе Банка

5.5
Провизија за направена трансакција на ПОС Уредите на ШБМ -  ресторани, кафулиња, месари, 

хотели, бутици, колонијали, супермаркети

5.6 Надомест заради оштетен/изгубен ПОС терминал

5.7 Надомест заради оштетен/изгубен адаптер за ПОС терминал

100 МКД

40 МКД

150 МКД

Надоместоци за правни лица

Висина на надоместок

500 МКД

3.10

Провизија за редовно предавање на картичка задржана по вина на клиент во банкоматите на 

Банката, a во согласност на можностите на Банката 

(за сите типови на картички)

300 МКД

Картично работење

300 МКД

2%

1%

600 МКД

Реални трошоци според книговодствена 

вредност

1.800 МКД

50 МКД

Редовна провизија 1,70%

Праќање на опомени за доцнења за кредитни картички

200 МКД по опомена

1.200 МКД по опомена

1.500 МКД (квартално)

900 МКД

250 МКД

50 МКД

300 МКД

Под итна изработка се подразбира картичката да биде готова за 1 (еден) работен ден доколку се поднесе барањето од клиентот до 09.30 часот или до 16.00 

часот наредниот работен ден

200 МКД по опомена

150 МКД



VIII Сефовско работење
Реден 

број
Вид на услуга

1

Големина на сефови изразена во см 1 Месец 1 Година

1.1 7 х 26 х 39 550 МКД 5.500 МКД

1.2 14,5 х 26 х 39 700 МКД 7.000 МКД

1.3 22 х 26 х 39 800 МКД 8.000 МКД

1.4 A1-големина + 18% ДДВ

1.5 A2-големина + 18% ДДВ

1.6 A3-големина + 18% ДДВ

1.7 A4-големина + 18% ДДВ

1.8 A5-големина + 18% ДДВ

1.9 СК1 (7 х 26 х 42 cm)

1.10 СК2 (7 х 42 х 56 cm)

1.11 СК3 (15 х 26 х 42 cm)

1.12 СК4 (15 х 42 х 56 cm)

1.13 СК1 (7 х 26 х 42 cm)

1.14 СК2 (7 х 42 х 56 cm)

1.15 СК3 (15 х 26 х 42 cm)

1.16 СК4 (15 х 42 х 56 cm)

1.17 Замена на брава од сеф поради изгубен клуч 

2

2.1 сеф за правни лица-резиденти

Напомена: Постоечки корисник на сеф – правно лице нерезидент на кој треба да му се наплати надомест за присилно отварање на сеф, плаќањето го врши 

по надомест дефиниран за присилно отварање на сеф изразен во евра по куповен курс на курсна листа за менувачко работење на Шпаркасе Банка.

(Локација Охрид)

3.200 МКД годишно

3.500 МКД годишно

3.900 МКД годишно

4.400 МКД годишно

4.800 МКД годишно

300 МКД годишно

340 МКД годишно

Напомена: Во цената за изнајмување на граѓанските сефови е пресметан ДДВ во висина од 18 %. Доколку постоечки корисник на сеф - правно лице 

нерезидент, треба да уплати надоместок за користење на сеф за период кој е истечен согласно Договорот за сеф, плаќањето  правните лица нерезиденти 

плаќањето го вршат по цена за користење на сеф од резиденти правни лица, изразена во евра по куповен курс на курсна листа за менувачко работење на 

Шпаркасе Банка .  Нерезидентот ќе плати само за периодот за користење на сеф кој е надминат, при што нема можност за продолжување на Договор за 

користење на сеф. 

(Локација Скопје-Центар)

2.600 МКД годишно

3.000 МКД годишно

3.500 МКД годишно

4.300 МКД годишно

8.000 МКД

Надомест за присилно отварање на сеф на резиденти правни лица

Цени за изнајмување на сефови за Правни лица - резиденти, изразени  во Денари

Надоместоци за правни лица

Висина на надоместок

Напомена: Корисници на сеф во ШБ АД Скопје не може да бидат нерезиденти правни лица.

400 МКД годишно

480 МКД годишно

(Локација Скопје-Центар)

8.000 МКД



Надоместоци за правни лица
VIII IX Кредити за правни лица

Реден 

број
Вид на услуга

ПРОВИЗИИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА НА КРЕДИТИ

1.
Провизија за оценка/ одржување на колатерал при одобрување 

на кредит 

ПРОВИЗИЈА ЗА ИНИЦИЈАЛНА ОЦЕНКА (ПРОЦЕНКА) на 

недвижен имот

ПРОВИЗИЈА ЗА ГОДИШНО ОДРЖУВАЊЕ (РЕПРОЦЕНКА) на 

недвижен имот 

1.1.1 станови и куќи до 500m2 2.500 МКД 2.500 МКД

1.1.2 деловен простор до 500m2 4.000 МКД 2.500 МКД

1.1.3 од 500 до 1.000m2 6.000 МКД 4.500 МКД

1.1.4 од 1.000 до 2.000m2 8.000 МКД 4.500 МКД

1.1.5 над 2.000m2 12.000 МКД 4.500 МКД

1.1.6 земјиште 2.500 МКД 2.500 МКД
ПРОВИЗИЈА ЗА ИНИЦИЈАЛНА ОЦЕНКА (ПРОЦЕНКА) на  

подвижен имот 

ПРОВИЗИЈА ЗА ГОДИШНО ОДРЖУВАЊЕ (РЕПРОЦЕНКА) на 

подвижен имот

1.1.7 машини и опрема со вредност до 1.000.000 МКД 3.500 МКД 3.500 МКД

1.1.8 машини и опрема од 1.000.000 до 10.000.000 МКД 4.000 МКД 4.000 МКД

1.1.9 машини и опрема од10.000.000 до 20.000.000 МКД 7.000 МКД 7.000 МКД 

1.1.10 машини и опрема од 20.000.000 до 100.000.000 МКД 8.500 МКД 8.500 МКД

1.1.11 машини и опрема над 100.000.000 МКД 15.000 МКД 15.000 МКД

1.1.12 патнички возила , полуприколки 2.000 МКД 1.000 МКД

1.1.13 влекачи, автобуси 3.000 МКД 1.000 МКД 

1.2
Провизија за реиздавање на изјава за согласност за бришење на 

залог (по вина на клиентот)

1.3 Провизија за издавање потврди за состојба на долг

1.4
Провизија за издавање согласности за закуп, промена на податоци на 

имотен лист и други видови согласности

1.5 Провизија за издавање на согласност за хипотека од нареден ред

1.6 Провизија за реструктуирање на кредит

1.7

Провизија за анексирање - се наплаќа за сите модификации на 

документација за кредит (анекси) по барање на клиентот исклучувајќи 

ги продолжувањата на роковите на кредити

1.8
Провизија за исплата на кредитни линии преку Развојна Банка за 

Северна Македонија***

2

2.2
Провизија за зголемување на износ - се наплаќа еднократно на 

инкрементално зголемениот износ  

2.3
Провизија за продолжување - провизија се наплаќа на салдото на 

кредитот кој е предмет на продолжување 

2.4

Провизија за истовремено зголемување и продолжување на износ - 

се наплаќа еднократно на новото салдо на кредитот кој е предмет на 

продолжување

2.5
Провизија за предвремено раскинување на договор за долгорочен 

рамковен лимит

3

3.1.

3.1.1 Самостоечки STL- се наплаќа на одобрениот износ 

3.1.2 STL во склоп на рамковен кредит

3.1.3 Кредити со рок на враќање до 10 дена

3.1.4 Кредити со 100% кеш колатерал 

3.2

Провизија за исплаќање (STL кредити) - се наплаќа при исплата 

на кредитот (самостоечки и во склоп на рамовен кредит)

3.2.1
Кредити со парцијално покритие со кеш колатерал (мин. 30% 

покритие во готовина)

3.2.2 Кредити со 100% кеш колатерал 

3.2.3 Кредит со рок на достасување до 10 дена

3.3

3.3.1
Самостоечки краткорочен револвинг кредит- се наплаќа на 

одобрениот износ 

3.3.2 Краткорочен револвинг кредит во склоп на рамковен кредит

3.3.4 Краткорочен револвинг кредити со 100% кеш колатерал 

3.3.5 Краткорочен револвинг кредити со рок на враќање до 10 дена

3.4 Провизија за исплата на краткорочен (ST) револвинг кредит**

3.4.1
Кредити со парцијално покритие со кеш колатерал (мин. 30% 

покритие во готовина)

3.4.2 Кредити со 100% кеш колатерал 

3.4.3 Кредит со рок на достасување до 10 дена

3.5

Провизија за зголемување на износ (STL и ST револвинг кредит) - 

се наплаќа еднократно на инкрементално зголемениот износ  

3.6

Провизија за продолжување (STL и ST Револвинг кредит) - се 

наплаќа еднократно на салдото на кредитот кој е предмет на 

продолжување

3.6.1 STL и ST Револвинг кредит во склоп на рамковен кредит

3.6.2 Кредити со рок на враќање до 10 дена

3.6.3 Кредити со 100% кеш колатерал 

3.7

Провизија за истовремено зголемување и продолжување на 

износ (STL и ST револвинг кредит) - се наплаќа еднократно на  

новото салдо на кредитот кој е предмет на продолжување

3.8

3.8.1 Провизија за евалуација и оддржување

3.8.2

Провизија за анексирање: зголемување/ намалување на износ; 

продолжување на рок/ сите модификации на документација за кредит 

(анекси) по барање на клиентот

0,70% на непокриениот дел, мин. 2.000 МКД

Вид на услуга

0,70% мин.5.000 МКД

0,5% еднократно мин 3.000 макс 180.000 МКД

0,70% мин. 5.000 МКД

0,70% мин.5.000 МКД

0,70% мин.5.000 МКД

0,50% мин.3.000 МКД

0,75% мин. 3.000 МКД

0,70% мин.5.000 МКД

Провизии за пречекорување на жиро сметка

Провизија за евалуација на краткорочен (ST) револвинг кредит 

0,70% мин.5.000 МКД

Без надомест

Без надомест

Без надомест

Без надомест

0,70%

0,70% на непокриениот дел, мин.  2.000 МКД

0,5% еднократно мин 3.000 макс 180.000 МКД

5.000 МКД

0,5% еднократно мин 3.000 макс 180.000 МКД

5.000 МКД

0,25% мин. 5.000 МКД

2% од износот на кредитот мин. 5.000 МКД

0,25% мин. 5.000 МКД, макс. 150.000 МКД

FRL 

0,50% мин.6.000 МКД

0,50% мин.6.000 МКД

0,50% мин.6.000 МКД

2% еднократно на износот на лимитот во банката 

STL < 1 години

Провизија за евалуација 

0,50% мин.5.000 МКД

1,5% еднократно при исплата на кредитот

0,70%

Без надомест

3.000 МКД

ТАРИФНИК (за кредити од средства на банката) 1)

1) За кредити од странски кредитни линии може да се наплатуваат провизии без дефинирани минимални и максимални вредности и/или различни провизии 

од  провизиите кои се наплатуваат на кредитите од сопствени средства на Банката, а во согласност со одредбите на договорите за кредитирање од странски 

кредитни линии склучени помеѓу Банката и финансиските институции

1.000 МКД

1.000 МКД

1.500 МКД



4

4.1

4.1.1 Провизија за евалуација - Самостоечки LTL

4.1.2 Провизија за евалуација - LTL во склоп на рамковен кредит

4.1.3 Провизија за евалуација за Кредити со 100% кеш колатерал 

4.2 Провизија за исплаќање - се наплаќа при исплата на кредитот 

4.2.1 LTL во склоп на рамковен кредит

4.2.2
Кредити со парцијално покритие со кеш колатерал (мин. 30% 

покритие во готовина)

4.2.3 Кредити со 100% кеш колатерал 

4.3
Провизија за одржување - се наплаќа годишно на салдото на 

кредитот започнувајќи од наредната година 

4.3.1 Провизија за одржување на LTL во склоп на рамковен кредит

4.3.2 Провизија за одржување на кредити со 100% кеш колатерал 

5 Провизија за предвремена отплата 

6

6.1 Опомена испратена за доцнење од 16 до 45 дена*

6.2 Опомена испратена за доцнење 46 - 120 дена*

6.3 Опомена испратена за доцнење над 120 дена*

*** провизијата се однесува за следните кредитни линии: - Кредитна линија за обртни средства за зголемени цени на енергенци, -Кредитна линија за 

финансирање на проекти за енергетска ефикасност ( ЕЕ) и за обновливи извори на енергија ( ОЕИ), - Кредити за спроведување на мерката поддршка на 

компаниите кои ја реинвестираат добивката за 2021 година преку субвенционирање на договорната камата по кредити земени од банките за ликвидност

200 МКД по опомена 

200 МКД по опомена

1.200 МКД по опомена

*за доцнење до 45 дена се испраќа и наплаќа опомена само до главни должници, за доцнење над 46 дена се испраќа опомена до главни должници, 

солидарни должници, жиранти и заложни должници. Опомената може да биде испратена повеќе пати во назначениот период на доцнење.

LTL > 1 година

Провизија за евалуација - се наплаќа еднократно на одобрениот износ

1,00% мин. 5.000 МКД

1,00% мин. 5.000 МКД

Без надомест

0,70%

**провизијата за исплата ќе се применува на секоја исплата на средства од краткорочен револвинг кредит. 

Праќање на опомени за доцнења за кредити

0,70%

0,70% на непокриениот дел, мин.  2.000 МКД

0,5% еднократно мин 3.000 макс 180.000 МКД

0,25% мин. 5.000 МКД

0,25% мин. 5.000 МКД

1.000 МКД

5% од преостанатото салдо 



IX

Реден 

број
Вид на услуга

1 Отворање на сметка

2 Девизен прилив од странство

3 Исплата на ефектива во девизи/денари

4 Ностро дознаки

5
Плаќање во девизи на сметка (резидентна/нерезидентна) во Банката 

(Интерно) 

6
Плаќање во девизи на сметка (резидентна / нерезидента) во друга 

домашна банка  

7
Плаќање во денари на сметка (резидентна / нерезидентна) во 

Банката (Интерен клиринг)

8
Плаќање во денари на сметка (резидентна / нерезидентна) во друга 

домашна банка (КИБС)  

9
Плаќање во денари на сметка (нерезидентна / резидентна) во друга 

домашна банка (МИПС)  

10 Промена на инструкции на налозите

11 Депонирање на средства во ефективни странски пари (месечно)

12
Анализа на документи доставени за идентификација на клиент пред 

отворање на нерезидентна сметка

13 Одржување на денарска /девизна сметка (месечно)

14 Уплата на ефектива во девизи / денари 

15
Девизен прилив од странство или друга домашна банка, вклучувајќи 

и прилив од сопствена сметка

16 Прилив во денари од сопствена сметка од друга домашна банка

50 ЕУР

1.000 МКД по сметка

Без надомест

0,45% минимум 800 МКД

0,10%, минимум 250 МКД

0,50% минимум 650 МКД

*услугите кои нерезидентите правни лица ги користат од Банката, а не се дефинирани во овој дел од тарифата ќе бидат тарифирани согласно 

останатиот дел од тарифата, односно, тарифата за резиденти

Надоместоци за правни лица
Надоместоци за услугите (Тарифи) на странски правни лица - Нерезиденти

Висина на надоместок

Без провизија

0,1% (минимум 4 ЕУР)

0,20% минимум 300 МКД

1.500 МКД

до 2.000 ЕУР, над овој износ потврда од царина

*За Странските Амбасади, сите горенаведени услуги се без провизија и ограничувања.

0,30% минимум 1.100 МКД

0,15% од износот минимум 200 МКД 

0,50% од износот минимум 650 МКД 

100 МКД

250 МКД



X Акредитиви
Реден 

број
Вид на услуга

1

1.1

1.1.1
Со обезбедено покритие (по заклучница или депозит на правното лице-

налогодавач)

1.1.2 Идавање на акредитив со одложен колатерал 

1.2 Предавизо на акредитив

1.3

1.3.1
Со обезбедено покритие (по заклучница или депозит на правното лице-

налогодавач)

1.3.2 Со одложен колатерал

1.4 Измена / отповикување / овластување за плаќање или рамбурс

1.5

1.5.1 За покриен акредитив

1.5.2 За непокриен акредитив

1.6 Надомест за дискрепанци

1.7

Надомест за ангажирање во врска со пополнување формулари, 

изготвување нацрт  – текстови и цертификати, потврдување за одобрување 

/ задолжување и сл.

1.8
Превземање и проверка на документација, ( по сет) и плаќање на 

акредитив

2

2.1 Нотификација

2.2 Трансфер на акредитив

2.3 Конфирмација со колатерал од странска банка

2.4 Конфирмација без колатерал од странска банка

2.5 Промени или откажувања

2.6

Превземање и промена на документација

2.7 Процесирање на приливи од Лоро акредитив

3.
Користење на размена на RMA за проследување пораки на барање од 

други институции

4.
Реални трошоци поврзани со документарно работење, акредитиви, 

гаранции вклучувајки и поштенски трошоци

1.200 МКД

реални трошоци

0,12% минимум 3.000 МКД максимум 18.000 МКД

0,30% квартално минимум 1.200 МКД плус реални трошоци

1.200 МКД

0,30% минимум 1.200 МКД

0,12% минимум 1.200 МКД

0,30% квартално минимум 2.000 МКД плус реални трошоци

Доколку во акредитивот е наведено – нашите надоместоци и трошоци да ги сноси корисникот, а тој одбива да го стори тоа, го задржуваме правото 

да ги наплатиме од налогодавачот или да го вратиме акредитивот.

Кога акредитивот нема да се реализира, надоместоците секогаш ги сноси налогодавачот.                                                          

Еднообразните правила и обичаи за документарните акредитиви издадени од Меѓународната Трговска Комора од Париз, публикација бр.500 

(ревизија 1993) ќе се применат на сите наши акредитиви.

Провизијата за конфирмација се наплатува во случај на депонирање на 100 % депозит на ШБМ кај конфирмирачката банка. Во останати случаи се 

наплатуваат реалните трошоци на странските банки инволвирани во конфирмирањето. Провизијата претставува годишна процентуална стапка.                                                                                                             

0,35% минимум  1.800 МКД квартлано

1% минимум 2.000 МКД квартално

1.500 МКД

0,30% минимум 3.000 МКД квартлано

0,60% минимум  4.000 МКД квартлано

1.500 МКД

0,60% минимум  1.500 МКД квартлано

1.40% минимум  3.000 МКД квартлано

Измена – зголемување на акредитивен износ

0,30% минимум 1.200 МКД

Конфирмација на акредитиви 

Во зависност од обезбедувањето:

600 МКД

4.500 МКД

0,1% минимум 1.500 МКД максимум 30.000 МКД

Ностро Акредитиви - Увозни

Отварање на акредитиви 

Во зависност од обезбедувањето:

Лоро Акредитиви - Извозни

Надоместоци за правни лица

Висина на надоместок



XI Гаранции 
Реден број Вид на услуга Висина на надоместок

1 Еднократен  надомест за издавање на гаранција (за сите типови на гаранции). 500 МКД

2

2.1 покриена со депозит 0,3% квартално мин. 3.000 МКД

2.2 во склоп на рамковен кредит 0,6% квартално мин. 3.000 МКД

2.3 со меница 0,6% квартално мин. 3.000 МКД

2.4 Тендерски гаранции со износ до 9000 денари 1.000 мкд квартално

3

3.1 покриени со депозит 0,3% квартално мин. 3.000 МКД

3.2 во склоп на рамковен кредит 1,0% квартално мин. 3.000 МКД

3.3 со меница 1,0% квартално мин. 3.000 МКД

4

4.1 покриени со депозит 0,3% квартално мин. 3.000 МКД

4.2 во склоп на рамковен кредит 1,2% квартално мин. 3.000 МКД

4.3 со меница 1,2% квартално мин. 3.000 МКД

5

5.1 покриени со депозит 0,3% квартално мин. 3.000 МКД

5.2 во склоп на рамковен кредит 1,0% квартално мин. 3.000 МКД

5.3 со меница 1,0% квартално мин. 3.000 МКД

6

6.1 покриени со депозит 0,3% квартално мин. 3.000 МКД

6.2 во склоп на рамковен кредит 1,0% квартално мин. 3.000 МКД

6.3 со меница 1,0% квартално мин. 3.000 МКД

7 Измени Покриени гаранции 1.500 МКД

8 Измени- Непокриени гаранции 2.000 МКД

9 Активирање на гаранции 0,30% мин. 700 МКД

10 Издавање на финансиска идентификација 500 МКД

11 Издавање писмо на намери 500 МКД

12 Реални трошоци  (поштенски трошоци, факс трошоци) вистински трошоци

13
Надомест за кореспонденција пред издавањето/ авизирањето, за изготвување на 

нацрт текстови и сертификати, потврда за одобрување/задолжување (дев. Гаранции)
600 МКД (се наплака доколку не се отвори гаранција

14

14.1 Авизирање и нотификација без одговорност на банката 0,10%, мин.1.250 МКД макс. 30.000 МКД

14.2 Проследување на гаранција до друга банка 0,10%, мин.3.000 МКД макс. 18.000 МКД

14.3 Измени или откажување 1.600 МКД

14.4 Превземање и разгледување на документација во случај на протест 0,30%, мин. 1.000 МКД

14.5 Реални трошоци  (поштенски трошоци, факс трошоци) вистински трошоци

15

15.1 Еднократен надомест на терет на инструктодавач за издавање на гаранции врз 

основа на контрагаранција
6000 МКД (противредност на 100 еур)

15.2 Пред авизирање на контрагаранција 600 МКД

15.3 Нотификација на странската банка за издадена гаранција SWIFT трошоци

15.4 Провизија за издавање на гаранции врз основа на контрагаранција

Провизиите за издавање на гаранции врз основа на 

контрагаранции се исти како и провизиите за издавање на 

гаранција обезбедени со депозит наведени погоре и се 

наплаќаат од страна на странската банка.

16

16.1 Превземање, изработка  и проверка на документација за кредитна регистрација  во 

НБРМ -НД/ НП образец
3.000 МКД

16.2 Настаната промена (користење/отплата/наплата/план на отплата) 500 МКД по документ

16.3 Измени во кредитното барање 2.000 МКД

17
Користење на размена на RMA за проследување пораки на барање од други 

институции
1.200 МКД

Надоместоци за правни лица

Лоро Гаранции

Гаранции издадени врз основа на пристигната контрагаранција

Кредитни работи со странство

Тендерска гаранција

Чинидбени гаранции

Платежни гаранции

Царински гаранции

Авансови Гаранции



XII Провизии за тргување со хартии од вредност
Реден 

број
Вид на услуга

1 Државни записи

1.1 Од 10.000 МКД до 50.000 МКД

1.2 Од 60.000 МКД до 90.000 МКД

1.3 Од 100.000 МКД до 490.000 МКД

1.4 Од 500.000 МКД до 990.000 МКД

Од 1.000.000 МКД до 4.990.000 МКД

Минимум

Од 5.000.000 МКД до 9.000.000 МКД

Минимум

Над 10.000.000 МКД

Минимум

2 Државни обврзници

2.1 Од 10.000 МКД до 50.000 МКД

2.2 Од 60.000 МКД до 90.000 МКД

2.3 Од 100.000 МКД до 490.000 МКД

2.4 Од 500.000 МКД до 990.000 МКД

Од 1.000.000 МКД до 4.990.000 МКД

Минимум

Од 5.000.000 МКД до 9.000.000 МКД

Минимум

Над 10.000.000 МКД

Минимум

XIII Провизии за тргување со хартии од вредност
Реден 

број
Вид на услуга

1

1.1 До 10.000.000 МКД

1.2 Од 10.000.001 МКД до 100.000.000 МКД

1.3 Над 100.000.001 МКД

XIV Работа со Ефектива
Реден 

број
Вид на услуга

Домашни правни лица

Странски правни лица

ЕУР

Уплата на ефектива 0,20% 0,45%

Минимум 200 МКД 13,00%

2 Исплата на ефектива 0,35% 0,50%

3

3.1 Со продажба на девизи / 0,50%

3.2 Од денарски прилив / 0,50%

XV

1.

1.1 до 2.000.000 денари

1.2
За трансакции кои се реализирани за клиенти кои во минатиот 

период имаат остварен промет помеѓу 2.000.001 - 4.000.000 денари

1.3

За трансакции кои се реализирани за клиенти кои во минатиот 

период имаат остварен промет помеѓу 4.000.001 - 10.000.000 

денари

1.4

За трансакции кои се реализирани за клиенти кои во минатиот 

период имаат остварен промет помеѓу 10.000.001 - 20.000.000 

денари

1.5

За трансакции кои се реализирани за клиенти кои во минатиот 

период имаат остварен промет помеѓу 20.000.001 - 30.000.000 

денари

1.6
За трансакции кои се реализирани за клиенти кои во минатиот 

период имаат остварен промет над 30.000.001 денари

2.

2.1
Ниво 1 (испраќање на електронски налози и преглед на најдобра 

куповна/продажна цена)

2.2
Ниво 2 (испраќање на електронски налози и преглед на длабочина 

на пазарот)

2.3 Промотивен период  за користење на Ниво 2 до 30.09.2021

XVI

1. 

1.2 Отворање на парична сметка 

1.3 Одржување на парична сметка 

Договор

Договор

Исплата на денари
Договор

Бесплатно

700 мкд + ДДВ

Бесплатно

Старателски услуги

без надомест

Брокерски услуги

Купопродажба на хартии од вредност на Македонска Берза за хартии од вредност

0,80% за тргување со акции и 0,80% за тргување со обврзници

0,60% мин. 150 мкд по налог

0,50% мин. 150 мкд по налог

0,45% мин. 150 мкд по налог

0,4% мин. 150 мкд по налог

0,3% мин. 150 мкд по налог

*Промотивен период на наплата на повластени надоместоци за брокерско работење важи за новорегистрирани клиенти и трае од 01.07.2018 заклучно со 

30.09.2018.                                                                                                                                                                                                                       

Висината на повластениот надоместок изнесува 50% од редовните надоместоци (тарифи) за брокерско работење.

Повластениот надоместок не се однесува на клиенти за кои се одобрени отстапки од тарифата. 

Парична сметка во Банката за странски правни лица 

0,16%

2.000 МКД

0,14%

8.000 МКД

0,12%

Висина на надоместок

за сите рочности

1.5

1.6

1.7

300 МКД

700 МКД

1.300 МКД

2.000 МКД

14.000 МКД

2.000 МКД

500 МКД

1.000 МКД

1.300 МКД

0,30% минимум 500 МКД

Висина на надоместок

Купопродажба на државни хартии од вредност на Македонска Берза за хартии од вредност

0,20%

0,15%

Висина на надоместок

БАНКИ

ЕУР

1

2.5
0,17%

2.500 МКД

2.6
0,15%

Користење на E-Trader апликација

7.500 МКД

2.7
0,13%

15.000 МКД

без надомест



1.4 Приливи

1.5 Одливи

1.6 СВИФТ пораки (по порака)

1.7
Откажување на парични инструкции и инструкции со хартии од 

вредност 

2.

2.1

2.1.1 Отворање на сметка во Банката 

2.1.2 Отворање на старателска сметка за клиент во ЦДХВ  

2.2 Вредност на портфолио во висина на средства во МКД                                                                                                       

2.2.1 До 20.000.000,00 МКД

2.2.2 Од 20.000.001,00 до 40.000.000,00 МКД

2.2.3 Од 40.000.001,00 до 80.000.000,00 МКД

2.2.4 Од 80.000.001,00 до 150.000.000,00 МКД

2.2.5 Од 150.000.001,00 до 300.000.000,00 МКД

2.2.6 Над 300.000.001,00 МКД

2.3

Пренос на хартии од вредност од една на друга сметка во 

Централниот депозитар за хартии од вредност на барање на 

клиент

2.4 Вреднување на состојба на портфолио на дневна основа 

2.5 Други активности на барање на клиент

2.6 Корекција на инструкции за порамнување

2.7 Откажување на инструкции за порамнување

2.8

Пренос на хартии од вредност од една на друга сметка во 

Централниот депозитар за хартии од вредност на барање на 

клиент

2.9 Други активности на барање на клиент

3.

3.1 Порамнување на трансакции на домашен пазар

3.2 Порамнување на домашен пазар за клиенти на брокерот 

4.

4.1 Редовни/регуларни извештаи

4.2 Изготвување на нестандардни извештаи - домашни пазари

5.

5.1 Информирање за корпоративни настани

5.2 Наплата на дивиденди и камати на барање на издавачот

5.3
Извршување на даночни обврски (поврат на данок и даночно 

ослободување)

5.4 Дополнителни даночни обврски

5.5
Издавање на полномошно (Proxy Voating) за застапување на 

годишни и вонредни собранија на акционери - домашни пазари

5.6 Непредвидени, вонредни трошоци

6. 

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7. 

7.1 Домашни пазари

7.2 Странски пазари

без надомест

1.000,00 МКД + реален трошок

по договор

по договор 

0,15%

без надомест

без надомест

 Старателски услуги за странски правни лица 

Домашен пазар – за нерезиденти

без надомест

реален трошок

Годишен надомест   

0,25%

0,23%

0,20%

Забелешки:

Процентите се дадени на годишно ниво, но наплатата на надоместокот се врши месечно.

Пресметката е базирана на дневната вредност на средствата и реалниот број на денови во пресметковниот период во однос на бројот на денови во 

тековната година. 

0,17%

0,15%

0,10%

Забелешки:

Останати забелешки

Надоместоците (тарифите) се изразени во домашна валута (МКД).

Периодот на пресметка е од првиот до последниот ден во месецот.

без надомест

1.000,00 МКД + реален трошок+ДДВ

реален трошок+ДДВ

 Корпоративни настани
без надомест

без надомест

без надомест

500,00 МКД + реален трошок+ДДВ

6.000,00 МКД + реален трошок+ДДВ

Надоместокот за чување на финансиски инструменти е пресметан на основа на пазарната вредност на финансиските инструменти кои се чуваат 

на сметката. 

Во рамки на надоместоците (тарифите) се вклучени единствено трошоците за плаќање, додека сите останати реални трошоци ќе бидат 

дополнително пресметани и наплатени. 

Реалните трошоци за странските пазари се одредени со тарифата на странската банка преку која се врши порамнување на секоја склучена 

трансакција (купување и продавање) на хартии од вредност за сметка на резиденти.

Сите останати услуги што не се опфатени со оваа Одлука за надоместоци (тарифи) ќе се дефинираат согласно официјалните важечки тарифи на 

регулаторните институциите на пазарот на капитал. 

Банката ќе ги наплатува надоместоците на ниво на поединечни видови услуги кои што се вршат во текот на работењето а се во согласност со 

овој Тарифник. 

Банката ќе поднесува фактури за различните типови на услуги, во рок од 5 работни дена од датумот на вршење на услугата. 

Крајниот рок за плаќање на фактурите е 8 дена од датумот на нивна достава. 

ДДВ, во висина од 18%, од износот на надоместокот, не е вкалкулиран во трошокот за услугите и е изразен како посебна ставка во рамки на 

провизиите.  

Процентите се дадени на годишно ниво, но наплатата на надоместокот се врши месечно. Пресметката е базирана на дневната вредност на средствата и 

реалниот број на денови во пресметковниот период во однос на бројот на денови во тековната година.

При пресметување на противвредност на портфолиото се применуваат средните курсеви на НБРМ кои се валидни на денот за кој се врши пресметката.

1.000,00 МКД + реален трошок

1.000,00 МКД + реален трошок

1.000,00 МКД + реален трошок

по договор 

 Порамнување на трансакции со хартии од вредност по ИСИН 

 0,20% (мин. 300,00 МКД - макс. 1.200,00 МКД)

0,10%

 Известување

Листа на пазари

МСЕ, Државни хартии од вредност 

СЕЕ линк 



7.3
Странски пазари за домашни финансиски институции 

(осигурителни компании) 

XVII

1.1 до 1.000.000 МКД

1.2 од 1.000.001 МКД до 3.000.000 МКД

1.3 од 3.000.001 МКД до 6.000.000 МКД

1.4 над 6.000.000 МКД

1.5 Минимална провизија по налог

1.1 до 1.000.000 МКД

1.2 од 1.000.001 МКД до 3.000.000 МКД

1.3 од 3.000.001 МКД до 6.000.000 МКД

1.4 над 6.000.000 МКД

1.5 Минимална провизија по налог

1 Сите износи

2.1 до 3.000.000 МКД

2.2 од 3.000.001 МКД до 6.000.000 МКД

2.3 од 6.000.001 МКД до 10.000.000 МКД

2.4 над 10.000.000 МКД

2.5 Минимална месечна провизија по сметка за хартии од вредност

2.6 Трошоци за трансакција

2.7 Минимална провизија по трансакција

2.8 Наплата на приходи (дивидендни, купони, главници)

2.1 до 3.000.000 МКД

2.2 од 3.000.001 МКД до 6.000.000 МКД

2.3 од 6.000.001 МКД до 10.000.000 МКД

2.4 над 10.000.000 МКД

2.5 Минимална месечна провизија по сметка за хартии од вредност

2.6 Трошоци за трансакција

2.7 Минимална провизија по трансакција

2.8 Наплата на приходи (дивидендни, купони, главници)

3.1 од 6.000.000 до 60.000.000 денари

3.2 над 60.000.000 денари

3.3 трошоци за трансакција

3.4 Наплата на приходи (купни, главници)

2.1 Надоместоци за старателски услуги на странски пазари

Регион 1 Регион 2 Регион 3 Регион 4

2.1.1.
Трошоци за трансакција испорака

без плаќање (по инструмент)
3.000 МКД + ДДВ 4.000 МКД+ ДДВ

6.000МКД 

+ДДВ

9.000 МКД + 

ДДВ

2.1.2. Трошоци за трансакција испорака

без плаќање (по инструмент)

3.000 МКД + ДДВ 4.000 МКД+ ДДВ

6.000 

МКД 

+ДДВ

9.000 МКД + 

ДДВ

Трошоци за трансакција

*Во провизијата за чување на хартии од вредност се вклучени надомест + ДДВ + реални трошоци.

*Клиентот е обврзан, освен наведените провизии, да и ги надомести на Банката и сите провизии,даноци и останати реални трошоци кои настанале при 

извршување на брокерските и старателските услуги на странски пазари.

*Трансакциските трошоци за Бугарија се наплаќаат според реалните направени трошоци на тој пазар, важечки во моментот на извршување на 

трансакцијата.
** Регион 1 ги вклучува: Хрватска, Австрија, Луксембург, Германија, САД и Еврообврзници кои се чуваат во Clearstream (Eurobond)

      Регион 2 ги вклучува: Австралија, Канада, Чешка Република, Финска, Франција, Италија, Јапонија, Унгарија, Холандија, Норвешка, Полска, Шведска, 

Швајцарија, Велика Британија

      Регион 3 ги вклучува: Белгија, Данска, Шпанија

      Регион 4 ги вклучува: Португалија и Словенија

Надоместоци за брокерски и старателски услуги на странски пазари

Регион**

I САД, Германија, Франција, Велика Британија, Австрија

II Сите останати пазари

2. Надоместоци за старателски услуги

I САД, Германија, Франција, Велика Британија, Австрија

Провизии за чување на хартии од вредност

Трошоци за трансакција

1.000 МКД + ДДВ

II Сите останати пазари*

Провизии за чување на хартии од вредност

Трошоци за трансакција

1.000 МКД + ДДВ

1.500 МКД

1. Надоместоци за брокерски услуги

0,1% + ДДВ

0,25%

500 МКД

0,05% + ДДВ

Бесплатно

0,70%

0,80%

0,60%

0,50%

0,40%

0,25%

III Провизии за чување на хартии од вредност-еврообврзници издадени од Република Северна Македонија

0,18%

0,15%

Трошоци за трансакција

0,02%+ДДВ

Бесплатно

Австрија, Белгија, Бугарија, Хрватска, Кипар, Чешка, Данска, Естониа, 

Финска, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Ирска, Италија, Латвија, 

Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Полска, Португалија, Романија, 

Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Британија и земјите на OECD.

0,60%

0,50%

0,40%

0,30%

1.800 МКД

1,00%

0,80%

0,70%

Бесплатно

0,60%

0,50%

0,45%

III Провизии за тргување со хартии од вредност со фиксен принос на странски пазари (вклучувајќи и еврообвзници издадени од РСМ) 

500 МКД


