Референтни каматни стапки за утврдување на променливи каматни стапки
на кредитни производи за физички и правни лица
НРС (Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула)*
Висина на годишно ниво
1,28%
1,38%
1,53%
1,73%
1,95%
1,98%
2,08%
2,17%

Датум на утврдување**
25.06.2021
25.12.2020
25.06.2020
25.12.2019
25.06.2019
25.12.2018
25.05.2018
25.06.2017

Период на важност
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.06.2018

*Објавена и преземена од интeрнет-страницата на НБРМ http://www.nbrm.mk.
** Национална референтна стапка- НРС важечка на 25 јуни и 25 декември од претходното полугодие.

Каматна стапка на инструмент благајнички записи/Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата за
обврски во денари*
Висина на годишно ниво
1,25%
1,50%
1,50%
2,25%
2,25%
2,50%
3,00%
3,25%
3,25%

Датум на утврдување**
30.06.2021
31.12.2020
30.06.2020
31.12.2019
30.06.2019
31.12.2018
30.06.2018
31.12.2017
30.06.2017

Период на важност
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.07.2017 - 31.12.2017

* Објавена и преземена од интeрнет-страницата на НБРМ http://www.nbrm.mk.
** Референтна каматна стапка важечка на последниот ден од претходното полугодие (30 јуни, односно 31 декември).

6м (шестмесечен) ЕУРИБОР*
Висина на годишно ниво
-0,513%
-0,523%
-0,283%
-0,325%
-0,311%
-0,237%
-0,270%
-0,271%
-0,271%

Датум на утврдување**

28.06.2021
29.12.2020
26.06.2020
27.12.2019
26.06.2019
27.12.2018
27.06.2018
27.12.2017
28.06.2017

Период на важност
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.07.2017 - 31.12.2017

* Објавена и преземена од интернет-страницата на European Money Markets Institure - https://www.emmi-benchmarks.eu/.
** Референтна каматна стапка важечка на последниот ден од претходното полугодие (30 јуни, односно 31 декември) со датум на објава на ден Т-2 работни дена, каде Т е
последниот работен ден во претходното полугодие во согласност со календарот на работни денови за ЕУР валутата.
Доколку референтната стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула доколку не е поинаку уредено со договорните услови.

3м (тримесечен) ЕУРИБОР*
Висина на годишно ниво
-0,543%
-0,536%
-0,538%
-0,493%
-0,403%
-0,349%
-0,390%
-0,413%
-0,343%
-0,309%
-0,309%
-0,319%
-0,324%
-0,329%
-0,329%
-0,329%
-0,331%
-0,330%

Датум на утврдување**

28.06.2021
29.03.2021
29.12.2020
28.09.2020
26.06.2020
26.03.2020
27.12.2019
26.09.2019
26.06.2019
27.03.2019
27.12.2018
26.09.2018
27.06.2018
27.03.2018
27.12.2017
27.09.2017
28.06.2017
29.03.2017

Период на важност
15.07.2021 - 14.10.2021
15.04.2021 - 14.07.2021
15.01.2021 - 14.04.2021
15.10.2020 - 14.01.2021
15.07.2020 - 14.10.2020
15.04.2020 - 14.07.2020
15.01.2020 - 14.04.2020
15.10.2019 - 14.01.2020
15.07.2019 - 14.10.2019
15.04.2019 - 14.07.2019
15.01.2019 - 14.04.2019
15.10.2018 - 14.01.2019
15.07.2018 - 14.10.2018
15.04.2018 - 14.07.2018
15.01.2018 - 14.04.2018
15.10.2017 - 14.01.2018
15.07.2017 - 14.10.2017
15.04.2017 - 14.07.2017

* Објавена и преземена од интернет-страницата на European Money Markets Institure - https://www.emmi-benchmarks.eu/ .
** Референтна каматна стапка важечка на последниот ден од претходниот квартал (31 март, 30 јуни, 30 септември, 31 декември) со датум на објава на ден Т-2 работни
дена, каде Т е последниот работен ден во претходниот квартал во согласност со календарот на работни денови за ЕУР валутата.
Доколку референтната стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула доколку не е поинаку уредено со договорните услови.

1м (едномесечен) ЕУРИБОР (Референтна каматна стапка за утврдување на казнена камата за кредити во денари со
девизна клаузула и кредити во девизи)*
Висина на годишно ниво
-0,564%
-0,555%
-0,504%
-0,444%
-0,388%
-0,364%
-0,370%
-0,368%
-0,372%

Датум на утврдување**

28.06.2021
29.12.2020
26.06.2020
27.12.2019
26.06.2019
27.12.2018
27.06.2018
27.12.2017
28.06.2017

Период на важност
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.07.2017 - 31.12.2017

* Објавена и преземена од интернет-страницата на European Money Markets Institure - https://www.emmi-benchmarks.eu/.
** Референтна каматна стапка важечка на последниот ден од претходното полугодие (30 јуни, односно 31 декември) со датум на објава на ден Т-2 работни дена, каде Т е
последниот работен ден во претходното полугодие во согласност со календарот на работни денови за ЕУР валутата.

