
доверливо 

Централна кооперативна банка АД Скопје
 

БАРАЊЕ 
 за издавање на кредитна картичка  

Ве молиме, пополнете со печатни букви и X, каде што е потребно. 

КРЕДИТНА КАРТИЧКА 
/ве молиме, означете по една опција во секоја колона/  

� Visa Revolving 

� Mastercard® Revolving 

� Mastercard® Gold 

� Visa Business Credit /се издава само на правни лица/ 

� Mastercard® Business Card /се издава само на правни лица/ 
 

� лична 
 

� деловна 

� основна 
 

� дополнителна 

� стандардно издавање 
 

� итно издавање 

 

КРЕДИТЕН ЛИМИТ 
/ве молиме, означете една опција/  

� прво одобрување � промена на кредитен лимит 
 

 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

 

 

 

ЕМБГ: Место на раѓање: Државјанство*: 

Лична карта бр. Издадена од: Важност до: 

Семејна состојба*   женет/мажена  неженет/немажена  разведен  друго 

Име и презиме на сопруг/а*: ЕМБГ на сопруг/а*: Број на деца под 18 год: 

 

 

 

 

 

КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ  

Користење на други кредитни картички и дозволени пречекорувања: 

Банка издавач:................................................................ Рок на важност:.........................Вид на картичка:............................Кредитен лимит......................... 

Банка издавач:................................................................ Рок на важност:........................ Вид на картичка:...........................Кредитен лимит.......................... 

Банка издавач:................................................................ Рок на важност:........................ Вид на картичка:...........................Кредитен лимит.......................... 

Користење на други кредити:  

Вид...........................................Банка.............................................. Месечен ануитет/рата................................Краен рок на кредитот..................................... 

Вид...........................................Банка.............................................. Месечен ануитет/рата................................Краен рок на кредитот..................................... 

Вид...........................................Банка.............................................. Месечен ануитет/рата................................Краен рок на кредитот..................................... 

Имотна состојба*  

Живеам во:       сопствено живеалиште                       под наем                      со родители/роднини                     друго............................................  

Друга недвижна сопственост:   Стан    Куќа   Викендица    Земјиште     друго ...........................................       % на сопственост...................... 

Адреса: улица и број: .................................................................................................................................................. П.број............. град................................... 

Сопственост на автомобил? тип: .................................... Модел: ........................................ Регистар. број: .................................... Год. на произв.:.............. 

МЕСТО НА РАБОТА 
 

Образование: ………………………………Професија*........................................................ Работно место:.........................................................................  

Име на правното лице: ........................................................................................... ................................................................................ ................................... 

Адреса на правното лице: улица и број: .................................................................................................................... П.број.............. град.............................. 

Службен тел. .................................. E-mail: .............................................................................................................................Работен стаж: ........................... 

Претходно место на работа: Име на правното лице: ........................................................................................... ................................................................ 

Работен стаж: .................................................................................................. Вкупен работен стаж: ................................................................................... 

 

 

 

 

 

Баран износ на кредитен лимит:__________________________________  

АДРЕСА ПО Л.К.: улица и број.............................................................................................................................П.број.............. град.................................. 
 

 

АДРЕС НА ЖИВЕЕЊЕ: улица и број...................................................................................................................П.број.............. град.................................. 
 

Домашен тел. ....................... Мобилен тел. ................................. E-mail: ............................................................................................................................. 

Име:                                        име на родител:                                                      презиме: 

 

Нето месечен приход на корисникот (мкд)............................................... Нето месечен приход на сопруг/а: (мкд)  ......................................................... 

 

Дополнителни месечни приходи (мкд).................................... остварени од ....................................................................................................................... 



доверливо 
ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ /се пополнува само при издавање на деловна кредитна картичка/ 

Име на правното лице:...........................................................................................Матичен број:................................. Даночен број:........................................ 

Адреса на правното лице: улица и број: .................................................................................................................... П.број.............. град.............................. 

Службен тел./факс ......................................./....................................... E-mail: ........................................................................................................................... 

Име и презиме на овластено лице:...............................................................................................ЕМБГ:.................................Лична карта бр........................... 

Службен тел./факс ......................................./....................................... E-mail: ........................................................................................................................... 
 

МЕСЕЧНИОТ ИЗВОД ЗА ТРАНСАКЦИИТЕ ЌЕ ГО ПРИМАМ:  

� Во Централна Кооперативна Банка АД Скопје, на мое барање 

� По пошта на наведената адреса 

� По пошта на сл.адреса: улица и број: .................................................................................................................... П.број.............. град............................. 

� По електронска пошта на сл.е-mail адреса: ......................................................................................................................... …………….............................. 
 

СМС ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТРАНСАКЦИИ  

� Да, на мобилен тел за  СМС известување ........................................................................ 

� Не  ЌЕ ГО ПРИМАМ:  
ИМЕ ВРЗ КАРТИЧКАТА 

Име и презиме на корисник на картичка на латиница /не повеќе од 19 симболи, вклучително и празните места/: 

                   

Име на правното лице на латиница /не повеќе од 19 симболи, вклучително и празните места/: 

                   

 

ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИК НА ОСНОВНА КАРТИЧКА /се пополнува само при издавање на Дополнителна картичка/ 
 
 
 
 
 

ЕМБГ: Број на основна картичка: 

* означените полиња не се задолжителни  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изјава од корисник на картичка 
 
Изјавувам дека: 
- сум запознаен со Општите услови за издавање и користење на кредитна 
платежна картичка со револвинг кредит на Централна кооперативна банка 
АД Скопје, трошоците и каматите кои се директно поврзани за користењето 
на лимитот на кредитната картичка, како и со содржината и условите на 
договорот пред склучување на истиот. Истите ги прифаќам и согласен сум 
да се уредат правата и обврските помеѓу мене и Банката; 
- се обврзувам за прифаќање на сите трансакции направени со 
картичката; 
- сум согласен Банката да издаде дополнителна картичка на име на 
барателот, чии податоци се точни. Користењето на дополнителната 
картичка подлежи на условите и правилата важечки за основната картичка 
содржани во Договорот и општите услови, за што ја давам мојата 
согласност; 
- сите наведените податоци се точни и дека ќе ја информирам Банката за 
секоја промена на податоците; 
- банката може да ги користи моите лични податоци со цел да врши 
проверка и верификација за утврдување на мојата кредитоспособност, како 
и да ги ажурира моите податоци во системот. 
- сум информиран и согласен дека Банката ќе ги користи моите лични 
податоци согласно законските прописи, како и за моето право во секој 
момент да ја повлечам согласноста за користење на моите лични податоци 
од страна на Банката или третите лица, со поднесување на писмено 
барање на шалтерите на Банката. 
 

Дата: ..............................  

 

 

Потпис: ............................................ 

 

Име и презиме:  

 

.................................................................................................... 

/своерачно/ 

 

 

Потпис: ............................................ 

 

Име и презиме на дополнителен корисник:  

 

.................................................................................................... 

/своерачно/ 

 

Изјава од овластено лице на правното лице/се пополнува само при 
издавање на деловна кредитна картичка/: 

 
Изјавувам дека: 
- сме запознаени со Општите услови за издавање и користење на кредитна 
платежна картичка со револвинг кредит на Централна кооперативна банка АД 
Скопје, трошоците и каматите кои се директно поврзани за користењето на 
лимитот на кредитната картичка, како и со содржината и условите на 
договорот пред склучување на истиот. Истите ги прифаќаме и согласни сме да 
се уредат правата и обврските помеѓу нас и Банката; 
- се обврзувам за прифаќање на сите трансакции направени со картичката 
поврзана со сметката на правното лице; 
- сме согласни Банката да издаде дополнителна картичка на име на 
корисникот, чии податоци се точни. Користењето на дополнителната картичка 
подлежи на условите и правилата важечки за основната картичка содржани во 
Договорот и општите услови, за што ја даваме нашата согласност; 
- сите наведените податоци се точни и дека ќе ја информираме Банката за 
секоја промена на податоците; 
- банката може да ги користи личните податоци со цел да врши проверка и 
верификација за утврдување на кредитоспособноста, како и да ги ажурира 
податоците во системот. 
- информирани сме и согласни дека Банката ќе ги користи личните податоци 
согласно законските прописи, како и за нашето право во секој момент да ја 
повлечеме согласноста за користење на личните податоци од страна на 
Банката или третите лица, со поднесување на писмено барање на шалтерите 
на Банката. 
 

Дата: .............................. 

 

 

Потпис: ......................................... 

                              (м.п.) 

 

Име и презиме:  

 

.................................................................................................... 

/своерачно/ 

 

Пополнува Банката: 

Експозитура: ...........................................................................       Дата:................... 

Барањето го примил: .............................................................................................. Потпис: ............................................... 

Име:                                        име на родител:                                                      презиме: 

Употреба на лични податоци за цели на директен маркетинг 
Со пополнување на барањето потврдувам дека: 
□ Согласен/на сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката; 
□ Не сум согласен/на моите лични податоци наведени во ова барање да бидат користени во иднина за какви било промотивни цели и подобрување на услугите на Банката. 



 

 

 

Централна кооперативна банка АД Скопје
 

ФОРМУЛАР                                                                                                                     
ЗА ПРЕДДОГОВОРНИ ИНФОРМАЦИИ (ПОДАТОЦИ) ЗА ПОНУДЕНИТЕ  

КРЕДИТНИ УСЛОВИ ЗА КРЕДИТНА КАРТИЧКА Visa Revolving ЗА ПЕНЗИОНЕРИ 
 

1. Податоци за кредиторот/кредитниот посредник 
 

  
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОРОТ 

 
 Колона 1 

 
Колона 2 

 
1. Назив на кредиторот Централна кооперативна банка АД Скопје  
2. Адреса (адреса на која е достапен кредиторот) ул. 1732 бр. 2, Скопје   
3. Број на телефон* 02/3249-300, 3249-343 
4. Електронска пошта* info@ccbank.mk; cards@ccbank.mk  
5. Факс* 02/3249-377 
6. Интернет страница* www.ccbank.mk 

*Овие информации не се задолжителни за кредиторот/кредитниот посредник 
 

2. Податоци за кредитниот производ 
 

 Колона 1 
 

Колона 2 
 

13. Вид на кредитот Visa Revolving кредитна картичка со 
револвинг кредитен лимит 

14. Вкупен износ на кредитот којшто ги вклучува: 
- валутата во која е изразена главницата или 

за која е поврзана главницата, 
- вкупниот износ во денари, за кредитите 

одобрени во денари, 
- вкупниот износ во странска валута, за 

кредитите одобрени во странска валута 
- вкупниот износ на денари како 

противвредност на странска валута, за 
кредитите со валутна клаузула 

- девизниот курс по кој ќе се врши исплатата 
на кредитот (доколку е применливо) 

- девизниот курс по кој ќе се врши наплатата 
на кредитот (доколку е применливо). Се 
наведува висината на девизниот курс на 
денот на изготвување на формуларот.  
При ануитетска отплата на кредитот (на 
рати) висината на девизниот курс за 
поодделните рати може да се разликува 

до 62.000,00 македонски денари 

15. Услови за искористување на кредитот (како и кога 
се врши исплата на средствата врз основа на 
кредитот) 

Износот од револвинг кредитниот лимит е 
на располагање на корисникот со 
активирање на кредитната картичка 

16. Траење на договорот за кредит Visa Revolving кредитна картичка е со 
важност од 2 (две) години за прво 
издавање и секое реиздавање 

17. Износ на поединечните плаќања и онаму каде што 
е соодветно за видот на кредитот – број на ратите, 
динамика или редоследот на пристигнување на 
ратите коишто треба да се платат 

Месечен минимален износ за плаќање 
изнесува 5% од вкупното задолжување на 
крајот на претходниот месецот 

19. Гаранции за кредитот, доколку е применливо 
(опис на инструментот за обезбдување којшто се 
бара од потрошувачот за склучување на договорот 
за потрошувачки кредит) 

Меница со менична изјава, траен налог за 
повлекување на средства од трансакциска 
сметка, административна забрана, други 
обезбедувања на барање на банката  

21.  Посебна сметка на која се евидентираат уплатите и 
исплатите врз основа на кредитот, дококлу е 
применливо  

Кредитната картичка е поврзана со 
посебна трансакциска сметка за таа 
намена 

 



 

 

 

 

 

3. Податоци за трошоците за кредитот 

 Колона 1 
 

Колона 2 
 

22. Вид на каматната стапка 
Кредиторот/кредитниот посредник е должен на 
потрошувачот да му го соопшти видот на каматната 
стапка и да му даде објаснување што означува таа 
каматна стапка, како и периодите, условите и 
постапка за промена на каматната стапка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кредиторот/кредитниот посредник е должен да го 
информира потрошувачот дали за промената на 
каматната стапка е потребна согласност од 
потрошувачот  
Доколку во различни периоди се применуваат 
различни каматни стапки, сите наведени 
информации се наведуваат за секоја каматна 
стапка  

Променлива каматна стапка дефинирана 
како збир на каматна стапка на денарски 
депозити без валутна клаузула објавена 
на интернет страната на НБРСМ 
www.nbrm.mkи и фиксен додаток. 
Усогласувањето на годишната променлива  
каматна стапка ќе се врши на 
шестмесечна основа и тоа секој 1-ви 
јануари и 1-ви јули секоја година согласно 
каматната стапка на денарски депозити 
без валутна клаузула што важеле на (25-
ти декември односно 25-ти јуни). Клиентот 
за промената на каматната стапка ќе биде 
претходно информиран. Со промена на 
каматната политика на банката, банката 
го задржува правото да ја измени 
каматната стапка без претходна 
согласност на корисникот со обврска за 
тоа соодветно да го извести. 
 
НЕ (не е потребна претходна согласност за 
промена на каматната стапка) 
 

23. Висина на договорената каматна стапка (изразена 
во % на годишна основа) 
  
Доколку во различни периоди се применуваат 
различни каматни стапки, овие информации се 
наведуваат за секоја каматна стапка    

9,25 % годишна каматна стапка 
 

24.  Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ) изразена 
во % на годишно ниво претставена преку 
репрезентативен пример. 
 
При пресметка на СВТ кредиторот не го вклучува 
износот на трошоците којшто не му е познат, но е 
должен тоа јасно да го наведе 
 
Вкупен износ што го плаќа потрошувачот (збир на 
кредитот и вкупните трошоци за кредитот, односно 
сите трошоци, вклучувајќи камати, провизии, други 
надоместоци, коишто потрошувачот треба да ги 
плати при одобрување и редовна отплата на 
кредитот и коишто му се познати на кредиторот, 
освен нотарските трошоци, а со вклучување на 
трошоците за дополнителни услуги поврзани со 
договорот за кредит, доколку користењето на 
дополнителни услуги е задолжително за 
одобрување на кредитот или за негово одобрување 
под назбачените услови и доколку му се познати на 
кредиторот) 

/// 

26. Трошоците за водење една или повеќе сметки на 
кои се евидентираат уплатите и исплатите на 
искористениот дел од кредитот, доколку е 
применливо.   
 

нема трошоци за водење на сметките 
 
 



 

 

Доколку на кредиторот, односно кредитниот 
посредник не му е позната висината на овие 
трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе. 
 
Кредиторот, односно кредитниот посредник е 
должен да наведе дали овие трошоци се вклучени 
во пресметаната СВТ   

28. Други трошоци коишто произлегуваат од договорот 
за потрошувачки кредит и условите под кои тие 
трошоци можат да се променат, доколку е 
применливо. 
Доколку на кредиторот, односно кредитниот 
посредник не му е позната висината на овие 
трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе. 
 
Кредиторот, односно кредитниот посредник е 
должен да наведе дали овие трошоци се вклучени 
во пресметаната СВТ   
 

 
Замена/реиздавање на PIN 150 

Блокирање на картичка  350 

Надомест за неоснована 
рекламација 1000 

Месечен надомест за основна 
картичка по првата година 100 

Месечен надомест за 
дополнителна картичка по првата 
година 70 

Замена на картичка (изгубена, 
украдена, оштетена) 500 

Итна изработка на картичка 800 

Подигање готовина од банкомат 
на банката 1,75%, мин. 200 

Подигање готовина од шалтер на 
банката 2%, мин. 120 

Подигање готовина од банкомат 
на друга банка во РМ и странство 

(2%, мин. 100,00) 
+ 60 

Подигање готовина од шалтер на 
друга банка во РМ и странство 

(3%, мин. 300,00) 
+ 250 

Издавање на потврда 300 

Промена на ПИН на банкомат на 
банката 100 

Промена на крeдитен лимит на 
барање на клиент 500 

Доставување на месечен извод 
по пошта 40 

Проверка на состојба на сметка 
на банкомат на банката 20 

Проверка на состојба на сметка 
на банкомат на друга банка 30 

Месечен надомест за СМС 
известување 50 

Реиздавање на итен ПИН 300 
Промена на дневен лимит 150 
Затворање на картичка на 
барање на клиент 150 
Деблокирање на картичка  200 

Деблокирање на ПИН на 
банкомат на Банката 150 

 

29. Каматна стапка применлива во случај на задоцнети 
плаќања, изразена во % на годишна основа, услови 
за нејзина промена 
 
 
 
 
Предупредување за последиците од неплаќање на 
ратите 
 

9,25 % годишна каматна стапка (законска 
казнена камата согласно Законот за 
облигациони односи и истата се менува со 
промена на референтата каматна стапка за 
пресметување на казнена камата)  
 
Последици од нередовни уплати: 
- отежнато одобрување на кредити 
- блокирање на картичката 
- предвремено достасување на кредитот 

и веднаш, но не подоцна од 8 (осум) 
дена еднократно враќање на вкупниот 
долг  

- присилна наплата на побарувањето. 
 
 
4. Останато 
 

30. Имате право да се откажете од договорот за 
потрошувачки кредит, во определен рок 

Корисникот има право со писмено 
известување да се откаже од Договор 
најдоцна 14(четиринаесет) дена од денот 
на склучување на Договорот. 
Доколку Корисникот го откаже Договорот, 
Корисникот треба да го плати 
искористениот дел од кредитниот лимит, 
вклучително и сите камати, надоместоци, 



 

 

провизии и други трошоци до денот на 
плаќање, веднаш но не подоцна од 30 
(триесет) дена од денот на писменото 
известување доставено до Банката. 

31.  Имате право на целосна или делумна предвремена 
отплата на кредитот, а кредиторот/кредитниот 
посредник е должен да ви ја соопшти висината на 
надоместокот којшто треба да го платите и начинот 
на неговото одредување  

Корисникот има право во кое било време 
да го плати искористениот дел од 
кредитниот лимит без надомест. Доколку 
картичката се затвора, банката наплатува 
согласно тарифата. 

32. Раскинување на договорот за потрошувачки кредит 
  
(Кредиторот/кредитниот посредник е должен да ви 
ги соопшти правото, постапката и условите за 
раскинување на договорот за потрошувачки 
кредит)  

Корисникот има право да го раскине 
Договорот по подмирување на вкупниот 
долг (вклучително и сите камати, 
надоместоци, провизии и други трошоци 
до денот на плаќање) со поднесување на 
писмено барање до Банката. 
 
Банката може да го раскине договорот и 
да бара наплата на кредитниот лимит, 
вклучително каматите, провизиите, 
надоместоците и други трошоци во некој 
од следниве случаи: 
- при прекин на работен однос на 
Корисникот; 
- при прекин на договорот за 
трансакциската сметка за кредитната 
картичка; 
- доколку износот на кредитниот лимит 
биде надминат; 
- доколку нередовно се врши плаќање на 
месечниот минимален износ односно не се 
изврши целосно подмирување на износот 
за плаќање во 2 (два) последователни 
изводи; 
- доколку се утврди дека Корисникот до 
Банката доставил неточни или 
невистинити податоци; 
- доколку Корисникот има блокирана 
трансакциска сметка; 
- во случај на злоупотреба на дадените 
права;   
- не се придржува кон одредбите од 
договорот и општите правила и услови и 
- во останати случаи по проценка на 
Банката, без обврска за наведување на 
причината. 
 
Банката од Корисникот во било кое време 
може да побара да го плати искористениот 
дел од кредитниот лимит, вклучително и 
сите камати, надоместоци, провизии и 
други трошоци до денот на плаќање, 
еднократно, веднаш но не подоцна од 8 
(осум) дена. 

33. Ако по поднесеното барање за кредит, барањето се 
одбие заради добиените информации од бази на 
податоци, имате право, кредиторот односно 
кредитниот посредник веднаш и бесплатно да ве 
информира за тие информации и за начинот на кој 
ги прибавил информациите. Овие информации се 
даваат во сите случаи, освен ако давањето на 
информации е забрането со закон. 

Информациите за кредитна задолженост 
на барателот и жирантите се добиваат од 
базата на Кредитниот регистар од НБРСМ. 
Доколку Вашето барање за кредит е 
одбиено заради добиените информации од 
бази на податоци, имате право да бидете 
навремено и бесплатно информирани за 
добиените информации од увидот во 
базата на податоци, како и за начинот на 
кој тие биле прибавени. 



 

 

34.  Право на бесплатна копија од нацрт - договорот за 
потрошувачки кредит  
 
Имате право, на ваше барање, бесплатно да 
добиете пример од копија од нацрт - договорот за 
потрошувачки кредит. Нема да се достави нацрт - 
договор доколку кредиторот/кредитниот посредник 
во времето на поднесувањето на барањето не сака 
да пристапи кон склучување на договорот за 
потрошувачки кредит  

На барање на клиентот, Банката бесплатно 
ќе обезбеди копија од нацрт договор за 
издавање и користење на Visa Revolving 
кредитна картичка и одобрување на 
револвинг кредитен лимит 

35. Рок во кој кредиторот, односно кредитниот 
посредник е обврзан со преддоговорните 
информации, доколку е применливо 

Формуларот со преддоговорни 
информации клиентот може да го добие 
при поднесување на барање за кредитна 
картичка. 

 

 
Место: _______________,  Дата на предавање на формуларот: __________ 
 
 
Формуларот го предал: _____________________ 
 
 
 
Формуларот го примил: _______________________________________________ со ЕМБГ ____________________ 

                                                                                  (име и презиме)  

    
 
   Своерачен потпис: _____________________                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Централна кооперативна банка АД Скопје
 

 

ТРАЕН НАЛОГ 

за повлекување на средства од трансакциска сметка  

 

Број на трансакциска сметка __________________________  

 

Име и презиме ______________________________________, ЕМБГ_______________________ 

 

Ja овластувам Банката, во мое име и за моја сметка, од средствата на наведената 

трансакциска сметка, да врши плаќање за: 

 

Основ-цел на дознака: подмирување на обврски по кредитна картичка 

 

Вид на картичка:       □ Visa Revolving кредитна картичка 

□ Mastercard® Revolving кредитна картичка 

□ Mastercard® Gold кредитна картичка 

 

Износ за плаќање: □ Достасаниот износ согласно месечниот извод 

                          □ Целиот потрошен износ (100%) согласно месечниот извод 

 
Банката има право да го реализира трајниот налог веднаш по изготвување на месечниот 
извод.   
Сопственикот на сметката се обврзува дека на наведениот датум на префрлање на паричните 
средства од овој налог ќе остави доволно средства за подмирување на наведената обврска. 
Банката ќе ја врши наплатата на трајниот налог во рамки на расположивите парични средства 
(сопствените средства и средствата од дозволеното пречекорување) на трансакциската 
сметка. 
Доколку на денот на реализирање на налогот, на трансакциската сметка нема доволно 
расположиви парични средства за плаќање на обврската, Банката го задржува правото за 
реализација на трајниот налог за наплата на побарувањата на сметката на кредитната 
картичка во наредниот период. 
За сите промени поврзани со плаќањето на овој налог, навремено ќе ја известам Банката. 
Банката се обврзува уредно да ги врши исплатите по овој налог, на товар на средствата на 
сопственикот на сметката. 
Овој траен налог е во важност до денот на целосно подмирување на обврските по Договорот 
за издавање и користење на кредитна картичка и одобрување на револвинг кредитен лимит, 
односно до негово отповикување од страна на Банката. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________, ______ година                                               
 

 

 
 
 

Сопственик на сметка 
 
 

(потпис) 



 

 

 
 
ИЗЈАВА ЗА ПОВРЗАНОСТ  
 
За Физички Лица 
 
Од ___________________________ 
(име и презиме на клиентот) 
 
______________________________ 
(матичен број на клиентот) 
 
 

За Правни Лица  
 
Од ______________________________   
(назив на правното лице )  
 
_________________________________ 
(матичен број на правното лице) 
 
_____________________________ 
(даночен број на правното лице) 
 

На ден ____________ ја потпишувам оваа Изјава за поврзаност како Прилог на барање за кредитен 
производ (кредит, дозволено пречекорување на сметка, кредитна картичка и слично).  
 
1. Со оваа изјава потпишувам дека имам поврзаност со следните лица: 
(прашање бр. 1 треба да се одговори од страна на клиент ако е ПРАВНО или ФИЗИЧКО ЛИЦЕ) 
 
-акционер (само ако е правно лице) кој директно или индиректно поседува повеќе од 5 % од акциите 
со право на управување со банката:  

име (правно лице)  
матичен број (правно 
лице)  

седиште, адреса, 
град  

даночен број (за 
правни лица)  

    
    

    

 
2. Со оваа изјава ја потврдувам мојата поврзаност по основ на:  

(прашање бр. 2 треба да се одговори од страна на клиент ако е ПРАВНО или ФИЗИЧКО ЛИЦЕ) 
 - учествување во управувањето во следните правни лица :  

име (правно лице)  
матичен број (правно 
лице)  

седиште, адреса, 
град  

даночен број (за 
правни лица)  

    
    

    

 
-учествување во управувањето на субјект кој остварува значителен интерес во друг субјект, во кој 
клиентот исто така остварува значителен интерес а тоа е правното лице:  

име (правно лице)  
матичен број (правно 
лице)  

седиште, адреса, 
град  

даночен број (за 
правни лица)  

    
    

    

 
3.Во нашите акции или удели учествуваат следните правни лица со над 20% учество:  
(прашање бр. 3 треба да се одговори од страна на клиент ако е ПРАВНО ЛИЦЕ)  

име (правно лице)  
матичен број (правно 
лице)  

седиште, адреса, 
град  

даночен број (за 
правни лица)  

    

    
    

 
-во исто време тие лица (лицата, кои учествуваат со над 20% во нашите акции или удели), учествуваат 
со над 20% во акциите или уделите и во следново претпријатие (друштво):  

име (правно лице)  
матичен број (правно 
лице)  

седиште, адреса, 
град  

даночен број (за 
правни лица)  

    
    

    

 
 
 



 

 

 
4. Ние поседуваме над 20% од акции или удели со право на глас во следното претпријатие 
(друштво): 
(прашање бр. 4 треба да се одговори од страна на клиент ако е ПРАВНО ЛИЦЕ) 

име (правно лице)  
матичен број (правно 
лице)  

седиште, адреса, 
град  

даночен број (за 
правни лица)  

    

    

    

 
5. Изјавувам дека јас поседувам акции или удели над 20% со право на глас или учествувам во 
управувањето во следното правно лице: 
(прашање бр. 5 треба да се одговори од страна на клиент ако е ФИЗИЧКО ЛИЦЕ) 

име (правно лице)  
матичен број (правно 
лице)  

седиште, адреса, 
град  

даночен број (за 
правни лица)  

    

    

    

 
6.  Роднинска поврзаност (брачен другар/лице со кое е во вонбрачна заедница/дете или посвоено 

дете полнолетно /родител или лице под старателство на друго физичко лице) 
 - ................................. 
 - ................................. 
 - ................................. 
 
7. Економска поврзаност  (се внесуваат лица кои претставуваат деловен и финансиски 

единствен ризик; лица кои со својот имот се јавуваат како заложни должници по кредитна 

изложеност на кредитобарателот; лица кои имаат заеднички обврски врз основа на склучен 

договор со банката (на пример: кредитокорисник и кокредитобарател) * 

име (правно лице)  
матичен број (правно 
лице)  

седиште, адреса, 
град  

даночен број (за 
правни лица)  

    

    

    

* се однесува на: 
-најмалку 50% од побарувањата или обврските на едно лице во последните дванаесет месеци, 
произлегуваат од трансакции со друго лице; 
-изложеноста одобрена од едно лице (должник) е целосно или делумно гарантирана од друго лице или 
дадена друга форма на обезбедување од друго лице – давател на обезбедувањето, а изложеноста е во 
износ којшто би предизвикал финансиски проблеми кај давателот на обезбедувањето, доколку дојде до 
активирање на истото; 
-значаен дел од производите /услугите на едно правно лице се купуваат од друго лице, при што на 
пазарот не може лесно да се најде друг купувач за тие производи/услуги, или 
-две или повеќе лица имаат заеднички добавувач и/или заеднички извор на финансирање и/или 
отплата на обврските, при што, во случај на недостапност на тој добавувач/извор, не може лесно да се 
најде друг добавувач/извор на средства, 
- лица коишто имаат заеднички обврски врз основа на договор склучен со банката (на пример: 
кредитокорисник и кокредитобарател).  
 
Пополнувањето на сите точки од изјавата се задолжителни, но не сносат понатамошни последици. 
Пред потпишување на оваа изјава познато ми/ни е дека доставувањето на невистинити податоци носи 
одговорност согласно законската регулатива. 
Согласен сум со правото на Банката да ги користи моите лични податоци (вклучувајќи го и ЕМБГ) и 
истите да бидат регистрирани, зачувани и обработени согласно законските прописи. 
Јас долупотпишаниот изјавувам дека пополнувањето на оваа изјава го сторив доброволно без ничија 
присила и одговорноста за дадените податоци ја сносам лично согласно со законот за заштита на 
лични податоци.  
 
Потпис на клиентот  
 
__________________________ 
 
Место и датум на потпишување на изјавата  
__________________________ 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

(Назив и штембил на правното лице) 

 

Бр. на решение __________________ 

 

Датум на решение _______________ 

 

 

ЗАВЕРУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ИЛИ ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ 

 

Потврдуваме дека долунаведеното лице е во редовен работен однос во правното лице на 
неопределено работно време.  
 
 
I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ 
1. Име, татково име и презиме ___________________________________________________ 

2. Адреса ____________________________________________________________________ 

3. ЕМБГ______________________, л.к. бр. _____________ издадена од ________________ 

4. Работно место ______________________________________________________________ 

5. Датум на вработување во правното лице _______________, години на вк. стаж ________ 

6. Телефон _____________________, ______________________, ______________________ 

 
II. ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА И ОБВРСКИ 
7. Просечна месечна нето плата од редовен работен однос (без детски додатоци, хонорари, 
прекувремена работа, хранарина и превоз) остварена во претходните шест месеци 
(__________, __________, __________, __________, __________, __________) изнесува 
______________, со букви __________________________ денари. 

8. Обврски по плата Неплатен дел  Месечна рата 
 
Вкупен износ 

   

 
По судски забрани 

   

 
По забрана за: - станбени кредити 

   

 
                          - потрошувачки кредити 

   

 
                          - др. кредит_____________ 

   

По договорни обврски  
(за кои нема судска или др. забрана) 

   

 
Вкупен износ на кредитни обврски 

   

Потврдуваме дека наведените општи податоци и податоците за плата и  обврски од плата се целосни и точни. 

          

     Раководител на финансии                                                Директор  на правно лице  

_______________________________             м.п.            _______________________________ 

 

 



 

 

 

 
 
 

_____________________________ 

(назив и штембил на претпријатие или друго правно лице ) 

Бр.________________ 

ДО 

Централна кооперативна банка АД Скопје 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

за извршување врз плата-административна забрана на кредитокорисник/кокредитокорисник/жирант 

 

Врз основа на писмена изјава - согласност на работникот _____________________________, со ЕМБГ 
_______________  да се стави административна забрана на плата во корист на Централна кооперативна 
банка AД Скопје (согласно законската регулатива) за отплата на кредит по Договор бр. 
__________________________________ од __.__._____ година, се обврзуваме дека по доставувањето на ова 
Решение, во целост ќе вршиме забрана и тоа: 

1. Задршка на месечен ануитет во износ од _______________ден. за период од _________ до ________,  
односно до конечна отплата на кредитот согласно Договорот за кредит. Првиот ануитет достасува на 
_________________. 

Уплатата ќе се врши во корист на жиро сметка на Централна кооперативна банка АД Скопје 
320000000000103, депонент на НБРСМ, за сметка ____________________________                                                     
(кредитна партија на корисникот). 

2. Оваа забрана ќе биде во сила се додека не се добие писмено известување од Банката дека кредитот е 
целосно отплатен. 

3. Се обврзуваме да го задржиме од платата на работникот, износот на евентуалните трошоци (помалку 
наплатени камати, казнена камата, договорни казни и опомени и др.) кои ќе настанат поради нередовна 
отплата на кредитот, а врз основа на доставена конечна пресметка - известување од Банката. 

4. Се обврзуваме дека во понатамошната отплата на кредитот ќе постапуваме исклучиво во согласност со 
писмено известување на Банката за промена на месечните ануитети. 

5. Се обврзуваме да ја известиме Банката за евентуален престанок на работниот однос на работникот по 
било кој основ, за засновање на правен однос со друго лице или пензионирање, во рок од 8 дена по 
настанатата промена и да го предадеме решението за административна забрана на плата со  
целокупнатакредитна документација на новиот работодавач. 

6. Во моментот на издавањето на Решението за административна забрана на плата на работникот 
потврдуваме дека: 

- нема /  има друга административна забрана во вкупен износ од _________ денари или постапка за ставање 
на истата, 

- нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за надомест на штета 
настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно губење на работната способност, 
за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на издржувачот. 

Со донесување и доставување на ова Решение се обврзуваме дека во целост ќе ги извршуваме сите обврски 
кои произлегуваат од него и да постапуваме согласно Законот за извршување. 

 

Потписи на овластени лица 

Раководител на Финансиска служба                                                 Директор на правно лице 
 
 
   ______________________                                            М.П.                          _________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

_____________________________ 

(назив и штембил на претпријатие или друго правно лице ) 

Бр.________________ 

ДО 

Централна кооперативна банка АД Скопје 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  

за извршување врз плата-административна забрана на кредитокорисник/кокредитокорисник/жирант 

 

Врз основа на писмена изјава - согласност на работникот _____________________________, со ЕМБГ 
_______________  да се стави административна забрана на плата во корист на Централна кооперативна 
банка AД Скопје (согласно законската регулатива) за отплата на кредит по Договор бр. 
__________________________________ од __.__._____ година, се обврзуваме дека по доставувањето на ова 
Решение, во целост ќе вршиме забрана и тоа: 

1. Задршка на месечен ануитет во износ од _______________ден. за период од _________ до ________,  
односно до конечна отплата на кредитот согласно Договорот за кредит. Првиот ануитет достасува на 
_________________. 

Уплатата ќе се врши во корист на жиро сметка на Централна кооперативна банка АД Скопје 
320000000000103, депонент на НБРСМ, за сметка ____________________________                                                    
(кредитна партија на корисникот). 

2. Оваа забрана ќе биде во сила се додека не се добие писмено известување од Банката дека кредитот е 
целосно отплатен. 

3. Се обврзуваме да го задржиме од платата на работникот, износот на евентуалните трошоци (помалку 
наплатени камати, казнена камата, договорни казни и опомени и др.) кои ќе настанат поради нередовна 
отплата на кредитот, а врз основа на доставена конечна пресметка - известување од Банката. 

4. Се обврзуваме дека во понатамошната отплата на кредитот ќе постапуваме исклучиво во согласност со 
писмено известување на Банката за промена на месечните ануитети. 

5. Се обврзуваме да ја известиме Банката за евентуален престанок на работниот однос на работникот по 
било кој основ, за засновање на правен однос со друго лице или пензионирање, во рок од 8 дена по 
настанатата промена и да го предадеме решението за административна забрана на плата со  
целокупнатакредитна документација на новиот работодавач. 

6. Во моментот на издавањето на Решението за административна забрана на плата на работникот 
потврдуваме дека: 

- нема /  има друга административна забрана во вкупен износ од _________ денари или постапка за ставање 
на истата, 

- нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за надомест на штета 
настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно губење на работната способност, 
за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на издржувачот. 

Со донесување и доставување на ова Решение се обврзуваме дека во целост ќе ги извршуваме сите обврски 
кои произлегуваат од него и да постапуваме согласно Законот за извршување. 

 

Потписи на овластени лица 

Раководител на Финансиска служба                                                 Директор на правно лице 
 
 
   ______________________                                            М.П.                          _________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА – СОГЛАСНОСТ 

 за донесување на Решение за административна забрана 

 

Од кредитокорисник/ кокредитокорисник/ жирант ________________________________________, со 
живеалиште(адреса) на_______________________________,со ЕМБГ ________________________ и лична 
карта бр. ______________. 

Јас, долупотпишаниот ______________________________________ во работен однос со работодавачот 
__________________________________ на работно место _____________, а заради обезбедување на 
наплата на кредитот по Договор бр. __________________________________ од _____________ година, 
склучен со Централна кооперативна банка АД Скопје, ја давам следната 

 

С О Г Л А С Н О С Т 

 

1. На мојата плата што ја примам кај работодавачот ____________________________ согласен сум да се 
стави администрaтивна забрана за отплата на обврските по цитираниот Договор за кредит, во висина на 
месечниот ануитет односно променетиот месечен ануитет, а согласно законската регулатива. 

2. Го овластувам работодавачот да ги уплатува средствата што ќе се запираат од мојата плата на жиро 
сметка на Централна кооперативна банка АД Скопје број 320000000000103, депонент на НБРСМ, за 
сметка__________________________________________(кредитна партија), истиот ден, а најдоцна наредниот 
ден од исплатата на платата, до конечно намирување на обврските по Договорот. 

3. Согласен сум, доколку се вработам кај друг работодавач, оваа администрaтивна забрана што е ставена 
врз мојата плата, сегашниот работодавач да ја достави на новиот работодавач, заедно со документацијата 
за кредитната изложеност и извештајот за наплатените износи и за тоа да ја извести Централна 
кооперативна банка АД Скопје. 

4. Изјавувам дека немам задршки врз мојата плата, заради намирување на побарување по основ на законско 
издржување, за надомест на штетата настаната по основ на нарушување на здравјето или по основ на 
намалување односно загубување на работната способност и за надомест на штета по основ на загубено 
издржување поради смрт на издржувачот, кое е определено по ставањето на оваа забрана. 

 

___________________,201_година                                                              1. КРЕДИТОКОРИСНИК 

_______________________________  

(име презиме и потпис) 

2. КОКРЕДИТОКОРИСНИК 

_______________________________  

(име презиме и потпис) 

3. ЖИРАНТ 

_______________________________  

(име презиме и потпис) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
доверливо 

 

 

 

 

 

 
МЕНИЧНА ИЗЈАВА 

 
 
 
При склучувањето на Договорот за издавање и користење на кредитна картичка и одобрување 
на револвинг кредитен лимит, а пред користење на кредитниот лимит и предаваме на 
Централна кооперативна банка АД Скопје согласно одредбите од Договорот 
бр._____________________, меница/и потпишана/и од: 
 
 
 
Главен должник 1.  ____________________________________________________ 
 
 
Жиранти               1.  ____________________________________________________ 
 
                              2.  ____________________________________________________ 

 
 

Ја овластувам Централна кооперативна банка АД Скопје да ја пополни дадената меница на 
меничен износ до висината на достасаните, а неплатени обврски согласно Договорот за 
издавање и користење на кредитна картичка и одобрување на револвинг кредитен лимит, 
вклучително и износот на неплатената редовна и казнена камата, како и сите надоместоци 
кои произлегуваат од  Договорот. 
 
Централна кооперативна банка АД Скопје ја овластуваме да ги пополни и сите други составни 
делови на меницата, кои сега се непополнети, а потоа меницата со клаузула без претходен 
протест да ја употреби за наплата на достасаните обврски по Договорот за кредитна картичка, 
кои нема да ги платиме во рокот предвиден во Договорот. 
Меницата достасува за наплата во рок кој ќе го определи Централна кооперативна банка АД 
Скопје. 
 
Централна кооперативна банка АД Скопје е должна на барање, да ми ја врати меницата/ите 
кои нема да ги употреби за горенаведените намени, по подмирување на сите обврски 
согласно Договорот за издавање и користење на кредитна картичка и одобрување на 
револвинг кредитен лимит. 
 

 

ПРИЛОГ :   __________________________ 
                                 (Бланко потпишана/и меница/и) 

 

 

1.___________________________________ 
                                                                                                                            (Потпис на корисникот на картичката) 

 
1.___________________________________ 

                                                                                                                        (Потпис на жирант) 

 
2.___________________________________ 

                                                                                                                        (Потпис на жирант) 


