
Тариф.  
Став

Вид на услугата
Основица за 

пресметка

1.

1.1.
Ностро дознака за домашно правно лице
 (SHA/BEN fees)

Износ на 
дознаката

1.2.
Ностро дознака за странско лице-нерезидент
(SHA/BEN fees)

Износ на 
дознаката

1.3.
Подигање девизи-ефектива за службен пат за домашно 
правно лице

Износ на 
трансакцијата

1.4. Подигање девизи- ефектива од странско лице-нерезидент
Износ на 

трансакцијата

1.5.
Ностро дознака за домашно физичко
лице-резидент (SHA/BEN fees)

Износ на 
трансакцијата

1.6. Ексл. ностро дознака за резидент (OUR fees),
Износ на 

трансакцијата

1.7. Ексл. ностро дознака за нерезидент (OUR fees),   
Износ на 

трансакцијата

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

дознаката

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

дознаката

1.10.
Трансфер на девизи во домашни банки од сопствена на 
сопствена сметка(BEN,SHA,OUR fees)

Фиксен износ

1.11.
Ностро дознака за плаќања кон клиенти на групацијата на 
ЦКБ (BEN,SHA,OUR fess)

Износ на 
дознаката

2.

2.1. Отварање покриен акредитив
Износ на 

акредитивот

2.2. Отварање на непокриен акредитив
Износ на 

акредитивот

2.3.
Конфирмација на акредитив со ангажирање на странска 
банка

Износ на 
акредитивот

2.4.
Реализирање на акредитив (прием и обработка на 
документи) прифаќање и плаќање на акредитив

Износ на 
акредитивот

2.5. Промена на услови во акредитивот Фиксен износ

2.6.
Надомест при проверка и усогласување на документи со 
условите од акредитивот ( доколку се неусогласени)

Фиксен износ

3.

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

дознаката

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

дознаката

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

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

Износ

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

дознаката

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

Износ на 
дознаката

3.7.
Интерни безготовински лоро девизни дознаки во корист на 
клиенти на банката

Износ на 
дознаката

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

Фиксен износ

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

дознаката
4.

4.1. Отворен лоро акредитив
Износ на 

акредитивот

10,00 ЕУР

0,25% мин. 250,00 ден.

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

Без надомест

Без надомест

Лоро акредитиви
0,1% (мин. 1.200,00 ден.

макс. 30.000,00 ден.)

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.) + 300,00 ден SWIFT

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

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

0,4% мин. 10,00 ЕУР 

0,25% (или мин. 300,00 ден. мах 61.500,00 
ден.)  + 300,00д SWIFT

0,4% (или мин.1300,00 ден. мах 70.000,00 
ден.)  + 300,00 д. SWIFT

0,4% (или мин. 22 ЕУР мах 1200 ЕУР)  + 5 
ЕУР SWIFT

300.00 ден.

0,1% мин. 10.00 ЕУР

1.200,00 ден. или 20,00 ЕУР

0,10%  (или мин. 300,00 ден. 
макс. 2.000,00 ден.)

Ностро акредитиви

0,3% + 300,00 ден. SWIFT
(мин. 1.500,00 ден. макс.  29.700 ден.) 

тромесечно
0,9% + 300,00 ден.SWIFT

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

0,5% месечно

0,28% (мин.500,00 ден.)

1.000,00 ден. + 300,00 ден.SWIFT

75 ЕУР или противвредност на
износот за други валути

Приливи од странство/лоро дознаки

0,1%  мин. 400,00 ден.

Централна кооперативна банка АД Скопје



Тариф.  
Став

Вид на услугата
Основица за 

пресметка

4.2. Праќање и преглед на документи
Износ на 

акредитивот
4.3. Измена на акредитив Фиксен износ

4.4. Прилив по лоро акредитив
Износ на 

акредитивот

5.

5.1.

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

гаранцијата

5.1.2. Издавање на платежна гаранција без покритие
Износ на 

гаранцијата

5.2.

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

гаранцијата

5.2.2. Издавање на чинидбена гаранција без покритие
Износ на 

гаранцијата

5.3.

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

гаранцијата

5.3.2. Издавање на тендерска гаранција без покритие
Износ на 

гаранцијата

5.4. Измена на гаранцијата Фиксен износ

5.5. Конфирмација од странска банка
Износ на 

гаранцијата
6

6.1. Авизирање без обврска за банката
Износ на 

гаранцијата

6.2.
Барање за наплата на гарантиран износ (протест на 
гаранција)

Износ на 
гаранцијата

6.3. Измена на условите Фиксен износ

7.

7.1. Обработка на ностро инкасо документи
Износ на 

документите

7.2.
Плаќање по ностро инкасо документи
(како за дознака)

 Износ на    
документите

7.3. Обработка на лоро инкасо документи
Износ на  

документите

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

документите
8.

8.1.
Денарски трансакции (одлив) кон резидент или 
нерезидент во други Банки

Износ на 
трансакција

8.2.
Денарски трансакции (прилив)  на Нерезидент од други 
Банки

Износ на 
трансакција

8.3.
Денарски трансакции во корист на  резидент/нерезидент 
во Банката (интерни трансакции)

Фиксен износ

8.4.
Денарски трансакции помеѓу нерезиденти во Банката 
(интерни трансакции)

Износ на 
трансакција

8.5. Уплата на денари (ефектива) на сметка на нерезидент
Износ на 

трансакција

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

трансакција

9.

9.1. Исправка на погрешни податоци Фиксен износ

9.2. Промена во инструкции Фиксен износ

9.3. Повлекување на налог Фиксен износ

0,1%  мин.300,00 ден.

0,2% + реален трошок за DHL

1,000.00 ден.

Висина на надоместокот

1.000,00 ден. + 300,00 ден. SWIFT

Ностро гаранции

Издавање на платежна гаранција

0,3% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT
(мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)

1% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT
(мин. 2.000,00 ден. макс. 60.000,00 ден.)

Издавање на чинидбена гаранција

0,3% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT
(мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)

0,8% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT
(мин. 2.000,00 ден. макс. 60.000,00 ден.)

Издавање на тендерска гаранција

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.)

0,1% (мин. 600,00 ден./ 10,00 ЕУР, 
макс. 30.000,00 ден./ 500,00 ЕУР)

0,5% месечно

Лоро гаранции
0,1% (мин. 1.000,00 ден.

макс. 30.000,00 ден.)

0,1% (мин. 2,000,00 ден
+ реален  DHL трошок)

1,000.00 ден.

Инкасо документи

0,3% (мин. 2000,00  ден.
макс. 30.000,00 ден.)

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

Платен промет во денари за нерезиденти

Без надомест

150,00 ден. или 2,50 ЕУР

300,00 ден. или 5,00 ЕУР

300,00 ден. или 5,00 ЕУР

0,20% мин. 300,00 ден. или 5,00 ЕУР

Други надоместоци за платен промет со странство

1.000,00 ден. + реален трошок

1.000,00 ден. + реален трошок

1.000,00 ден. + реален трошок



Тариф.  
Став

Вид на услугата
Основица за 

пресметка

9.4. Издавање на потврди, дупликат документи и слично Потврда

9.5. SWIFT – порака Фиксен износ

9.6.
Административни трошоци за разгледување и 
консултации во врска со девизни акредитиви и гаранци

Фиксен износ

9.7.
Анализа на документи за идентификација на клиент 
правно лице-Нерезидент

клиент

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

сметка

10.

10.1. Надомест за одржување на сметка Сметка 

10.2.
Трансфер на средства во корист на сопствена сметка во 
друга банка

Трансфер

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

Трансфер

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

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

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

10.7.
Пренос на приливи од ЦКБ АД Софија кон клиенти
на други домашни банки

Износ

11

11.1. Отворање на сметка на правно лице-Нерезидент сметка

11.2. Водење на сметка на правно лице-Нерезидент месец

11.3. Затворање на сметка на правно лице-Нерезидент сметка

Отворање, водење и затворање на сметки

без надоместок

5 ЕУР

20 ЕУР

1.000,00 ден.
+ реален трошок за поштарина

300,00 ден. + реален трошок

Висина на надоместокот

________________________________________

1.000,00 ден. + реален трошок

Надоместоци за вршење на услуги на странски банки

Согласно договор

Согласно договор

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

Согласно договор

0,1% мин 300,00 ден макс. 12.000,00 ден

Скопје,Септември  2018 година
Централна кооперативна банка АД Скопје

25 ЕУР

10 ЕУР




