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1. БАНКАРСКИ СМЕТКИ 
      

  ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА 

 Отварање трансакциска сметка     БЕЗ 
ПРОВИЗИЈА 

 Итно отварање на трансакциска сметка    200 ден. 

 
Анализа на документи за отварање на трансакциска сметка на нерезиденти правни лица или 
правни лица основани во државата каде основач/управител/вистински сопственик е физичко 
лице нерезидент  

3,000 ден. 

 Сет на банкарски услуги за резидентни правни лица - ПАКЕТ 1 (месечен надомест) 1,700 ден. 

 

Вклучени услуги во сетот за банкарски услуги: 
› Одржување на МКД трансакцискa сметкa  
› Е-банкарство, токен и годишен сертификат 
› MasterCard бизнис картичка бесплатна за првата година 
› Потврди и конфирмации за трети лица 
› Издавање на бонитет 
› Доставување на информации до УЈП 

 

 Сет на банкарски услуги за резидентни правни лица - ПАКЕТ 2 (месечен надомест) 1,100 ден. 

 

Вклучени услуги во сетот за банкарски услуги: 
› Одржување на МКД трансакциска сметка  

› Е-банкарство, токен и годишен сертификат 
 

 
Сет на банкарски услуги за резидентни правни лица со годишен обрт под МКД 6.000.000 - 
ПАКЕТ 3 (месечен надомест)  

600 ден. 

 

Вклучени услуги во сетот за банкарски услуги: 
› Одржување на МКД трансакциска сметка  

› Е-банкарство, токен и годишен сертификат 
 

 
Сет на банкарски услуги за здруженија, непрофитни организации и останати институции 
(месечен надомест) 

2,900 ден. 

 Сет на банкарски услуги за нерезидентни правни лица (месечен надомест) 2,900 ден. 

 

Пресметка на камата по барање на клиент 

До 10 ставки 2,000 ден 

 11-50 ставки 4,000 ден 

 Над 50 ставки 6,000  ден 

 Затворање на сметка на барање на клиент  1,200 ден 

 ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА СО КАМАТА ПО ВИДУВАЊЕ 

    МКД ЕУР 
 Каматна стапка по видување   0.5% 0.3% 

 Максимално салдо за пресметка на камата 120,000,000 ден 2,000,000 еур. 

  ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ  

 Kаматната стапка за орочени депозити за правни лица е договорна, а исплатата на каматата може да се врши месечно 

 Камата по видување при предвремено разорочување  0.01% 0.01% 

  Минимално салдо за орочен депозит  300,000 ден. 5,000 еур 
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  ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСТВО 
      

 Отварање на девизна сметка   БЕЗ ПРОВИЗИЈА  

 Месечен надомест за меѓународен платен промет (резиденти)   300 ден.  

 Одржување на девизна сметка (нерезиденти) 600 ден. 

 ПРИЛИВИ преку ProCredit Germany 
преку друга коресподентна 

банка 
 ProPay приливи 0 еур  - 

 Приливи преку други странски 
банки  

0 еур 10 еур 

 
Пренос на средства и приливи од 
друга домашна банка 

0 еур 

 ДОЗНАКИ  електронско банкарство во експозитура 

 
ProPay дознаки за клиенти со 
годишен обрт над МКД 
10,000,000  (до 15.00 ч) 

ben/ sha/ our 2.5 еур/усд 
0.15% или мин.  

5 еур/усд 

 
Редовни дознаки за клиенти со 
годишен обрт над МКД 
10,000,000 (до 13.00 ч) 
(Валута на плаќање: ЕУР/ УСД/ 
ГБП/ ЦХФ/ КНЈ*) 
 

ben/ sha 
12 еур/усд/цхф 

10 гбп 

0.3% или мин. 
24 еур/усд/цхф 

20 гбп 

 our 
29 еур/усд/ цхф 

25 гбп 

0.45% или  мин. 
49 еур/усд/цхф 

42 гбп 

2. ГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ 
      

  УСЛУГИ ВО ЗОНА 24/7 

 Дневна уплата на готовина на банкомат   20 ден. 

 Уплата на дневен промет во Сеф за готовина  0.1% или макс 200 ден. 
 Печатење промет на сметка        БЕЗ ПРОВИЗИЈА  

УСЛУГИ НА БЛАГАЈНА 

     Исплата на денарска готовина 0.45% мин 300 ден. 

     Уплата на денарска готовина 300 ден. 

     Уплата/Исплата на ефективни странски пари 0.25% мин 300 ден. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

 

3. БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ 

  ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА 
   електронско банкарство во експозитура 
 Интерни плаќања (вклучувајќи ПП53) БЕЗ ПРОВИЗИЈА 60 ден. 
 КИБС плаќања (термински план): Пакет 1* Пакет 2 Пакет 3 

60 ден. 
 Налози регистрирани до 10 часот 11 ден. 15 ден. 15 ден. 

 Налози регистрирани од 10 до 12 часот 17 ден 22 ден 22 ден 

 Налози регистрирани од 12 до 14 часот 21 ден 27 ден. 27 ден. 
 МИПС итни плаќања 99 ден. 120 ден. 120 ден. 300 ден. 

 
Откажување на КИБС налог по барање на 
клиент (до статус конечно реализиран) 

100 ден.  
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ProPay дознаки за клиенти со 
годишен обрт до МКД 10,000,000  
(до 15.00 ч) 

ben/ sha/ our 2.5 еур/усд 
0.15% или мин.  

5 еур/усд 

 
Редовни дознаки за клиенти со 
годишен обрт до МКД 10,000,000 
(до 13.00 ч) 
(Валута на плаќање: ЕУР/ УСД/ 
ГБП/ ЦХФ/ КНЈ*) 

ben/ sha 0.2% или мин 12 еур 
0.3% или мин. 

24 еур/усд/цхф 
20 гбп 

 our 0.3% или мин 29 еур 
0.45% или  мин. 
49 еур/усд/цхф 

42 гбп 
 

Условени дознаки 
ProPay 0.4% или 10 еур (мин) 

 Редовни 0.5% или 29 еур (мин) 

 
Враќање на повеќе откупени 
средства  

300 мкд по трансакција 
      

*За плаќање со валута кинески јуан важат провизиите како за ЕУР. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

4. КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА 

         

  
БИЗНИС КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И КРАТКОРОЧНИ ПОТРЕБИ ЗА КЛИЕНТИ СО ГОДИШЕН ОБРТ НАД МКД 

10,000,000 
 Валута  МКД/ЕУР 
 Максимален рок  15 год 
 Каматна стапка   4.5%-5.75% 

 Провизија при исплата  
1% или мин. 12.000 

ден/200 еур 

 БИЗНИС КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ  ЗА КЛИЕНТИ СО ГОДИШЕН ОБРТ ДО МКД 10,000,000 

 Валута                                                                                                    МКД/ЕУР 

 Износ ЕУР 10,000 – ЕУР 30,000 

 Максимален рок 5 год 

 Каматна стапка 9 % 

 Провизија при исплата  1% или мин. 12.000 ден/200 еур 
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  КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТНИ ЛИНИИ И ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ 

 За клиенти со годишен обрт над МКД 10.000.000 

   
  

  
Дозволено 

пречекорување 
Кредитна линија 

 Валута     МКД МКД/ЕУР 
 Максимален рок     1 год 1 год 
 Каматна стапка      6.25% -6.75% 4.50% - 5.75% 

 Провизија при исплата     
1% или мин. 12.000 

ден/200 еур 
1% или мин. 12.000 

ден/200 еур 

 Провизија за неискористен дел    0.25%-0.4% 

За клиенти со годишен обрт до МКД 10,000,000 

  
 
 

 
Дозволено пречекорување 

 Валута МКД 

 Износ  3,000 ЕУР  – 10,000 ЕУР 

 Максимален рок 1 год 

 
 

Каматна стапка   7.0% 

  КРЕДИТИ СО ДЕПОЗИТНО ПОКРИТИЕ 
 Валута       МКД/ЕУР 

 Максимален рок       
1 месец помалку од 

периодот на орочување 

 Каматна стапка        1% - 2% 

 Провизија при исплата       
1% или мин. 12.000 

ден/200 еур 

  КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ 
 Валута       МКД 

 Максимален рок       24 месеци 

 Каматна стапка        

Бескаматен период до 
45 дена, по што се 

налатува затезна камата 
за кредитни производи 

 
РАМКОВЕН ЛИМИТ 

Склучување на договор за рамковен лимит  
 

12,000 ден. 

Измена на договор за рамковен лимит   
 

6,000 ден 

Промена на обезбедување на Договор за рамковен лимит на барање на клиент 
(провизијата за промена на обезбедување на Договор за рамковен лимит не е апликативно за градежни компании) 

6,000 ден 

Предвремено раскинување на Договор за рамковен лимит на барање на клиент  
0.75% од износот на 

договорот за рамковен 
лимит макс 300,000 ден 
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5. БАНКАРСКИ ГАРАНЦИИИ АКРЕДИТИВИ 

          

  ГАРАНЦИИ 
    За корпоративни и средни компании За мали и многу мали компании 
 НОСТРО ГАРАНЦИИ КОНФИРМИРАНИ/НЕКОНФИРМИРАНИ КОНФИРМИРАНИ/НЕКОНФИРМИРАНИ 

 Тендерски гаранции 
1.00% годишно или 30 ЕУР минимум 

+ трошоци за конфирмација 
1.40% годишно или 30 ЕУР минимум 

+ трошоци за конфирмација 

 
Царински (пуштање во 
сл.промет) и чинидбени 
гаранции 

1.00% годишно или 50 ЕУР минимум 
+ трошоци за конфирмација 

1.70% годишно или 50 ЕУР минимум 
+ трошоци за конфирмација 

 
Авансни и платежни 
гаранции 

1.40% годишно или 50 ЕУР минимум 
+ трошоци за конфирмација 

2.00% годишно или 50 ЕУР минимум 
+ трошоци за конфирмација 

 
Транзитни и други видови 
на царински гаранции 

1.20% годишно или 50 ЕУР минимум 
+ трошоци за конфирмација 

1.80% годишно или 50 ЕУР минимум 
+ трошоци за конфирмација 

 Измена на гаранција 60еур + трошоци од странска банка 

 

Откажување на 
аплицирана гаранција 

20 еур 

 Предвремено затварање 30 еур 

 ЛОРО ГАРАНЦИИ КОНФИРМИРАНИ/НЕКОНФИРМИРАНИ КОНФИРМИРАНИ/НЕКОНФИРМИРАНИ 

 Известување  0.12% или 30 еур( мин)/300 еур (макс) 

 Протест по гаранција 60 еур 

 ПРОСЛЕДУВАЊЕ НА КОНФИРМАЦИЈА  

 Со парично обезбедување 
0.2% месечно или  40 еур (мин) 

 Со друго обезбедување 0.25% - 0.45% месечно или  40 еур (мин) 

 

Проследување до друга 
банка 

0.1% или 20 еур( мин)/100 еур (макс) 

 
  

 

    
  АКРЕДИТИВИ 
          

 КОНФИРМИРАНИ/ 
НЕКОНФИРМИРАНИ За корпоративни и средни компании За мали и многу мали компании 

 Еднократна провизија при 
исплата 

40 еур 

 Годишна провизија 
1.20% или 40 ЕУР минимум 
+ трошоци за конфирмација 

1.80% или 40 ЕУР минимум 
+ трошоци за конфирмација 
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 ЛОРО АКРЕДИТИВИ КОНФИРМИРАНИ/НЕКОНФИРМИРАНИ КОНФИРМИРАНИ/НЕКОНФИРМИРАНИ 

 Известување  0.1% или 20 еур( мин)/200 еур (макс) 

 Обработка на документи 0.2% или 20 еур( мин) 

 

Реални трошоци (пошта/ 
трети банки) 

по примена фактура 

 
ИЗМЕНА НА АКРЕДИТИВИ КОНФИРМИРАНИ/НЕКОНФИРМИРАНИ  

 Измени на акредитив 40 еур 

 

Проследување до друга 
банка 

0.1% или 20 еур( мин)/100 еур (макс) 

 Предвремено плаќање 20 еур 

 Откажување апликација 10 еур 

 

Форфетирање на 
акредитив 

3.5% годишно пресметана на дневна основа 

 Инкасо документи 0.1% или 20 еур( мин)/200 еур (макс) + трошоци за дознаки 
 
 

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ 
     
 ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО КАРТИЧКИ 

  MasterCard Business 
MasterCard Business 

Credit Card 

 Годишна членарина  
За првата година бесплатна, 

секоја наредна 600 ден. 
3,000 ден. 

 Исплата на банкомати на ПроКредит   0.45% мин 60 ден. 3% мин 250 ден. 

 Исплата на банкомати на други банки во земјата 0.45% мин 60 ден. 4% мин 400 ден. 

 Исплата на банкомати на други банки во странство 2% + 2еур 4% мин 400 ден. 

 
Плаќања на ПОС терминали и интернет продажни 
места во земјата 

0 ден. 0 ден. 

 
Плаќања на ПОС терминали и интернет продажни 
места во странство 

0.5% 0.5% 

 Промена на ПИН на банкомат 0 ден. 0 ден. 

 Итна достава на задржана картичка од друга банка 
во банкомат на ПроКредит 

300 ден. 

 

Подигнување готовина на банкомат на ПроКредит 
Банка со картичка издадена од друга домашна и 
странска банка 

300 ден. 

 Ресет на пин 200 ден. 

  ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ 

 Провизија за апликација на кредитен производ 4,000 ден. 

 Уплата на поголема рата 
0.15% од износот на 

поголемата  рата, 
минимум 6,000 ден. 

 Намалување на каматна стапка на барање на клиентот  
0.15% од остаток на долг 

минимум 6,000 ден 

 
Намалување на каматна стапка на иницијатива на банката по прифаќање од страна на 
клиентот 

6,000 ден 

 
Провизија за пролонгирање на кредитни линии и краткорочно користење на парични 
средства  

6,000 ден 
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 Провизија за пристапување/преземање на долг 6,000 ден 

 Промена на обезбедување на поединечен кредитен производ на барање на клиент 6,000 ден 

 Обнова на револвинг кредитна линија 2,000 ден 

 Провизија за предвремено затворање на тековни кредитни изложености 
0.15% - 4% по одлука на 

банката 

 Ненавремена достава на документација на барање на банката 6,000 ден 

 

 

Изјава и согласности поврзана со кредитна изложеност  
› согласност за закуп 

› согласност за приватизација на земјиште 

› согласност за легализација на објект 

› согласност за измени во тек на градба 

› Согласност за пренесување на недвижен имот од Лист за предбележување во 

Имотен лист 

› Изјава за бришење на залог 

› Останати изјави и согласности 

1,800 ден. 

 

Издавање на итна согласност (во рок од 3 работни дена) поврзана со кредитна 
изложеност  

› согласност за закуп 

› согласност за приватизација на земјиште 

› согласност за легализација на објект 

› согласност за измени во тек на градба 

› Согласност за пренесување на недвижен имот од Лист за предбележување во 

Имотен лист 

› Изјава за бришење на залог 

› Останати изјави и согласности 

3,600 ден 

 Проценка/ повторна проценка на недвижен имот: Цена на проценка 
Цена за повторна 

проценка* 

 
Станбен или станбено деловен простор, објекти во 
градба со земјиште 

4,000 ден. 4,000 ден. 

           Градежно / земјоделско земјиште и Деловен простор 6,000 ден. 3,000 ден. 

           Повеќе станови во иста колективна зграда 9,000 ден. 4,000 ден. 

           Повеќе дуќани во иста колективна зграда 12,000 ден. 4,000 ден. 

           Деловни објекти до 2000 м2 12,000 ден. 4,000ден. 

           Деловни објекти од/над 2001 м2 20,000 ден. 4,000 ден. 

 Проценка/повторна проценка на движен имот (цена по ставка): 

          Проценка на 1 ставка  
4,000 ден 

 

          Проценка од 2 до 10 ставки  
2,000 ден.  

(макс. 15,000 ден.) 
 

          Проценка од 11 до 30 ставки 
1,000 ден.  

(макс. 30,000 ден.) 
 

          Проценка на/над 31 ставка 900 ден.  
(макс. 45,000 ден.) 



ВАЛИДНА ОД 01.07.2022  
 

 

  

  

*Центите за платен промет преку е-банкарсво од Пакет 1 се применливи и во сетот за банкарски услуги за здруженија, 
непрофитни организации и останати институции 

 
 

Classification: Public 

 

 Повторна проценка на подвижен имот** 3,000 ден 

 

Проценка/ повторна проценка на пазарна вредност на удели  

Цена на проценка 
Цена за повторна 

проценка* 

 
 0.8% од вредноста на 

уделот  
(макс. 61,500 ден.) 

0.6% од вредноста на 
уделот 

(макс. 52,000 ден.) 
 Казнена камата за кредити во денари   18.000% 
 Казнена камата за кредити во странска валута   14.238% 
 Казнена камата за кредити исплатено со фонд EIB 1,2,3   9.492% 

 

* Проценка од страна на овластен проценител се врши најмалку еднаш годишно за станбен простор. За останати недвижности/подвижни 
предмети проценка од страна на овластен проценител секоја трета година,а повторна проценка од страна на Банката, за секоја од 
следните две години. Доколку се настанати измени на средството кое се проценува, наместо повторна проценка  се врши проценка од 
овластен проценител 

 
**Цената се наплатува по тип на залог односно доколку клиентот има како тип на залог “Возила” и “Опрема”, независно колку различни 
ставки има од секој тип на залог цената за повторна проценка ќе се наплати за секој тип на залог односно за два типа на залог 4,000 ден. 

 Казнените камати се согласно Закон за обигации и се со валидност од 01.07.2022 година 

 

 

  ДРУГИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ  
 Уплата/ исплата на готовина со специјализирана банкарска картичка 300 ден. 
 Сигурносни кеси за сеф до 17 пачки 10 ден. 
     до 40 пачки 15 ден. 
 Траен налог во домашен платен промет < 10,000 ден. 9 ден. 
     > 10,000 ден. 12 ден. 
 Трансфер на девизи на/oд сопствена сметка во друга домашна банка  25 еур 
 Прилив на девизни пензии од домашна банка 5 еур 

 Рекламации за меѓународни трансфери 
25 еур +  провизија на трети 

страни 
 Враќање на нераспределен прилив 0.15% или 10 еур 

 Достава на SWIFT за прилив 200 ден. 
 Извршување на судски одлуки и извршни решенија   1,200 ден. 
 Блокада/ деблокада/ промена на блокада 200 ден. 

 Итна деблокада  на блокиран клиент  3,000 ден 

 Писма за долг и опомени за кредитен производ во доцнење од 600 ден. до 2,400 ден. 

 Потврди и конфирмации за трети лица 550 ден. 

 Купување на државни записи и државни обврзници 0.1% или 200 ден. (мин) 
 СМС нотификација за домашни и меѓународни приливи 1 ден. по СМС 

 Предвремена замена на оштетен/изгубен токен  1,500 ден. 
 
 


