
Прилог 1.3 Трошоци за време на користење / отплата на кредити со фиксна каматна стапка кои не 
влегуваат во пресметка на СВТ  
 

ОПИС износ 

1. Надомест за издавање потврди  на кредит  

1.1. Надомест за издавање потврди за затварање на кредити   500 ден 

1.2. Надомест за издавање потврди за состојба   на кредити 500 ден  

1.3. Надомест за издавање потврди за состојба   за целосно затворен кредит   500 ден  

1.4. Надомест за издавање потврди  за затварање на  кредити  преку електронска комуникација  300 ден 

1.5. Надомест за издавање потврди  за состојба  на  кредити  преку електронска комуникација 300 ден 

1.6. Надомест за издавање потврди  за целосно затворен  кредитот   преку електронска 
комуникација 

300 ден 

1.7. Надомест за Извештај за сметка во форма на амортизационен план за корисник на кредит 0 денари 

2. Надомести поврзани со неисполнување или ненавремено исполнување на обврски по 
Договор за кредит, освен за превземени кредити 

 

2.1. Надомест за прва писмена опомена за кредитокорисник и жирант испратена од кредитен 
рефрент за доцнење до 30/31 ден  

350 ден 

2.2. Надомест за прва писмена опомена за кредитокорисник и жирант  преку електронска 
комуникација испратена од кредитен рефрент за доцнење до 30/31 ден 

150 ден  

2.3. Надомест за втора писмена опомена  за кредитокорисник и жирант испратена од 
Раководител и/или координатор за доцнење  од 30/31 до 90 дена  

550 ден 

2.4. Надомест за втора писмена опомена  за кредитокорисник и жирант  преку електронска 
комуникација испратена од Раководител и/или координатор за доцнење  од 30/31 до 90 дена 

150 ден 

2.5. Надомест за писмена опомена од сектор наплата за кредитокорисни и/или жирант  за 
доцнење над 90 дена  

650 ден 

2.6. Надомест за писмена опомена од сектор наплата за кредитокорисни и/или жирант преку 
електронска комуникација  за доцнење над 90 дена  

150 ден 

2.7. Надомест за посета на кредитокорисник во процесна наплата  700 ден плус патни трошоци 

2.8. Надомест за писмена опомена за кредитокорисник и жирантот верификувана од адвокат 1000 ден 

2.9.Надомест за писмена опомена/известување заедно со предлог тужба за кредитокорисник  
и жирантот  изработена од адвокат    кои не платиле во рок од 15 дена од денот на поднесување 
на писмената опомена/известување 

1.300 ден 

2.10. Надомест за  писмена опомена/известување заедно со предлог тужба за правно лице   
изработена од адвокат  кои не платиле (реализирале административна забрана) во рок од 15 
дена од денот на поднесување на писмената опомена/известување 

1.300 ден 

2.11. Надомест за  посета на кредитокорисник, жирант или друга заинтересирана страна од 
страна на овластено лице  од Штедилницата  во придружба на лице  задолжено за 
обезбедување 

3.200 ден плус патни трошоци 

2.12. Надомест за полугодишно известување за состојба на обврски по Договор за кредит ( 30.06 
и 31.12) по пошта ( во месец Јануари и Јули )  

Без надомест   

2.13.  Надомест за полугодишно известување за состојба на обврски по Договор за кредит ( 
30.06 и 31.12) преку електронска комуникцаја  ( во месец Јануари и Јули ) 

Без надомест   

2.14. Надомест за месечно известување за состојба на доспеани обврски (камата , кредит и 
надомести , освен за доспена камата до 30 дена со редовна уплата )   по Договор за кредит 
преку електронска или  телефонска комуникација  за кредити со фиксна каматна стапка  

8% +  последна објавена 
квартална стапка на 

инфлација(просек на 
кумулативна основа во %) од 

доспеани обврски   

2.15. Надомест за  известување за доспеани обврски  по СМС или вибер  150 денари  

2.16. Надомест за административни трошоци за услуги за контрола и наплата на побарувања по 
основ на кредити, камата и провизии преку агенција 

14+  последна објавена 
квартална стапка на 

инфлација(просек на 
кумулативна основа во %) од 

доспеани обврски   



 

2.17.Надомест за административни трошоци за наплата на побарувања по основ на 
нефукционални  и отпишани кредити, камата и провизии     , освен побарувања кои се во судска 
наплата и не се дадени на Агенција за наплата  

6%  + последна објавена 
квартална стапка на 

инфлација(просек на 
кумулативна основа во %) од 

висината на уплатениот износ  

2.18. Надомест за административни трошоци за наплата на побарувања по основ на 
нефукционални  и отпишани кредити, камата и провизии   кај кредитни партии со реализирана 
ДЦА гаранција  

10% +  последна објавена 
квартална стапка на 

инфлација(просек на 
кумулативна основа во %)  од 
висината на уплатениот износ 

2.19. Надомест за административни трошоци за наплата на побарувања по основ на 
нефукционални и отпишани кредити , камата и провизии    кај кредитни партии со реализирана 
EASY гаранција 

20% +  последна објавена 
квартална стапка на 

инфлација(просек на 
кумулативна основа во %) од 

висината на уплатениот износ  

3. Надомести за обезбедување   

3.1. Надомести за проценка на обезбедување при поврат на обезбедување – владетелски залог 
, при намалување на главница согласно Договор за кредит  

1.000 денари   

3.2. Надомест за реализација на обезбедување – владетелски залог  3% од салдо на кредит  

3.3. Надомест за реализација на обезбедување – реализација на административна забрана 0.9 % од салдо на кредит 

3.4. Надомест за промена на обезбедување кај кредитни изложености обезбедени со 
владетлски залог (златни предмети, депозити и девизи) на ниво на кредитна партија  

500 денари  

3.5. Надомест за промена на обезбедување кај кредитни изложености обезбедени со 
административна забрана и/или менична изјава  на ниво на кредитна партија  

1000 ден 

4. Надоместок за трошоци поврзани со предвремена отплата на кредит   

4.1. Надоместок за трошоци поврзани со предвремена отплата , кај кредити со фиксна каматна 
стапка ,  освен  при рефинансирање на кредитот од страна на Штедилницата , по пристапување 
на Република Северна Македонија во Европска унија  

0.5% од износот на 
предвреме отплатената 

отплата  

5 Надомест за  рачно книжење на ратите пд вработе во штедилницата , при плаќање во  
банка или во пошта , во случај ако клиентот неправилно го пополнил бројот  на договор ( 
и) во цел на дознака.  

50 ден  

6. Надомест за готовински уплати  спрема Штедилницата  20 денари по налог за уплата  


