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Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10) и точка 6 од 
Одлуката за доставување податоци за каматните стапки на банките на примените 
депозити и дадените кредити (,,Службен весник на Република Македонија'' бр.126/11), 

гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесе 
 

 
УПАТСТВО  

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПРИМЕНИТЕ 
ДЕПОЗИТИ И ДАДЕНИТЕ КРЕДИТИ (ОБРАЗЕЦ КС-1 И ОБРАЗЕЦ КС-2) 

 
 

1. Општо 
 

За потребите на монетарната статистика, Народната банка на Република Македонија (во 
натамошниот текст: НБРМ) ги обврзува банките да пополнуваат и да доставуваат 
извештаи за каматните стапки на кредитите и депозитите на единствени, стандардизирани 
и унифицирани обрасци, и тоа: 

- извештај за пондерираните каматни стапки на примените депозити и 
дадените кредити (образец КС-1); и 

- извештај за каматните стапки на примените депозити и дадените кредити 
(образец КС-2). 

Овие извештаи се доставуваат до НБРМ на хартија и електронски, на начинот што е 
утврден во ова упатство.  
 

 

2. Извештај за пондерираните каматни стапки на примените депозити и дадените 
кредити (образец КС-1) 
 
Банките го пополнуваат извештајот за пондерираните каматни стапки на примените 
депозити и дадените кредити (образец КС-1) и го доставуваат до Народната банка на 
Република Македонија на месечна основа, најдоцна во рок од 15 работни дена по истекот 
на месецот за кој се известува. 
 
Во насловот на извештајот се наведува името на банката, матичниот број на банката и 
месецот за кој се известува.  
 
Извештајот (образец КС-1) се состои од следниве делови: 

1. Каматни стапки на денарските кредити 
 Каматни стапки на денарските кредити без валутна клаузула 
 Каматни стапки на денарските кредити со валутна клаузула 

2. Каматни стапки на денарските депозити 
 Каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула 
 Каматни стапки на денарските депозити со валутна клаузула 

3. Каматни стапки на девизните кредити 
4. Каматни стапки на девизните депозити. 

 
Во рамките на сите делови, извршена е поделба според два критериума: 

 секторска класификација и 
 рочност. 
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Според секторската класификација, извршена е поделба на: 

- кредити/депозити коишто се однесуваат на претпријатијата; 
- кредити/депозити коишто се однесуваат на населението. 

 
Првенствено, ова упатство ја следи институционалната класификација за потребите на 
монетарната статистика, согласно со Прирачникот за монетарна и финансиска статистика 
на Меѓународниот монетарен фонд.  
 
Според рочноста, поделба е извршена кај: 

- кредитите на: краткорочни и долгорочни; 
- депозитите на: депозити по видување, орочени до еден месец, над еден до 

три месеци, над три до дванаесет месеци и над една година. 
 
За сите овие расчленети делови (ставки), потребно е да се внесат и да се достават 
следниве податоци: 

- во колоната 1: износите на новоодобрените кредити, односно 
новопримените депозити; 

- во колоната 2: сметководствената состојба на кредитите и депозитите; 
- во колоната 3: просечната пондерирана (номинална) каматна стапка на 

новоодобрените кредити, односно новопримените депозити; 
- во колоната 4: просечната пондерирана (номинална) каматна стапка на сите 

одобрени кредити, односно примени депозити (стари и нови).    
 
Износите за новоодобрените кредити, новопримените депозити, како и сметководствената 
состојба на кредитите и депозитите треба да бидат искажани во илјади денари, при што 
за девизните депозити и кредити се применува девизен курс од крајот на извештајниот 
месец. Каматните стапки на кредитите и депозитите треба да бидат искажани во проценти 
на годишно ниво, заокружени на две децимали. 
 
 
 

2.1. Каматни стапки на денарските кредити 
 
Во овој дел од извештајот КС-1 треба да се наведе вкупниот износ на новоодобрените 
кредити во текот на извештајниот месец, сметководствената состојба на денарските 
кредити на крајот на извештајниот месец, просечната пондерирана каматна стапка 
(номинална) на новоодобрените кредити и просечната пондерирана каматна стапка 
(номинална) на сите одобрени кредити (стари и нови). 
 
Колоната 1 Новоодобрени кредити се пополнува со износите на кредитите одобрени во 
текот на извештајниот месец. Под новоодобрен кредит се подразбира одобрена нова 
кредитна сметководствена партија.   
 
Каматните стапки на денарските кредити се поделени на каматни стапки на денарските 
кредити без валутна клаузула и каматни стапки на денарските кредити со валутна 
клаузула.  
Во прилогот 1, којшто содржи упатство за пополнување на поодделните ставки од 
извештајот, во колоната 2 Сметководствена состојба се дадени сметките за сите 
поодделни ставки од извештајот коишто треба да се користат при пресметката на 
пондерираните каматни стапки.  
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Во колоната 3 треба да се наведе просечната пондерирана (номинална) каматна стапка на 
новоодобрените кредити. Притоа, за секоја поодделна ставка (дефинирана според видот 
на кредитот, секторската класификација на должникот и изворниот рок на достасување) 
се пресметува посебна просечна пондерирана каматна стапка.  
 
Во колоната 4 треба да се наведе просечната пондерирана (номинална) каматна стапка на 
сите одобрени кредити, независно од времето на нивното одобрување.  
 
Начин на пресметка на просечната пондерирана каматна стапка:  
 

Претпоставка: Банката има одобрено вкупно три денарски кредити без валутна 
клаузула на претпријатија, и тоа: 

- на 10 јануари, кредит на износ од 1.000.000 денари со рок на 
достасување до една година и каматна стапка од 12% годишно; 

- на 12 март, кредит на износ од 2.000.000 денари со рок на достасување 
до една година и каматна стапка од 15% годишно; 

- на  20 март, кредит на износ од 3.000.000 денари со рок на достасување 
до една година и каматна стапка од 20% годишно. 

Вкупниот износ на сите одобрени денарски краткорочни кредити на 
претпријатијата без девизна клаузула изнесува 6.000.000 денари. Вкупниот износ 
на новоодобрените кредити во март изнесува 2.000.000+3.000.000=5.000.000 
денари. 
 
Просечната пондерирана каматна стапка на новоодобрените кредити изнесува: 
                           2.000.000 * 15 = 30.000.000 
                          3.000.000 * 20 = 60.000.000 
Вкупно: 5.000.000   90.000.000  90.000.000/5.000.000 = 18,00%. 
 
Просечната пондерирана каматна стапка на сите одобрени кредити изнесува: 
                             1.000.000 * 12 = 12.000.000 
                             2.000.000 * 15 = 30.000.000 
                            3.000.000 * 20 = 60.000.000 
Вкупно:  6.000.000   102.000.000           102.000.000/6.000.000 = 17,00%. 
 

 
 
2.2. Каматна стапка на денарските депозити 
 
Во овој дел од извештајот КС-1 треба да се наведе вкупниот износ на новопримените 
депозити во текот на извештајниот месец, сметководствената состојба на денарските 
депозити на крајот на извештајниот месец, просечната пондерирана каматна стапка 
(номинална) на новопримените депозити и просечната пондерирана каматна стапка 
(номинална) на сите примени депозити (стари и нови). 
 
Колоната 1 Новопримени депозити се пополнува со износите на новопримените депозити 
во текот на извештајниот месец. Под новопримен депозит се подразбира примената нова 
депозитна сметководствена партија.   
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Како и кај денарските кредити, каматните стапки на денарските депозити се поделени на 
каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматни стапки на 
денарските депозити со валутна клаузула.  
 
Кај депозитите по видување не се утврдуваат новопримени депозити, туку кај нив во 
колоната 1 се става сметководствената состојба на крајот на извештајниот месец. Оваа 
сметководствена состојба понатаму се користи како пондер при пресметката на 
пондерираните каматни стапки на новопримените депозити (во делот на депозитите по 
видување). Според тоа, износот наведен во ставката 1019 треба да биде еднаков со 
износот во ставката 2019, а износот во ставката 1027 треба да биде еднаков со износот во 
ставката 2027. 
  
Во прилогот 1, којшто содржи упатство за пополнување на поодделните ставки од 
извештајот, во колоната 2 Сметководствена состојба се дадени сметките за сите 
поодделни ставки од извештајот коишто треба да се користат при пресметката на 
пондерираните каматни стапки.  
 
Во колоната 3 треба да се наведе просечната пондерирана (номинална) каматна стапка на 
новопримените депозити. Притоа, за секоја поодделна ставка (дефинирана според видот 
на кредитот, секторската класификација на должникот и изворниот рок на достасување), 
се пресметува посебна просечна пондерирана каматна стапка.  
 
Во колоната 4 треба да се наведе просечната пондерирана (номинална) каматна стапка на 
сите примени депозити, независно од времето на нивното депонирање. 
 
Начинот на пресметка на просечните пондерирани каматни стапки (колона 3 и колона 4) 
на денарските депозити е ист како и кај денарските кредити (види горенаведен пример).  
 

 
 
2.3. Каматни стапки на девизните кредити 
  
Во овој дел од извештајот КС-1 треба да се наведе вкупниот износ на новоодобрените 
кредити во евра и во САД-долари во текот на извештајниот месец, сметководствената 
состојба на денарските кредити одобрени во евра и во САД-долари на крајот на 
извештајниот месец, просечната пондерирана каматна стапка (номинална) на 
новоодобрените кредити и просечната пондерирана каматна стапка (номинална) на сите 
одобрени кредити (стари и нови). 
 
Износите на овие кредити треба да бидат дадени во денарска противвредност, пресметана 
со користење на девизниот курс на крајот на извештајниот месец. Девизните кредити 
одобрени во друга странска валута, освен во евра и во САД-долари, не треба да бидат 
вклучени во извештајот.  
 
Во прилогот 1, којшто содржи упатство за пополнување на поодделните ставки од 
извештајот, во колоната 2 Сметководствена состојба се дадени сметките за сите 
поодделни ставки од извештајот коишто треба да се користат при пресметката на 
пондерираните каматни стапки.  
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Сите забелешки наведени во точката 2.1. Каматни стапки на денарски кредити, коишто се 
однесуваат на пополнувањето на извештајот КС-1 се однесуваат и на девизните кредити.  
 
Начинот на пресметка на просечните пондерирани каматни стапки (колона 3 и колона 4) 
на девизните кредити е ист како и кај денарските кредити (види горенаведен пример).  
 
 

2.4. Каматни стапки на девизните депозити 
 
Во овој дел од извештајот КС-1 треба да се наведе вкупниот износ на новопримените 
депозити во евра и САД-долари во текот на извештајниот месец, сметководствената 
состојба на депозитите во евра и во САД-долари на крајот на извештајниот месец, 
просечната пондерирана каматна стапка (номинална) на новопримените депозити и 
просечната пондерирана каматна стапка (номинална) на сите примени депозити (стари и 
нови). 
 
Износите на овие депозити треба да бидат дадени во денарска противвредност, 
пресметана со користење на девизниот курс на крајот на извештајниот месец. Девизните 
депозити примени во друга странска валута, освен во евра и во САД-долари, не треба да 
бидат вклучени во извештајот.  
 
Во прилогот 1, којшто содржи упатство за пополнување на поодделните ставки од 
извештајот, во колоната 2 Сметководствена состојба се дадени сметките за сите 
поодделни ставки од извештајот коишто треба да се користат при пресметката на 
пондерираните каматни стапки.  
 
Сите напомени наведени во точката 2.2. Каматни стапки на денарските депозити, коишто 
се однесуваат на пополнувањето на извештајот КС-1 се однесуваат и на девизните 
депозити. Особено напомнуваме дека кај депозитите по видување не се утврдуваат 
новопримени депозити, туку кај нив во колоната 1 се става сметководствената состојба на 
крајот на извештајниот месец, којашто се користи како пондер при пресметката на 
пондерираните каматни стапки на новопримените депозити (во делот на депозитите по 
видување). Според тоа, износот наведен во ставката 1067 треба да биде еднаков со 
износот во ставката 2067, износот во ставката 1068 треба да биде еднаков со износот во 
ставката 2068, износот во ставката 1084 треба да биде еднаков со износот во ставката 
2084, а износот во ставката 1085 треба да биде еднаков со износот во ставката 2085. 
 
Начинот на пресметка на просечните пондерирани каматни стапки (колона 3 и колона 4) 
на девизните депозити е ист како и кај денарските кредити (види горенаведен пример).  
 
 

2.5. Каматни стапки на кредитите - дополнување  
 
Овој дел од извештајот КС-1 се пополнува со податоци за кредитите коишто се однесуваат 
на негативните салда по тековни сметки и кредитни картички. Кај овие кредити, износите 
и каматните стапки кај новоодобрените кредити и оние прикажани по сметководствена 
состојба треба да бидат еднакви. Во колоната 1, кај новоодобрените кредити се известува 
за сметководствената состојба на крајот на извештајниот месец, којашто се користи како 
пондер при пресметката на пондерираните каматни стапки на новоодобрените кредити. 
Според тоа, износот наведен во колоната 1 треба да биде еднаков со износот во колоната 
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2, додека износот на просечната пондерирана каматна стапка (номинална) на 
новоодобрените кредити во колоната 3 треба да биде еднаков на износот на просечната 
пондерирана каматна стапка (номинална) на сите одобрени кредити во колоната 4. 
 
Начинот на пресметка на просечните пондерирани каматни стапки (колона 3 и колона 4) 
на негативните салда по тековни сметки и кредитни картички е ист како и кај останатите 
категории за кои се известува во овој извештај. Во пресметката на овие каматни стапки се 
вклучуваат и бескаматните кредити, т.е. кредитите со каматна стапка „0“.   
 
Каматните стапки на негативните салда по тековни сметки се поделени на каматни стапки 
на негативните салда по тековни сметки во денари (без валутна клаузула и со валутна 
клаузула) и каматни стапки на негативните салда по тековни сметки во странска валута. 
Каматните стапки на кредитните картички се поделени на каматни стапки на кредитните 
картички во денари (без валутна клаузула и со валутна клаузула) и каматни стапки на 
кредитните картички во странска валута.  
 
Во дополнувањата на прилог 1, во колоната 2 Сметководствена состојба се дадени 
сметките коишто треба да се користат при пресметката на пондерираните каматни стапки 
на негативните салда по тековни сметки и кредитните картички.  
 
Износите на негативните салда по тековни сметки и кредитни картички во странска валута 
треба да бидат дадени во денарска противвредност, пресметана со користење на 
девизниот курс на крајот на извештајниот месец. Негативните салда по тековни сметки и 
кредитни картички примени во друга странска валута, освен во евра и во САД-долари, не 
треба да бидат вклучени во извештајот. 
 

 2.6. Каматни стапки на депозитите - дополнување 

 
Овој дел од извештајот КС-1 се пополнува со податоци за депозитите коишто се 
однесуваат на тековните сметки во денари. Кај овие депозити, износите и каматните 
стапки кај новоодобрените депозити и оние прикажани по сметководствена состојба треба 
да бидат еднакви. Во колоната 1 кај новопримените депозити се става сметководствената 
состојба на крајот на извештајниот месец, којашто се користи како пондер при 
пресметката на пондерираните каматни стапки на новопримените депозити. Според тоа, 
износот наведен во колоната 1 треба да биде еднаков со износот во колоната 2, додека 
износот на просечната пондерирана каматна стапка (номинална) на новопримените 
депозити во колоната 3 треба да биде еднаков на износот на просечната пондерирана 
каматна стапка (номинална) на сите примени депозити во колоната 4.  
 
Начинот на пресметка на просечните пондерирани каматни стапки (колона 3 и колона 4) 
на тековните сметки во денари е ист како и кај останатите категории за кои се известува 
во овој извештај. Во пресметката на овие каматни стапки се вклучуваат и бескаматните 
депозити, т.е. депозитите со каматна стапка „0“.  

 
Во дополнувањата на прилогот 1, во колоната 2 Сметководствена состојба (во илјади 
денари) се дадени сметките коишто треба да се користат при пресметката на 
пондерираните каматни стапки на тековните сметки во денари.  
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3. Извештај за каматните стапки на примените депозити и дадените кредити 
(образец КС-2) 

 
Банките го пополнуваат извештајот за каматните стапки (образец КС-2) и го доставуваат 
до Народната банка на Република Македонија на месечна основа најдоцна во рок од пет 
работни дена од почетокот за месецот за кој се известува. 

 
Во насловот на извештајот се наведува името на банката, матичниот број на банката и 
месецот на кој се однесуваат податоците.  

 
Извештајот (образец КС-2) се состои од следниве делови: 

1. Каматни стапки на денарските кредити 
1.1. Каматни стапки на денарските кредити без валутна клаузула 
1.2. Каматни стапки на денарските кредити со валутна клаузула 

2. Каматни стапки на денарските депозити 
2.1.       Каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула 
2.2.       Каматни стапки на денарските депозити со валутна клаузула 

3. Каматни стапки на девизните кредити 
4. Каматни стапки на девизните депозити. 

   
Во рамките на сите делови, извршена е поделба според два критериума:  

 секторска класификација и 
 рочност. 

 
Според секторската класификација, извршена е поделба на: 

- кредити/депозити коишто се однесуваат на претпријатијата; 
- кредити/депозити коишто се однесуваат на населението. 

 
Првенствено, ова упатство ја следи институционалната класификација за потребите на 
монетарната статистика, согласно со Прирачникот за монетарна и финансиска статистика 
на Меѓународниот монетарен фонд.  
 
Според рочноста поделба е извршена кај: 

- кредитите на: краткорочни и долгорочни; 
- депозитите на: тековни сметки, депозити по видување, орочени до 

еден месец, над еден до три месеци, над три до дванаесет месеци и над 
една година. 

 
За сите овие расчленети делови (ставки) потребно е да се внесат и да се достават 
податоци за каматните стапки коишто се применуваат од страна на банките согласно со 
нивната каматна политика. Овие податоци, зависно од каматната политика на банките, 
можат да се доставуваат како: 

- една каматна стапка; или 
- во интервал минимална/максимална каматна стапка.  

 
Каматните стапки на кредитите и депозитите треба да бидат искажани во проценти на 
годишно ниво, заокружени на една децимала.  
 
Кај девизните кредити/депозити, овие каматни стапки се доставуваат само за 
кредитите/депозитите одобрени/примени во евра и во САД-долари.  
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4. Доставување на извештаите за каматните стапки на примените депозити и 
дадените кредити 

 
Извештајот за пондерираните каматни стапки на примените депозити и дадените кредити 
(образец КС-1) и Извештајот за каматните стапки на примените депозити и дадените 
кредити (образец КС-2) треба да се достават по електронски пат и во пишана форма на 
следнава адреса:  
 
Отсек за монетарна статистика во 
Дирекцијата за статистика при 
Народната банка на Република Македонија 
„Комплекс банки“ б.б. 
1000 Скопје  
 
 

5. Составен дел на ова упатство се: 
 

- Образецот КС-1: Извештај за пондерираните каматни стапки на примените депозити и 
дадените кредити (прилог 1); 
- Образецот КС-2: Извештај за каматните стапки на примените депозити и дадените 
кредити (прилог 1); и        
- Упатството за пополнување на образецот КС-1: Извештај за пондерираните каматни 
стапки на примените депозити и дадените кредити (прилог 1). 
 

 

6. Со влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за 
пополнување извештаи за каматни стапки на примени депозити и дадени кредити 
(образец КС-1 и образец КС-2) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/05, 
158/08 и 83/09). 
 

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
 

 
У бр. 8724                                                                                         Гувернер 
14.11.2011 година                                                                       Димитар Богов 
Скопје 
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Прилог 1 
 
Назив на банката: 
Матичен број на банката: 
Месец: 
 
ОБРАЗЕЦ КС-1: ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОНДЕРИРАНИТЕ КАМАТНИ СТАПКИ НА ПРИМЕНИТЕ 
ДЕПОЗИТИ И ДАДЕНИТЕ КРЕДИТИ 

1. KAMATNI STAPKI NA DENARSKI KREDITI 1001 2001 3001 4001

   Kamatni stapki na krediti bez valutna klauzula 1002 2002 3002 4002

   Kamatni stapki na kratkoro~ni krediti bez valutna klauzula 1003 2003 3003 4003

       - na kratkoro~ni krediti na pretprijatija 1004 2004 3004 4004

       - na kratkoro~ni krediti na naselenie 1005 2005 3005 4005

   Kamatni stapki na dolgoro~ni krediti bez valutna klauzula 1006 2006 3006 4006

       - na dolgoro~ni krediti na pretprijatija 1007 2007 3007 4007

       - na dolgoro~ni krediti na naselenie 1008 2008 3008 4008

   Kamatni stapki na krediti so valutna klauzula 1009 2009 3009 4009

   Kamatni stapki na kratkoro~ni krediti so valutna klauzula 1010 2010 3010 4010

       - na kratkoro~ni krediti na pretprijatija 1011 2011 3011 4011

       - na kratkoro~ni krediti na naselenie 1012 2012 3012 4012

   Kamatni stapki na dolgoro~ni krediti so valutna klauzula 1013 2013 3013 4013

       - na dolgoro~ni krediti na pretprijatija 1014 2014 3014 4014

       - na dolgoro~ni krediti na naselenie 1015 2015 3015 4015

2. KAMATNI STAPKI NA DENARSKI DEPOZITI 1016 2016 3016 4016

   Kamatni stapki na denarski depoziti bez valutna klauzula 1017 2017 3017 4017

   Kamatni stapki na denarski depoziti bez valutna klauzula na pretprijatija 1018 2018 3018 4018

      - na depoziti po viduvawe 1019 2019 3019 4019

      - na oro~eni depoziti 1020 2020 3020 4020

              - so rok do 1 mesec 1021 2021 3021 4021

              - so rok nad 1 do 3 meseci 1022 2022 3022 4022

              - so rok nad 3 do 12 meseci 1024 2024 3024 4024

              - so rok nad 1 godina 1025 2025 3025 4025

   Kamatni stapki na denarski depoziti bez valutna klauzula na naselenie 1026 2026 3026 4026

      - na depoziti po viduvawe 1027 2027 3027 4027

      - na oro~eni depoziti 1028 2028 3028 4028

              - so rok do 1 mesec 1029 2029 3029 4029

              - so rok nad 1 do 3 meseci 1030 2030 3030 4030

              - so rok nad 3 do 12 meseci 1032 2032 3032 4032

              - so rok nad 1 godina 1033 2033 3033 4033

   Kamatni stapki na denarski depoziti so valutna klauzula 1034 2034 3034 4034

   Kamatni stapki na denarski depoziti so valutna klauzula na pretprijatija 1035 2035 3035 4035

      - na oro~eni depoziti 1036 2036 3036 4036

              - so rok do 1 mesec 1037 2037 3037 4037

              - so rok nad 1 do 3 meseci 1038 2038 3038 4038

              - so rok nad 3 do 12 meseci 1040 2040 3040 4040

              - so rok nad 1 godina 1041 2041 3041 4041

   Kamatni stapki na denarski depoziti so valutna klauzula na naselenie 1042 2042 3042 4042

      - na oro~eni depoziti 1043 2043 3043 4043

              - so rok do 1 mesec 1044 2044 3044 4044

              - so rok nad 1 do 3 meseci 1045 2045 3045 4045

              - so rok nad 3 do 12 meseci 1047 2047 3047 4047

              - so rok nad 1 godina 1048 2048 3048 4048

Novoodobreni / 

novoprimeni 

krediti / depoziti 

(vo denari)

1

Smetkovodstve

na sostojba           

(vo denari)

2

Prose~na ponderirana 

(nominalna) kamatna stapka na 

site odobreni 

krediti/depoziti                       

(vo %, na godi{no nivo)

4

Prose~na ponderirana 

(nominalna) kamatna stapka na 

novoodobreni krediti/depoziti                       

(vo %, na godi{no nivo)

3
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ОБРАЗЕЦ КС-1: ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОНДЕРИРАНИТЕ КАМАТНИ СТАПКИ НА ПРИМЕНИТЕ 
ДЕПОЗИТИ И ДАДЕНИТЕ КРЕДИТИ 
- продолжение - 

3. KAMATNI STAPKI NA DEVIZNI KREDITI 1049 2049 3049 4049

   Kamatni stapki na kratkoro~ni devizni krediti 1050 2050 3050 4050

   Kamatni stapki na kratkoro~ni devizni krediti na pretprijatija 1051 2051 3051 4051

              - odobreni vo EVRA 1052 2052 3052 4052

              - odobreni vo SAD dolari 1053 2053 3053 4053

   Kamatni stapki na kratkoro~ni devizni krediti na naselenie 1054 2054 3054 4054

              - odobreni vo EVRA 1055 2055 3055 4055

              - odobreni vo SAD dolari 1056 2056 3056 4056

   Kamatni stapki na dolgoro~ni devizni krediti 1057 2057 3057 4057

   Kamatni stapki na dolgoro~ni devizni krediti na pretprijatija 1058 2058 3058 4058

              - odobreni vo EVRA 1059 2059 3059 4059

              - odobreni vo SAD dolari 1060 2060 3060 4060

   Kamatni stapki na dolgoro~ni devizni krediti na naselenie 1061 2061 3061 4061

              - odobreni vo EVRA 1062 2062 3062 4062

              - odobreni vo SAD dolari 1063 2063 3063 4063

4. KAMATNI STAPKI NA DEVIZNI DEPOZITI 1064 2064 3064 4064

   Kamatni stapki na devizni depoziti na pretprijatija 1065 2065 3065 4065

        - na depoziti po viduvawe 1066 2066 3066 4066

             - primeni vo EVRA 1067 2067 3067 4067

             - primeni vo SAD dolari 1068 2068 3068 4068

        - na oro~eni depoziti 1069 2069 3069 4069

           - na oro~eni depoziti primeni vo EVRA 1070 2070 3070 4070

              - so rok do 1 mesec 1071 2071 3071 4071

              - so rok nad 1 do 3 meseci 1072 2072 3072 4072

              - so rok nad 3 do 12 meseci 1074 2074 3074 4074

              - so rok nad 1godina 1075 2075 3075 4075

           - na oro~eni depoziti primeni vo SAD dolari 1076 2076 3076 4076

              - so rok do 1 mesec 1077 2077 3077 4077

              - so rok nad 1 do 3 meseci 1078 2078 3078 4078

              - so rok nad 3 do 12 meseci 1080 2080 3080 4080

              - so rok nad 1 godina 1081 2081 3081 4081

   Kamatni stapki na devizni depoziti na naselenie 1082 2082 3082 4082

        - na depoziti po viduvawe 1083 2083 3083 4083

             - primeni vo EVRA 1084 2084 3084 4084

             - primeni vo SAD dolari 1085 2085 3085 4085

        - na oro~eni depoziti 1086 2086 3086 4086

           - na oro~eni depoziti primeni vo EVRA 1087 2087 3087 4087

              - so rok do 1 mesec 1088 2088 3088 4088

              - so rok nad 1 do 3 meseci 1089 2089 3089 4089

              - so rok nad 3 do 12 meseci 1091 2091 3091 4091

              - so rok nad 1 godina 1092 2092 3092 4092

           - na oro~eni depoziti primeni vo SAD dolari 1093 2093 3093 4093

              - so rok do 1 mesec 1094 2094 3094 4094

              - so rok nad 1 do 3 meseci 1095 2095 3095 4095

              - so rok nad 3 do 12 meseci 1091 2091 3091 4091

              - so rok nad 1 godina 1098 2098 3098 4098

Novoodobreni / 

novoprimeni 

krediti / depoziti 

(vo denari)

1

Smetkovodstve

na sostojba           

(vo denari)

2

Prose~na ponderirana 

(nominalna) kamatna stapka na 

site odobreni 

krediti/depoziti                       

(vo %, na godi{no nivo)

4

Prose~na ponderirana 

(nominalna) kamatna stapka na 

novoodobreni krediti/depoziti                       

(vo %, na godi{no nivo)

3
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ОБРАЗЕЦ КС-1: ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПОНДЕРИРАНИТЕ КАМАТНИ СТАПКИ 
НА ПРИМЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ И ДАДЕНИТЕ КРЕДИТИ 
 

 

5. KAMATNI STAPKI NA KREDITI - dopolnuvawe 1099 2099 3099 4099 
 5.1.  Kamatni stapki na negativni salda po tekovni smetki 1100 2100 3100 4100 
 5.1.1.  Kamatni stapki na negativni salda po tekovni smetki vo denari 1101 2101 3101 4101 
5.1.1.1   Kamatni stapki na negativni salda po tekovni smetki bez valutna  
klauzula 1102 2102 3102 4102 
       - na negativni salda po tekovni smetki na pretprijatija 1103 2103 3103 4103 
       - na negativni salda po tekovni smetki na naselenie 1104 2104 3104 4104 
5.1.1.2.   Kamatni stapki na negativni salda po tekovni smetki so valutna  
klauzula 1105 2105 3105 4105 
       - na negativni salda po tekovni smetki na pretprijatija 1106 2106 3106 4106 
       - na negativni salda po tekovni smetki na naselenie 1107 2107 3107 4107 
 5.1.2.  Kamatni stapki na negativni salda po tekovni smetki vo stranska valuta 1108 2108 3108 4108 
       - na negativni salda po tekovni smetki na pretprijatija 1109 2109 3109 4109 
             - odobreni vo evra 1110 2110 3110 4110 
             - odobrenivo SAD-dolari 1111 2111 3111 4111 
       - na negativni salda po tekovni smetki na naselenie 1112 2112 3112 4112 
             - odobreni vo evra 1113 2113 3113 4113 
             - odobrenivo SAD-dolari 1114 2114 3114 4114 
  5.2. Kamatni stapki na kreditni karti~ki  1115 2115 3115 4115 
  5.2.1. Kamatni stapki na kreditni karti~ki  vo denari 1116 2116 3116 4116 
 5.2.1.1  Kamatni stapki na kreditni karti~ki  bez valutna klauzula 1117 2117 3117 4117 
       - na kratkoro~ni  kreditni karti~ki na naselenie 1118 2118 3118 4118 
       - na dolgoro~ni kreditni karti~ki na naselenie 1119 2119 3119 4119 
   5.2.1.2.Kamatni stapki na kreditni karti~ki so valutna klauzula 1120 2120 3120 4120 
       - na kratkoro~ni  kreditni karti~ki na naselenie 1121 2121 3121 4121 
       - na dolgoro~ni kreditni karti~ki na naselenie 1122 2122 3122 4122 
  5.2.2. Kamatni stapki na kreditni karti~ki  vo stranska valuta 1123 2123 3123 4123 
       - na kratkoro~ni kreditni karti~ki na naselenie 1124 2124 3124 4124 
       - na dolgoro~ni kreditni karti~ki na naselenie 1125 2125 3125 4125 
6. KAMATNI STAPKI NA DEPOZITI - dopolnuvawe 1126 2126 3126 4126 
 6.1.  Kamatni stapki na tekovni smetki vo denari 1127 2127 3127 4127 
      -Kamatni stapki na tekovni smetki  vo denari na pretprijatija 1128 2128 3128 4128 
      -Kamatni stapki na tekovni smetki  vo denari na naselenie 1129 2129 3129 4129 

Novoodobreni /  
novoprimeni  

krediti / depoziti  
(vo denari) 

1 

Smetkovodstve 
na sostojba            
(vo denari) 

2 

Prose~na ponderirana  
(nominalna) kamatna stapka na  

site odobreni  
krediti/depoziti                        

(vo %, na godi{no nivo) 
4 

Prose~na ponderirana  
(nominalna) kamatna stapka na  

novoodobreni krediti/depoziti                        
(vo %, na godi{no nivo) 

3 
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Назив на банката: 
Матичен број на банката: 
Месец: 
 
ОБРАЗЕЦ КС-2: ИЗВЕШТАЈ ЗА  КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПРИМЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ И 
ДАДЕНИТЕ КРЕДИТИ 

KAMATNI STAPKI NA DENARSKI KREDITI

1. Kamatni stapki na kratkoro~ni denarski krediti bez valutna klauzula na pretprijatija 

2. Kamatni stapki na dolgoro~ni denarski krediti bez valutna klauzula na pretprijatija

3. Kamatni stapki na kratkoro~ni denarski krediti bez valutna klauzula na naselenie 

4. Kamatni stapki na dolgoro~ni denarski krediti bez valutna klauzula na naselenie

5. Kamatni stapki na kratkoro~ni denarski krediti so valutna klauzula na pretprijatija 

6. Kamatni stapki na dolgoro~ni denarski krediti so valutna klauzula na pretprijatija

7. Kamatni stapki na kratkoro~ni denarski krediti so valutna klauzula na naselenie 

8. Kamatni stapki na dolgoro~ni denarski krediti so valutna klauzula na naselenie

KAMATNI STAPKI NA DENARSKI DEPOZITI

1.1. Kamatni stapki na tekovni smetki bez valutna klauzula na pretprijatija 

1.2. Kamatni stapki na depoziti po viduvawe bez valutna klauzula na pretprijatija 

1.3. Kamatni stapki na depoziti bez valutna klauzula oro~eni do 1 mesec na pretprijatija

1.4. Kamatni stapki na depoziti bez valutna klauzula oro~eni nad 1 do 3 meseci na pretprijatija

1.6. Kamatni stapki na depoziti bez valutna klauzula oro~eni nad 3 do 12 meseci na pretprijatija

1.7. Kamatni stapki na depoziti bez valutna klauzula oro~eni nad 1 godina na pretprijatija

2.1. Kamatni stapki na tekovni smetki so valutna klauzula na pretprijatija 

2.2. Kamatni stapki na depoziti po viduvawe so valutna klauzula na pretprijatija 

2.3. Kamatni stapki na depoziti so valutna klauzula oro~eni do 1 mesec na pretprijatija

2.4. Kamatni stapki na depoziti so valutna klauzula oro~eni nad 1 do 3 meseci na pretprijatija

2.6. Kamatni stapki na depoziti so valutna klauzula oro~eni nad 3 do 12 meseci na pretprijatija

2.7. Kamatni stapki na depoziti so valutna klauzula oro~eni nad 1 godina na pretprijatija

3.1. Kamatni stapki na tekovni smetki bez valutna klauzula na naselenie 

3.2. Kamatni stapki na depoziti po viduvawe bez valutna klauzula na naselenie 

3.3. Kamatni stapki na depoziti bez valutna klauzula oro~eni do 1 mesec na naselenie

3.4. Kamatni stapki na depoziti bez valutna klauzula oro~eni nad 1 do 3 meseci na naselenie

3.6. Kamatni stapki na depoziti bez valutna klauzula oro~eni nad 3 do 12 meseci na naselenie

3.7. Kamatni stapki na depoziti bez valutna klauzula oro~eni nad 1 godina na naselenie

4.1. Kamatni stapki na tekovni smetki so valutna klauzula na naselenie

4.2. Kamatni stapki na depoziti po viduvawe so valutna klauzula na naselenie

4.3. Kamatni stapki na depoziti so valutna klauzula oro~eni do 1 mesec na naselenie

4.4. Kamatni stapki na depoziti so valutna klauzula oro~eni nad 1 do 3 meseci na naselenie

4.6. Kamatni stapki na depoziti so valutna klauzula oro~eni nad 3 do 12 meseci na naselenie

4.7. Kamatni stapki na depoziti so valutna klauzula oro~eni nad 1 godina na naselenie

Kamatna stapka 

(vo %, na 

godi{no nivo)
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ОБРАЗЕЦ КС-2: ИЗВЕШТАЈ ЗА  КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПРИМЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ И 
ДАДЕНИТЕ КРЕДИТИ 
- продолжение - 

KAMATNI STAPKI NA DEVIZNI KREDITI

EUR
USD

EUR

USD

EUR

USD

EUR

USD

KAMATNI STAPKI NA DEVIZNI DEPOZITI

EUR

USD

EUR

USD

EUR

USD

EUR

USD

EUR

USD

EUR

USD

EUR

USD

EUR

USD

EUR

USD

EUR

USD

2.3. Kamatni stapki na devizni depoziti oro~eni nad 1 do 3 meseci na naselenie

2.5. Kamatni stapki na devizni depoziti oro~eni nad 3 do 12 meseci na naselenie

2.6. Kamatni stapki na devizni depoziti oro~eni nad 1 godina na naselenie

1.5. Kamatni stapki na devizni depoziti oro~eni nad 3 do 12 meseci na pretprijatija

1.6. Kamatni stapki na devizni depoziti oro~eni nad 1 godina na pretprijatija

2.1. Kamatni stapki na devizni depoziti po viduvawe na naselenie

2.2. Kamatni stapki na devizni depoziti oro~eni do 1 mesec na naselenie

1.1. Kamatni stapki na devizni depoziti po viduvawe na pretprijatija 

1.2. Kamatni stapki na devizni depoziti oro~eni do 1 mesec na pretprijatija

1.3. Kamatni stapki na devizni depoziti oro~eni nad 1 do 3 meseci na pretprijatija

3. Kamatni stapki na kratkoro~ni devizni krediti na naselenie 

4. Kamatni stapki na dolgoro~ni devizni krediti na naselenie 

Kamatna stapka 

(vo %, na 

godi{no nivo)

1. Kamatni stapki na kratkoro~ni devizni krediti na pretprijatija 

2. Kamatni stapki na dolgoro~ni devizni krediti na pretprijatija 



 14 

Назив на банката: 
Матичен број на банката: 
Месец: 
 
УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ КС-1: ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОНДЕРИРАНИТЕ 
КАМАТНИ СТАПКИ НА ПРИМЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ И ДАДЕНИТЕ КРЕДИТИ 
 

1. KAMATNI STAPKI NA DENARSKI KREDITI 1001 2001 3001 4001

   Kamatni stapki na krediti bez valutna klauzula 1002 2002 3002 4002

   Kamatni stapki na kratkoro~ni krediti bez valutna klauzula 1003 2003 3003 4003

       - na kratkoro~ni krediti na pretprijatija 1004 2004

50000, 50001, 50002,50010, 

50011, 50012 3004 4004

       - na kratkoro~ni krediti na naselenie 1005 2005

507000, 507001, 507002, 507100, 

507101, 507102, 507110, 507111, 

507112, 507130, 507131, 507132, 

507160, 507161, 507162 3005 4005

   Kamatni stapki na dolgoro~ni krediti bez valutna klauzula 1006 2006 3006 4006

       - na dolgoro~ni krediti na pretprijatija 1007 2007

50003, 50004, 50005, 50013, 

50014, 50015 3007 4007

       - na dolgoro~ni krediti na naselenie 1008 2008

507003, 507004, 507005, 507103, 

507104, 507105, 507113, 507114, 

507115, 507133, 507134, 507135, 

507163, 507164, 507165 3008 4008

   Kamatni stapki na krediti so valutna klauzula 1009 2009 3009 4009

   Kamatni stapki na kratkoro~ni krediti so valutna klauzula 1010 2010 3010 4010

       - na kratkoro~ni krediti na pretprijatija 1011 2011

52000, 52001, 52002, 52010, 

52011, 52012 3011 4011

       - na kratkoro~ni krediti na naselenie 1012 2012

527000, 527001, 527002, 527100, 

527101, 527102, 527110, 527111, 

527112, 527130, 527131, 527132, 

527160,527161, 527162 3012 4012

   Kamatni stapki na dolgoro~ni krediti so valutna klauzula 1013 2013 3013 4013

       - na dolgoro~ni krediti na pretprijatija 1014 2014

52003, 52004, 52005, 52013, 

52014, 52015 3014 4014

       - na dolgoro~ni krediti na naselenie 1015 2015

527003, 527004, 527005, 527103, 

527104, 527105, 527113, 527114, 

527115, 527133, 527134, 527135, 

527163, 527164, 527165 3015 4015

2. KAMATNI STAPKI NA DENARSKI DEPOZITI 1016 2016 3016 4016

   Kamatni stapki na denarski depoziti bez valutna klauzula 1017 2017 3017 4017

   Kamatni stapki na denarski depoziti bez valutna klauzula na pretprijatija1018 2018 3018 4018

      - na depoziti po viduvawe 1019 2019 8100, 8101 3019 4019

      - na oro~eni depoziti 1020 2020 3020 4020

              - so rok do 1 mesec 1021 2021 82000, 82001, 82010, 82011 3021 4021

              - so rok nad 1 do 3 meseci 1022 2022 82002, 82012 3022 4022

              - so rok nad 3 do 12 meseci 1024 2024 82003, 82013 3024 4024

              - so rok nad 1 godina 1025 2025

82004, 82005, 82006, 82014, 

82015, 82016 3025 4025

   Kamatni stapki na denarski depoziti bez valutna klauzula na naselenie 1026 2026 3026 4026

      - na depoziti po viduvawe 1027 2027 8170, 8171 3027 4027

      - na oro~eni depoziti 1028 2028 3028 4028

              - so rok do 1 mesec 1029 2029 82701, 82711 3029 4029

              - so rok nad 1 do 3 meseci 1030 2030 82702, 82712 3030 4030

              - so rok nad 3 do 12 meseci 1032 2032 82703, 82713 3032 4032

              - so rok nad 1 godina 1033 2033

82704, 82705, 82706, 82714, 

82715, 82716 3033 4033

   Kamatni stapki na denarski depoziti so valutna klauzula 1034 2034 3034 4034

   Kamatni stapki na denarski depoziti so valutna klauzula na pretprijatija1035 2035 3035 4035

      - na oro~eni depoziti 1036 2036 3036 4036

              - so rok do 1 mesec 1037 2037 86000, 86001, 86010, 86011 3037 4037

              - so rok nad 1 do 3 meseci 1038 2038 86002, 86012 3038 4038

              - so rok nad 3 do 12 meseci 1040 2040 86003, 86013 3040 4040

              - so rok nad 1 godina 1041 2041

86004, 86005, 86006, 86014, 

86015, 86016 3041 4041

   Kamatni stapki na denarski depoziti so valutna klauzula na naselenie 1042 2042 3042 4042

      - na oro~eni depoziti 1043 2043 3043 4043

              - so rok do 1 mesec 1044 2044  86701, 86711 3044 4044

Prose~na ponderirana 

(nominalna) kamatna 

stapka na site odobreni 

krediti/depoziti                       

(vo %, na godi{no nivo)

1 2 3 4

Novoodobreni/

novoprimeni 

krediti/depozi

ti (vo denari)

Smetkovodstvena sostojba 

          (vo denari)

Prose~na ponderirana 

(nominalna) kamatna 

stapka na novoodobreni 

krediti/depoziti                       

(vo %, na godi{no nivo)
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ КС-1: ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОНДЕРИРАНИТЕ 
КАМАТНИ СТАПКИ НА ПРИМЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ И ДАДЕНИТЕ КРЕДИТИ 
- продолжение - 
 

3. KAMATNI STAPKI NA DEVIZNI KREDITI 1049 2049 3049 4049

   Kamatni stapki na kratkoro~ni devizni krediti 1050 2050 3050 4050

   Kamatni stapki na kratkoro~ni devizni krediti na pretprijatija 1051 2051 3051 4051

              - odobreni vo EVRA 1052 2052

del od s/ka 51000, 51001, 51002, 

51010, 51011, 51012 3052 4052

              - odobreni vo SAD dolari 1053 2053

del od s/ka 51000, 51001, 51002, 

51010, 51011, 51012 3053 4053

   Kamatni stapki na kratkoro~ni devizni krediti na naselenie 1054 2054 3054 4054

              - odobreni vo EVRA 1055 2055

del od s/ka 517000, 517001, 

517002, 517100, 517101, 517102, 

517110, 517111, 517112, 517130, 

517131, 517132, 517160, 517161, 

517162 3055 4055

              - odobreni vo SAD dolari 1056 2056

del od s/ka 517000, 517001, 

517002, 517100, 517101, 517102, 

517110, 517111, 517112, 517130, 

517131, 517132, 517160, 517161, 

517162 3056 4056

   Kamatni stapki na dolgoro~ni devizni krediti 1057 2057 3057 4057

   Kamatni stapki na dolgoro~ni devizni krediti na pretprijatija 1058 2058 3058 4058

              - odobreni vo EVRA 1059 2059

del od s/ka 51003, 51004, 51005, 

51013, 51014, 51015 3059 4059

              - odobreni vo SAD dolari 1060 2060

del od s/ka 51003, 51004, 51005, 

51013, 51014, 51015 3060 4060

   Kamatni stapki na dolgoro~ni devizni krediti na naselenie 1061 2061 3061 4061

              - odobreni vo EVRA 1062 2062

del od s/ka 517003, 517004, 

517005, 517103, 517104, 517105, 

517113, 517114, 517115, 517133, 

517134, 517135, 517163, 517164, 

517165 3062 4062

              - odobreni vo SAD dolari 1063 2063

del od s/ka 517003, 517004, 

517005, 517103, 517104, 517105, 

517113, 517114, 517115, 517133, 

517134, 517135, 517163, 517164, 

517165 3063 4063

4. KAMATNI STAPKI NA DEVIZNI DEPOZITI 1064 2064 3064 4064

   Kamatni stapki na devizni depoziti na pretprijatija 1065 2065 3065 4065

        - na depoziti po viduvawe 1066 2066 3066 4066

             - primeni vo EVRA 1067 2067

del od s/ka 7000, 7001, 72000, 

72010 3067 4067

             - primeni vo SAD dolari 1068 2068

del od s/ka 7000, 7001, 72000, 

72010 3068 4068

        - na oro~eni depoziti 1069 2069 3069 4069

           - na oro~eni depoziti primeni vo EVRA 1070 2070 3070 4070

              - so rok do 1 mesec 1071 2071 del od s/ka 72001, 72011 3071 4071

              - so rok nad 1 do 3 meseci 1072 2072 del od s/ka 72002, 72012 3072 4072

              - so rok nad 3 do 12 meseci 1074 2074 del od s/ka 72003, 72013 3074 4074

              - so rok nad 1 godina 1075 2075

del od s/ka 72004, 72005, 72006, 

72014, 72015, 72016 3075 4075

           - na oro~eni depoziti primeni vo SAD dolari 1076 2076 3076 4076

              - so rok do 1 mesec 1077 2077 del od s/ka 72001, 72011 3077 4077

              - so rok nad 1 do 3 meseci 1078 2078 del od s/ka 72002, 72012 3078 4078

              - so rok nad 3 do 12 meseci 1080 2080 del od s/ka 72003, 72013 3080 4080

              - so rok nad 1 godina 1081 2081

del od s/ka 72004, 72005, 72006, 

72014, 72015, 72016 3081 4081

   Kamatni stapki na devizni depoziti na naselenie 1082 2082 3082 4082

        - na depoziti po viduvawe 1083 2083 3083 4083

             - primeni vo EVRA 1084 2084

del od s/ka 7070, 7071, 72700, 

72710 3084 4084

             - primeni vo SAD dolari 1085 2085

del od s/ka 7070, 7071, 72700, 

72710 3085 4085

        - na oro~eni depoziti 1086 2086 3086 4086

           - na oro~eni depoziti primeni vo EVRA 1087 2087 3087 4087

              - so rok do 1 mesec 1088 2088 del od s/ka 72701, 72711 3088 4088

              - so rok nad 1 do 3 meseci 1089 2089 del od s/ka 72702, 72712 3089 4089

              - so rok nad 3 do 12 meseci 1091 2091 del od s/ka 72703, 72713 3091 4091

              - so rok nad 1 godina 1092 2092

del od s/ka 72704, 72705, 72706, 

72714, 72715, 72716 3092 4092

           - na oro~eni depoziti primeni vo SAD dolari 1093 2093 3093 4093

              - so rok do 1 mesec 1094 2094 del od s/ka 72701, 72711 3094 4094

              - so rok nad 1 do 3 meseci 1095 2095 del od s/ka 72702, 72712 3095 4095

              - so rok nad 3 do 12 meseci 1097 2097 del od s/ka 72703, 72713 3097 4097

              - so rok nad 1 godina 1098 2098

del od s/ka 72704, 72705, 72706, 

72714, 72715, 72716 3098 4098

Prose~na ponderirana 

(nominalna) kamatna 

stapka na site odobreni 

krediti/depoziti                       

(vo %, na godi{no nivo)

1 2 3 4

Novoodobreni/

novoprimeni 

krediti/depozi

ti (vo denari)

Smetkovodstvena sostojba 

          (vo denari)

Prose~na ponderirana 

(nominalna) kamatna 

stapka na novoodobreni 

krediti/depoziti                       

(vo %, na godi{no nivo)

 
 



 16 

 
УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ КС-1: ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 
ПОНДЕРИРАНИТЕ КАМАТНИ СТАПКИ НА ПРИМЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ И ДАДЕНИТЕ КРЕДИТИ 
 

 

5. KAMATNI STAPKI NA KREDITI - dopolnuvawe 1099 2099 3099 4099 
 5.1.  Kamatni stapki na negativni salda po tekovni smetki 1100 2100 3100 4100 
 5.1.1.  Kamatni stapki na negativni salda po tekovni smetki vo denari 1101 2101 3101 4101 
5.1.1.1   Kamatni stapki na negativni salda po tekovni smetki bez valutna klauzula 1102 2102 3102 4102 
       - na negativni salda po tekovni smetki na pretprijatija 1103 2103 50080 3103 4103 
       - na negativni salda po tekovni smetki na naselenie 1104 2104 507050, 507150 3104 4104 
5.1.1.2.   Kamatni stapki na negativni salda po tekovni smetki so valutna klauzula 1105 2105 3105 4105 
       - na negativni salda po tekovni smetki na pretprijatija 1106 2106 52080 3106 4106 
       - na negativni salda po tekovni smetki na naselenie 1107 2107 527050, 527150 3107 4107 
 5.1.2.  Kamatni stapki na negativni salda po tekovni smetki vo stranska valuta 1108 2108 3108 4108 
       - na negativni salda po tekovni smetki na pretprijatija 1109 2109 3109 4109 
             - odobreni vo evra 1110 2110 del od s/ka 51080 3110 4110 
             - odobrenivo SAD-dolari 1111 2111 del od s/ka 51080 3111 4111 
       - na negativni salda po tekovni smetki na naselenie 1112 2112 3112 4112 
             - odobreni vo evra 1113 2113 del od s/ka 517050, 517150 3113 4113 
             - odobrenivo SAD-dolari 1114 2114 del od s/ka 517050, 517150 3114 4114 
  5.2. Kamatni stapki na kreditni karti~ki  1115 2115 3115 4115 
  5.2.1. Kamatni stapki na kreditni karti~ki  vo denari 1116 2116 3116 4116 
 5.2.1.1  Kamatni stapki na kreditni karti~ki  bez valutna klauzula 1117 2117 3117 4117 
       - na kratkoro~ni  kreditni karti~ki na naselenie 1118 2118 507140, 507141, 507142 3118 4118 
       - na dolgoro~ni kreditni karti~ki na naselenie 1119 2119 507143, 507144, 507145 3119 4119 
   5.2.1.2.Kamatni stapki na kreditni karti~ki so valutna klauzula 1120 2120 3120 4120 
       - na kratkoro~ni  kreditni karti~ki na naselenie 1121 2121 527140, 527141, 527142 3121 4121 
       - na dolgoro~ni kreditni karti~ki na naselenie 1122 2122 527143, 527144, 527145 3122 4122 
  5.2.2. Kamatni stapki na kreditni karti~ki  vo stranska valuta 1123 2123 3123 4123 
       - na kratkoro~ni  kreditni karti~ki na naselenie 1124 2124 517140, 517141,  517142 3124 4124 
       - na dolgoro~ni kreditni karti~ki na naselenie 1125 2125 517143, 517144, 517145 3125 4125 
6. KAMATNI STAPKI NA DEPOZITI - dopolnuvawe 1126 2126 3126 4126 
 6.1.  Kamatni stapki na tekovni smetki vo denari 1127 2127 3127 4127 
      -Kamatni stapki na tekovni smetki  vo denari na pretprijatija 1128 2128 8000, 8001 3128 4128 
    -Kamatni stapki na tekovni smetki  vo denari na naselenie 1129 2129 8070, 8071 3129 4129 

Novoodobreni/ 
novoprimeni  

krediti/depozi 
ti (vo denari) 

Smetkovodstvena sostojba  
          (vo denari) 

Prose~na ponderirana  
(nominalna) kamatna  

stapka na novoodobreni  
krediti/depoziti                        

(vo %, na godi{no nivo) 

Prose~na ponderirana  
(nominalna) kamatna  

stapka na site odobreni  
krediti/depoziti                        

(vo %, na godi{no nivo) 

1 2 3 4 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


