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а)
-

Вид на услуга
2
РАБОТИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Купопродажба на хартии од вредност
Во име и за сметка на други лица
акции (за остварен кумулативен промет)
до 2.000.000,00 ден.

За трансакции кои се реализирани за клиенти кои во минатиот период имаат
остварен промет помеѓу 2.000.001,00 - 6.000.000,00 ден.
За трансакции кои се реализирани за клиенти кои во минатиот период имаат
остварен промет помеѓу 6.000.001,00 - 12.000.000,00 ден.
За трансакции кои се реализирани за клиенти кои во минатиот период имаат
остварен промет помеѓу 12.000.001,00 - 18.000.000,00 ден.
За трансакции кои се реализирани за клиенти кои во минатиот период имаат
остварен промет повеќе од 18.000.000,00 ден.
за брокерски друштва, банки, друштва за управување со пензиски фондови и за
друштва за управување со инвестициони фондови (независно од
реализираниот промет во минатиот период)
за поедина трансакција чија вредност е помеѓу 400.000.000,00 и 500.000.000,00
ден.
за поедина трансакција чија вредност е над 500.000.001,00 ден.
б) Обврзници издадени од Државата
до 2.000.000,00 ден.
за трансакции кои се реализирани за клиенти кои во минатиот период имаат
остварен промет помеѓу 2.000.001,00 - 6.000.000,00 ден.
за трансакции кои се реализирани за клиенти кои во минатиот период имаат
остварен промет помеѓу 6.000.001,00 - 12.000.000,00 ден
за трансакции кои се реализирани за клиенти кои во минатиот период имаат
остварен промет помеѓу 12.000.001,00 - 18.000.000,00 ден.
за трансакции кои се реализирани за клиенти кои во минатиот период имаат
остварен промет повеќе од 18.000.000,00 ден.
за брокерски друштва, банки, друштва за управување со пензиски фондови и за
друштва за управување со инвестициони фондови (независно од
реализираниот промет во минатиот период)
за поединечна трансакција чија вредност е помеѓу 400.000.000,00 и
500.000.000,00 ден.
за поединечна трансакција чија вредност е над 500.000.001,00 ден.
в) блок трансакции
до 10.000.000,00 ден.
10.000.001,00 - 20.000.000,00 ден.
20.000.001,00 - 200.000.000,00 ден.
200.000.001,00 - 300.000.000,00 ден.
300.000.001,00 - 400.000.000,00 ден.
400.000.001,00 - 500.000.000,00 ден.
над 500.000.001,00 ден.
(Доколку купувањето и продавањето се врши преку Комерцијална банка АД
Скопје, за трансакција над 500.000.001,00 денари се наплатува провизија од
0,08% и за купувачот и за продавачот)
за брокерски друштва, банки, друштва за управување со пензиски фондови и за
друштва за управување со инвестициони фондови за промет до 200.000.000,00
денари
(Доколку купувањето и продавањето се врши преку Комерцијална банка АД
Скопје, за трансакција над 500.000.001,00 денари се наплатува провизија од
0,08% и за купувачот и за продавачот)
за тргување со хартии од вредност што ги продава Република Македонија,
органите на државната власт и Фондот на ПИОМ провизијата е иста како и кај
г)
купопродажбата на хартии од вредност во име и за сметка на други лица.
Провизијата не може да биде помала од 2500,00 денари
д) со посредство на странска брокерска куќа
1.2. Во свое име, а за сметка на други лица
-

а)

државни записи и државни обврзници

б)

државни записи и државни обврзници за друштва за управување со пензиски
фондови

в)

целосно одбиена понуда за купување на државни записи и државни обврзници

Висина на надоместокот
ДДВ( 18% од колона
За Банката
3)
3
4

0,75% мин. 150,00 ден. по
трансакција
0,45%
0,40%
0,35%
0,30%
0,30%
0,20%
0,10%
0,75%
0,45%
0,40%
0,35%
0,30%
0,30%
0,20%
0,10%
35.000,00 ден.
0,35%
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%

0,30%

По договор
0,12% од номиналната
вредност, мин. 300,00 ден.
0,08% од номиналната
вредност, мин. 300,00 ден.
300,00 ден.

2
а)
б)

3

а)

б)

в)

4
5

6

7

а)

б)

в)

8

Покровителски услуги за котација на хартии од вредност на
сегментот Официјален пазар согласно Правилата за котација на
Македонска берза АД Скопје
Подготовка на документација согласно Правилата за котација на Македонска
берза АД Скопје
Услуги при исполнување на обврската на котираното друштво кон Македонска
берза

По договор ( но не помалку
од 15.000,00 денари)
По договор ( но не помалку
од 2.000,00 денари на
месечно ниво)

Вршење на трансакции и активности за сметка на издавачот на
хартиите од вредност/продавачот на сопствени хартии од вредност
потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност без/со
задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност
Вршење на активности за сметка на издавачот на хартиите од вредност /
продавачот на сопствени хартии од вредност потребни за успешна јавна
понуда на хартии од вредност без задолжителен откуп на непродадените
хартии од вредност (Подготовка на документација која се доставува до
Комисијата за хартии од вредност на РМ)
Вршење на активности за сметка на издавачот на хартиите од вредност /
продавачот на сопствени хартии од вредност потребни за успешна јавна
понуда на хартии од вредност со задолжителен откуп на непродадените хартии
од вредност (Подготовка на документација која се доставува до Комисијата за
хартии од вредност на РМ)
Вршење на трансакции за сметка на издавачот на хартиите од вредност /
продавачот на сопствени хартии од вредност потребни за успешна јавна
понуда на хартии од вредност без/со задолжителен откуп на непродадените
хартии од вредност
Трансакција по основ на купопродажба на хартии од вредност во
Република Македонија преку старателска сметка на нерезидент
Старателски работи со хартии од вредност за нерезиденти
(Задолжувањето на клиентот е на месечно ниво во ЕУР на последниот
ден од месецот по среден курс нa НБРМ)
Вршење на услуги на депозитарна банка/Банка чувар на имот за
инвестиски/пензиски фондови и други резиденти (Задолжувањето на
клиентите е на месечно ниво на последен ден од месецот)
Извршување на трансакции и активности за сметка на трети лица
потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со
Законот за преземање на акционерски друштва
Извршување на активности за сметка на трети лица потребни за преземање на
едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање на
акционерски друштва (Подготовка на документација која се доставува до
Комисијата за хартии од вредност на РМ)
Извршување на трансакции за сметка на трети лица потребни за преземање на
едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање на
акционерски друштва
Извршување на активности за сметка на трети лица потребни за преземање на
едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање на
акционерски друштва (Подготовка на документација која се доставува до
Комисијата за заштита на конкуренција )
Вршење на активности за управување со портфолио на хартии од
вредност за клиент

а)

Влезна провизија

б)

Управувачка провизија

в)

Надоместок за успешност

г)

Излезна провизија

По договор

По договор

По договор

По договор

По договор

По договор

2% од уплатените средства
1,5% - 3% (во зависност од
избраниот модел)
15% - 25% (во зависност од
избраниот модел)
5% од вредноста на
портфолиото, во случај на
предвремено раскинување на
договорот (важи за сите
модели)

18% од износот на
надоместокот
18% од износот на
надоместокот
18% од износот на
надоместокот
18% од износот на
надоместокот

9

Инвестициско советување

10

Дополнителни услуги

а)

при посредување во склучување на блок трансакции

б)
в)
г)

д)

ангажирање при тргување со хартии од вредност што ги продава Република
Македонија, органите на државната власт
нетрговски пренос на хартии од вредност од една на друга сметка
Утврдување на бонитет (категорија) на домашна/странска банка или фирма по
барање на домашна фирма, странска фирма или странска банка

Дистрибуција на БЕСТ ДИРЕКТ

По договор

18% од износот на
надоместокот

По договор со учесниците во
блок трансакцијата
2.500,00 ден.
100,00 ден. од сметка
од 6.000,00 до 10.000,00 ден.
Ниво 1 - месечен надоместок
350 денари

18% од износот на
надоместокот

18% од износот на
надоместокот

Ниво 2 - месечен надоместок
200 денари
Исклучок од надоместокот утврден во Глава III, точка 10, потточка д) е дозволен по претходна согласност и Одлука донесена од страна на
Управниот одбор на Банката.
ѓ)

Објави во дневен весник / Службен весник на РМ согласно Закон, лекторирање во висина
и превод, дистрибуција, поштенски трошоци и нотарски трошоци
трошоци

на

реалните

18% од износот на
надоместокот

