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БАНКА а.д. БИТОЛА. Информациите во овој документ подлежат на промени без обврска за 
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Овој документ се смета за заштитен од неовластена употреба и копирање согласно важечката 

регулатива. 
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Врз основа на член 86 од Статутот на Стопанска банка а.д Битола, НО 02-12149/1/I-2 од 

13.6.2017 година ( Пречистен текст), Управниот одбор на Стопанска Банка а.д. Битола на 

својата ___ редовна седница одржана на ден __.__.2017  година, ја донесе следната: 

 

 

 

О Д  Л  У  К  А 

 

за политиката на каматни стапки на  Стопанска банка а.д. Битола 

 

 

1. Цел 

 

Со оваа Одлука, се утврдуваат каматните стапки и каматните маржи на сите видови 

средства и пласмани, на купувањето и продажбата на хартии од вредност и на останатите 

побарувања и обврски на Банката. 

Исклучок од претходниот став претставуваат каматните стапки на средствата и 

кредитите кои се утврдени со законски и други прописи и каматните стапки на средствата и 

кредитите од тие средства што наменски се прибавуваат и пласираат врз основа на посебни 

договори. 

 

 

  

2. Дефиниции 

 

 

Каматните стапки во оваа Одлука се поделени на каматни стапки на правни и физички лица.  

Во категоријата на правни лица, опфатени со оваа Одлука влегуваат сите трговци 

и лица од јавното право, согласно законските прописи. 

Во категоријата физички лица опфатени со оваа Одлука, се сметаат физички лица 

и други комитенти кои не се трговци и лица на јавното право, согласно законските прописи. 

Каматните стапки можат да бидат активни и пасивни. 

Активни каматни стапки се оние што Банката ги наплатува за кредитите и 

другите побарувања. Активните каматни стапки не може да бидат повисоки од законски 

дозволениот максимум за соодветна валута или за соодветен должник. 

Пасивни каматни стапки  се оние што Банката ги плаќа на  депонираните парични 

средства, на кредитите што ги зема  и воопшто кога се користат туѓи извори на средства. 

Каматните стапки можат да бидат фиксни, променливи и прилагодливи: 

Фиксни каматни стапки траат до истекот на  рокот на кредитот или депозитот и не 

се променуваат до истекот на договорот.  
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Прилагодливи каматни стапки се  менуваат во согласност со промените на 

каматните стапки на Одлуката за Политиката  на каматни стапки   на Банката. 

Променливата каматна стапка е  директно зависна од одредена  каматна стапка  

зголемена за одредени процентни поени , согласно со актите на банката. 

 

„Банката ќе ја формира променливата каматната стапка врз основа на референтната 

каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата  +/- маргина за денарски 

производи и 1-месечен ЕУРИБОР и шестмесечен УСД ЛИБОР што е објавена на последниот 

ден од претходниот месец +/- маргина”. 

“Референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата за 

одредено полугодие е каматната стапка на основниот инструмент од операциите на отворен 

пазар – благајнички записи на Народната Банка, којашто е постигната на последната аукција 

во претходното полугодие.  

Променливите каматни стапки ќе се ревидираат согласно полугодишната промена 

на референтната каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата објавена од 

НБРМ и тоа два пати во годината, на крајот на секое полугоди (30.6 и 31.12). “ 

 

Според начинот на кој настануваат каматите можат да бидат договорни или законски. 

Договорните камати ги одредуваат странките спогодбено и тие можат да бидат во 

рамките што ги определуваат законските прописи. 

Законските каматни стапки се применуваат кога должникот должи камата ако со 

договорот не е одредена нејзината висина. 

Казнената камата е онаа камата која се одредува со законски пропис, а се плаќа 

заради задоцнување со исполнување на парична обврска. 

Интеркаларна камата е онаа камата што се пресметува од денот на користењето 

на кредитот до неговото ставање во отплата и е во висина на договорената каматна стапка. 

Каматната маржа претставува разлика помеѓу активните и пасивните каматни 

стапки. 

 

EURIBOR е дневна референтна каматна стапка по која банките меѓусебно си позајмуваат пари 

на меѓубанкарскиот пазар на пари. 

 

 

LIBOR е дневна референтна каматна стапка по која банките меѓусебно си позајмуваат пари 

на лондонскиот меѓубанкарскиот пазар на пари. 
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3. Опис 

 

Банката ќе ги формира  и сообразува каматните стапки во зависност од пазарните 

услови и стапката на инфлација, мерките на монетарната политика, каматната стапка на 

благајничките записи и државните записи, референтната стапка, билансните можности и 

движењето на ЛИБОР и ЕУРИБОР за содветната валута. 

 Банката ќе води политика на диференцирани активни каматни стапки според намени и 

според степенот на наплативоста на побарувањата, односно бонитетот на корисниците и видот 

на колатералот.  

Каматните стапки можат да бидат утврдени и поединечно за посебни случаи и одредени 

износи во договор со депонентот, односно кредитокорисникот. 

Банката договара, пресметува, плаќа и наплатува камата согласно одредбите на оваа Одлука и 

Законот за облигациони односи.  

Составен дел на оваа Одлука е Каталогот на обезбедувања-Преглед на категории на 

обезбедувања. 

 

4. Начин и содржина на известување 

 

На веб страната на Стопанска банка а.д. Битола https://www.stbbt.mk/, објавена е Одлуката за 

политиката на каматни стапки на Стопанска банка а.д. Битола, каде клиентите можат да се 

информираат за висината на активните и пасивните каматни стапки на Банката. 
Доколку не е поинаку наведено во договорот со клиентот, Банката го задржува правото, начинот и 

периодот на пресметувањето, плаќањето и висината на каматните стапки да ги менува во зависност од 

соодветните измени во позитивните законски прописи и актите на деловната политика на Банката.   

Составен дел на оваа Одлука е Каталогот на обезбедувања-Преглед на категории на 

обезбедувања 

 

 

 

 

5. Завршни одредби 

 

 Со денот на примената на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за политиката на 

каматни стапки на Стопанска банка а.д. Битола УО бр. 02-11792/1/II-18 од 8.6.2017 година и 

сите донесени измени до денот на стапување во сила на пречистениот текст. 

 

         Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

https://www.stbbt.mk/
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Врз основа на член 86 од  Статутот на Стопанска  банка а.д.Битола НО 02-12149/1/I-2 од 

13.6.2017 година (пречистен текст), Управниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола на 

својата ____ редовна седница одржана на ден __.__.2017 година, донесе:   

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

 

за политиката на каматните стапки на 

Стопанска банка а.д. Битола 
 

I. КАМАТНИ СТАПКИ 
  
 

А. АКТИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ 

 

А.1. АКТИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ  НА ПРАВНИ ЛИЦА  

 

21. На кредитите од средствата на Банката, Банката ќе пресметува и наплатува камата по 

следниве стапки (во проценти, односно зголемени или намалени за соодветен број процентни 

поени.) 
 

 

КРИТЕРИУМ ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
Денарски 

кредити  

Девизни кредити и 

Денарски кредити со 

девизна клаузула 

 

1 2 3 4  

21.1 - на правни лица, класифицирани во >А< ризична категорија, и 

истите  се долгогодишни комитенти на Банката, кои во  

деловното работење со Банката постигнале висок рејтинг на 

бонитетни, солвентни  и лојални комитенти  и кои со своето 

учество во кредитно гаранциското работење со Банката, 

платниот промет во земјата и странство  и со  останатите 

банкарски трансакции  се од посебен интерес за Банката како и 

за нови комитенти со издржани проекти  

Каматна 

стапка по 

договор 

 

Каматна стапка по договор 

 
 

 

21.2 - на правни лица, класифицирани во >А< ризична категорија, обезбедени со недвижен имот и движен имот и 

група 5(5.4, 5.5, 5.6) од Каталогот на обезбедување, со примена на прилагодлива каматна стапка кои 

остваруваат годишен вкупен приход  

 а)  до 30.000.000,00 денари  8,00% 7,75%  

       б)  од 30.000.001,00 до100.000.000,00 денари 7,50% 7,25%  

       в)  од 100.000.001,00 до 450.000.000,00 денари 7,25% 7,00%  

 г)  над 450.000.000,01 денари по договор по договор  

21.2.1 - на правни лица, класифицирани во >А< ризична категорија, обезбедени со недвижен имот и движен имот и 

група 5(5.4, 5.5, 5.6) од Каталогот на обезбедување, со примена на променлива каматна стапка кои остваруваат 

годишен вкупен приход  
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 а)  до 30.000.000,00 денари   

референтна 

каматна 

стапка за 

пресметување 

на стапката 

на казнена 

камата + 4.25  

п.п., но не 

пониска од 

8.00% 

 

1 мес. 

Еурибор + 

7.971 п.п. + 

не пониска 

од 7,75% 

 
шестмесечен 

УСД 

ЛИБОР плус 2,6 
п.п  но не 

пониска од  4% 

за инвестиции 
шестмесечен 

УСД 

ЛИБОР плус 2,1 
п.п  но не 

пониска од  

3,5% за тос 

 

 

       б)  од 30.000.001,00 до100.000.000,00 денари  

 референтна 

каматна 

стапка за 

пресметување 

на стапката 

на казнена 

камата + 3.75 

п.п. но не 

пониска од 

7,50% 

 

1 мес. 

Еурибор + 

7.471 п.п. но 

не пониска 

од 7,25% 

шестмесечен 

УСД 
ЛИБОР плус 2,6 

п.п  но не 

пониска од  4% 
за инвестиции 

шестмесечен 

УСД 
ЛИБОР плус 2,1 

п.п  но не 

пониска од  
3,5% за тос 

 

 

       в)  од 100.000.001,00 до 450.000.000,00 денари  

референтна 

каматна 

стапка за 

пресметување 

на стапката 

на казнена 

камата +3 .5 

п.п. +  но не 

пониска од 

7,25% 

1 мес. 

Еурибор + 

7.221 п.п. но 

не пониска 

од 7,00% 

шестмесечен 

УСД 

ЛИБОР плус 2,6 
п.п  но не 

пониска од  4% 

за инвестиции 
шестмесечен 

УСД 

ЛИБОР плус 2,1 

п.п  но не 

пониска од  

3,5% за тос 

 

 

 г)  над 450.000.000,01 денари по договор по договор   

 

21.3 - на правни лица, класифицирани во >Б< ризична категорија,  обезбедени со недвижен имот и движен имот и 

група 5(5.4, 5.5, 5.6) од Каталогот на обезбедување, со примена на прилагодлива каматна стапка кои 

остваруваат годишен вкупен приход  

 а) до 30.000.000,00 денари  9,00% 8,75%  

 б) од 30.000.001,00 до100.000.000,00 денари 8,50% 8,25%  

 в) од 100.000.001,00 до 450.000.000,00 денари 8,00% 7,75%  

 г) над 450.000.000,01 денари по договор по договор  

21.3.1. - на павни лица, класифицирани во >Б< ризична категорија,  обезбедени со недвижен имот и движен имот и 

група 5(5.4, 5.5, 5.6) од Каталогот на обезбедување, со примена на променлива каматна стапка, кои 

остваруваат годишен вкупен приход 

 

      

 а) до 30.000.000,00 денари  референтна 

каматна 

стапка за 

пресметување 

на стапката 

на казнена 

камата +5.25   

п.п.  но не 

пониска од 

9,00% 

 

1 мес. 

Еурибор + 

8.971  п.п. 

но не 

пониска од 

8,75% 

 

шестмесечен 

УСД ЛИБОР 

плус 2,6 

процентни 

поени, 

минимум 4% 
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 б) од 30.000.001,00 до100.000.000,00 денари  

референтна 

каматна 

стапка за 

пресметување 

на стапката 

на казнена 

камата + 4.75 

п.п. но не 

пониска од 

8,50% 

 

1 мес. 

Еурибор + 

8.471  п.п. 

но не 

пониска од 

8,25% 

шестмесечен 

УСД 

ЛИБОР + 2,6 

п.п. , 

минимум 4% 

 

 в) од 100.000.001,00 до 450.000.000,00 денари  

  референтна 

каматна 

стапка за 

пресметување 

на стапката 

на казнена 

камата + 4,25  

п.п. но не 

пониска од 

8,00% 

 

1 мес. 

Еурибор + 

7.971  п.п.  

но не 

пониска од 

7,75% 

шестмесечен 

УСД 

ЛИБОР плус 

2,6 

процентни 

поени, 

минимум 4% 

 

 г) над 450.000.000,01 денари по договор по договор   

 

21.4  

Промена на каматните стапки при промена на категорија на 

ризик за кредити со прилагодлива и променлива каматна стапка 

а) од “A” во “Б” 

б) од “Б” во “В” 

в) од “А” во “В” 

г) од “В” во “А” 

д) од “В” во “Б” 

ѓ) од “Б” во “А 

 

а)Важечката каматна стапка се зголемува за 

1 процентен поен, но не повеќе од 

договорната казнена каматна стапка  

б)Важечката каматна стапка се зголемува за 

1 процентен поен, но не повеќе од 

договорната казнена каматна стапка 

в)Важечката каматна стапка се зголемува во 

висина на максимално  договорната казнена 

каматна стапка 

г) Важечката каматна стапка се намалува за 

2 процентни поени, но не помалку од 

иницијално одобрената каматна стапка 

д) Важечката каматна стапка се намалува за 

1 процентен поен, но не помалку од 

иницијално одобрената каматна стапка 

ѓ) Важечката каматна стапка се намалува за 

1 процентен поен, но не помалку од 

иницијално одобрената каматна стапка 

 

 

21.4.1 Промена на каматни стапки за правни лица со денови на 

доцнење над 60 дена (61-90) 

Важечката каматна стапка се зголемува за 

1,5 процентен поен, но не повеќе од 

договорната казнена каматна стапка 

согласно ЗОО 

   

21.5 на правни лица  класифицирани во >А и Б< ризична 

категорија, чија кредитна изложеност е обезбедена со права и 

побарувања и други инструменти за обезбедување (нотарски 

заверена меница или авалирана меница и др.) и група 5( 5.1, 

5.2, 5.3) од Каталогот на обезбедување и примена на 

прилагодлива каматна стапка 

11,00% 

 

21.5.1 на правни лица  класифицирани во >А и Б< ризична 

категорија, чија кредитна изложеност е обезбедена со права и 

побарувања и други инструменти за обезбедување (нотарски 

 

референтна каматна 

стапка за 

шестмесечен УСД 

ЛИБОР  плус 2,6 
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заверена меница или авалирана меница и др.) и група 5( 5.1, 

5.2, 5.3) од Каталогот на обезбедување и примена на 

променлива каматна стапка 

пресметување на 

стапката на казнена 

камата +7,25  п.п но 

не пониска од 

11,00% или 

 

 11,221 + 1 мес. 

Еурибор но не 

пониска од 11,00% 

процентни поени, 

минимум 4% 

 

 

 

21.6 Автомобилски кредити со примена на прилагодлива каматна 

стапка 

8% за учество од 25-40% од износот 

  7% за учество над 40% од износот 

21.6.1 Автомобилски кредити со примена на променлива каматна 

стапка 
 

 референтна каматна 

стапка за 

пресметување на 

стапката на казнена 

камата + 4.25  п.п но 

не пониска од 

8,00% или  

 

 

 

8,221 п.п. + 1 мес. 

Еурибор но не 

пониска од 8,00%  

 

шестмесечен УСД 

ЛИБОР  плус 2,6 

процентни поени, 

минимум 4% 

 

   

референтна каматна 

стапка за 

пресметување на 

стапката на казнена 

камата + 3,25  п.п. но 

не пониска од 7,00% 

или 

 

 

 

1 мес. Еурибор +  

7.221 п.п. +но не 

пониска од 7,00% 

 

шестмесечен УСД 

ЛИБОР  плус 2,6 

процентни поени, но 

не пониско од 4% 

 

 

21.7 Инвестициони кредити со примена на прилагодлива каматна 

стапка 

 

 

 Инвестициони кредити со примена на променлива каматна 

стапка 

референтна каматна 

стапка за 

пресметување на 

стапката на казнена 

камата +2,75. но не 

пониска од 6,50%  

 

 

1 мес. Еурибор +  

6,721 п.п.  но не 

пониска од 6,50% - 

  

 

шестмесечен УСД 

ЛИБОР  плус 2,6 

п.п., но не пониско 

од 4% 

 

   

 *Висината на каматната стапка за инвестиционите кредити ќе зависи од рентабилноста на проектот и ќе биде 

дефинирана по доставената инвестициона програма 

 

21.8 Комбиниран колатерал – под  комбиниран колатерал се 

подразбира колатерал составен од два или повеќе типови 

колатерали, при што ефективната вредност на основниот 

колатерал ( недвижен имот и движен имот и група 5 (5.4,5.5, 

5.6) од Каталогот на обезбедување, треба да покрие мин.70% 

од износот на кредитот. 

1 процентен  поен повисока од каматните 

стапки наведени во точките 21.2, 21.2.1  21.3 

и 21.3.1 
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21.9 -на правни лица чија кредитна изложеност е обезбедена со 

денарски или девизен депозит од правни и физички лица    

Од 1-3 процентни поени над каматната 

стапка што Банката ја плаќа на депозититепо 

следните критериуми: 

Критериуми по кои ќе се определува висината на процентните поени над каматната стапка на депозитите: 

 

1. 3,0 процентни поени над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозити за комитенти кои ги исполнуваат 

следните услови: 

а. Висината на паричниот депозит да биде 103% во однос на кредитот 

 

2. 2,0 процентни поени над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозити за комитенти кои ги исполнуваат 

следните услови: 

               а. Висината на паричниот депозит да биде 103% во однос на кредитот 

               б. Комитентот да го извршува денарското и девизното раборење мин.70% преку Банката 

 

3. 1,5 процентни поени над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозити за комитенти кои ги исполнуваат 

следните услови: 

               а. Висината на паричниот депозит да биде 103% во однос на кредитот 

               б. Комитентот да го извршува денарското и девизното раборење мин.70% преку Банката 

               в. 70% од вработените да ја примаат платата преку Банката 

 

4. 1,0 процентен поен над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозити за комитенти  со поврзани лица кои 

имаат вложувања во Банка по било кој основ над 10 миллиони денари 

 

       

 

 

 

 

21.10 - на банки и штедилници по договор односно во зависност од 

понудата и побарувачката на пазарот на 

депозити 

 

 

  

21.11 -за реструктуирани кредити каматната стапка се одредува 

договорно  согласно актите на банката 

договорно 

  

21.12 Платежни картички-дозволен кредите лимит со прилагодлива 

каматна стапка 

 

 

 

 ·     MasterCard Business Card  

11,25%  ·     Visa Business Card 

21.12.1 Платежни картички-дозволен кредитен лимит со променлива 

каматна стапка 
 

 

референтна каматна стапка за пресметување 

на стапката на казнена камата, +7.5 п.п. но 

не пониска од 11,25%  

 

 ·     MasterCard Business Card 

 

·     Visa Business Card 

 

21.13 Overdraft кредит( дозволено пречекорување за правни лица) до 

36 месеци со прилагодлива каматна стапка 

 

9,00% на годишно ниво 

 

21.13.1 Overdraft кредит( дозволено пречекорување за правни лица) до 

36 месеци со променлива каматна стапка 

 

референтна каматна стапка за пресметување 

на стапката на казнена камата + 5,25  п.п. но 

не пониска од од 9,00% на годишно ниво 
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21.14 Кредит за нето- извозници, наменети за правни лица кои се 

извозно ориентирани 

 

1 процентен поен пониска  каматна стапка 

од стапките   наведени  во точките 21.2, 

21.2.1,21.3 и 21.3.1 

 

 

21.15 На кредити од средства на примарната емисија на НБРМ, 

(конверзија) ќе пресметува и наплатува камата во висина 

според законските прописи 

 

 

 

21.16 На кредити од прибавени средства од револвинг фондот на 

Светска банка, Банката ќе пресметува и наплатува камата по 

каматна стапка во висина на 

 

пасивна камата зголемена за   најмалку 2,5 

процентни поени 

 

 

21.17 На рефинансираните кредити Банката ќе пресметува и 

наплатува камата во висина на 

пасивна камата зголемена за  најмалку 2,5 

процентни поени 

 

 

 

21.18 На кредитите од средствата на Агенцијата за развој и 

инвестиции и Македонската банка за подршка на развојот и 

други извори на средства 

пасивна камата зголемена за   најмалку 2,5 

процентни поени 

 

 

 

21.19 На побарувањата по платени меници, авали на меници и 

чекови, акредитиви, гаранции и други емства во земјата и 

странство од страна на Банката за сметка на правните лица, 

како и на побарувањата по основ на повремени задолжувања 

на правните лица и други лица на привремени, преодни и 

други сметки по извршени плаќања од страна на Банката за 

нивна сметка без однапред положено покритие, Банката ќе 

пресметува и наплатува камата во висина на 

 

законската казнена камата 

 

21.20 На пласманите во државни хартии од вредност (благајнички 

записи и државни записи) Банката ќе наплатува камата по 

стапка 

 

во зависност од понудата и побарувачката на 

аукциите 

 

 

21.21 На кредитите за ликвидност Банката ќе наплаќа камата:  

 - кај пазарот на депозити во зависност од понудата и побарувачката 

 - кај други банки по договор 

 

21.22 Трошоците што ќе настанат во кредитното работење на Банката поради имобилизирање на средствата со 

мерки на монетарната политика и други мерки ќе се пренесат на крајните корисници на односните кредитни 

средства 

 

21.23  

Одредбите од предходниот став ќе се  применуваат и на кредитите од средствата  од примарната емисија-

конверзија. 
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А.2. АКТИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА1 

 

                                                                            
1 На сите кредити каде не е наведено дека имаат променлива каматна стапка имаат прилагодлива каматна 

стапка 
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29. На потрошувачките кредити - краткорочни и долгорочни одобрени на граѓаните, Банката ќе наплатува 

камата по каматна стапка од:  

1.НЕНАМЕНСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ КАМАТНИ СТАПКИ 

денари во денарска 

противредност 

во еур 

 

1.1.Ненаменски потрошувачки кредит - висината на каматната стапка зависи од бројот на користени 

дополнителни производи: дозволено пречекорување, кредитна картичка и/или Е- банк со примена на 

прилагодлива каматна стапка 

корисници на кредит - без дополнителен и со 1 дополнителен производ 

од Банката 

11,25% 7,627% 

корисници на кредит + 2 дополнителни производи од Банката 11,10% 7,615% 

корисници на кредит + 3 дополнителни производи  од Банката 11,00% 7, 60% 

1.2 .Кредит наменет за вработени во Банки 9,90% / 

1.3 .Кредит за пензионери 10,90% / 

1.4.Кредит наменет за вработени во АД ЕЛЕМ-РЕК Битола / 7,627% 

1.5.Инстант денарски кредит за вработени во АД ЕЛЕМ-РЕК Битола 9,50% / 

1.6.Комисионен кредит / / 

1.6.1. Комисионен кредит преку проектот за самовработување 1,00% / 

- Во случај на доцнење се наплатува зголемена договорна камата 

во висина од  

5% поени над 

редовната 
 

1.7. Ненаменски  потрошувачки денарски кредит со фиксна камата за 

првата година 
  

Фиксна каматна стапка за првата година 7,50% / 

Прилагодлива  каматна стапка по првата година 10,90% / 

1.8.Летен  лесен  кредит-Краткорочен ненаменски потрошувачки 

денарски кредит 

7,50% / 

1.9.Денарски кредит со фиксна каматна стапка за првите 3 години   

Фиксна каматна стапка за првата година 6,00% / 

Фиксна камтна стапка за втората и третата година 8,50% / 

Прилагодлива годишна каматна стапка во останатиот период 8,50% / 

1.11 Кредит за студенти 0% / 

1.12.Ненаменски потрошувачки кредит - висината на каматната стапка 

зависи од бројот на користени дополнителни производи: дозволено 

пречекорување, кредитна картичка и/или Е- банк со примена на 

променлива каматна стапка 

  

корисници на кредит - без дополнителен и со 1 дополнителен производ 

од Банката 

 каматна 

стапка  на 

благајнички 

записи + 8,00 

п.п 

1М Еурибор 

+8,00п.п 

корисници на кредит + 2 дополнителни производи од Банката каматна 

стапка на 

благајнички  

записи + 

7,85п.п 

1М Еурибор 

+7,988п.п 

корисници на кредит + 3 дополнителни производи  од Банката референтна 

каматна 

стапка за 

пресметување 

на стапката на 

казнена 

камата+ 

7,75п.п 

 1М 

Еурибор+7,973п.п. 
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1.13 .Кредит за пензионери референтна 

каматна 

стапка за 

пресметување 

на стапката на 

казнена 

камата + 

7,65п.п 

/ 

2.НАМЕНСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ 

2.1.Наменски потрошувачки кредит  

Висината на каматната стапка зависи од бројот на користени дополнителни производи: дозволено 

пречекорување, кредитна картичка и/или Е-банк со примена на прилагодлива каматна стапка 

корисници на кредит - без дополнителен и со 1 дополнителен производ 

од Бaнката 

11,25% 7,627% 

корисници на кредит + 2 дополнителни производи од Банката 11,10% 7,615% 

корисници на кредит + 3 дополнителни производи  од Банката 11,00% 7, 60% 

2.2.Медиплус кредит - Пакет за породување и Пакет за останати 

медицински услуги 

 / 

ВИП Пакет 

- Фиксна каматна стапка во првата година 

- Прилагодлива каматна стапка во останатиот период 

 

8,50% 

10,90% 

 

/ 

/ 

Регулар Пакет 11,00% / 

2.3.Кредит за рефинансирање  11,25% 7,627% 

2.4.Кредит наменет за  вработени во АД ЕЛЕМ-РЕК Битола / 7,627% 

2.5.Кредит за рефинансирање на обврски во други банки за   вработени во НБРМ, ЦР, ЦДХВ, УЈП, 

Македонска берза, Алкалоид АД Скопје, финансиски институции, судство 

Фиксна каматна стапка за првата година 9,77% 6,99% 

Прилагодлива каматна стапка по првата година 10,77% 7,627% 

2.6 МЕДИПЛУС ЕСТЕТИК – Долгорочен наменски денарски кредит со 

естетска, пластична и корективна хирургија во клиничка болница 

,,Аџибадем Систина,, 

  

   

Прилагодлива каматна стапка 10,50%  

КРЕДИТИ ОБЕЗБЕДЕНИ СО ДЕПОЗИТ 

130% депозит од износот на кредитот 

1,00% процентен поен над каматната 

стапка што Банката ја плаќа на 

депозитот 

115% депозит од износот на кредитот 

1,50% процентен поен над каматната 

стапка што Банката ја плаќа на 

депозитот 

 

110% депозит од износот на кредитот 

2,00% процентен поен над каматната 

стапка што Банката ја плаќа на 

депозитот 

103% депозит од износот на кредитот 

3,00% процентен поен над каматната 

стапка што Банката ја плаќа на 

депозитот 

КРЕДИТИ ОБЕЗБЕДЕНИ СО ДЕПОЗИТ ЗА ВРАБОТЕНИ ВО ФИРМИ И НИВНИ ПОВРЗАНИ 

СУБЈЕКТИ КОИ ИМААТ УЧЕСТВО ВО БАНКАТА НАД 60.000.000,00 ДЕНАРИ 
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31.КРЕДИТИ ОБЕЗБЕДЕНИ СО ХИПОТЕКА 

1. Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите 3 години 

Фиксна каматна стапка во првите три години (годишно) во случај на редовна отплата, 

т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на кредитот 

/ 3,90% 

Фиксна каматна стапка во втората и третата година (годишно) во случај на редовна 

отплата, т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на кредитот 

 5,00% 

Прилагодлива каматна стапка по третата година, доколку кредитокорисниците редовно 

ги сервисираат обврските по кредитот т.е.најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање 

на ануитетот 

/ 6,95% 

Прилагодлива каматна стапка по третата година, како и во првите три години, доколку 

кредитот не се отплатува редовно, т.е. кредитокорисникот доцни со плаќање на еден или 

повеќе ануитети 

/ 7,627% 

2.  Кредит за купување на станбен и деловен просотор со фиксна каматна стапка за првите пет години за 

вработени во фирми и нивни поврзани субјекти кои имаат учество во Банката на 60.000.000,00 денари, 

како и  купување на станбен и деловен простор  од компанија/инвеститор или нивни поврзани субјекти 

кои имаат учество  во Банката над 60.000.000,00 денари 

Фиксна каматна стапка во првите пет години (годишно) во случај на редовна отплата, т.е. 

најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на ануитетот 

/ 5,00% 

 

 

 

 

 

 

 

103% депозит од износот на кредитот 

115% депозит од износот на кредитот 1,00% процентен поен над 

каматната стапка што Банката ја 

наплаќа од депозитот 

 

1,50% процентен поен над 

каматната стапка што Банката ја 

наплаќа од депозитот 

 

110% депозит од износот на кредитот 

1,75% процентен поен над 

каматната стапка што Банката ја 

наплаќа од депозитот 

103% депозит од износот на кредитот 

2% процентен поен над каматната 

стапка што Банката ја наплаќа од 

депозитот 

КРЕДИТ НАМЕНЕТ 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) 

Минимум 75% депозит од износ на кредитот 
2,00% над каматната стапка што 

Банката ја плаќа на депозитот 

30. На кредитите одобрени на граѓани со кредитни картички, утврдени со посебна Одлука за условите за 

одобрување на рамковен револвинг лимит на кредитни картички на граѓаните, Банката ќе наплатува камата по 

прилагодлива каматна стапка во зависност од видот на обезбедувањето и тоа за: 

КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ VISA CLASSIC/VISA GOLD 

Обезбедени со меница и менична изјава потпишани од барателот и административна 

забрана на плата, како и обезбедени со меница и менична изјава потпишани од 

барателот, еден кредитоспособен жирант, административна забрана на плата од 

барателот и жирантот 

11,25% / 

Обезбедени со меница и менична изјава потпишани од барателот и двајца 

кредитоспособни жиранти и административна забрана на плата од барателот и 

жирантите 

11,00% / 

Обезбедени со најмалку 100% наменски орочен бескаматен денарски/девизен 

депозит 

3% над каматната 

стапка на 

депозитот 

/ 

КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ MASTER CARD STANDARD 

Фиксна каматна стапка во првата година 5,99% / 

Прилагодлива каматна стапка по првата година 9,99% / 
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Прилагодлива  каматна стапка по петтата година, доколку кредитокорисниците редовно 

ги сервисираат обврските по кредитот т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање 

на ануитетот 

/ 6,95% 

Прилагодлива  каматна стапка по петтата година, како и во првите пет  години, доколку 

кредитот не се отплатува редовно, т.е. кредитокорисникот доцни со плаќање на еден или 

повеќе ануитети 

/ 7,627% 

2.1Кредит за купување на станбен или деловен простор од компанија/инвеститор или нивни поврзани 

субјекти кои имаат учество во банката над 60.000.000,00 денари наменет за вработени во банки и во 

фирми и нивни поврзани субјекти кои имаат учество во банката над 60.000.000,00 денари 

Фиксна каматна стапка во првите три години (годишно) во случај на редовна отплата, т.е. 

најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на ануитетот 

 

/ 

 

2,90% 

Фиксна каматна стапка во четвртата и петата година (годишно) во случај на редовна 

отплата, т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на ануитетот 

 

/ 

 

3,90% 

Фиксна каматна стапка од шестата до дестата година (годишно) во случај на редовна 

отплата, т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на ануитетот 

 

/ 

 

5,90% 

Прилагодлива каматна стапка по десетата година, доколку кредитокорисниците редовно 

ги сервисираат обврските по кредитот т.е. Најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање 

на ануитетот 

 

/ 

 

6,95% 

Прилагодлива каматна стапка по десетата година, доколку кредитокорисниците редовно 

ги сервисираат обврските по кредитот т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање 

на ануитетот 

 

/ 

 

7,627% 

3. Субвенциониран станбен кредит 

3.1. За кредити кај кои од Буџетот на Министерство за Финансии се плаќа половина од месечниот ануитет во 

првите пет години од отплата на кредитот за купување на нов стан, односно 75% од месечниот ануитет во 

првите пет години од отплатата на кредитот за изградба/купување на куќа и во случај кога за изградба/ 

купување на куќа се јави физичко лице до и со наполнети 35 години возраст, односно физичко лице кое е во 

брачна заедница во која барем едниот брачен другар е на возраст до и со наполнети 35 години: 

Фиксна каматна стапка во првите три години / 3,95% 

Фиксна каматна стапка во четвртата и петата година / 4,44% 

Прилагодлива  за останатиот период  за корисници кои се приматели на плата во Банката / 6 месечен 

ЕУРИБО

Р + 5% 

маржа, но 

и не 

помала 

каматна 

стапка од 

6,90% 

п.а. 

3.2. За кредити кај кои од Буџетот на Министерство за Финансии се плаќа половина од 

учеството за станот кое не смее да надмине 25% од максималната субвенционирана 

вредност на станбениот кредит, т.е. не повеќе од 6.250 евра во денарска противвредност, 

односно 75% од учеството за куќата кое не смее да надмине 25% од максималната 

субвенционирана вредност на станбениот кредит т.е. не повеќе од 9.375 евра во денарска 

противвредност и Целосниот износ на учеството за изградба или купување на нова куќа, 

кој не смее да надмине 25% од максималната субвенционирана вредност на станбениот 

кредит, односно не повеќе од 12.500 евра во денарска противвредност за 

изградба/купување на куќа се јави физичко лице до и со наполнети 35 години возраст, 

односно физичко лице кое е во брачна заедница во која барем едниот брачен другар е на 

возраст до и со наполнети 35 години 

/ 

не 

повисока 

од 6 

месечен 

ЕУРИБО

Р + 4,5 

процентн

и поени 

на 

годишно 

ниво за 

целото 

времетра

ење на 

отплатата 

на 

кредитот    

4. Станбен кредит со фиксна каматна стапка за првите пет години за вработени во 

Стопанска банка а.д. Битола 
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 Фиксна каматна стапка во првите пет години (годишно) во случај на редовна отплата, 

т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на ануитетот 
/ 

5,00% 

 Прилагодлива каматна стапка по петтата година, доколку кредитокорисниците редовно 

ги сервисираат обврските по кредитот т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање 

на ануитетот 

/ 

6,95% 

 Прилагодлива каматна стапка по петтата година, како и во првите пет  години, доколку 

кредитот не се отплатува редовно, т.е. кредитокорисникот доцни со плаќање на еден или 

повеќе ануитети 

/ 

7,627% 

5. Кредит за набавка на деловен простор 10,50% 7,627% 

6. Кредит за реновирање 10,50% 7,627% 

7. Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со хипотека 11,25% 7,627% 

7.1. Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со хипотека со фиксна каматна стапка 

 во првите 3 години 

Фиксна каматна стапка во првата година(годишно) во случај на редовна отплата т.е. 

најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на кредитот 

7.50% 6,50% 

Фиксна каматна стапка во втората и третата  година(годишно) во случај на редовна 

отплата т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на кредитот 

7.50% 6,95% 

Прилагодлива  каматна стапка по третата година, доколку кредитокорисниците редовно 

ги сервисираат обврските по кредитот т.е.најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање 

на ануитетот 

8.50% 7,50% 

Прилагодлива  каматна стапка по третата година, како и во првите три години, доколку 

кредитот не се отплатува редовно, т.е. кредитокорисникот доцни со плаќање на еден или 

повеќе ануитети 

11.25% 7,627% 

7.2.  Наменски кредит за купување на акции или удели во фирми 

Фиксна каматна стапка во првите три години (годишно) во случај на редовна отплата, 

т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на кредитот 

 

7,50% 
 

/ 
Прилагодлива каматна стапка по третата година, доколку кредитокорисниците редовно 

ги сервисираат обврските по кредитот т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање 

на ануитетот 

 

8,50% 
 

/ 

Прилагодлива каматна стапка по третата година, како и во првите три години, доколку 

кредитот не се отплатува редовно, т.е. кредитокорисникот доцни со плаќање на еден или 

повеќе ануитети 

 

11,25% 
 

/ 

32.АВТОМОБИЛСКИ КРЕДИТ 10,00% 7,26% 

33-А. КРЕДИТИ ОБЕЗБЕДЕНИ СО ЗАЛОГ НА ОБВРЗНИЦИ ИЗДАДЕНИ ОД 

ДРЖАВАТА 

8,50% 7,627% 

33-Б. КРЕДИТИ ЗА КУПУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ 10,00% 7,627% 

34.ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ ПО ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА 11,25%  

34 А ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ ПО ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА ЗА ПЛАЌАЊЕ 

НА РАТИ СО ДЕБИТНА КАРТИЧКА MASTER CARD DEBIT НАД 12 РАТИ 

11,25%  

34.1 ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ ПО ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА ЗА ПЛАЌАЊЕ 

НА ПОВЕЌЕ РАТИ СО ДЕБИТНА КАРТИЧКА MASERCARD DEBIT 

11,25%  

Условите под кои се одобрува дозволеното пречекорување се утврдуваат со посебна Одлука за условите под 

кои се одобрува дозволено пречекорување на сметките на граѓаните кои се поврзани со дебитни парични 

картички на Стопанска банка а.д. Битола 

 

35.На недозволеното пречекорување на трансакциските сметки граѓаните кои се 

поврзани со парична каматната стапка се утврдува 

во висина на 

законската казнена 

камата 

36. На износот на средства над дозволениот лимит на кредитна картичка, како и во случај 

на задоцнување на исполнувањето на обврската од страна на корисникот на кредитната 

картичка во предвидениот рок, Банката наплатува камата   

во висина на 

законската казнена 

камата 

37. На евентуалната минусна состојба на средствата на граѓаните на штедни влогови како 

и на денарски и девизни трансакциски сметки Банката ќе наплатува камата  

во висина на 

законската казнена 

камата 

38 а. Промена на каматни стапки за физички лица со денови на доцнење над 60 дена (61-

90) 

Важечката каматна 

стапка се зголемува 

за 1 процентен 
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поен, но не повеќе 

од законската 

казнена каматна 

стапка согласно 

ЗОО 

 

38. Промена на каматните стапки при промена на категорија на ризик  

 КАМАТНИ СТАПКИ 

денари во денарска противредност во еур 

38.1.  Промена од подобра во 

полоша категорија на ризик за 

една категорија, од А во Б 

 

Важечката каматна стапка се 

зголемува за 1 процентен поен, 

но не повеќе од законската 

казнена каматна стапка  

Важечката каматна стапка се зголемува 

за 1 процентен поен, но не повеќе од 

законската казнена каматна стапка. 

Доколку со ова зголемување би се 

надминала законската казнена 

каматната стапка, кредитот се 

прекнижува во денарски.  

38.2. Промена од подобра во 

полоша категорија на ризик 

(промена на категорија во В, Г 

или Д) 

 

Важечката каматна стапка се 

зголемува во висина на 

максималната законска казнена 

камата.  

Кредитот се прекнижува во денарски. 

Важечката каматна стапка се зголемува 

во висина на максималната законска 

казнена камата за денарски кредити. 

38.3. Враќање во А категорија 

на ризик од претходна Б 

ризична категорија 

Важечката каматна стапка се 

намалува за 1 процентен поен, но 

не помалку од иницијално 

одобрената каматна стапка 

Важечката каматна стапка се намалува 

за 1 процентен поен, но не помалку од 

иницијално одобрената каматна 

стапка. Еднаш прекнижен кредит во 

денари, не се враќа во кредит со 

девизна клаузула. 

38.4. Враќање во А категорија 

на ризик од претходна В, Г или 

Д ризична категорија 

 

Важечката каматна стапка се 

намалува за 2 процентни поени, 

но не помалку од иницијално 

одобрената каматна стапка 

 

Важечката каматна стапка се намалува 

за 2 процентен поен, но не помалку од 

иницијално одобрената каматна 

стапка. Еднаш прекнижен кредит во 

денари, не се враќа во кредит со 

девизна клаузула. 

38.5. Враќање во Б категорија на 

ризик од било која полоша 

ризична категорија 

Важечката каматна стапка се 

намалува за 1 процентни поени, 

но не помалку од иницијално 

одобрената каматна стапка 

 

Важечката каматна стапка се намалува 

за 1 процентен поен, но не помалку од 

иницијално одобрената каматна 

стапка. Еднаш прекнижен кредит во 

денари, не се враќа во кредит со 

девизна клаузула. 

 

Отстапки во каматни стапки за кредити 

 

Раководител 0,2 п.п (освен кредити обезбедени со хипотека на 

недвижен имот) 

Директор на сектор за работа со физички лица 0,5 п.п (освен кредити обезбедени со хипотека на 

недвижен имот) 

Надлежен член на Управен одбор за Секторот за 

работа со физички лица 

1 п.п (освен кредити обезбедени со хипотека на 

недвижен имот) 

Управен одбор, најмалку двајца членови Сите останати отстапки 

 

 

 
Б. ПАСИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ 

Б.1. ПАСИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА  

38. На кредитите од земјата и странство и на наменски орочени средства, Банката 

ќе плаќа камата по каматна стапка утврдена со 

договор 

 

39. На кредитите за ликвидност Банката ќе плаќа камата  
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          - кај Народна банка на РМ 

 

 

          - кај пазарот на депозити 

 

 

          - кај други банки 

според Одлуката  

на НБРМ 

 

во зависност од понудата и 

побарувачката 

 

по договор 

40. На денарски депозити по видување и на орочените ненаменски депозити, Банката ќе плаќа камата по следниве 

каматни стапки: 

   1. Депозити по видување: 

  - домашни правни лица (резиденти) 

 

  - странски правни лица (нерезиденти) 

0,00% 

без камата, а по исклучок со 

договор 

   2. Орочени депозити2 за домашни и странски правни лица на рок преку односно на: 

Орочување Годишна декурзивна каматна 

прилагодлива стапка* 

1 месец до 6 месеци    

до 5,000,000 0,05% 

од  5,000,001-10,000,000.00 0,10% 

над  10,000,000.00 0,15% 

над 6 месеци до 12 месеци   

до 5,000,000 0,45% 

од  5,000,001-10,000,000.00 0,55% 

над  10,000,000.00 0,65% 

12 месеци   

до 5,000,000 1,00% 

од  5,000,001-10,000,000.00 1,40% 

над  10,000,000.00 1,60% 

24 месеци   

до 5,000,000 1,70% 

од  5,000,001-10,000,000.00 1,80% 

над  10,000,000.00 1,90% 

36 месеци   

до 5,000,000 2,20% 

од  5,000,001-10,000,000.00 2,30% 

над  10,000,000.00 2,35% 

48 месеци   

до 5,000,000 2,50% 

од  5,000,001-10,000,000.00 2,70% 

над  10,000,000.00 2,80% 

60 месеци   

до 5,000,000 2,80% 

од  5,000,001-10,000,000.00 2,90% 

над  10,000,000.00 3,00% 

2.1. Орочени депозити3 за домашни и странски правни лица на рок преку односно на: 

Орочување Годишна декурзивна променлива каматна стапка* 

24 месеци  

до 5,000,000 референтна каматна стапка за пресметување на 

стапката на казнена камата- 1,55п.п 

од  5,000,001-10,000,000.00  референтна каматна стапка за пресметување на 

стапката на казнена камата - 1,45п.п 

над  10,000,000.00   референтна каматна стапка за пресметување на 

стапката на казнена камата - 1,35п.п 

   

                                                                            
2 Под орочен депозит се подразбира вкупниот износ на орочени депозити на едно правно лице. 

3 Под орочен депозит се подразбира вкупниот износ на орочени депозити на едно правно лице. 
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36 месеци 

до 5,000,000  референтна каматна стапка за пресметување на 

стапката на казнена камата - 1,05п.п 

од  5,000,001-10,000,000.00 референтна каматна стапка за пресметување на 

стапката на казнена камата - 0,95п.п 

над  10,000,000.00 референтна каматна стапка за пресметување на 

стапката на казнена камата - 0,90п.п 

48 месеци   

до 5,000,000 референтна каматна стапка за пресметување на 

стапката на казнена камата - 0,75п.п 

од  5,000,001-10,000,000.00  референтна каматна стапка за пресметување на 

стапката на казнена камата - 0,55п.п 

над  10,000,000.00 референтна каматна стапка за пресметување на 

стапката на казнена камата - 0,45п.п 

60 месеци   

до 5,000,000 референтна каматна стапка за пресметување на 

стапката на казнена камата- 0,45п.п 

од  5,000,001-10,000,000.00 референтна каматна стапка за пресметување на 

стапката на казнена камата -0,35 п.п 

над  10,000,000.00 референтна каматна стапка за пресметување на 

стапката на казнена камата+ 0,25п.п 

   3. Отворен флексибилен депозит со прилагодлива каматна стапка 

-доколку се депонираат 10.000.000,00 ден. или над 10.000.000,00 за период од 10 

дена, се пресметува 

0,60% 

 

доколку за периодот од 10 дена состојбата на депозитот не била во континуитет 

10.000.000,00 ден., туку имало и помалку од 10.000.000,00, за деновите кога биле 

депонирани средства од 10.000.000,00 ден. се пресметува камата од  

0,30% 

 

за деновите кога биле депонирани помалку од  10.000.000,00 ден. се пресметува 

камата од  

0,10% 

 

На повремените депозити добиени преку тендер и депозитите на пензиските 

фондови Банката ќе плаќа камата 

по договор 

 

-доколку се депонираат 7.000.000,00 ден. или над 7.000.000,00 за период од 10 дена, 

се пресметува 
0,30% 

доколку за периодот од 10 дена состојбата на депозитот не била во континуитет 

7.000.000,00 ден., туку имало и помалку од 7.000.000,00, за деновите кога биле 

депонирани средства од 7.000.000,00 ден. се пресметува камата од 

0,15% 

за деновите кога биле депонирани помалку од  7.000.000,00 ден. се пресметува 

камата од 
0,05% 

-доколку се депонираат 5.000.000,00 ден. или над 5.000.000,00 за период од 10 дена, 

се пресметува 
0,30% 

доколку за периодот од 10 дена состојбата на депозитот не била во континуитет 

5.000.000,00 ден., туку имало и помалку од 5.000.000,00, за деновите кога биле 

депонирани средства од 5.000.000,00 ден. се пресметува камата од 

0,05% 

за деновите кога биле депонирани помалку од  5.000.000,00 ден. се пресметува 

камата од 
0,02% 

4. Депозит за правни лица со променлива каматна стапка 

референтна каматна стапка 

за пресметување на 

стапката на казнена камата-

0,35п.п. за рок од 12 месеци 

 

 референтна каматна стапка 

за пресметување на 

стапката на казнена 

камата+ 0.05 п.п. за рок од 

24 месеци 

5. Депозит на правни лица со променлива каматна стапка-денарски депозит со 

валутна клаузула 

1,40% за рок од 12 месеци  
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1,70% за рок од 24 месеци  

 

Минимален износ на 

орочување 10.000.000,00 

ден. 

41.  На денарските наменски орочени депозити Банката ќе плаќа камата По договор 

42. На орочени ненаменски денарски депозити со девизна клаузула, Банката ќе плаќа камата по следниве 

прилагодливи каматни стапки: 

Орочување Годишна декурзивна каматна стапка* 

1 месец до 6 месеци   

до 50.000,00 EUR во денарска противвредност 0,03% 

од  50.000,00-100.000,00 EUR во денарска противвредност 0,05% 

над  100.000,00 EUR во денарска противвредност 0,10% 

над 6 месеци до 12 месеци   

до 50.000,00 EUR во денарска противвредност 0,20% 

од  50.001,00-100.000,00 EUR во денарска противвредност 0,30% 

над  100.000,00 EUR во денарска противвредност 0,50% 

12 месеци  

до 50.000,00 во денарска противвредност 0,50% 

од  50.001,00-100.000,00 EUR во денарска противвредност 0,60% 

над  100.000,00 EUR во денарска противвредност 0,80% 

42.1 Денарски депозит со валутна клаузула за правни лица 

со променлива каматна стапка за 12 месеци 

референтна каматна стапка за пресметување на 

стапката на казнена камата +/- 0.05п.п. 

43. На девизните ненаменски депозити по видување и на орочените депозити на домашни и странски правни лица 

освен банки и менувачници, Банката ќе плаќа камата по следните стапки: 

1. Депозити по видување 

 

 

2. На повремените депозити добиени преку тендер 

 

3. На девизните депозити на домашни и странски правни лица кои се чуваат како 

покритие по акредитиви и чекови 

 

4 На орочени ненаменски депозити во ЕУР Банката ќе плаќа камата по следните 

каматни стапки 

рочност Прилагодли

ва каматна 

стапка на 

годишно 

ниво 

над 1 месец до 

3 месеци  

0,03% 

над 3 месеци до 

6 месеци  

0,08% 

Над 6 месеци 

до 12 месеци  

0,25% 

На 12 месеци 0,80% 

24 месеци 1,20% 

 

4.1  

рочност Променлива

каматна 

стапка на 

годишно 

ниво 

24 месеци 1М  

Еурибор  

+ 1,227 п.п 
 

без камата, а по исклучок 

со договор 

 

 

по договор 

 

без камата, а по исклучок 

со договор 
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44. На девизните депозити на странските банки и финансиски друштва, како и на 

депозити  кои се  држат како покритие по лоро акредитиви и чекови Банката ќе 

плаќа 

без камата, а по исклучок 

со договор 

 

  

 

 

 

 

Б.2. ПАСИВНИ КАМАТНИ СТАПКИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

45. На денарските средства на домашни и странски физички лица депонирани по видување Банката плаќа камата 

по прилагодлива каматна стапка: 

* Постоечките денарски депозити со одредена рочност, можат да служат како обезбедување по кредит за 

физичко лице или правно лице. 

Р.бр ДЕПОЗИТИ Каматни 

стапки 

I Депозити по видување  

1 Трансакциска сметка 0,00% 

2 Штедни влогови по видување 0,00% 

3 Отворен штеден влог 

(Напомена: Минимален износ за орочување на отворениот штеден влог е 100.000,00 

денари. Првото подигнување на средствата е без надомест, а за секое наредно 

повлекување на средствата во тековниот месец, се плаќа фиксен надоместок од 250,00 

денари) 

0,50% 

46. На денарските ненаменски орочени штедни влогови на домашни и странските физички лица, Банката плаќа 

камата по прилагодлива каматна стапка соодветно на рокот на орочување, и тоа: 

Р.бр ДЕПОЗИТИ Прилагод

ливи 

каматни 

стапки 

I. Орочени депозити  

1 1 месец  0,04% 

2 3 месеци  0,30% 

3 4 месеци  0.30% 

4 6 месеци  1,00% 

5 8 месеци  1,00% 

6 Отворен денарски штеден влог на 12 месеци 

(Напомена: На отворен денарски штеден влог на 12 месеци, за предвреме подигнатиот 

се пресметува каматна стапка од 1,00%) 

1,60% 

7 12 месеци  1,40% 

8 14 месеци            

1,40% 

9 15 месеци  1,40% 

10 24 месеци            

2,50% 

10.1 24 месеци со променлива каматна стапка референт

на 

каматна 

стапка за 

пресмету

вање на 

стапката 

на 

казнена 

камата - 

0.75 п.п. 

11 36 месеци и повеќе  3,10% 

II. Скалест депозит во денари 
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 3 месеци 6 месеци 12 месеци 24 месеци 36 

месец

и 

1. од 100.000 до 1.000.000 0,30% 1,00% 1,40% 2,50% 3,10% 

2. од 1.000.001 до 3.000.000 0,40% 1,10% 1,50% 2,60% 3,20% 

3. над 3.000.001 0,50% 1,20% 1,60% 2,70% 3,30% 

III. Детско штедење  

 Детско штедење- за деца до 18 години во денари  

1. Орочени депозити на 12 месеци 2,00% 

2. Орочени депозити на 24 месеци 3,00% 

3. Орочени депозити на 36 месеци и повеќе 3,40% 

IV. Долгорочен денарски депозит со фиксен стимулативен додаток  со прилагодливи каматни стапки 

За приматели на плата или пензија во банката и корисници на кредитна картичка 

 Период 

 24 месеци 36 месеци 48 месеци 

Денари Каматна 

стапка 

Стимулативен 

додаток 

Каматна 

стапка 

Стимулативен 

додаток 

Каматна 

стапка 

Стимулат

ивен 

додаток 

2,40% 0,50% 2,60% 0,50% 3,00% 0,50% 

Постоечките орочувања направени заклучно со 31.07.2013 година на овој тип на депозит остануваат да се водат 

под условите како за приматели на плата или пензија во банката или корисници на кредитна картичка 

За останати клиенти кои не примаат плата или пензија во банката 

 Период 

 24 месеци 24 месеци 24 месеци 

Денари Каматна 

стапка 

Стимулативен 

додаток 

Каматна 

стапка 

Стимулативен 

додаток 

Каматна 

стапка 

Стимулат

ивен 

додаток 

2,30% 0,50% 2,50% 0,50% 2,90% 0,50% 

За сите износи кои се орочуваат во противвредност над 100.000,00 еур следува исплата на дополнителен 

стимулативен додаток од 0,2% 

За сите износи кои се орочуваат во противвредност над 200.000,00 еур следува исплата на дополнителен 

стимулативен додаток од 0,4% 

За сите износи кои се орочуваат од еден клиент или група на поврзани субјекти на вкупен износ над 10.000.000,00 

денари, се додава долен праг на каматна стапка: 

За орочувања во денари каматната стапка да не падне под 1,60% 

 Каматните стапки кои се однесуваат за сите депозити за резиденти- физички лица, истите се однесуваат и 

за нерезиденти- физички лица. 

V. Долгорочен денарски депозит со фиксна каматна стапка 

Антиципативна исплата на камата на денот на уплата на влогот 

Рок на орочување Каматна стапка (денари) 

15 месеци 1,24% 

VI. Постепено стимулативно штедење 

Валута 
Прилагодлива каматна стапка за 

првата година 

Фиксен додаток 

24 месеци 36 месеци 

МКД 1,50% 1,10% 1,70% 
 

47. На девизните депозити и штедни влогови на домашните и на странските физички лица Банката ги 

утврдува следните прилагодливи каматни стапки 

*Постоечките девизни депозити со одредена рочност, можат да служат како обезбедување по кредит за 

физичко или правно лице 

I.  Девизни штедни влогови (каматата се пресметува на годишно ниво и се исплаќа во девизи) 

Валута 

По 

видува

ње 

1 3 4 6 8 12 

Отвор

ен 

штеде

н влог 

14 15 24 36 
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на 12 

месец

и 

Евро (ЕУР) 
0,00% 0,03% 0,05% 0,05% 0,20% 0,20% 0,80% 0,30% 0,80% 0,80% 1,50% 

1,80

% 

Американск

и долар 

(УСД) 

0,00% 0,05% 0,08% 0,08% 0,20% 0,20% 0,40% / / / 0,70% 
0,80

% 

Швајцарски 

франк(ЦХФ) 
0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% / / / 0,02% 

0,02

% 

Австралиски 

долар (АУД) 
0,00% 1,20% 1,50% 1,50% 1,90% 1,90% 2,40% / / / 2,80% 

3,10

% 

Канадски 

долар(КАД) 
0,00% 0,10% 0,20% 0,20% 0,40% 0,40% 1,00% / / / 1,40% 

1,60

% 

Други 

валути 
0,00% 0,07% 0,10% 0,10% 0,15% 0,15% 0,60% / / / 0,80% 

1,00

% 

II. Скалест депозит за ЕУР 

 3 месеци 6 месеци 12 месеци 24 месеци 36 

месец

и 

Од 5.000 до 10.000 0,05% 0,20% 0,80% 1,50% 1,80% 

Од 10.001 до 30.000 0,15% 0,30% 0,90% 1,60% 1,90% 

Од 30.001 до 50.001 0,25% 0,40% 1,00% 1,70% 1,95% 

Над 50.000 0,35% 0,50% 1,10% 1,80% 2,00% 

III. Детско штедење со следните каматни стапки за ЕУР 

Орочени депозити на 12 месеци 1,00% 

Орочени депозити на 24 месеци 1,70% 

Орочени депозити на 36 месеци и повеќе 2,00% 

Орочени депозити на 36 месеци и повеќе со променлива 

каматна стапка 

1М Еурибор +2,373п.п. 

На отворен девизен штеден влог во ЕУР за предвреме подигнатиот износ се пресметува камата по каматна стапка 

од 0,10% 

 Каматните стапки кои се однесуваат за сите депозити за резиденти- физички лица, истите се однесуваат и 

за нерезиденти- физички лица 

IV. Долгорочен девизен депозит со фиксен стимулативен додаток 

За приматели на плата или пензија во банката и корисници на кредитна картичка 

 Период 

 24 месеци 36 месеци 48 месеци 

 Каматна 

стапка 

Стимулативен 

додаток 

Каматна 

стапка 

Стимулативен 

додаток 

Каматна стапка Стиму

латив

ен 

додат

ок 

Евра 1,30% 0,40% 1,60% 0,40% 1,80% 0,40% 

Постоечките орочувања направени заклучно со 31.07.2013 година на овој тип на депозит остануваат да се водат 

под условите како за приматели на плата или пензија во банката или корисници на кредитна картичка 

 За останати клиенти кои не примаат плата или пензија во Банката 

 Период 

 24 месеци 36 месеци 48 месеци 

 Каматна 

стапка 

Стимулативен 

додаток 

Каматна 

стапка 

Стимулативен 

додаток 

Каматна стапка Стиму

лативе

н 

додато

к 

Евра 1,20% 0,40% 1,50% 0,40% 1,70% 0,40% 

За сите износи кои се орочуваат во противвредност над 100.000,00 еур следува исплата на дополнителен 

стимулативен додаток од 0,2%.  
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За сите износи кои се орочуваат во противвредност над 200.000,00 еур следува исплата на дополнителен 

стимулативен додаток од 0,4%.  

За сите износи кои се орочуваат од еден клиент или група на поврзани субјекти на вкупен износ над 10.000.000,00 

денари, се додава долен праг на каматна стапка:  

- За орочување во евра каматната стапка да не падне под 0,80% 

V. Долгорочен девизен депозит со фиксна каматна стапка 

Антиципативна исплата на камата на денот на уплата на влогот 

Рок на орочување Каматна стапка (евра) 

15 месеци 0,96% 

VI. Постепено стимулативно штедење 

Валута 
Прилагодлива каматна стапка за 

првата година 

Фиксен додаток 

24 месеци  36 месеци 

ЕУР 0,90% 0,70% 1,00% 
 

 

Отстапки во каматни стапки за депозити 

 

Предлогот се поднесува, а истиот се одобрува од овластено лице, а во 

согласност со отстапките согласно определните процентни поени 

Минимален износ на штеден 

влог, поединечно или 

кумулативно 

Раководител (за сите депоненти) до 0,1 20.000,00 ЕУР 

Раководител (за депоненти кои примаат плата/ пензија на 

трансакциска сметка во СТББТ најмалку 3 месеци) 

до 0,2 10.000,00 ЕУР 

Директор на сектор за работа со физички лица (за сите 

депоненти) 

до 0,2 10.000,00 ЕУР 

Директор на сектор за работа со физички лица(за депоненти кои 

примаат плата/ пензија на трансакциска сметка во СТББТ 

најмалку 3 месеци) 

до 0,3 Без ограничување 

Надлежен член на Управен одбор за Секторот за работа со 

физички лица 

до 0,5 Без ограничување 

Управен одбор, најмалку двајца членови 

За сите 

останати 

отстапки 

Без ограничување 

 

 

 

В. ИНТЕРКАЛАРНА, КАЗНЕНА И ДОГОВОРНА КАМАТА 

48. За времето од денот на користењето до денот на ставањето на кредити во отплата Банката ќе пресметува и 

наплатува интеркаларна камата во висина на договорената каматна стапка. 

Пресметувањето и наплатувањето на интеркаларната камата на кредитите по склучените договори ќе се врши 

месечно, освен ако поинаку не е предвидено со одредбите на договорот. 

По исклучок од претходниот став за капитални објекти надлежниот орган за одобрување на кредити може да 

одлучи пресметаната интеркаларна камата да ја припише на главниот долг и да се плаќа во текот на 

отплатниот период. 

49. Банката ќе пресметува и наплатува  казнена камата на сите видови на кредити и побарувања кои нема да 

се вратат во договорениот рок во висина на: 

1. За правни лица: 

1.1. за денарски пласмани: законска казнена камата 

(референтна каматна стапка + 10 

процентни поени) зголемена за 

50% 

1.2. за денарските пласмани со девизна клаузула и 

девизни пласмани (странска валута) 

 

законска казнена камата 

(едномесечен ЕУРИБОР + 10 

процентни поени) зголемена за 

50% 
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1.3. За денарски пласмани, за денарските пласмани со девизна 

клаузула и девизни пласмани (странска валута) обезбедени со 

паричен депозит 

Законска казнена камата 

2. За физичките: 

2.1. за денарски пласмани: законска казнена камата 

(референтна каматна стапка + 8 

процентни поени) 

2.2. за денарските пласмани со девизна клаузула и 

девизни пласмани (странска валута) 

законска казнена камата 

(едномесечен ЕУРИБОР + 8 

процентни поени) 

50. Основица за пресметка на казнена камата претставува достасан, а неплатен главен долг.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

III. НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ, ПЛАЌАЊЕ И НАПЛАТА НА КАМАТА 

 

 

 

Начинот на пресметка  и висината на каматната стапка во случаите од претходниот став ги 

утврдува Управниот одбор на Банката. Каматните стапки по оваа Одлука се годишни и променливи, 

фиксни и прилагодливи, пресметката е декурзивна и со примена на пропорционална метода.  

 По исклучок во договор со корисникот при купување и продажба на хартии од вредност 

или друго побарување доколку корисникот на кредитот се определи каматата да ја плаќа 

однапред.пресметката е антиципативна , а со примена на пропорционална метода. 

,  

Пресметувањето, плаќањето и наплатата на каматата на сите денарски и девизни средства и 

пласмани-кредити и други побарувања од банкарски средства ќе се врши месечно и во рок на 

достасаноста. 

По исклучок плаќањето и наплатата на каматата може да биде и во подолги рокови, 

согласно договорот. 

На пласманите чии рокови на пресметка на каматата, утврдени со веќе склучени договори,  

се подолги од рокот за пресметување на каматата утврден во став 1 од оваа точка ќе се пресметува 

месечно и ќе се евидентира како недостасана камата на соодветни сметки, додека наплатата ќе се врши 

во рокот утврден со договорот, односно со оваа Одлука. 

На пласманите на средствата на Агенцијата за развој и инвестиции, Македонската банка за 

подршка и развој како и на кредитите од други наменски средства кои се формираат со Закон и даваат 

по законски утврдени услови, ќе се пресметува и наплатува камата според утврдените услови. 

На кредитите од прибавени средства, каматата ќе се пресметува и наплатува според 

договорената метода за пресметување. 
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Наплатата на каматата на кредитите и на другите краткорочни побарувања ќе се врши во 

рок од 6 работни дена од денот на пресметувањето. 

За кредитите кои достасуваат и целосно се вратени во тековниот месец рокот на наплата 

на камата е 6 работни дена од истекот на тој месец ако во рокот на достасаност не е платена каматата 

по конечната пресметка. 

Пресметувањето и наплатата на каматата на девизните пласмани ќе се врши според 

роковите утврдени со договорите. 

Пресметувањето и плаќањето на каматата на денарските депозити по видување на правни 

лица се пресметува и плаќа месечно. 

Пресметувањето и плаќањето на каматата на орочените денарски депозити на правни лица 

ќе се врши во рок на достасаноста, а за подолги рокови на орочување од 1 месец во договор со 

депонентот каматата може да се плаќа месечно.  

На денарските и девизните депозити на граѓаните на трансакциски сметки и на денарските 

и девизните штедни влогови по видување каматата се пресметува и плаќа месечно. Пресметувањето и 

плаќањето на каматата на сите орочени денарски и девизни депозити ќе се врши во рокот на 

достасаноста, а за подолги рокови на орочување од еден месец каматата се пресметува и плаќа месечно. 

Пресметката на казнената камата ќе се врши согласно одредбите од Законот за 

облигациони односи. 

 

На побарувањата по кредити по основ на пријавените побарувања од фирмите во стечај, 

побарувањата по кои е заведен судски спор и побарувањата на вонбилансната евиденција ќе се врши 

согласно позитивните законски прописи и интерните акти на Банката. 

Банката плаќа, односно наплатува камата во денари или девизи, ако е така пропишано, според 

видот на депозитите и кредитите наведени во оваа Одлука. 

Висината на каматните стапки на наменски депонирани средства и на пласманите од тие 

средства се утврдуваат со договор при тоа обезбедувајќи маржа за Банката. 

На обезбедените средства од туѓи кредитни линии, Банката пресметува и наплатува камата и 

други трошоци во денари и девизи во висина на каматата и трошоците кои се плаќаат на 

кредиторите, според договорот при тоа обезбедувајки маржа за Банката. 

Банката при издавање на гаранции и авали задолжително договара законска казнена камата 

или договорна казнена камата во случај да истите паднат на товар на Банката. 

 Во случај на одложување на отплатата на кредитот не може да се одложи обврската за 

пресметка и наплата на камата. 

 При комисионото работење за се што со договорот не е регулирано, се применуваат одредбите 

од оваа Одлука и Законот за облигациони односи. 

Банката договара, пресметува, плаќа и наплатува камата согласно одредбите на оваа Одлука и 

Законот за облигациони односи.  

При пресметката на каматите деновите се сметаат по календар, а годината по 365 односно 

366 дена, освен во случаевите каде со законска или подзаконска регулатива се применува 360 дена. 

При утврдувањето на бројот на деновите за кои се пресметува камата се зема во предвид 

првиот ден на книжењето 
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Начинот и периодите на пресметувањето, наплатата и плаќањето на каматите, Банката по 

потреба ќе ги менува во зависност од измените во законските и други прописи и деловната политика 

на Банката. 

 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

  
52. По сите кредити и наменски орочени депозити по кои е договорена фиксна камата, 

камата ќе се пресметува по договорените стапки до истекот на договорените рокови, односно до 

достасувањето. 

Доколку по стапувањето во сила на оваа Одлука по барање на корисникот се врши 

пролонгирање на користењето или измена на рокот за отплата, ќе се договара камата според стапките 

предвидени со оваа Одлука. 

 53. Банката ќе ја менува висината на прилагодливите каматните стапки на кредитите и 

депозитите и начинот на пресметувањето  на каматата во текот на траењето на договорот во согласност 

со движењето на каматните стапки на банките, стапката на инфлација, мерките на монетарната 

политика, каматната стапка на благајничките записи и државните записи, референтната стапка, 

билансните можности и движењето на ЛИБОР и ЕУРИБОР за содветната валута 

За променливите каматни стапки, Банката ќе врши месечно услогласување на одредената каматна 

стапка (ЕУРИБОР, ЛИБОР, референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата) 

која е основицата за пресметка на променливата каматна стапка. Каматните стапки се земаат во 

согласност официјално објавените податоци на  страната на НБРМ  http://www.nbrm.mk/од каде се зема 

каматната стапка за БЗ http://www.euribor-rates.eu/ од каде се зема каматната стаппка  за ЕУРИБОР и 

http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/libor.aspx од каде се зема каматната стапка за 

ЛИБОР.   

Банката е должна да обезбеди во сите договори клаузули за менливоста на каматата, 

периодот и начинот на пресметување  на каматата во смисла на одредбите од ставот 1 на оваа точка. 

Банката е должна писмено да го извести корисникот на кредитот или депонентот за 

извршените измени на каматните стапки во смисла на став 1 од оваа точка. 

54. За се што не е регулирано со оваа Одлука важат соодветните прописи и врз основа на 

нив донесени акти за регулирање на каматните стапки. 

Посебни каматни стапки-договорни, освен за лица со посебни права и обврски, Управниот 

одбор може да одобрува на коминтенти кои се лојални на Банката, кои целокупното работење односно 

значителен дел од своето работење го остваруваат преку Банката (денарски и девизен платен промет, 

плати за своите вработени, кредитно, гаранциско и девизно работење и слично), како и за нови 

комитенти за кои вршиме аквизиција и сакаме да ги придобиеме за комитенти во делот на платнот 

промет и кредитното работење, во зависност од конкретните прилики и потреби, движењето на 

каматните стапки на пазарот на депозити и краткорочни хартии од вредност и стапката на 

благајничките записи, со цел да се задржи и прошири портфолиото и потенцијалот на Банката. 

За извршените измени и дополнувања на Одлуката за каматните стапки од став 1 од оваа 

точка и за одредувањето на посебни услови и каматни стапки од став 2 од оваа точка се потпишуваат 

заклучоци од страна на Претседателот и членовите на Управниот Одбор на Банката.  

Ажурирањето на извршените измени, за кои соодветните Служби имаат претходно 

доставено потпишани  Одлуки до Службата за управување со Ликвидност и АЛМ,  како и дополнувања 

во пречистениот текст на Одлуката и доставувањето до сите служби на Банката е должност на 

Службата за управување со ликвидност и АЛМ. 
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55. Управниот одбор може во исклучителни случаеви за одредени кредитни изложености, да 

предвиди активни каматни стапки повисоки од каматните стапки предвидени со Одлуката за 

политиката на каматни стапки, заради нередовност во измирувањето на обврските од страна на 

клиентите, заради влошување на категоријата на ризик и др.причини, но не повисоки од договорната 

казнена камата за соодветниот тип на производ. За истото се изготвува заклучок од страна на Кабинетот 

на Управен одбор на Банката.” 

 

56. Со примената на оваа Одлука престануваат да важат: Одлуката за политиката на каматните 

стапки на Стопанска банка а.д. Битола УО бр. 02-11792/1/II-18 од   08.06.2017         година (Пречистен 

текст) и сите донесени измени до денот на стапување во сила на пречистениот текст. 

 

УО бр.                                Управен одбор 

Битола __.__.2017 година                      

                                                                                  м-р Владимир Ефтимоски, претседател 

 

                                                                                                 __________________________ 

  

                м-р Гордана Балтовска, член 

 

                                ___________________________ 

                                                                        
                                                                      д-р Наташа Несторовска, член 

 

                             ___________________________ 
 

Образложение 

 

Кон одлуката за измена на Одлуката за политиката на каматни стапки  

на Стопанска банка а.д. Битола 

 

Измените на Одлуката за политиката на каматни стапки на Стопанска банка а.д. Битола 

се однесуваат на имплементирање на променливите каматни стапки согласно препораките на 

НБРМ.  
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