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                                                                                          ОДЛУКА 

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

                                                                               2018 година 

Тарифна 

ставка 
Вид на услуга Основа за пресметка Висина на надоместокот 

1 2 3 4 

А. ДЕНАРСКО РАБОТЕЊЕ    

    

I УСЛУГИ НА ДЕПОНЕНТИ НА 

БАНКАТА 

   

    

1 Денарски сметки – штедни 

влогови, тековни сметки (ТРС) и 

парични картички 

   

1.1. Отворање штедни влогови и издавање 

штедна книшка 

Книшка Без надоместок, минимален 

влог 1000,00 денари 

1.2. Отворање на трансакциски сметки на граѓани Сметка -Без надоместок 

-100.00 ден. за итна пратка 

 

1.2.1.  

 

 

 

Водење на трансакциски сметки на граѓани 

Месечен промет на сметката  до Ден. 

500,00 
 
Месечен промет на сметката над 

Ден. 500,00 
 

Трансакциски сметки кои во текот 

на месецот имале само промет по 

основ на камата и/или провизија на 

банката 

 

 Трансакциски сметки кои две 

години немале долговен промет во 

банката (освен промет по основ на 

провизии) 

Без надоместок 

 
 

Ден. 29 месечно 

 
 
Без надомест 

 

 

 

 

50 денари месечно (доколку 

салдото е пониско од 50 

денари се наплаќа провизија 

во висина на салдото) 

1.3. Уплати во готово од физички лица за разни 

услуги во корист на сметки во други банки и 

во корист на сметки на правни лица 

коминтенти на Банката со кои Банката нема 

склучено договор за регулирање на 

меѓусебните односи 

  

1.3.1. Уплати во готово преку интерен клиринг Налог од 0-10.000,00 мкд 

 

Налог над 10.000,00 мкд 

20 мкд  

 

40 мкд 

1.3.2. Уплати во готово преку КИБС Налог од 0-5000 мкд 

 

Налог над 5000 мкд 

 

35 мкд 

 

80 мкд 

 

1.3.3. Уплати во готово преку МИПС Налог доставен до 12 

 

Налог доставен по 12 

 

220 мкд 

 

230 мкд 
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1.3.4. Уплата на благајна во корист на штедни 

книшки, трансакциски сметки, 

потрошувачки, станбени и други кредити во 

готово 

Износ Без надоместок 

1.3.5. Безготовински плаќања по потрошувачки, 

станбени и други кредити  

Износ Без надоместок  

1.4. Безготовински плаќања во корист на други 

трансакциски сметки 

  

 - во Банката 

 

- за комитенти кои немаат трансакциски 

сметки во Банката преку КИБС 

 

- за комитенти кои немаат трансакциски 

сметки во Банката преку МИПС 

Износ по налог 

 

Налог доставен до 12 ч 

Налог доставен по 12 ч 

 

Налог доставен до 12 ч 

Налог доставен по 12 ч 

 
 

Ден. 15 

 

Ден. 35 

Ден. 40 

 
Ден. 220 
Ден. 230 

1.4.1. Безготовински плаќања во корист на други  

трансакциски сметки со користење на Е-банк 

сервисот 

Износ по налог 

 

 

 - во Банката 

 

- за комитенти кои немаат трансакциски 

сметки во Банката преку КИБС 

 

- за комитенти кои немаат трансакциски 

сметки во Банката преку МИПС 

Износ по налог 

 

Налог внесен до 12 ч 

Налог внесен по 12 ч 

 

Налог внесен до 12 ч 

Налог внесен по 12 ч 

 

Без надоместок 

 

Ден. 10 

Ден. 15 

 
Ден. 95 
Ден.  95 

1.4.2. Провизија за СМС известување  Пакет А 50,00 ден. 

месечно,освен за корисници 

на персонално банкарство-

без надомест 

 

Пакет Б 100,00 ден. месечно,  

освен за корисници на 

електронско  банкарство-

50,00 денари 

 

Без надомест во промотивен 

период (15.08.2018 до 

31.12.2018), за сите кои ќе 

аплицираат за Master Card 

платежна клартичка во 

истиот период. 

 

1.4.3 Повлекување на налог од КИБС на барање на 

клиент  

Износ по налог Ден 100 

1.4.4. Барање информации од нотари, адвокати и 

др. согласно закон 

Износ по налог Ден. 300 
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1.5. Плаќање со траен налог преку денарска 

штедна книшка, трансакциска сметка за 

постојани месечни расходи на своето 

домаќинство (плаќање на струја, вода, 

телефон, топлификација, детска градинка, 

школарина, даноци и други плаќања), како и 

други плаќање во корист на физички  или 

правни лица кои имаат сметка во Банката 

Износ на налогот 0,02% минимум ден 20,00 

1.6. Организирана исплата со траен налог преку 

штедна книшка, трансакциска сметка во 

корист на правни лица 

Износ 2% на уплатениот износ кој 

се наплатува од правното 

лице во чија корист се врши 

уплатата 

1.6.1. Организирана исплата со траен налог преку 

трансакциска сметка во корист на правни 

лица 

 0,02% минимум ден 20,00 

1.7. Траен налог за пренос на средства на 

сопствени сметки во Банка 

 Без надоместок 

 

1.8. Исплата на благајна од трансакциски сметки Износ на исплата  

 

0,1 % минимум 15 денари 

1.9. Ликвидација односно салдирање на штедна 

книшка, трансакциска сметка 

Пресметка 300,00 денари 

1.10. Амортизација (замена) на изгубена штедна 

книшка,  

Примерок Ден. 200  

1.11. Замена на оштетени штедни книшки по вина 

на штедачот 

Примерок Ден. 200  

1.11.1. Огласување на денарска штедна книшка за 

неважечка 

Оглас Ден. 100 

1.12. Праќање опомени на сопствениците на 

тековни сметки поради неоправдано минусно 

салдо 

Опомена Ден.100 

1.12.1. Праќање на втора опомена на сопствениците 

на тековни сметки поради неоправдано 

минусно салдо 

Опомена Ден.250 

1.13. Изработка на преписи (изводи на картички) Документ Ден.40 при повторно 

издавање  

1.14. Печатење извод по тековна сметка на барање 

на сопственикот 

 Без надоместок 

1.15 Одржување на неактивни депозити по 

видување  

Депозити по видување со салдо 

помало или еднакво на 600,00 

денари, без промени во салдото во 

периодо од две години (освен 

промени по основ на камати и 

провизии) 

50 денари месечно (доколку 

салдото е пониско од 50 

денари се наплаќа провизија 

во висина на салдото) 

Забелешка: Наплатата на провизиите во денарскиот платен промет за физички лица ќе се врши со 

извршување на трансакцијата 

    

2 Кредитни работи    

2.1. Пренесување на долгорочен станбен кредит 

на друг корисник 

По кредит 1 % од салдото на кредитот 

минимум 3.000 денари , а по 

остаток на наследство и 

судско решение без 

надоместок 
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2.2. Провизија за одобрен  станбен кредит Барање 1% од износот на кредитот 

0 % за рефинансирање 

2.2.1. Провизија за одобрување на кредит за 

купување на станбен или деловен простор со 

фиксна каматна стапка за првите пет за 

вработени во фирми и нивни поврзани 

субјекти кои имаат учество во банката над 

60.000.000,00 денари, како и купување на 

станбен или деловен простор од 

компанија/инвеститор или нивни поврзани 

субјекти кои имаат учество во банката над 

60.000.000,00 денари 

Барање 500,00 денари за менаџери 

на фирми или нивни 

поврзани субјекти кои имаат 

учество во Банката од над 

60.000.000,00 денари                                                          

1% за сите останати                                                 

0% за рефинансирање 

2.2.2. Провизија за одобрување на субвенциониран 

станбен кредит 

Барање 1% од износот на кредитот  

2.3. Трошок за аплицирање на потрошувачки 

кредити; автомобилски кредити; кредити со 

залог на обврзници издадени од државата; 

кредит за купување на опрема за земјоделие; 

кредити кои се дел од Пакет производи и 

субвенционирани станбени кредити  

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Ден. 500,00 

2.3.1. Трошок за аплицирање на сите кредити 

обезбедени со хипотека и недвижен имот, 

освен субвенционирани станбени кредити  

Предмет Ден. 700,00 

2.3.2. Трошок за аплицирање за медиплус кредит, 

летен лесен кредит, рамка лимит, 

комисионен кредит преку проектот за 

самовработување; Наменски кредит за 

купување на недвижен имот заложен во 

Банката во постапка на извршување 

Предмет Без надомест 

2.3.3 Трошок за аплицирање на потрошувачки 

кредити за пензионери; кредити обезбедени 

со залог на депозит и/или комбинирано 

обезбедување, Наменски кредит-Јупитер 

 

Предмет Ден 300,00  

2.3.4. Трошок за аплицирање за медиплус кредит 

со субвенција на камата гаранции и кредит за 

набавка на деловен простор во сопстевност 

на СТББТ 

предмет Ден. 200,00 

2.4. Провизија за одобрување на наменски 

потрошувачки кредити, автомобилски 

кредити, кредити за набавка на опрема за 

земјоделие, кредити за реновирање, кредит 

со залог на обврзници 

Барање 1% од износот на кредитот 

за приматели на плата преку 

СТББТ             
1,5% од износот на кредитот 

за приматели на плата преку 

друга банка 

2.4.1. Провизија за одобрување на наменски 

кредити за пензионери 

Барање 1% од износот на кредитот 

2.4.2. Провизија за одобрување на Медиплус 

кредит со субвенција на камата 

Барање 0,5% од износот 
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2.4.3. Провизија за одобрување на автомобилски 

кредит за купување на возила од Порше 

Македонија, Аутомакедонија, Automotive 

group, Аутомобиле СК, Наменски кредит-

Јупитер 

Барање 1% од износот на кредитот 

2.4.4  

 

Провизија за одобрување на Кредит за 

студенти 

 

 

Барање 

-2000,00 мкд –фиксна 

провизија за кредит до 

10,000,00 мкд 

-3500,00 мкд-фиксна 

провизија за кредит до 

15,000,00 мкд 

-5,000,00 мкд-фиксна 

провизија за кредит до 

20.000,00 мкд 

2.4.5. Провизија за одобрување на кредит за 

купување на акции или удели во фирми 

Барање 1,5% од одобрениот износ                                                  

2.5. Провизија за одобрување на кредити за 

набавка на деловен простор 

Барање 1,5% од износот на кредитот 

за приматели на плата преку 

друга банка             

1 % од износот на кредитот 

за приматели на плата преку 

СТББТ                                             

0,5% од износот на кредитот 

за рефинансирање 

2.5.1 Провизија за одобрување на кредити за 

набавка на деловен простор од Стопанска 

банка а.д. Битола; Наменски кредит за 

купување на недвижен имот заложен во 

Банката во постапка на извршување  

Барање 0,5% од износот на 

кредитот,  

 максимум 100.000,00 ден.  

2.6. Провизија за одобрување на ненаменски 

потрошувачки кредити  

Барање 2% од износот на кредитот 

2.6.1. Провизија за одобрување на ненаменски 

денарски кредит со девизна клаузула за 

вработени во АД ЕЛЕМ-РЕК Битола – Пакет 

1 

Барање 

 

 -1,00% за вработени во 

Групациите 

Орка/Пелистерка 

- 1,9 % за сите останати 

-0% за рефинансирање  

2.6.2. Провизија за одобрување на Инстант 

денарски кредит за вработени во АД ЕЛЕМ-

РЕК Битола – Пакет 2 

Барање 1,2% од износот на кредитот 

2.6.3. Провизија за одобрување на кредит за 

рефинансирање за вработени во НБРМ, ЦР, 

ЦДХВ, УЈП, Македонска берза, Алкалоид 

АД Скопје, финансиски институции, судство 

Барање 

 

1 % од износот на кредитот 

2.6.4.  Провизија за одобрување на ненаменски 

кредити на пензионери 

Барање 2% од износот на кредитот 

2.6.5. Провизија за одобрување на ненаменски 

потрошувачки краткорочен – Летен лесен 

кредит 

Барање - Фиксен износ од 500,00 

денари за кредити до 

30.000,00 мкд                          

- Фиксен износ од 1.000,00 

денари за кредити од 

30.001,00 до 60.000,00 

денари                                                           

- Фиксен износ од 2.000,00 

денари за кредити од 

60.001,00 до 100.000,00 

денари 
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2.6.6. Провизија за одобрување на денарски кредит 

со фиксна каматна стапка за првата година; 

Потрошувачки кредит за вработени во 

Кромберг и Шуберт  

Барање -без надомест за наменски 

кредити за рефинансирање 

(доколку до 60% од износот 

се користи наменски) 

- провизија од 1,5% за 

ненаменски кредити 

2.6.7 Провизија за одобрување на денарски 

потрошувачки кредит „Кредит  Пет“ 

Провизија за одобрување на потрошувачки 

кредит „Костал“ 

Барање  -2% од износот на кредиот   

 

2.6.8. Провизија за одобрување ненаменски 

потрошувачки денарски кредит со фиксна 

камата за првата година 

Барање 2,00% за ненаменски 

кредити;  

1% за рефинансирање на 

обврски во банката;  

0,00 % за рефинансирање во 

други Банки 

  

2.6.9. Провизија за одобрување Потрошувачки 

кредит со ризико осигурување  

Барање 1% од износот на кредиот    

2.7. Провизија за одобрување на ненаменски 

потрошувачки кредит обезбеден со хипотека  

Барање 2% од износот на кредитот 

0% за рефинансирање 

2.7.1. Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден 

со хипотека со фиксна каматна стапка во 

првите 3 години 

Барање 1,5% од износот на кредитот 

0% за рефинансирање 

2.8. Провизија за одобрување на кредити за 

рефинансирање  

Барање Без надомест 

2.9. Провизија за одобрување на кредити 

обезбедени со депозит 

Барање 0,5 % од износот на 

кредитот максимум 

15.000,00 денари 

2.9.1 Провизија за одобрување на било какви 

изложености за вработени во Стопанска 

банка а.д. Битола 

Барање Фиксно 500,00 денари 

2.9.2 Провизија за одобрување на кредити 

обезбедени со депозит за вработени во 

фирми и нивни поврзани субјекти кои имаат 

учество во Банката над 60.000.000,00 денари 

Барање 0,1% од износот на кредитот 

максимум 3.000,00 денари 

2.9.3. Провизија за одобрување на кредити 

наменети  за вработени во фирми и нивни 

поврзани субјекти кои имаат учество во 

Банката над 60.000.000,00 денари, со 

комбиниран колатерал (депозит и хипотека 

на недвижен имот) 

Барање 0,1% од износот на кредитот 

максимум 6.000,00 денари 

2.10. Провизија за предвремено вратен долгорочен 

хипотекарен или станбен кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провизија за предвремено затворање на 

Денарски потрошувачки кредит со фиксна 

камата во првите 3 години и денарски 

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% доколку кредитот се 

отплати во првите три 

години                                                                    
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потрошувачки кредит 

 

 

 

 

 

Провизија за предвремено затворање на 

денарски потрошувачки кредит Пакет Пет 

 

 

 

 

 

Провизија за предвремено вратен Кредит за 

набавка на деловен простор во сопственост 

на Стопанска банка а.д. Битола 

Наменски кредит за купување на недвижен 

имот заложен во Банката во постапка на 

извршување 

 
 
 

Провизија за предвремено враќање на 

Потрошувачки кредит со ризико 

осигурување;Потрошувачки кредит за 

„Костал“ 

- 0% доколку кредитот се 

отплати по третата година 

 

 

 

- 1% доколку кредитот се 

отплати во првите три 

години                                                                    

- 0% доколку кредитот се 

отплати по третата година 

 

 

 

-Без надомест 

 

 

 

 

 

 

 

- 1% доколку кредитот се 

отплати во период кога 

каматната стапка е фиксна 

- 0% доколку кредитот се 

отплати во период кога 

каматната стапка е 

променлива 

2.10.1. Провизија за одобрување на комисиони 

кредити 

Барање 

 

 0,5 % од износот на 

кредитот 

2.10.2. Комисиона провизија Износ  Од 0,5% до 5% годишно 

2.10.3. Провизија за одобрување на комисионен 

кредит преку проектот за самовработување 

Барање Без надомест 

2.10.4  Провизија за предвремено враќање на 

Денарски ненаменски потрошувачки кредит 

„Кредит Пет“ 

Износот на предвремена отплата  -1% од износот, доколку 

кредитот се отплати во текот 

на првата година 

-Без надомест доколку 

кредитот се отплати по 

првата година  

2.11. Преземање мерки против неуредни 

должници по пат на опомена на должникот и 

гарантите  

Опомена Ден.100 прва опмена 

Ден. 250 втора опомена 

Ден. 500 последна опомена 

пред тужење 

2.12. Изработка на нов амортизационен план по 

долгорочни кредити 

Барање Ден. 300 

2.13. Провизија за анекс на договор  Барање  1 % од износот на 

недоспеаната главница, 

минимум 3.000,00 денари, 

освен за кредити со депозит 

за што се наплаќа 1.000,00 

денари еднократно без оглед 

на износот на кредитот  

2.14. Провизија за анекс на договор на станбени 

кредити 

Барање 0,5% од износот на 

недоспеаната главница, по 

решение за наследство и 

други судски решенија без 
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Тарифна 

ставка 
Вид на услуга Основа за пресметка Висина на надоместокот 

1 2 3 4 

надомест 

2.14.1 Провизија за Анекс на договорот за кредит за 

вработени во СТББТ, кои се однесуваат на 

сите промени на договорни услови, со 

исклучок на пролонгација на рок за договор 

Барање 500,00 мкд 

2.15. Провизија за договор за рамка лимит Барање 0,1% од одобрениот износ 

еднократно (минимум 

5.000,00 МКД, максимум 

100.000,МКД) 

2.16. Издавање на потврди Барање 100,00 мкд 

2.17. Манипулативен трошок при промена на 

категорија на ризик од подобра во полоша 

кај корисници на хипотекарни кредити 

Постоечко салдо на кредит  

 

 1 % еднократно  

2.18 Провизија за  репроцена од овластен  

проценувач со кој Банката има склучено 

договор  

Ставка (под ставка се подразбира 

единица недвижност (земјиште или 

објект), сообраќана дозвола или друг 

документ за сопственост 

МКД 3,000,00 за подвижен 

имот,мкд.3,000,00,за 

недвижен имот,+ мкд.500,00 

за секоја наредна ставка, 

3.  ГАРАНЦИСКО РАБОТЕЊЕ   

 Сите видови на гаранции за физички лица Износ 0,15% за секое тримесечие 

или дел од него, или 

минимум 500,00 МКД за 

гаранција обезбедена со 

безкаматен депозит; 
0,30% за секое тримесечие 

или дел од него, или 

минимум 1000,00 МКД за 

сите останати; 

    

4.  Останати работи    

    

4.1. Фотокопирање документи Страна Ден. 20  

4.2. Фотокопирање небанкарски документи по 

барање на граѓани недепоненти на Банката 

Страна Ден. 50  

4.3. Издавање потврди во врска со денарска или 

девизна штедна книшка, тековна сметка и од 

трезорско работење 

Потврда Ден. 100  

4.4. Изработка на каматен лист, информација за 

каматни листи и каматни стапки (по барање 

на клиент - физичко лице) 

Главница Ден. 300 од главница плус 

18% ДДВ  

4.5. Издавање разни потврди, заверка на 

податоци, освен потврди за промет на 

трансакциски  с-ки при пријавување данок 

Потврда Ден.200  

4.6. Изработка на преписи на изводи, картици и 

документи 

Страна Ден.100  

4.7. Извршување судски одлуки и извршни 

решенија по денарски и девизни 

трансакциски сметки, денарски и девизни 

штедни книшки 

Пресуда Ден. 1.000 +Ден. 50 од 

главница Ден. 500 РДТ за 

физички лица  

4.7.1  Пријава на блокада Налог Ден. 200 
4.7.2 Пријава на деблокада Налог Ден. 200 

4.7.3 Делумно изврпување на решенија Налог  Ден 50 на секоја делумна 

наплата 
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Тарифна 

ставка 
Вид на услуга Основа за пресметка Висина на надоместокот 

1 2 3 4 

4.8. Извршување судски пресуди и налози за 

наплата на побарувања 

Пресуда Ден. 1.000 + Ден.50 од 

главница Ден. 500 РДТ за 

физички лица 

4.8.1. Издавање копија од решение за присилна 

наплата 

Решение,налог,извршна исправа Ден.100  до 3 страни + 10 

денари за секоја наредна 

страна 

4.9. Замена на оштетени банкноти (паричници)  10% од вредноста на 

банкнотите, минимум 50,00 

денари 

4.10. Проверка на исправноста на банкноти-

ефективни странски пари 

Банкнота Ден.50  

4.11. Изработка и печатење на пресметка на 

потребни средства за откуп на станови во 

општествена сопственост 

Пресметка 2% од вредноста на 

пресметаната сума 

4.12. Пресметка за плаќање на месечна рата по 

договор што се води во Банката за плаЌање 

на општествени станови 

Пресметка 2% од вредноста на 

пресметаната сума 

4.13. Пресметка за плаќање на месечна рата по 

договор што се води во друга банка, за 

плаќање на општествени станови 

Пресметка Ден. 500  

4.14. Исплата на каматни купони на обврзници Номинална вредност на каматен 

купон 

По спогодба со издавачот на 

обврзниците 

4.15. Надомест за неосновано побарување 

(рекламација) 

По барање Ден. 500 

4.16. Продавање на меници    

100 
200                                                                                                                        

500    

 

Примерок 

Примерок 

Примерок 

 

Ден. 100 

Ден. 200 

Ден. 500 

4.17. Изнајмување сефови (според нивната 

големина во мм3 ): 

Сумите се со вкалкулиран ДДВ 18% 

  

 

Ценовник на сефови за физички лица 

 

Ознака Димензии на сеф (мм) Месечно* Годишно* 

А1 100 х 300 х 500 650 ден. 3.850 ден. 

А2 150 х 300 х 500 750 ден. 4.400 ден. 

А3 200 х 300 х 500 900 ден 5.300 ден. 

А4 300 х 300 х 500 1.000 ден. 6.000 ден. 

А5 600 х 300 х 500 1.250 ден. 7.300 ден. 

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

    

 
4.17.а 

Надоместок за присилно отворање на сеф 

при изгубен клуч за ракување  

Во цената е вклучено присилно 

отворање, набавка на нова брава и 

монтажа 

Надоместок од 350 ЕУР 

во денарска 

противвредност на 

дневен среден курс на 

НБРМ на денот на 

присилното отворање 

4.18. 

Персонално банкарство 

Барање Без надоместок првите 6 

месеци од склучување на 

договорт 

500 МКД месечен 
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надомест по истекот на 

промотивен пероид 

 

 

 

 

 

 

5. ПАРИЧНИ КАРТИЧКИ ИЗДАДЕНИ ОД СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА 

 

 

5.1. 
Уреди на Стопанска Банка  

а.д. Битола 
Visa Electron Solid Kredit Visa Classic Visa Gold 

Master Card 

Debit 

Master Card 

Credit  

5.1.1 
Подигање на готовина од  

АТМ (банкомат) 
без надомест 

2,0%  

мин.  

150,00 ден. 

2% 

мин. 

150,00 

ден. 

2% мин. 

150,00 ден. 

без 

надомест 

2,5% мин 

150,00 ден. 

 
5.1.2 Подигање на готовина на шалтерите на банката  Master Card Debit Master Card Credit 

 Подигање на готовина на 3 рати 4,5% од износот  

 Подигање на готовина на 6 и 9 рати 4,9% од износот   

 Подигање на готовина на 12 рати 7,5% од износот  

 Подигање на готовина  на повеќе од 12 рати  2% од износот  

 
 

5.2 Уреди на Други Банки Visa Electron Solid Kredit Visa Classic Visa Gold 
Master Card 

Debit 

Master Card 

Credit 

5.2.1 
Подигање на готовина од  

АТМ (банкомат) 

2,0%  

мин. 100,00 ден. 

2,5%  

мин. 150,00 

ден. 

3% мин. 

300,00 ден. 

3% мин. 

300,00 ден. 

2% мин. 

100,00 ден. 

3% мин. 

300,00 ден. 

5.2.2 
Подигање на готовина од  

ПОС (пос терминал) 

2,5%  

мин. 200,00 ден. 

2,5%  

мин. 150,00 

ден. 

3% мин. 

300,00 ден. 

3% мин. 

300,00 ден. 

3% мин. 

300,00 ден. 

3% мин. 

300,00 ден. 

5.3 Останати Провизии       

5.3.1. 

Годишна чланарина за  

издавање основна 

картичка  

(првата година  

без чланарина)* 

без 

 надомест 

600,00 ден.  

 

1.200,00 ден  

(без чланарина 

 за промет над 

100.000,00 ден.) 

2.400,00 ден  

(без чланарина 

 за промет над 

250.000,00 ден.) 

без надомест  1.500,00 ден. 

(без членарина  

за промет во 

висина на 

 одобрен кредитен 

лимит) 

5.3.1.1 

Годишна чланарина за  

издавање основна 

картичка за клиенти со склучен 

договор за персонално      

банкарство (во втората и              

третата година) 

 

без 

 надомест 
300,00 ден. 

600,00 ден (без 

чланарина за 

промет над 

100.000,00 ден.) 

1.200,00 ден        

(без чланарина       

за промет над   

250.000,00 ден.) 

без надомест 750,00 ден. (без 

чланарина за 

промет во  

висина на 

одобрен кредитен 

лимит) 

5.3.2. 

Годишна членарина за  

издавање дополнителна 

картичка(првата година  

без чланарина)* 

без надомест 300,00 ден. 

 

600,00 ден  

(без чланарина 

 за промет над 

100.000,00 ден.) 

 

1.200,00 ден  

(без чланарина 

 за промет над 

250.000,00 ден.) 

без надомест 800,00 ден. 

(без членарина 

 за промет во 

висина на о 

добрен кредитен 

лимит) 

5.3.3. 

Реиздавање на картичка  

(загубена/украдена или  

уништена) 

300,00 ден. 300,00 ден. 300,00 ден. 300,00 ден. 

300,00 ден. 300,00 ден. 

5.3.3.1 
Издавање на картичка  

(неодобрено издавање) 
300,00 ден. 300,00 ден. 300,00 ден. 300,00 ден. 

300,00 ден. 300,00 ден. 
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5.3.4. Реиздавање на ПИН код 150,00 ден. 150,00 ден. 150,00 ден. 150,00 ден. 150,00 ден. 150,00 ден. 

5.3.4.1 Реиздавање на ИТЕН ПИН код 300,00 ден. 300,00 ден 300,00 ден 300,00 ден 300,00 ден 300,00 ден 

5.3.5. 
Надомест за месечен  

извештај 
/ 

100,00 ден.  

(по пошта) 

100,00 ден. 

(по пошта) 

100,00 ден. 

(по пошта) 

Без 

надомест 

100,00 ден. 

 (по пошта) 

5.3.6. 
Проверка на состобја на АТМ 

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

 

5,00 ден. 

 

5,00 ден. 

5.3.6.1. 
Проверка на состобја на АТМ 

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

 

20,00 ден. 

 

20,00 ден. 

5.3.7. 

Следење на трансакции и  

месечни извештаи преку 

 Интернет 

без надомест без надомест без надомест без надомест 

 

без надомест 

 

без надомест 

5.3.8. 
Блокирање на картичка - 

електронски 
150,00 ден. 100,00 ден. 150,00 ден. 150,00 ден. 

 

150,00 ден. 

 

150,00 ден. 

5.3.9 Деблокада на картичка 150,00 ден. 100,00 ден. 150,00 ден. 150,00 ден. 150,00 ден. 150,00 ден. 

5.3.10. Деблокада на ПИН 150,00 ден. 150,00 ден. 150,00 ден. 150,00 ден. 150,00 ден. 150,00 ден. 

5.3.11. 
Трајно блокирање на картичка  

на стоп листа 
1.000,00 ден. 300,00 ден. 1.000,00 ден. 1.000,00 ден. 

 

1.000,00 ден. 

 

1.000,00 ден. 

5.3.12. 
Надомест за неосновано 

побарување (рекламација) 
1.000,00 ден. 1.000,00 ден. 1.000,00 ден. 1.000,00 ден. 

 

1.000,00 ден. 

 

1.000,00 ден. 

5.3.13. 
Промена на параметри на  

картичка 
150,00 ден. 150,00 ден. 150,00 ден. 150,00 ден. 

 

150,00 ден. 

 

150,00 ден. 

5.3.14. 
Надомест за итна изработка  

на картичка 
500,00 ден. 500,00 ден. 300,00 ден. 500,00 ден. 

 

500,00 ден. 

 

500,00 ден. 

5.3.15. 

Надомест за издавање на  

потврда на барање на  

корисникот 

100,00 ден. 100,00 ден. 100,00 ден. 100,00 ден. 

 

100,00 ден. 

 

100,00 ден. 

5.3.16. 

Надомест за откажување на 

картичка (освен за сомните- 

лни и спорни) 

200,00 ден. 200,00 ден. 200,00 ден. 200,00 ден. 200,00 ден. 200,00 ден. 

5.3.17. 

Надомест за предавање на  

картичка задржана во  

банкомат 

100,00 ден. 100,00 ден. 100,00 ден. 100,00 ден. 

 

100,00 ден. 

 

100,00 ден. 

5.3.18 
Надомест за промена  

на дневен лимит  
200,00 ден. 200,00 ден. 200,00 ден. 200,00 ден. 

 

200,00 ден. 

 

200,00 ден. 

 

 

 

*~lаnarinata se napla]a mese~no(iznosot na godi[na ~lаnarina se deli na dvaнaeset 
ednakvi rati) 

 

 

Б. ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ   

    

I ДЕВИЗНИ СМЕТКИ    

    
1. Отворање девизен штеден влог и издавање штедна 

книшка 

Книшка или сметка Без надоместок, минмален 

влог противредност на 

1000,00 денари 

2. Уплата во корист на ТРС или  девизен штеден влог 

во чекови, кредитни писма, дознаки и други платни 

инструменти 

До 30 ЕУР  
 
Над 30 ЕУР 

 без надоместок,  

 

фиксно 120 денари фактички 

трошок 
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2.1.1. Уплата во корист на ТРС или  девизен штеден влог 

во ефектива и со дознаки со назнака за трошоците 

ОУР 

 Без надоместок  

2.1.2. Приливи од друга домашна банка  Надоместок пресметан од 

домашна банка  

2.1.3 Враќање на нераспределен девизен прилив по 

барање на странска, домашна банка  

 15,00 ЕУР од приливот 

2.1.4. Враќање на нераспределен девизен прилив по 

барање на клиентот  

 15,00 ЕУР од приливот 

3. Исплата од девизен штеден влог-сметка во:   

3.2. - ефектива (за бордеро) 

 

Денарска противвредност на 

исплатата 1,5% минимум 250 ден.   

3.3. Извршување дознаки во странство од девизна 

трансакциска сметка доколку трошоци се одбиваат 
од дознаката (СХАРЕД)  

Денарска противвредност 0,30% минимум 600 ден.  

3.4. Извршување дознаки во странство од девизна 

трансакциска сметка доколку странските трошоци 

се плаќаат веднаш (ОУР): 

- дознака до 1,000 ЕУР 

- дознака од 1,001 до 2.500 ЕУР 

- дознака од 2.501 до 5.000 ЕУР 

- дознака од 5.001 до 10.000 ЕУР 

- дознака од 10.001 ЕУР до 100.000 ЕУР 

- дознаки над 100.001 ЕУР 

Денарска противвредност  

- 22 ЕУР 

- 25 ЕУР 

- 30 ЕУР 

- 0,60% минимум 40 ЕУР 

- 0,40% минимум 60 ЕУР 

- 0,30% минимум 300 ЕУР 

3.4.1. Измена на инструкции и ургенции  Барање Ден. 600+ фактички трошоци 

од странската банка  

3.5. Извршување дознаки во земјата Денарска противвредност 0,30% минимум 600 денари  

3.5.1  Денарски плаќања од резиденти во корист на 

нерезиденти од сметката  

  

 до 10.000 денари  Износ на дознаката  ден. 100,00 

 од 10.001 до 100.000 денари  Износ на дознаката  ден. 200,00 

 над 100.001 денари  Износ на дознаката 0,05% мин. ден. 500 максимум  

6000 денари 

3.6. Извршување дознаки во земјата на сметка на истиот 

сопственик во друга банка 

Денарска противвредност 0,30% минимум 600 денари, 

максимум 3.000 денари 

3.7. Извршување на дознаки по основ на траен налог Денарска противвредност 1%, минимум 600 денари  

4. Исплата од девизен штеден влог-сметка, ако 

приливот потекнува од дознака или чек во: 

  

4.1. Денари  Без надоместок  

4.2. Ефектива Денарска противвредност - 0,5% (мин. 250 мкд) од 

износот на пристигнатиот 

прилив,   

- без надомест, доколку 

пристигнатиот прилив се 

орочува или одлежи во 

Банката на минимален 

рок од 15 дена или се 

користи за плаќање на 

дознака во странство 

5. Исплата за купена стока од консигнација Денарска противвредност 1% со откуп на ефектива 
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6. Конверзија (замена на една валута со друга) при 

исплатата на ефектива од девизен штеден влог-

сметка: 

  

6.1. На барање на штедачот Денарска противвредност на 

исплатената валута 

1% 

6.2. Кога Банката сама нуди конверзија  Без надоместок 

7. Конверзија (замена на една валута со друга) за 

извршување дознаки во странство 

Денарска противвредност Без надоместок 

8. Огласување на девизна штедна книшка-сметка за 

неважечка 

Оглас Ден.100 

8.1. Амортизација (замена) на изгубена (оштетена) 

девизна штедна книшка 

Примерок Ден. 200  

9. Затворање (гаснење) на девизен штеден влог-сметка Влог или сметка Ден. 500 

10. Затворање (гаснење) на девизен штеден влог-сметка 

со пренос на средствата во друга банка 

Влог или сметка Ден. 1000  

11. Издавање полномошно по девизен штеден влог-

сметка 

 Без надоместок 

12. Доставување известие за извршена уплата (чек или 

дознака) од штедачите во странство 

 Без надоместок 

13. Издавање изводи за пресметаната камата на 

штедниот влог-сметка на штедачите во странство 

 Без надоместок 

14. Давање усмени и писмени информации на 

штедачите на Банката од доменот на девизното 

штедење 

 Без надоместок 

15. Давање банкарски публикации и рекламни 

материјали на штедачите на Банката 
 

 Без надоместок 

16. Водење на неактивни девизни трансакциски сметки  Трансакциски сметки кои две 

години немале долговен промет 

во банката (освен промет по 

основ на провизии) 

50 денари месечно (доколку 

салдото е пониско од 50 

денари се наплаќа провизија 

во висина на салдото) 

17. Одржување на неактивни депозити по видување  Депозити по видување со салдо 

помало или еднакво на 600,00 

денари ( во денарска 

противвредност без промени во 

салдото во период од две 

години (освен промени по 

основ на камати и провизии) 

50 денари месечно (доколку 

салдото е пониско од 50 

денари се наплаќа провизија 

во висина на салдото) 

II ДЕВИЗНИ СМЕТКИ И ДЕВИЗНИ 

ШТЕДНИ ВЛОГОВИ НА СТРАНСКИ 

ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

   

    
1 Отворање на девизен штеден влог и издавање 

штедна книшка 

Влог или сметка Без надоместок 

2 Уплати во корист на ТРС или девизне штеден влог 

во чекови, кредитни писма, дознаки и други платни 

инструменти 

До 30 ЕУР 

 

над 30 ЕУР 

без надоместок; 

  

фискно 2 ЕУР фактички 

трошок 

2.1.1. Уплата во корист на ТРС или девизен штеден влог 

во ефектива и со дознака со назнака за трошоците 

ОУР 

 Без  надоместок 

2.1.2. Приливи од друга домашна банка  Надоместок пресметан од 

домашната банка  

2.1.3 Враќање на нераспределен девизен прилив по 

барање на странска, домашна банка  

 15,00 ЕУР од приливот 

2.1.4. Враќање на нераспределен девизен прилив по 

барање на клиентот  

 15,00 ЕУР од приливот 

3 Исплата од девизен штеден влог-сметка во:   
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3.1. - ефектива 

Денарска противвредност 1%  - чекови 

 - кредитни писма и други платни инструменти 

3.2. Дознаки од девизна трансакциска сметка доколку 

трошоци се одбиваат од дознаката (СХАРЕД) 

Денарска противвредност 0,3%, минимум 600 денари 

3.2.1 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.300.00 

 -Преку МИПС после  12:00 Налог Ден.300.00 

3.2.2 Денарски плаќања од сметката над 100.000,00 

денари 

Износ на дознаката  0,15%, мин. Ден.600,00 

максимум 12.000,00 

3.3. Извршување дознаки во странство од девизна 

трансакциска сметка доколку странските трошоци 

се плаќаат веднаш (ОУР): 

- дознака до 1.000 ЕУР 

- дознака од 1.001 до 2.500 ЕУР 

- дознака од 2.501 до 5.000 ЕУР 

- дознака од 5.001 до 10.000 ЕУР 

- дознака од 10.001 ЕУР до 100.000 ЕУР 

      дознаки над 100.001 ЕУР 

Денарска противвредност  

 

 

- 22 ЕУР 

- 25 ЕУР 

- 30 ЕУР 

- 0,60% минимум 40 ЕУР 

- 0,40% минимум 60 ЕУР 

- 0,30% минимум 300 ЕУР 

3.3.1. Измена на инструкции и ургенции  Барање ЕУР 10 + фактичките 

трошоци на странската банка 

3.3.2. Враќање на нераспределен девизен прилив по 

барање на клиентот 

 15,00 ЕУР од приливот 

3.3.3. Измени на инструкции и ургенции Барање 20,00 ЕУР во денарска 

противвредност + фактичките 

трошоци на странската банка 

3.4. Извршување на дознаки по основ на траен налог Денарска противвредност 1%, минимум 600 денари  

4. Конверзија на валути при исплата од девизни 

сметки-штедни влогови 

Денарска противвредност на 

исплатената валута 

1%, освен во случај кога 

банката сама нуди конверзија 

без надоместок 

5. Водење на неактивни девизини трансакциски 

сметки 

Трансакциски сметки кои две 

години немале долговен промет 

во банката (освен промет по 

основ на провизии) 

50 денари месечно (доколку 

салдото е пониско од 50 

денари се наплаќа провизија 

во висина на салдото) 

6. Одржување на неактивни депозити по видување Депозити по видување со салдо 

помало или еднакво на 600,00 

денари (во денарска 

противвредност) без промени 

во салдото во период од дев 

години (освен промени по 

50 денари месечно( доколку 

салдото е пониско од 50 

денари се наплаќа провизија 

во висина на салдото) 
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основ на камати и провизии) 

    

III ДЕВИЗНО-ВАЛУТНА ЛИКВИДАТУРА    

    

1 Откуп на странски средства за плаќање    

    

1.1. Откуп на ефективни странски пари и исплата во 

денари 

 Без надоместок 

1.2. Откуп на патнички чекови Инструмент (чек) Ден. 600 

1.3. Откуп на девизни чекови   

1.3.1 -до 49,99 евра или друга валута во истиот сооднос Инструмент (чек) Ден. 400 

1.3.2 -од 50,00 евра до 399,99 евра или друга валута во 

истиот сооднос 

Инструмент (чек) Ден. 600 

1.3.3 - од 400,00 евра до 999,99 евра или друга валута во 

истиот сооднос 

Инструмент (чек) Ден. 700 

1.4. Преземање парични чекови и други хартии од 

вредност од граѓани на инкасо (наплата) 

Чек 1,5% мин. Ден.3000 при 

приемот на чекот, плус 

фактички транспортни 

трошоци, минимум 3000 

денари 

1.5. Откуп и замена на ефективни странски пари (стари 

банкноти) 

Ден. противвредност на 

откупена, заменета банкнота 

10% минимум Ден. 500  

    

В.    ОСТАНАТИ РАБОТИ И НАДОМЕСТОЦИ 

1. Покрај надоместоците предвидени со оваа Тарифа, Банката ги наплатува и останатите стварни трошоци кои ги имала во 

врска со извршување на работите, а тоа се: 

-Наплатениот надомест за извршената дознака преку пошта; 

-Поштарина за препорачани, експресни и авионски пратки, со повратници (рецеписи) и други посебни ракувања со пратки, 

поштарина за пакети и транспортни трошоци; 

-Трошоци за телефакс, телеграма и телефонски разговори, освен месните разговори; 

-Трошоци за материјали за посебни ракувања; 

-Трошоци кои ги пресметуваат другите банки во земјата кои учествуваат во извршувањето на работите; 

-Провизија на трошоци кои ги пресметуваат странските банки; 

-Трансферна провизија на НБРМ; 

-Такси, даноци и други јавни давачки, кои Банката ги плаќа за сметка на корисникот на услугите; 

-Трошоци за правно застапување, судски трошоци и слично; 

-Трошоци за стручњаци за работа по барање на корисникот на услугите; 

-Трошоци за анализа и преработка на материјали; 

-Замена на брава од сеф поради загубен клуч; 

-Останати издатоци кои се направени по барање на корисниците на услугите; 

-Други трошоци од работењето. 

2. За одделни работи што ги врши Банката, а кои не се предвидени во Тарифата, висината на надоместокот однапред се 

утврдува договорно помеѓу Банката и корисниците на услугите. 

3. За одделни работи Банката може да договара надоместоци во паушален износ. 

 

Отстапки и овластувања за вршење на отстапки во тарифите и надоместоците  

 

Раководител До 10% 

Директор на Сектор за работа со физички лица До 20% 

Надлежен член на Управен одбор за Сектор за работа со физички лица До 30% 

Управен Одбор Сите останати отстапки 
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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.  
 

Ажурирањето на извршените измени и дополнувања во пречистен текст на Одлуката и доставувањето 

до сите служби на Банката е должност на  Службата за управување со ликвидност и АЛМ. 

 

Оваа одлука стапува на сила од денот на донесувањето. 

 

 

Со донесувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за тарифи и надоместоци на услуги кои 

ги нуди Стопанска банка а.д. Битола УО бр. 02-4791/1/II-10 од 7.3.2018 година. 

 

 

 
УО бр.02- 24415/1/II-22                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   

  

Битола 19.12.2018  година                              

 

 

                                                                                              

 
 

 

 
 


