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НАДОМЕСТОЦИ ЗА ДОКУМЕНТАРНО РАБОТЕЊЕ (АКРЕДИТИВИ) ЗА ПРАВНИ ЛИЦА  
СО ВАЖНОСТ ОД 19.4.2021 ГОДИНА 

 
 
Документарни акредитиви 

Увозни (ностро) акредитиви 

 
А. Отворање акредитиви 

 отворање акредитиви со покритие 
0,40% тримесечно мин. 1.000 ден.  

+ 300 ден. Свифт 

 отворање акредитиви без полагање покритие, со приложен 
инструмент за обезбедување 

1,00% тримесечно мин. 2.000 ден.  
+ 300 ден. свифт 

Б. Конфирмација на акредитиви 

 Конфирмација на акредитиви со ангажирање девизни 
средства на Банката 

 
0,50% месечно мин. 2.000 ден.  

+ 300ден. свифт 
 

В. Други активности за ностро акредитиви 

 Прифаќање и обработка на документи 0,28%мин. 500 ден. 

 Измена на условите на акредитивот 1.000 ден. + трошоци на странска банка 

 Сторнирање акредитив по барање на клиент 

 
 

1.000 ден. + трошоци на странска банка 

Г. Ностро акредитив – авизиран преку  А-Банка Випа Р. Словенија 

 Отворање акредитиви со покритие 
0,3% тримесечно мин. 1.000 ден.  

+ 300 ден. свифт 

 Отворање акредитиви без полагање покритие за плаќање, 

со приложен инструмент за обезбедување 

0,6% тримесечно мин. 1.000 ден.  
+ 300 ден. свифт 

 Измена на услови на акредитивот (вклучувајќи пренос и 
анулирања), издавање рамбурсно овластување 

1.000 ден. + трошоци на странска банка 

 Прифаќање и плаќање документи 0,28% мин. 1.000 ден. 

 Конфирмација на акредитиви со ангажирање девизни 

средства на Банката во странство 
0,50% месечно мин. 1.000 ден. 

 Конфирмација на акредитиви на товар на кредитни линии 

кај странски финансиски институции 

0,25% месечно плус трошоците на 
странските банки 

Извозни (лоро) акредитиви 

А. Нотификација на извозен (лоро) акредитив 0,10% мин. 1.000 ден. 

Б. Конфирмација на извозен (лоро) акредитив 

 со обезбедено покритие од странска банка 0,10% месечно мин. 2.000ден. 

 без обезбедено покритие од странска банка 0,50% месечно мин. 3.000  ден. 

 

В.Пренос на акредитиви 0,20% мин. 1.000 ден. 

Г.Измена на условите на акредитивот 1.000  ден. +  трошоци на странска банка 

Д.Преземање и обработка на документи 
0,28%  мин. 1.000,00 ден.  
+ трошоци за испраќање 

Ѓ.Обработка на прилив 0,10% еднократно мин. 1.000 ден. 

Е. Сторнирање акредитив по барање на клиент 1.000 ден. + трошоци на странска банка 

Писмени опомени за неплатени долгови по издадени акредитиви  

Писмени опомени за неплатени долгови по издадени акредитиви 
(за вкупен долг над 200 денари) 

 

 Известување  300 ден. 

 Опомена 1.000 ден. 

 Опомена пред тужба 1.500 ден. 


