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НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИ ЗА ДЕНАРСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА 
СО ВАЖНОСТ ОД 1.12.2022 ГОДИНА 

 
 

Готовински платен промет 
 
А. Готовински уплати 

 готовинска уплата на сопствена трансакциска сметка на 
клиент - физичко лице во банката 

Без надоместок 

 готовинска уплати за комунални услуги за кои Банката има 
договор (на терет на правното лице со кое Банката има 
склучено договор) 

Без надоместок 

 готовински уплати за сметки за електрична енергија кон 
ЕВН Хоме ДОО Скопје 

40 ден. 

 готовински уплати за сметки за вода и комунални услуги 
кон ЈП Водовод и канализација Скопје 

40 ден. 

 готовински уплати за сметки за снабдување со топлинска 
енергија кон АД ЕСМ 

40 ден. 

 готовинска уплата на сметки на клиенти - правни и физички лица во Банката (по 
налог) 

 за износи до 5.000,00 денари 40 ден. 
 за износи од 5.001,00 денари 55 ден. 
 готовинска уплата на сметки на клиенти (правни и физички лица) во други банки 
 за износи до 5.000,00 денари 70 ден. 
 за износи од 5.001,00 денари 120 ден. 
 Готовински уплати преку МИПС 250 ден. 

 
Б. Готовински исплати 

 Готовинска исплата од трансакциска сметка (вклучувајќи  и 
исплата на пренесени средства од пристигната пензија на 
штедна книшка и исплата на пренесени средства од 
штеден влог по видување) со исклучок на: 
- еднократна исплата на камата или пренесени средства 

од орочен депозит; 
- еднократна исплата на средства по основ на одобрен 

кредит; 
- еднократна исплата на средства по основ на тргување 

со хартии од вредност преку Одделот за хартии од 
вредност на Банката. 

0,17% мин. 30 ден. 
макс. 3.000 ден. 

Безготовински платен промет  

а) Трансакции преку интерен клиринг  
 налози до 10.000 ден. 25 ден. по налог 
 налози од 10.001 ден. 33 ден. по налог 

б) Трансакции  извршени преку КИБС  
 налози до 10.000 ден. 40 ден. по налог 
 налози од 10.001 ден. 50 ден. по налог 

в) Трансакции извршени преку МИПС 220 ден. по налог 
г) Уплати за сметки за електрична енергија кон ЕВН Хоме ДОО 
Скопје 

25 ден. по налог 
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Спроведување налог ПП 53 (за исплата на плата) 

 спроведен преку КИБС (по трансакција) 20 ден. 
 интерен налог (по трансакција) 3 ден. 
 спроведен преку МИПС (по трансакција) 60 ден. 

Електронско плаќање за физички лица 

а) Трансакции преку интерен клиринг 5 ден. 
б) Трансакции извршени преку КИБС  

 налози до 10.000 ден. (по налог) 11 ден. 
 налози од 10.001 ден. (по налог) 14 ден. 

в) Трансакции извршени преку МИПС  
 налози преку МИПС (по налог) 99 ден. 

г) Спроведување налог ПП53 (за исплата на плата)  
 спроведен преку КИБС (по трансакција) 8 ден. 
 интерен налог (по трансакција) 0 ден. 
 спроведен преку МИПС (по трансакција) 60 ден. 

д) Уплати за сметки за електрична енергија кон ЕВН Хоме ДОО 
Скопје (по налог) 10 ден. 

 
Други услуги во денарскиот платен промет за физички лица 
А) Отворање и водење трансакциски сметки  

 Отворање трансакциски сметки Без надоместок 
 Итно отворање на трансакциска сметка по барање на 

физичко лице, со итна пратка 150 денари 
 Водење трансакциска сметка на физички лица без 

остварен промет Без надоместок 
 Водење трансакциска сметка на физички лица со остварен 

промет 50 ден./месечно 
 Водење трансакциска сметка на физички лица што имаат 

само евидентен промет од трансакции од штеден влог во 
Банката Без надоместок 

 Водење трансакциска сметка на неактивен корисник - 
физичко лице 70 ден./месечно* 

 Затворање сметка (салдирање и ликвидација) на барање 
на клиент 200 ден.  

 Затворање сметка на починати лица и во согласност со 
законски прописи Без надоместок 

 Издавање потврда за ликвидација на трансакциска сметка 
заради пренос во др. банка на барање на клиент 200 ден. 

*Доколку на денот на задолжувањето, висината на надоместокот е повисока од состојбата 
на сметката се задолжува надоместок во висина на состојбата на сметката. 
 
Б) Изводи и други документи 

 Печатење редовен извод од трансакциска сметка (до два 
извода месечно) 

Без надоместок 

 Повторно печатење веќе издаден редовен извод од 
трансакциска сметка (препис) 20  ден. 3,6 ден. ДДВ 

 Печатење извод од трансакциска сметка  по барање на 
сопственикот вон редовните два и по избор 50 ден. 9 ден.  ДДВ 

 Издавање потврди за извршено плаќање  200 ден. 36 ден. ДДВ 
 Издавање картица на промет на сметка 150 ден. 27 ден. ДДВ 
 Издавање разни други потврди, заверки на податоци и 

движење на сметка-картица на барање на корисникот (цена 
од потврда или заверка) 200 ден. 36 ден. ДДВ 
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В) Присилна наплата по извршни решенија и задолжница 
 Извршување судски одлуки, извршни решенија и други налози за наплата 

на побарување по решение на надлежен орган 
1.200 ден. 

 Блокада и деблокада на трансакциска сметка по решение примено во 
банката 

400 ден. 

 Делумно извршување на решение за присилна наплата (за секоја 
делумна наплата освен последната, за која се наплатува редовната 
провизија за ивршување) 

100 ден. 

 Извршување решенија за присилна наплата за радиодифузна такса 300 ден. 
 Пресметка на камата по каматна пресметка при извршување решение за 

присилна наплата 
50 ден. 

Г) Достава на пресметка на камата 
 Достава на пресметка на камата по решение од надлежен орган 

од главница 
200 ден. 

 
 Достава на пресметка на камата по барање на корисник од 

главнина 
 

200 ден. + 36 ден. ДДВ 
Д) Други услуги 

 Изработка на каматен лист по трансакциска 
сметка по барање на странката  200 ден. 36 ден ДДВ. 

 Праќање опомени поради неоправдано минусно салдо на трансакциска сметка над 200 
денари 

 Прва опомена (известување)                          150 ден 
 Втора опомена                                                  300 ден 
 Опомена пред тужба                                        600 ден 
 Подготовка и доставување податоци за состојба на сметки по 

службено барање на извршител по решение на надлежен орган  
o до 10 побарани податоци по ЕМБГ 500 ден. 
o од 11-100 побарани податоци по ЕМБГ 1.000 ден. 
o од 101-500 побарани податоци по ЕМБГ 1.500 ден. 
o над 500 побарани податоци по ЕМБГ 3.000 ден. 

 Подготовка и доставување податоци за состојба на сметки по 
доставено службено барање на нотар (оставинска постапка и сл.) 500 ден. 

 Проверка на состојба на трансакциска сметка со Visa Classic 
Debit - дебитна картичка и Mastercard Debit - дебитна картичка на 
АТМ уред:  

o на ТТК Банка 15 ден. 
o други банки 30 ден. 

Други услуги по денарско работење 
 Отворање штедни книшки  Без надоместок 
 Администрирање на неактивна штедна книшка по видување 300 ден. годишно* 
 Издавање потврда за штеден влог на барање на корисникот 100 ден. + 18 ден ДДВ 
 Издавање потврда за ликвидација, односно салдирање штедна 

книшка (освен за починати лица – без надоместок) 100 ден. 
 Амортизација (замена) на изгубена штедна книшка  100 ден. 
 Изработка и печатење пресметка на потребни средства за окуп 

на станови во општествена сопственост 150 ден.  
 Пресметка за плаќање месечна рата по договор што се води во 

Банката или во друга банка за плаќање општествени станови   50 ден. 
 Исплата на готовина на парични картички (од приватна 

интернационална банка)    2,00% 
 Надомест за замена на оштетени банкноти на сите пари   

 7% од износот 
 Замена на ковани за книжни пари  10% од износот 

*Доколку на денот на задолжувањето, висината на надоместокот е повисока 
од состојбата на сметката, се задолжува надоместок во висина на состојбата на 
сметката 


