
ДОКУМЕНТАРНИ АКРЕДИТИВИ   

Увозни (ностро) акредитиви   
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 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 

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 
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 
Измена (модификација) по акредитиви 

вклучувајќи пренос и анулирање и издавање на 

рамбурсно овластување 

Барање Ден. 1.000 

Конфирмација на акредитиви со девизно 

ангажирање на Банката во странство 

   

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 
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 
Конфирмација на акредитиви со одложено 

положување на покритие со девизно ангажирање 

на Банката во странство 

Износ на акредитивот 1,50% тромесечно 

Преземање, преглед и исплата на документи 

(хонорирање на акредитиви) 

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

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. 

 

 

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

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

Ден. 10.000 

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  

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

1.500  

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

Измена по акредитив (вклучувајќи и анулирање) Барање Ден. 1.000 

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

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

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

Откуп на лоро акредитив Износ на акредитивот По договор 

Консалтинг услуги Услуга По договор 

Сторнирање на акредитив или искнижување на 

неискористен акредитив 

 Ден. 1.000 

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. 

КРЕДИТНО ГАРАНЦИСКО РАБОТЕЊЕ   

КРЕДИТНО РАБОТЕЊЕ   

Девизни кредити и кредити со 

девизна клаузула од странски 

кредити, кредитни линии од 

странство и кредити од сопствени 

средства на Банката 

  

Поднесено барање за стручна проверка за 

оправданоста на инвестицијата за која се бара 

девизен кредит или кредит со девизна клаузула 

  

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 

1,5% еднократно, максимум Ден. 

180.000 во противвредост на 

девизи 

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 

Ревизии и рецензии на проекти извршени од 

домашни и странски фирми 

Извршена ревизија и рецензија Стварни трошоци вклучувајќи ги 

трошоците на Банката 

Манипулативен трошок за обработка при 

одобрување на краткорочни, долгорочни, 

рамковни кредити и гаранции (освен 

инвестициони кредити и сите видови на гаранции 

обезбедени со 100% депозит) 

По одобрено барање Ден. 2.000 

Манипулативен трошок за обработка при 

одобрување на краткорочни, рамковни револвинг 

кредити и долгорочни кредити обезбедени со 

хипотека на недвижен имот или залог на  

подвижни предмети 

Одобрен износ 1,5% (мин.3.000,00 – макс. 

500.000,00 ден) 

 

Манипулативен трошок за обработка при 

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) 

 

Провизија за неискористен дел од одобрен 

рамковен револвинг кредит 

Неискористен дел од кредит 1% годишно 

Манипулативен трошок за обработка при 

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% 

Конверзија на долгот Износ на долгот 1,5% годишно 

Манипулативен трошок 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 

Манипулативен трошок 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 

Манипулативен трошок за измена на условите 

(зголемување, намалување на одобрениот кредит и 

трансформирање во друг тип на кредит) на 

краткорочни, долгорочни и рамковни кредити 

(освен за инвестициони кредити) 

Износ 1% еднократно, минимум Ден. 

3.000 максимум Ден. 500.000 

Манипулативен трошок за реструктуирање на 

кредити 

 1% еднократно, минимум Ден. 

3.000, максимум Ден. 500.000 

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  

Провизија за предвремено вратени кредити 

обезбедени со над 100% депозит 

Износ Без надомест 



Провизија за предвремена делумна или целосна 

наплата на кредити во постапка за присилна 

наплата 

Износ Без надомест 

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 

Превземање на мерки против неуредни должници 

по пат на опомена на должникот 

 

Опомена 1-ва опомена – Ден. 300 

2-ра опомена- Ден. 600  

3-та опомена- Ден. 900 

4-та опомена – Ден. 1000   

Обработка и пријавување на кредитни работи со странство на барање на комитенти 

Изработка на кредитни пријави Кредитна пријава Ден. 5.000,00 

Изработка на измена по кредитни пријави Кредитна пријава Ден. 3.000,00 

ГАРАНЦИСКО РАБОТЕЊЕ   

Ностро гаранции   

Издавање гаранции од сите видови со парично 

покритие 

  

Гаранција обезбедена со парично покритие без 

камата 
Износ на гаранцијата 

0,20 % тромесечно, мин. Ден. 

1.500 

Гаранција обезбедена со парично покритие со 

камата 
Износ на гаранцијата 

0,30% тромесечно , мин Ден. 

2.000 

Гаранции покриени со инструменти за 

обезбедување (хипотека, залог, гаранција од друга 

банка и рамка лимит во Банката) 

   

Гаранции за обезбедување на плаќање Износ на гаранцијата 0,90% тромесечно, мин. Ден. 

2.000 

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 

Останати гаранции Износ на гаранцијата 1% тромесечно, мин. Ден. 2.000 

Гаранции  обезбедени со инструменти за 

обезбедување (меница ) 

  

Гаранции за обезбедување на плаќање Износ на гаранцијата 1,8% тромесечно, мин. Ден. 3.000 

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 

Останати гаранции Износ на гаранцијата 1,8% тромесечно, 

мин. Ден. 3.000 

Издавање гаранции за странски лица со парично 

покритие 

Износ на гаранцијата 0,30%, тромесечно, провизијата се 

пресметува и наплатува во девизи 

мин. ЕУР 500  



Издавање супергаранции со обезбедени 

инструменти за обезбедување 

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

3.000 

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 

Манипулативен трошок за обработка при 

одобрување на сите видови на 

гаранции,обезбедени со 100% и над 100% депозит 

Барање Без надомест 

Измена на условите на сите видови гаранции Барање за измена 0,1% од износот мин. Ден. 2.000 

Напомена: 
 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. 

Лоро гаранции    
Нотификација без обврска Износ на гаранцијата 0,10% (Мин. Ден. 1.000, макс. 

Ден. 12.000 ) 

Барање за наплата од банка гарант Барање Ден. 3.000 

Конфирмација  Согласно  тарифата за 

надоместоци на странски банки 

Измена на услови на гаранцијата Барање Ден. 1.000 

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

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

 


