
1.1- Надомести при одобрување /исплата  на кредити кои влегуваат во пресметка на годишна стапка на 
вкупни трошоци – СВТ – прилог 1.1.1   
 

Начин на 
плаќање  

ОПИС Износ 

 1. Надомест за издавање на обрасци( барање за кредит и /или жирант )  за 
кредити  

 

Еднократно  1.1 Надомест за издавање на обрасци за кредити 150 ден 

Еднократно  1.2 Надомест за разгледување на податоци за кредит при повторно аплицирање 
преку online платформата во период од 60 дена 

300 ден 

 2. Надомест за  разгледување на барање и кредитна анализа  

Еднократно  2.1. Надомест за разгледување на барање  и   кредитна анализа за кредити со 
владетелски залог (девизи, депозит и златни предмети ) 

2.5% од висината на 
одобрениот кредит 

Еднократно  2.2 Надомест за  разгледување  на барање  и кредитна анализа за кредити за 
кредитокорисници вработени со и без дополнителни приходи  ( АЗ и Ж) и 
пензионери   

3% од висината на 
одобрениот кредит 

Еднократно  2.2.1 Надомест за  разгледување  на барање  и кредитна анализа за кредити за 
кредитокорисници(студенти , земјоделци и невработени со дополнителни лични 
примања)  

3,25% од висината на 
одобрениот кредит  

Еднократно 2.3 Надомест за  разгледување  на барање и  кредитна анализа за WT кредити 3.5% од висината на 
одобрениот кредит 

Еднократно 2.4 Надомест за   разгледување  на барање и  кредитна анализа  за Годишна 
кредитна програма ДЦА   

3.55% од висината на 
одобрениот кредит  

Еднократно  2.5 Надомест за разглеување на барање и  кредитна анализа за кредити на физички 
лица кои не се членови на ЗГ ФУЛМ   

 5% од висината на 
одобрениот кредит 

 3. Надомести за проценка на владетелски залог ( златни предмети ) од лице 
вработено во Штедилиница  

 

Еднократно 3.1 За кредит до 3.000.00  денари  Бесплатно  

Еднократно  3.2 За кредит од 3.001.00 до 30.000  денари 100 ден 

Еднократно  3.3 За кредит од 30.001до 61.000.00 денари 300 ден  

Еднократно 3.4 За кредит над 61.001.00 денари 500 ден  

 4. Надомести за препроценка на владетелски залог (златни предмети по 
грамажа и чистина  ) 

 

Еднократно  4.1 За кредит над материјално значаен износ    500 ден  

Еднократно 4.2 За кредити до материјално  значаен износ   250 ден 

Еднократно  5.Трошоци за готовинска исплата на кредит, освен при рефинансирање на кредити  0,60% од висината на 
исплатениот кредит.  

Еднократно  5.1Трошоци за готовинска исплата при рефинансирање на кредит  0,30% од висината на 
исплатениот кредит 

Еднократно  6. Надомест за кредитирање при заверка  кај нотар 0,5%од висината на 
одобрениот кредит 

Месечно / 
еднократно  

7.Надомести за чување на златни предмети  0,1% од висината на 
одобрен кредит  

 8.  Надомести за управување со кредитни изложености  за кредитокорисници 
вработени со и без дополнителни приходи( АЗ и Ж) пензионери   

 

Месечно 
/еднократно  

 8.1.Надомест за управување со кредити  за нови кредитокорисници ( вработени  со 
и без дополнителни приходи АЗ и Ж ,  и пензионери )   

0.70%  од висината  на 
одобрен кредити 

Месечно 
/еднократно 

8.2.Надомест за управување со кредити  за  кредитокорисници( вработени  со и без 
дополнителни приходи АЗ , Ж и пензионери),кои повторно користат кредит, а 
предходниот кредит навремено и уредно го измириле ( доспеани обврски до 30 
дена)  

 
0.60%од висината  на 

одобрен кредити 

Месечно 
/еднократно 

8.3.Надомест за управување со кредити  за  кредитокорисници ( вработени  со и без 
дополнителни приходи АЗ  и Ж ,  и пензионери),кои повторно користат кредит , а 
предходниот кредит имале неисполнување или ненавремно исполнување на 
обврските по Договор за кредит  ( доспеани обврски над  30 дена )  

0,80% од висината  на 
одобрен кредити 



 9.  Надомести за управување со кредитни изложености  за кредитокорисници 
студенти , земјоделци и невработени со дополнителни лични примања )   

 

Месечно 
/еднократно 

9.1.Надомест за управување со кредити  за   нови кредитокорисници ( студенти , 
земјоделци и невработени со дополнителни лични примања )   

 1% од висината  на 
одобрен кредити 

Месечно 
/еднократно 

9.2.Надомест за управување со кредити  за  кредитокорисници( студенти , земјоделци 
и невработени со дополнителни лични примања ),кои повторно користат кредит , а 
предходниот кредит навремено и уредно го измириле  (доспеани обврски до 30 дена) 

 0,70%од висината  на 
одобрен кредити 

Месечно 
/еднократно 

9.3.Надомест за управување со кредити  за  кредитокорисници ( студенти , 
земјоделци и невработени со дополнителни лични примања ),кои повторно користат 
кредит , а предходниот кредит имале неисполнување или ненавремено исполнување 
на обврските по Договор за кредит  ( доспеани обврски над  30 дена )  

 0.90% од висината на 
одобрен кредити 

 10.Надомест за управување со кредити за нови кредитокорисници за одобрени  
кредити со владетелска залог( златни предмети , депозити и девизи )    

 

Месечно 
/еднократно 

10.1. Надомест за управување со  кредити за нови кредитокроисници  за  одобрени 
кредити со владетелски залог (депозит и/или девизи)  

 0.75 %  од висината на 
одобрениот кредит 

Месечно 
/еднократно 

10.2 Надомест за управување со кредити за нови кредикорисници за  одобрени 
кредити со владетелски залог златни предмети  

 1.00 % од висината на 
одобрениот кредит 

 11.Надомест за управување со кредити за  кредитокорисници   кои повторно  
користат кредит , а предходниот кредит  навремено и уредно го измириле 
(доспеани обврски до 30 дена)  за одобрени кредити со владетелска залог( златни 
предмети ,депозит и девизи)    

 

Месечно 
/еднократно 

11.1.Надомест за управување со  одобрени  кредити   со владетелски залог (депозит 
и/или девизи) 

0.72 %  од висината на 
одобрениот кредит 

Месечно 
/еднократно 

11.2  Надомест за управување со  одобрени кредити   со владетелски залог златни 
предмети 

0.85  %  од висината на 
одобрениот кредит 

 12.Надомест за управување со кредити за  кредитокорисници  кои повторно  
користат кредит , а предходниот кредит имале  неисполнување или 
ненавремено исполнување на обврски по Договор за кредит  (доспеани обврски 
над 30 дена) за одобрени кредити  со владетелски залог( златни предмети , 
депози и девизи)  

 

Месечно 
/еднократно 

12.1 Надомести за управување со одобрени   кредити     со владетелска залог за 
девизи и/или депозит  

0.80 % од висината на 
одобрен кредит 

Месечно 
/еднократно 

12.2 Надомести за управување со  одобрени кредити  со владетелски залог златни 
предмети  

0.90% од висината на 
одобрениот кредит 

 13.Надомести при одобрување /исплата  кредити на физички лица кои немаат 
членски депозит во Штедилница ФУЛМ  

 

Месечно 
/еднократно 

13.1 Надомест за управување со одобрени кредити на  физички лица кои немаат 
членски депозит во Штедилницата  

 1,2% од висината  на 
одобрен кредити 

 


