
МОДЕЛ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАМАТНИ СТАПКИ НА ТРАНСАКЦИКИ СМЕТКИ И ДРУГИ ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ 01.1.2021

каматните стапки се изразени на годишно ниво

Трансакциски и штедни сметки

Референтни кс по валути Валидни на

1 месечна 

каматна стапка за 

валутата

% од / маргина 

над

 референтната 

кс

каматна стапка

 %

% од / маргина 

над

 референтната кс

каматна стапка 

%

МКД - НРКС 25.12.2020 1,38011 0,00% 0,00% 0,0001% 0,0001%

EURIBOR 25.12.2020 -0,57400 0,00% 0,00% 0,0001% 0,0001%

USD LIBOR 25.12.2020 0,14325 0,00% 0,00% 0,0008% 0,0001%

GBP LIBOR 25.12.2020 0,02088 0,00% 0,00% 0,0008% 0,0000%

CDOR - CAD 25.12.2020 0,46500 0,00% 0,00% 0,0002% 0,0001%

AUD offered rate 25.12.2020 -0,06000 0,00% 0,00% 0,0001% 0,0001%

CIBOR - DKK 25.12.2020 -0,26000 0,00% 0,00% 0,0001% 0,0001%

STIBOR - SEK 25.12.2020 -0,13500 0,00% 0,00% 0,0001% 0,0001%

NIBOR - NOK 25.12.2020 0,41000 0,00% 0,00% 0,0003% 0,0001%

CHF LIBOR 25.12.2020 -0,86520 0,00% 0,00% 0,0001% 0,0001%

JPY LIBOR 25.12.2020 -0,08800 0,00% 0,00% 0,0001% 0,0001%

Други депозити по видување

Флекси

Износи

% / маргина над 

основната кс

МКД 

каматна стапка

стапка без 

заокружувањ

е

ЕУР 

каматна стапка

% / маргина над 

основната кс

ЕУР 

каматна стапка

основна стапка до 30.000 МКД 0,00009% 0,0001% #REF! до 500ЕУР 0,00010% 0,0001%

стимулативно зголемување 30.000-179.999 МКД 0,05% 0,05% #REF! 500-2.999,99 EUR 0,01% 0,01%

стимулативно зголемување над 180.000 МКД 0,10% 0,10% #REF! над 3.000ЕУР 0,05% 0,05%

Пакет +

МКД износи

% / маргина над 

основната кс

МКД 

каматна 

основна стапка до 20.000 МКД 0,00009% 0,0001%

стимулативно зголемување 20.0001-100.000 МКД 0,01% 0,01%

стимулативно зголемување 100.001-200.000 МКД 0,05% 0,05%

стимулативно зголемување 200.001-500.000 МКД 0,10% 0,10%

стимулативно зголемување над 500.0001 МКД 0,15% 0,15%

Наменски сметки

1039 категорија

1089 категорија во валута

Референтна кс

Регуларен орочен 

депозит на 2 год

% од 

референтната 

каматна стапка

Каматна 

стапка

MKD 1,2 100% 1,20

EUR 0,4 100% 0,40

USD 0,1 100% 0,10

GBP 0,15 100% 0,15

CAD 0,01 100% 0,01

AUD 0,4 100% 0,40

 - СБ врши промена на променливите каматни стапки при промена на референтната стапка, двапати во годината на 1ви Јануари и на 1ви Јули, но го 

задржува правото за промена на стапките најмногу квартално при што можни се промени и на 1ви Април и на 1ви Октомври врз основа на референтната 

стапка валидна на 25ти т.е. првиот работен ден по 25ти во месецот кој претходи на датумот на примена на промената.

 - Сите потребни информации и параметри за пресметка на променливи каматни стапки за сите производи во сите валути се содржани во Моделот за 

утврдување на променливи каматни стапки кој редовно се објавува на огласните табли во филијалите и на официјалната веб страна на Банката и 

редовно се ажурира и обновува од страна на СБ, а клиентот има обврска да врши увид во истите.

На депозитите по видување кои служат како обезбедување за кредит од категорија 1089, СБ применува променливи каматни стапки кои се 

формираат како одреден процент од референтната каматна стапка за соодветната валута. Референтна каматна стапка за овој депозитен 

производ е важечката каматна стапка за регуларен орочен депозит на 2 година за соодветната валута.

1089 категорија

Каматните стапки за производите со штедна компонента се утврдуваат како процент од референтната каматна стапка.  Доколку референтната 

стапка е негативна, истата се смета дека е 0,00%, при што каматната стапка се утврдува како додадена маргина изразена во процентни поени 

над референтната каматна стапка. Притоа, основната каматна стапка за соодветниот производ се утврдува како процент/додадена маргина 

од/над референтната стапка, додека стимулативните зголемувања за повисоките износи се изразуваат како додадена маргина изразена во 

процентни поени над основната стапка за соодветниот производ. Стимулативните зголемувања над основната каматна стапка за соодветниот 

производ се прилагодуваат согласно динамиката за утврдување на променливи каматни стапки.

Каматните стапки се утврдени како процент од референтната каматна стапка

Доколку референтната стапка е негативна, истата се смета дека е 0,00%, при што каматната стапка се утврдува како додадена маргина изразена 

во процентни поени над референтната каматна стапка.

Трансакцсики сметки Штедни сметки

На депозитите по видување кои служат како обезбедување за кредит од категорија 1039, СБ применува променливи каматни стапки кои се 

формираат како одреден процент од референтната каматна стапка за соодветната валута. Каматните стапки за овој производ се каматните 

стапки кои се утврдени за Штедни сметки во соодветната валута.


