
Правни  лица Физички лица

А.II.1.

А.II.1.1.

А.II.1.1.1.
Уплати во готово од правни лица кон сметка отворена во 

друга Банка (дневен пазар и сл.) 
уплата

0,5% од износот на уплатата мин.50 

ден
/

А.II.1.2.

А.II.1.2.1.
Уплати до 1.000,00 денари на сметка на учесник отворена 

во Банката
уплата / 25.00 ден.

А.II.1.2.2.
Уплати до 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена 

во Банката
уплата / 30.00 ден.

А.II.1.2.3.
Уплати над 5.000,00 денари на сметка на учесник 

отворена во Банката
уплата / 50.00 ден.

А.II.1.2.4.
Уплати до 1.000,00 денари на сметка на учесник отворена 

во друга Банка
уплата /

50,00 ден.

за налог- КИБС

200,00 ден.

 за налог-МИПС

А.II.1.2.5.
Уплати до 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена 

во друга Банка
уплата /

60,00 ден.

за налог- КИБС

200,00 ден.

за налог-МИПС

А.II.1.2.6.
Уплати над 5.000,00 денари на сметка на учесник 

отворена во друга банка
уплата /

0,04% мин.70,00 ден

макс.400,00 ден

за налози КИБС

0,06% мин.200,00 ден

макс.1.000,00 ден.

за налози МИПС

А.II.1.2.7. Уплати на сметка на брокерско друштво уплата
0,02%   мин 40,00 ден. 

макс.1.000,00 ден.
/

А.II.1.2.8. Уплати на сметка на Банката уплата без надомест без надомест

А.II.1.2.9.

Уплата на ковани пари (монети)

на сметка на учесник отворена во Банката

(за вредност над 1.000 ден.)

уплата
5 % од износот, 

минимум 100,00 ден.

5 % од износот, 

минимум 100,00 ден.

А.II.1.2.10.
Уплати за режиски трошоци на сметка на

учесник отворена во Банката (согласно Договор)
уплата /

до 1.000,00=25,00 ден.

Од 1.000,00 до 5.000,00=30,00ден

над 5.000,00=35,00 ден.

А.II.1.3.

А.II.1.3.1. Уплата на дневен пазар налог / уплата

до 12 часот 

без надомест 

по 12 часот 0,10%

 мин. 20,00 ден.

/

А.II.1.4.

А.II.1.4.1.

Налози за исплата на готовина од трансакциска сметка 

(освен исплати поврзани со кредитно/депозитно 

работење)

налог

0,35% од износот

мин.50,00 ден.

макс. 5.000,00 ден.

0,10% од износот

мин.20,00 ден.

макс. 5.000,00 ден.

А.II.2.

А.II.2.1.

А.II.2.1.1.
налози за пренос на средства во корист на сметките на 

Банката
налог без надомест без надомест

А.II.2.1.2.
налози за пренос на средства во корист на сметки на 

клиентите на Банката
налог

до 10.000,00=20,00 ден.

над 10.001,00=30,00 ден.

до 10.000,00=20,00 ден.

над 10.001,00=30,00 ден.

А.II.2.1.3.
налози за пренос на средства доставени во електронска 

форма или со образец ПП-53
налог 5.00 ден. 5.00 ден.

А.II.2.2.

А.II.2.2.1. налози на износ до 100.000,00 ден налог 250.00 ден. 200.00 ден.

А.II.2.2.2.
налози на износ од 100.001,00

до1.000.000,00 ден.
налог 250.00 ден. 220.00 ден.

А.II.2.2.3. налози на износ над 1.000.001,00 ден. налог
0,01% од износот

мин.250,00 ден.

0,01% од износот

мин.250,00 ден.

А.II.2.2.4.
-налози за пренос на средства доставени во електронска 

форма или со образец ПП-53
налог 80.00 ден. 80.00 ден.

А.II.2.3.

А.II.2.3.1. налози на износ до 10.000,00 ден. налог 36.00 ден. 36.00 ден.

А.II.2.3.2.
налози на износ

од 10.001,00 ден. до 50.000,00 ден.
налог 46.00 ден. 46.00 ден.

А.II.2.3.3. налози на износ над 50.001,00 ден. налог 46.00 ден. 46.00 ден.

А.II.2.3.4.
-налози за пренос на средства доставени во електронска 

форма или со образец ПП-53
налог 18.00 ден. 18.00 ден.

А.II.3.

А.II.3.1.

А.II.3.1.1.
налози и промет за индиректни учесници

во МИПС
налог 50.00 ден. /

Работење со средства на сметки на индиректни учесници во МИПС

Налози и промет за индиректни учесници во МИПС

Налози и промет извршени во МИПС 

Налози и промет извршени во КИБС

Уплати во готово од правни лица кон сметка отворена во друга Банка

 Уплати од физички лица

Уплата на дневен пазар

Исплати во готови пари од трс сметки отворени во Банката

Работење со средства на сметка на учесник (безготовински плаќања)

Налози и промет извршени во интерен клиринг

Тарифа на надоместоци за услугите во платниот промет во земјата 

што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје

Тариф 

став   
Вид на услугата

Основица за 

пресметка

Висина на надоместокот

Уплата-исплата во готови пари од правни и физички лица

Централна кооперативна банка АД Скопје

Тарифа на надоместоци за услугите што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје



Правни  лица Физички лица

А.II.4.

А.II.4.1.
Работење со средствата на сметки за исплата на плати и 

надоместоци 

долговен 

пром/нал.
без надомест без надомест

А.II.4.2.
Работење со средствата на сметки

за други намени

долговен 

пром/нал.
согласно Договор согласно Договор

А.II.5.

А.II.5.1.
Работење со средства на денарски

сметки  на  нерезиденти

долговен 

пром/нал.

Согласно тарифата

за ПП со странство

Согласно тарифата

за ПП со странство

А.II.6.

А.II.6.1.

Извршување на судски одлуки, налог од извршител и 

други извршни решенија (решенија од УЈП, Царина, 

ФПИОМ)        

решение
1.500,00 ден.  по решение

 + 50,00 ден. по кам.листа

1.200,00 ден.  по решение

+ 50,00 ден. по кам.листа

А.II.6.2. Извршување на решенија за судски такси        решение 1.000,00 ден. по решение 500,00 ден. по решение

А.II.6.3. Извршување на акцептен налог налог 200.00 ден. /

А.II.6.4.

Налог за трансфер при делумно извршување на судски 

одлуки,налог од извршител и други извршни решенија ( 

решенија од УЈП,Царина,ФПИОМ )

налог
поединечно делумно

 извршување 250,00 ден.

поединечно делумно

 извршување 250,00 ден.

А.II.6.5.

Поднесување на Задолжница за наплата - 

(надоместокот го плаќа доверителот кој

поднесува задожница)

налог 500.00 ден. /

А.II.6.6.
Повлекување на Задолжница - (надоместокот го плаќа 

доверителот кој поднесува задожница)
налог 500.00 ден. /

А.II.7.

А.II.7.1.
 Пресметка на законска казнена камата по барање на 

правно или физичко лице 
 главница 

 300,00 ден + 50,00 ден.

по промена +ДДВ  

 300,00 ден + 50,00 ден. 

по промена +ДДВ  

А.II.8.

А.II.8.1.

Давање потврди и известувања на барање на правно 

лице за состојба и движење на сметка (картица на 

хартија или во електронски облик)

потврда  

известување 

картица

20,00 ден.од страна, 

мин. 200,00 ден. 

20,00 ден.од страна, 

мин. 200,00 ден. 

А.II.8.2.

Подготовка на периодичен извештај за промет и состојба 

на сметка и негово доставување до УЈП      по 

електронски пат

запис по 

сметка/ 

извештај

150,00 ден.

од запис / сметка

100,00 ден.

од запис / сметка

А.II.8.3. Надоместок за користење на фах месец 100,00 ден.+ ДДВ 100,00 ден.+ ДДВ

А.II.9.

А.II.9.1.
Давање препис на податоци од евиденцијата за 

блокирани сметки
страница

20,00 ден.од страна,

мин. 500,00 ден.

20,00 ден.од страна,

мин. 500,00 ден.

А.II.10.

А.II.10.1. Изработка на преписи од изводи, налози и друго извод-налог 50,00 ден.   +ДДВ 50,00 ден.   +ДДВ

А.II.10.2.
Изработка на дупликат/овл. картичка на доносител на 

налози/имател на трансакциска сметка
картичка 50,00 ден.  +ДДВ без надоместок

А.II.10.3.
Изработка на изводи по барање

на клиент за затворена ТРС
сметка

500,00 ден. до 10 изводи

+ 50,00 ден.

за секој нареден

500,00 ден. до 10 изводи

+ 50,00 ден.

за секој нареден

А.II.11.

А.II.11.1.
Давање на определени податоци на барање на 

учесниците во платен промет

извештај за 

бонитет
300,00 ден.+ ДДВ 150,00 ден.+ ДДВ

А.II.11.2.
Давање на определени податоци по барање на 

нотар/извршител/адвокат и сл.
Известување 

500,00 ден. до 10 податоци

+ 10 ден. за секој нареден

+ ДДВ

500,00 ден. до 10 податоци

+ 10 ден. за секој нареден

+ ДДВ

А.II.12.

А.II.12.1.
Блокада / деблокада на сметка и измена на 

блокада/деблокада
фиксен износ 250,00 ден. по пратка 250,00 ден.  по пратка

А.II.13.

А.II.13.1. Отворање на сметка сметка
без надомест 

(итно отворање 200,00 ден.)

без надомест

(итно отворање 100,00 ден.)

А.II.14.

А.II.14.1.
Водење на сметки на физички лица од хуманитарен 

карактер

месечен 

паушал
/ без надомест

А.II.14.2.
Водење на сметки на правни и физички лица

(освен сметки за кредитни картички)
месец

Според долговен промет

-од 0 до 500.000=300 ден

-од 500.001-1.000.000 =500 ден

-од 1.000.001-2.000.000=650 ден

-над 2.000.000=1.000,00 ден

Сметки кај кои во тековниот месец има 

долговен промет

-од 1 до 100.000,00=40,00 ден.

Над 100.001.00=50,00 ден.

Блокада / деблокада на сметка и измена на блокада/деблокада

Отворање на сметка

Водење (управување) на сметка

Работење со средства на сметки со посебни намени

Работење со средства на денарски сметки  на  нерезиденти

Извршување на основи за присилна наплата

Пресметка на законска казнена камата по барање на правно или физичко лице

Тариф 

став   
Вид на услугата

Основица за 

пресметка

Висина на надоместокот

Давање потврди и известувања на барање на правно лице за состојба и движење на сметка

(картица на хартија или во електронски облик)

Давање препис на податоци од евиденцијата за блокирани сметки

Изработка преписи од изводи, налози и сл.

Давање на определени податоци на барање на учесниците во платен промет

Тарифа на надоместоци за услугите што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје



Правни  лица Физички лица

А.II.14.3.
Водење на сметки на индиректни учесници во МИПС 

системот

месечен 

паушал
Аконтативно 200,00 ден. /

А.II.14.4.

Водење на сметки (трансакциски) во денари за кои во 

последните 24 месеци не се евидентирани промени на 

состојбата на средствата (освен камати и провизии), а се 

со салда до 500,00 ден

годишен 

паушал

Максимум 

500,00 ден.

Максимум 

500,00 ден.

А.II.14.5.

Водење на сметки на прави лица овластени за 

управување со станбени загради односно

менаџирање со заедничките простории,сметки на куќни 

совети,заедници на сопственици на станбени згради и сл.

месечен 

паушал
100,00 ден /

А.II.14.6.
Сметки со посебни режим на работа 

(Ескроу сметки и сл.)

месечен 

паушал
6.000,00 ден 6.000,00 ден

А.II.15.

А.II.15.1.
Затварање на сметка по барање на учесникот

(освен по судско решение или закон)
сметка 1,000.00 ден. 200.00 ден.

А.II.15.2.

Затворање на сметка по налог на надлежен орган или 

закон *(Доколку во моментот на затворање на сметката 

има помалку расположиви средства од предвидената 

тарифа, се наплатува до висина на истите)

сметка 1,000.00 ден. 300.00 ден.

А.II.16.

А.II.16.1. Вклучување кон системот за електронско банкарство клиент без надомест без надомест

А.II.16.2.
Издавање на дигитален сертификат за користење на 

системот за ел. Банкарство (на токен)
сертификат 1,200.00 ден. 1,200.00 ден.

А.II.16.3.

А.II.16.4.

А.II.16.4.1.
налози за пренос на средства извршени во интерен 

клиринг
налог

до 10.000,00=7,00 ден

над 10.001,00=11,00 ден

до 10.000,00=без провизија

над 10.001,00=5,00 ден

А.II.16.5.

А.II.16.5.1. налози на износ до 100.000,00 ден налог 100.00 ден. 100.00 ден.

А.II.16.5.2. налози на износ над 100.000,00 ден. налог 100.00 ден. 100.00 ден.

А.II.16.6.

А.II.16.6.1. налози на износ до 10.000,00 ден. налог 12.00 ден. 12.00 ден.

А.II.16.6.2.
налози на износ од 10.001,00 ден.

до 50.000,00 ден
налог 15.00 ден. 15.00 ден.

А.II.16.6.3. налози на износ над 50.001,00 ден. налог 18.00 ден. 18.00 ден.

А.II.16.7.

А.II.16.7.1.
Месечен надомест за користење на системот за 

електронско банкарство

месечен 

паушал
без надомест без надомест

А.II.16.8.

А.II.16.8.1.
Денарски трансакции ( одливи ) од нерезидент кон клиент 

во други банки извршени преку електронско банкарство

Износ на 

трансакцијата

0,1% мин.300.00 ден.

мах.15.000,00 ден.

0,1% мин.300.00 ден.

мах.15.000,00 ден.

А.II.16.8.2.

Денарски трансакции од нерезидент кон клиенти во 

Банката извршени преку електронско банкарство

(интерни трансакции)

фиксен износ 200.00 ден. 200.00 ден.

А.II.16.8.3.
Денарски трансакции од резидент кон нерезидент во 

други банки извршени преку електронско банкарство

Износ на 

трансакцијата

0,1% мин.200.00 ден.

мах.15.000,00 ден.

0,1% мин.200.00 ден.

мах.15.000,00 ден.

А.II.16.8.4.

Денарски трансакции од резидент кон нерезидент во 

Банката извршени преку електронско банкарство 

(интерни трансакции )

фиксен износ 100.00 ден. 100.00 ден.

А.II.17.

А.II.17.1.

Трајни налози за режиски трошоци од сметки на физички 

лица на сметки на правни лица со кои Банката има 

склучено Договор

(струја,вода,парно и сл

налог / без надомест

А.II.17.2.
Трајни налози – пренос на средства кон сметки на истиот 

клиент во Банката (празнење на собирни сметки)
налог без надомест без надомест

А.II.17.3.

Трајни налози – пренос на средства од сметки на 

физички лица  кон сметката на Банката (по основ на рата 

од кредит, парични картички и друго)

налог / без надомест

А.II.17.4.
Трајни налози – пренос на средства кон други сметки по 

разни основи
налог Како тариф.ставка 2 Како тариф.ставка 2

Налози и промет помеѓу резиденти извршени во интерен клиринг преку електронско банкарство

Налози и промет помеѓу резиденти извршени во МИПС  преку електронско банкарство

Трајни налози

Платен промет во денари со нерезиденти извршени преку електронско банкарство

Налози и промет помеѓу резиденти извршени во КИБС преку електронско банкарство 

Основица за 

пресметка

Висина на надоместокот

Месечен надомест за користење на системот за електронско банкарство

Затварање на сметка по барање на учесникот (освен по судско решение или закон)

Услуги на електронско банкарство

Трансакции преку системот за електронско банкарство

Тариф 

став   
Вид на услугата

Тарифа на надоместоци за услугите што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје



Тарифен  

Став
Вид на услугата

Основица за 

пресметка

AIII.1.

AIII.1.1.
Ностро дознака за домашно правно лице

 (SHA/BEN fees)

Износ на 

дознаката

AIII.1.2.
Ностро дознака за странско лице-нерезидент

(SHA/BEN fees)

Износ на 

дознаката

AIII.1.3.
Подигање девизи-ефектива за службен пат за домашно 

правно лице

Износ на 

трансакцијата

AIII.1.4.
Подигање девизи- ефектива од странско лице-

нерезидент

Износ на 

трансакцијата

AIII.1.5.
Ностро дознака за домашно физичко

лице-резидент (SHA/BEN fees)

Износ на 

трансакцијата

AIII.1.6.1
Ностро дознака -Резидент - ПРАВНО лице

(OUR fees)

Износ на 

трансакцијата

AIII.1.6.2
Ностро Дознака-Резидент - ФИЗИЧКО лице

(OUR fees)

Износ на 

трансакцијата

AIII.1.7.
Ностро Дознака-Нерезидент

ПРАВНО и ФИЗИЧКО лице (OUR fees)

Износ на 

трансакцијата

AIII.1.8. Дознаки од резидент во корист на клиенти на Банката
Износ на 

дознаката

AIII.1.9. Дознаки од нерезидент во корист на клиенти на Банката
Износ на 

дознаката

AIII.1.10.
Трансфер на девизи во домашни банки од сопствена на 

сопствена сметка
Фиксен износ

AIII.1.11.
Ностро дознака за плаќања кон клиенти на групацијата на 

ЦКБ

Износ на 

дознаката

AIII.2.

AIII.2.1. Отварање покриен акредитив
Износ на 

акредитивот

AIII.2.2. Отварање на непокриен акредитив
Износ на 

акредитивот

AIII.2.3.
Конфирмација на акредитив со ангажирање на странска 

банка

Износ на 

акредитивот

AIII.2.4.
Реализирање на акредитив (прием и обработка на 

документи) прифаќање и плаќање на акредитив

Износ на 

акредитивот

AIII.2.5. Промена на услови во акредитивот Фиксен износ

AIII.2.6.
Надомест при проверка и усогласување на документи со 

условите од акредитивот ( доколку се неусогласени)
Фиксен износ

AIII.3.

AIII.3.1. Лоро дознака / прилив/ за домашно правно лице
Износ на 

дознаката

AIII.3.2. Лоро дознака / прилив/ за странско лице
Износ на 

дознаката

AIII.3.3. Внесување на девизи-ефектива од домашно правно лице Износ

AIII.3.4.
Внесување на девизи-ефектива од странско лице-

нерезидент
Износ

AIII.3.5. Лоро дознака-Прилив-резидент физичко лице
Износ на 

дознаката

AIII.3.6.
Лоро дознака по основ на пензија за домашно  физичко 

лице

Износ на 

дознаката

AIII.3.7.
Интерни безготовински лоро девизни дознаки во корист 

на клиенти на банката

Износ на 

дознаката

Тарифа на надоместоци за услугите во платниот промет со странство 

што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје

Висина на надоместокот

Плаќање во странство/ностро дознаки 

0,25%  (или мин. 500,00 ден. -

мах 61.200,00 ден.) + 300,00д SWIFT

0,25%  (или мин. 10 ЕУР) + 5 ЕУР SWIFT

0,4% (мин. 10,00 ЕУР) 

0,30% (мин. 10,00 ЕУР)

0,1% (мин. 300,00 ден.)

0,1% (мин. 300,00  ден.)

Без провизија за износи до 7,5 еур

Без надомест

75 ЕУР или противвредност на

износот за други валути

0,1% (мин. 10.00 ЕУР)

0,25% (мин. 250,00 ден.)

Приливи од странство/лоро дознаки

0,1%  (мин. 400,00 ден.)

0,3% + 300,00 ден. SWIFT

(мин. 1.500,00 ден. макс.  29.700 ден.) тромесечно

0,5% месечно

0,25% (мин.500,00 ден.макс.61.200,00 ден)

+300,00 ден.SWIFT порака

1.000,00 ден. + 300,00 ден.SWIFT

0,9% + 300,00 ден.SWIFT

(мин. 1.500,00 ден. макс. 90.000 ден.) тромесечно

Ностро акредитиви

0,25% (или мин.10 еур)+ 5 еур SWIFT

+ дополнителен трошок за дознаки (противредност)

до 12.500 еур = 25 еур,

од 12.501 до 50.000 еур = 30 еур,

над 50.001 еур = 60 еур

300.00 ден.

10,00 ЕУР

1.200,00 ден. (или 20,00 ЕУР)

0,10%  (или мин. 300,00 ден. - 

макс. 2.000,00 ден.)

0,35% (мин. 500,00 ден. мах 12.000,00 денaри)

0,25% (или мин. 300,00 ден.

макс. 61.200,00 ден.)  + 300,00д SWIFT

0,25% (или мин. 500 ден -макс.61.200 ден)+300 ден SWIFT

+ дополнителен трошок за дознаки (противредност)

до 12.500 еур = 1550 ден,

од 12.501 еур до 50.000 еур = 1800 ден,

над еур 50.001 = 3600 ден

0,25% (или мин. 300 ден - макс.61.200 ден)+ 300 ден SWIFT

+ дополнителен трошок за дознаки (противредност)

до 12.500 еур = 1550 ден,

од 12.501 еур до 50.000 еур = 1800 ден,

над еур 50.001 = 3600 ден

Централна кооперативна банка АД Скопје

Тарифа на надоместоци за услугите што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје



Тарифен  

Став
Вид на услугата

Основица за 

пресметка

AIII.3.8.
Трансфер на девизи од домашни банки од сопствена на 

сопствена сметка
Фиксен износ

AIII.3.9. Лоро дознака / прилив/  од клиенти на групацијата на ЦКБ
Износ на 

дознаката

AIII.4.

AIII.4.1. Отворен лоро акредитив
Износ на 

акредитивот

AIII.4.2. Праќање и преглед на документи
Износ на 

акредитивот

AIII.4.3. Измена на акредитив Фиксен износ

AIII.4.4. Прилив по лоро акредитив
Износ на 

акредитивот

AIII.5.

AIII.5.1.

AIII.5.1.1. Издавање на платежна гаранција со покритие - депозит
Износ на 

гаранцијата

AIII.5.1.2. Издавање на платежна гаранција без покритие
Износ на 

гаранцијата

AIII.5.2.

AIII.5.2.1. Издавање на чинидбена гаранција со покритие-депозит
Износ на 

гаранцијата

AIII.5.2.2. Издавање на чинидбена гаранција без покритие
Износ на 

гаранцијата

AIII.5.3.

AIII.5.3.1. Издавање на тендерска гаранција со покритие-депозит
Износ на 

гаранцијата

AIII.5.3.2. Издавање на тендерска гаранција без покритие
Износ на 

гаранцијата

AIII.5.4. Измена на гаранцијата Фиксен износ

AIII.5.5. Конфирмација од странска банка
Износ на 

гаранцијата

AIII.6

AIII.6.1. Авизирање без обврска за банката
Износ на 

гаранцијата

AIII.6.2.
Барање за наплата на гарантиран износ (протест на 

гаранција)

Износ на 

гаранцијата

AIII.6.3. Измена на условите Фиксен износ

AIII.7.

AIII.7.1. Обработка на ностро инкасо документи
Износ на 

документите

AIII.7.2.
Плаќање по ностро инкасо документи

(како за дознака)

 Износ на    

документите

AIII.7.3. Обработка на лоро инкасо документи
Износ на  

документите

AIII.7.4. Прилив по лоро инкасо документи (како обичен прилив)
Износ на 

документите

AIII.8. Правни лица Физички лица

AIII.8.1.
Денарски трансакции (одлив) од нерезидент кон клиенти 

во други Банки

Износ на 

трансакција

0,1% (мин. 600,00 ден./ 10,00 ЕУР, 

макс. 30.000,00 ден./ 500,00 ЕУР)

0,1% (мин. 600,00 ден./ 10,00 ЕУР, 

макс. 30.000,00 ден./ 500,00 ЕУР)

AIII.8.2.
Денарски трансакции (прилив) на резидент од 

нерезиденти од други Банки

Износ на 

трансакција
Без надомест Без надомест

AIII.8.3.
Денарски трансакции од резидент во корист на 

нерезидент во Банката (интерни трансакции)
Фиксен износ 150,00 ден. (или 2,50 ЕУР) 150,00 ден. (или 2,50 ЕУР)

AIII.8.4.
Денарски трансакции од нерезидент за клиент на Банката 

(интерни трансакции)
Фиксен износ 300,00 ден. (или 5,00 ЕУР) 300,00 ден. (или 5,00 ЕУР)

AIII.8.5. Уплата на денари (ефектива) на сметка на нерезидент Фиксен износ 300,00 ден. (или 5,00 ЕУР) 300,00 ден. (или 5,00 ЕУР)

AIII.8.6. Исплата на денари (ефектива) од сметка на нерезидент
Износ на 

трансакција

0,20% (мин. 300,00 ден

или 5,00 ЕУР)

0,20% (мин. 300,00 ден.

или 5,00 ЕУР)

AIII.8.7.
Денарски трансакции (одлив) од резидент кон нерезидент 

во други Банки

Износ на 

трансакција
0,10% (мин. 250,00 ден.) 0,10% (мин. 250,00 ден.)

AIII.9.

AIII.9.1. Исправка на погрешни податоци Фиксен износ

AIII.9.2. Промена во инструкции Фиксен износ

AIII.9.3. Повлекување на налог Фиксен износ

AIII.9.4. Издавање на потврди, дупликат документи и слично Потврда

AIII.9.5. SWIFT – порака Фиксен износ

AIII.9.6.
Административни трошоци за разгледување и 

консултации во врска со девизни акредитиви и гаранци
Фиксен износ

AIII.9.7.
Анализа на документи за идентификација на клиент 

правно лице-Нерезидент
клиент

AIII.9.8.
Активирање на ограничена сметка  на клиент правно лице-

Нерезидент
сметка

AIII.10.

AIII.10.1. Надомест за одржување на сметка Сметка 

AIII.10.2.
Трансфер на средства во корист на сопствена сметка во 

друга банка
Трансфер

Платен промет во денари со нерезиденти

1.000,00 ден.

+ реален трошок за поштарина
300,00 ден. + реален трошок

Надоместоци за вршење на услуги на странски банки

1.000,00 ден. + реален трошок

Согласно договор

1.000,00 ден. + реален трошок

25 ЕУР

10 ЕУР

Согласно договор

1.000,00 ден. + реален трошок

1.000,00 ден. + реален трошок

Други надоместоци за платен промет со странство

1,000.00 ден.

0,3% (мин. 2000,00  ден. - 

макс. 30.000,00 ден.)

Инкасо документи

0,25% (или мин. 500,00 ден.мах 61.200,00 ден.) + 300,00д SWIFT

0,3% (мин. 1.000,00  ден. - макс. 30.000 ден)

+ реален DHL трошок

0,1%  (мин. 300,00 ден)

0,5% месечно

Лоро гаранции

0,1% (мин. 2,000,00 ден

+ реален  DHL трошок)

0,3% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT

(мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)

0,25% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT

(мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)

0,6% тромесечно+ 300,00 ден. SWIFT

(мин. 2.000,00 д. Макс. 60.000,00 д.)

1.000,00 ден. + 300,00 ден. SWIFT

0,1% (мин. 1.000,00 ден. - 

макс. 30.000,00 ден.)

Издавање на тендерска гаранција

0,3% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT

(мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)

0,1%  (мин.300,00 ден.)

Издавање на платежна гаранција

1% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT

(мин. 2.000,00 ден. макс. 60.000,00 ден.)

Без надомест

0,1% (мин. 1.200,00 ден.

макс. 30.000,00 ден.)

0,2% + реален трошок за DHL

1,000.00 ден.

Лоро акредитиви

0,8% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT

(мин. 2.000,00 ден. макс. 60.000,00 ден.)

Издавање на чинидбена гаранција

Без надомест

Висина на надоместокот

Ностро гаранции

Тарифа на надоместоци за услугите што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје



Тарифен  

Став
Вид на услугата

Основица за 

пресметка

AIII.10.3.
Трансфер на средства во корист  на сметка на трета 

банка
Трансфер

AIII.10.4. Пренос на средства  (МТ 103) со Трошоци OUR Трансфер

AIII.10.5. Пренос на средства  (МТ 103) со Трошоци SHA/BEN Трансфер

AIII.10.6. Дополнителни услуги (измени по даден налог)
Согласно 

договор

AIII.10.7.
Пренос на приливи од ЦКБ АД Софија кон клиенти на 

други домашни банки
Износ

AIII.11. Правни лица Физички лица

AIII.11.1.
Отворање на девизна трансакциска сметка на 

Нерезидент
сметка без надоместок без надоместок

AIII.11.2. Водење на девизна трансакциска сметка на Нерезидент месец 5 ЕУР 2 ЕУР

AIII.11.3.

Затворање на девизна трансакциска сметка на 

Нерезидент (по барање на клиент при раскинување на 

деловен однос со банката)

сметка 20 ЕУР 20 ЕУР

AIII.11.4. Отворање на девизна трансакциска сметка на Резидент сметка без надоместок без надоместок

AIII.11.5. Водење на девизна трансакциска сметка на Резидент месец 50,00 ден. без надоместок

AIII.11.6.

Затворање на девизна трансакциска сметка на Резидент 

(по барање на клиент при раскинување на деловен однос 

со банката)

сметка  500,00 ден. без надоместок

Скопје, Февруари,2020 година

Согласно договор

0,1% (мин 300,00 ден. - макс. 12.000,00 ден.)

Отворање, водење и затворање на девизни сметки

Висина на надоместокот

Согласно договор

10,00 ЕУР за износ до 12.500 ЕУР, а за износи над 12.500 ЕУР 0,10% макс. 

ЕУР 75,00 + реален трошок 

2,00 ЕУР

Тарифа на надоместоци за услугите што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје


