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Lloji i shërbimit
2
PUNA ME LETRAT ME VLERË
Shitblerja e letrave me vlerë
Në emër dhe për llogarinë e personave tjerë
aksione (për qarkullimin e realizuar kumulativ)
deri në 2.000.000,00 den.

Për transaksionet që janë realizuar për klientët të cilët në periudhën e kaluar kanë
realizuar qarkullim mes 2.000.001,00 - 6.000.000,00 den.
Për transaksionet që janë realizuar për klientët të cilët në periudhën e kaluar kanë
realizuar qarkullim mes 6.000.001,00 - 12.000.000,00 den.
Për transaksionet që janë realizuar për klientët të cilët në periudhën e kaluar kanë
realizuar qarkullim mes 12.000.001,00 - 18.000.000,00 den.
Për transaksionet që janë realizuar për klientët të cilët në periudhën e kaluar kanë
realizuar qarkullim mbi 18.000.000,00 den.
për shoqëritë e brokerimit, bankat, shoqëritë për menaxhimin me fondet e
pensioneve dhe për shoqëritë për menaxhimin me fondet e investimeve
(pavarësisht nga qarkullimi i realizuar në periudhën e kaluar)
për transaksion individual vlera e së cilës është mes 400.000.000,00 dhe
500.000.000,00 den.
për transaksion individual vlera e së cilës është mbi 500.000.001,00 den.
b) Obligacione të lëshuara nga Shteti
deri në 2.000.000,00 den.
për transaksionet që janë realizuar për klientët të cilët në periudhën e kaluar kanë
realizuar qarkullim mes2.000.001,00 - 6.000.000,00 den.
Për transaksionet që janë realizuar për klientët të cilët në periudhën e kaluar kanë
realizuar qarkullim mes 6.000.001,00 - 12.000.000,00 den.
Për transaksionet që janë realizuar për klientët të cilët në periudhën e kaluar kanë
realizuar qarkullim mes 12.000.001,00 - 18.000.000,00 den.
Për transaksionet që janë realizuar për klientët të cilët në periudhën e kaluar kanë
realizuar qarkullim mbi 18.000.000,00 den.
për shoqëritë e brokerimit, bankat, shoqëritë për menaxhimin me fondet e
pensioneve dhe për shoqëritë për menaxhimin me fondet e investimeve
(pavarësisht nga qarkullimi i realizuar në periudhën e kaluar)
për transaksion individual vlera e së cilës është mes 400.000.000,00 dhe
500.000.000,00 den.
për transaksion individual vlera e së cilës është mbi 500.000.001,00 den.
c) bllok transaksione
deri në 10.000.000,00 den.
10.000.001,00 - 20.000.000,00 den.
20.000.001,00 - 200.000.000,00 den.
200.000.001,00 - 300.000.000,00 den.
300.000.001,00 - 400.000.000,00 den.
400.000.001,00 - 500.000.000,00 den.
mbi 500.000.001,00 den.
(Nëse blerja dhe shitja bëhet përmes Komercijalna Banka AD Skopje, për
transaksionin mbi 500.000.001,00 denarë paguhet provizion prej 0,08% edhe për
blerësin edhe për shitësin)
për shoqëritë e brokerimit, bankat, shoqëritë për menaxhimin me fondet e
pensioneve dhe për shoqëritë për menaxhimin me fondet e investimeve për
qarkullim deri në 200.000.000,00 denarë
(Nëse blerja dhe shitja bëhet përmes Komercijalna Banka AD Skopje, për
transaksionin mbi 500.000.001,00 denarë paguhet provizion prej 0,08% edhe për
blerësin edhe për shitësin)
për tregtimin me letrat me vlerë që i shet Republika e Maqedonisë, autoritetet
shtetërore dhe Fondi për SPIM, provizioni është i njëjtë sikurse për shitblerjen e
ç)
letrave me vlerë në emër dhe për llogari të personave të tjerë. Provizioni nuk mund
të jetë më i vogël se 2500,00 denarë
d) me ndërmjetësim të shtëpisë së brokerimit nga jashtë
1.2. Në emrin tim, dhe në llogari në personave të tjerë
-

а)
b)
c)

bono shtetërore dhe obligacione shtetërore
bono shtetërore dhe obligacione shtetërore për shoqëritë për menaxhim me fondet
pensionale
ofertë tërësisht e refuzuar për blerje të bonove shtetërore dhe obligacioneve
shtetërore

Lartësia e kompensimit
TVSH(18% e kolonës
3)
3
4

Për Bankën

0,75% min. 150,00 den. Për
transaksion
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 den.
0,35%
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%

0,30%

Sipas marrëveshjes
0,12% të vlerës nominale, min.
300,00 den.
0,08% të vlerës nominale, min.
300,00 den.
300,00 den.
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Shërbime sponsoruese për kotizim të letrave me vlerë në segmentin Tregu
Zyrtar në përputhje me Rregullat për kotizim të Bursës së Maqedonisë AD
Skopje

а)

Përgatitja e dokumentacionit në përputhje me Rregullat për kotizim të Bursës së
Maqedonisë AD Skopje

Sipas marrëveshjes (por jo më
pak se 15.000,00 denarë)

Shërbime gjatë plotësimit të detyrimit të shoqërisë së kotizimit drejt Bursës së
Maqedonisë

Sipas marrëveshjes (por jo më
pak se 2.000,00 denarë në
nivel mujor)

b)

3

Kryerja e transaksioneve dhe aktiviteteve për llogarinë e emetuesit të letrave
me vlerë/shitësit të letrave personale me vlerë të nevojshme për ofertë të
suksesshme publike të letrave me vlerë pa blerje të detyrueshme të letrave të
pashitura me vlerë

а)

Kryerja e aktiviteteve për llogarinë e emetuesit të letrave me vlerë/shitësit të letrave
personale me vlerë të nevojshme për ofertë të suksesshme publike të letrave me
vlerë pa blerje të detyrueshme të letrave të pashitura me vlerë (Përgatitja e
dokumentacionit që dorëzohet tek Komisioni i letrave me vlerë të RM)

Sipas marrëveshjes

b)

Kryerja e aktiviteteve për llogarinë e emetuesit të letrave me vlerë/shitësit të letrave
personale me vlerë të nevojshme për ofertë të suksesshme publike të letrave me
vlerë me blerje të detyrueshme të letrave të pashitura me vlerë (Përgatitja e
dokumentacionit që dorëzohet tek Komisioni i letrave me vlerë të RM)

Sipas marrëveshjes

c)
4
5

6

7

Kryerja e aktiviteteve për llogarinë e emetuesit të letrave me vlerë/shitësit të letrave
personale me vlerë të nevojshme për ofertë të suksesshme publike të letrave me
vlerë pa/me blerje të detyrueshme të letrave të pashitura me vlerë
Transaksion i bazuar në shitblerjen e letrave me vlerë në Republikën e
Maqedonisë nëpërmjet llogarisë për kujdestari të jorezidentit
Punë kujdestarie me letrat me vlerë për jorezidentët (Klienti paguan borxhin
në nivel mujor në EUR në ditën e fundit të muajit sipas kursit të mesëm të
BPRM)
Kryerja e shërbimeve në bankën depozituese/Banka ruajtëse e pronësisë për
fondet investuese/pensionale dhe rezidentët tjerë (Klientët paguajnë borxhin
në nivel mujor në ditën e fundit të muajit)
Kryerja e transaksioneve dhe aktiviteteve për llogarinë e palëve të treta të
nevojshme për marrjen e një shoqërie aksionare në përputhje me Ligjin për
marrjen e shoqërive aksionare

Sipas marrëveshjes

а)

Realizimi i aktiviteteve për llogarinë e palëve të treta të nevojshme për marrjen e një
shoqërie aksionare në përputhje me Ligjin për marrjen e shoqërive aksionare
(Përgatitja e dokumentacionit që dorëzohet tek Komisioni i letrave me vlerë të RM)

Sipas marrëveshjes

б)

Kryerja e transaksioneve për llogarinë e palëve të treta të nevojshme për marrjen e
një shoqërie aksionare në përputhje me Ligjin për marrjen e shoqërive aksionare

Sipas marrëveshjes

в)

8

Realizimi i aktiviteteve për llogarinë e palëve të treta të nevojshme për marrjen e një
shoqërie aksionare në përputhje me Ligjin për marrjen e shoqërive aksionare
(Përgatitja e dokumentacionit që dorëzohet tek Komisioni për mbrojtjen e
konkurrencës)
Kryerja e aktiviteteve për menaxhimin e portfolios së letrave me vlerë për
klientin

а)

Provizioni hyrës

b)

Provizioni i menaxhimit

c)

Kompensimi për suksesshmëri

ç)

Provizioni dalës

Për Bankën

2% nga mjetet e paguara
1,5% - 3% (në varësi të modelit
të zgjedhur)
15% - 25% (në varësi të
modelit të zgjedhur)
5% e vlerës së portofolit, në
rast të ndërprerjes së
parakohshme të kontratës (e
vlefshme për të gjitha modelet)

18% e shumës së
kompensimit
18% e shumës së
kompensimit
18% e shumës së
kompensimit
18% e shumës së
kompensimit

9

Këshillim për investimet

10

Shërbime plotësuese

а)

për ndërmetësim gjatë kryerjes së bllok transaksioneve

b)
c)

angazhimi në tregtinë me letrat me vlerë të shitura nga Republika e Maqedonisë,
autoritetet shtetërore
transferimi jo-tregtar i letrave me vlerë nga një llogari në një llogari tjetër
Përcaktimi i aftësisë paguese (kategorisë) të një banke vendase/të huaj ose një
firme me kërkesë të një firme vendase, firme të huaj ose banke të huaj

Sipas marrëveshjes

18% e shumës së
kompensimit

Sipas marrëveshjes me
pjesëmarrësit në bllok
transaksionin
2.500,00 den.

100,00 den. për llogari
prej 6.000,00 deri 10.000,00
18% e shumës së
den.
kompensimit
Niveli 1 - kompensim mujor
18% e shumës së
350 denarë
d) Distribuimi i BEST DIREKT
kompensimit
Niveli 2 - kompensim mujor
200 denarë
Përjashtim nga tarifa e përcaktuar në Kapitullin III, pika 10, nën-pika d) lejohet me pëlqim paraprak dhe Vendim të marrë nga Bordi drejtues i
Bankës.
ç)

dh)

Shpallje në gazetën ditore / Gazetën zyrtare të RM në përputhje me Ligjin, lekturim
në lartësi të harxhimeve reale
dhe përkthim, distribuim, harxhime postale dhe harxhime noteriale

18% e shumës së
kompensimit

