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              Детали за  документот 
Име на документот Одлука за надоместоци (тарифи) за услугите кои ги врши Шпаркасе Лизинг 

Доо Скопје 

Автор/и Шпаркасе Лизинг Доо Скопје 

Сопственик на 
документот/ОЕ 

Шпаркасе Лизинг Доо Скопје 

 

 
Краток преглед на 
документот 

Одлуката за надоместоци (тарифи) за услугите кои ги врши Шпаркасе 

Лизинг Доо Скопје ги определува услугите кои ги врши Шпаркасе Лизинг, 

како и минималните и максималните нивоа на надомести (тарифи) со кои 

ќе бидат задолжени корисниците на финансиски и оперативен лизинг за 

тие услуги  

Верзија  
 
2.5 

Статус на верзијата Конечен документ 

Датум на верзијата 16.01.2023 г. 

Ниво на одлучување Управен Одбор на Шпаркасе Лизинг Доо Скопје 

Област на примена 
 
Шпаркасе Лизинг ДOO Скопје 

Објавување  ☒Јавен ☐ Само за интерна 

употреба 

☐ Доверлив/ Ограничен 

 Валидност /Следен датум 
на ревизија На барање/ по потреба 

 

Историја Промени 
Датум на 

одобрување 
Одобрен од 

Верзија 1.0 Првична верзија на документот 05.11.2015 Управен одбор 

Верзија  1.1. Ажурирана верзија на документот         04.04.2016                Управен одбор 

Верзија  2.0. Ажурирана верзија на документот         18.04.2017                Управен одбор 

Верзија  2.1. Ажурирана верзија на документот         29.06.2018                Управен одбор 

Верзија  2.2. Ажурирана верзија на документот         14.01.2019                Управен одбор 

Верзија  2.3. Ажурирана верзија на документот         03.03.2020                Управен одбор 

Верзија  2.4. Ажурирана верзија на документот         26.05.2020                Управен одбор 

 

Одобрувања  

Потребно ниво на одобрување Управен одбор 

Датум на стапување во сила 

 
16.01.2023 г. 
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Управниот одбор/Извршниот директор на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје има овластување да 

врши измени и дополнувања на Одлуката за надоместоци (тарифи) за услугите кои ги врши 

ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје, односно измените на постојните и воведување на нови 

надоместоци, вклучувајќи ги и измените и дополнувања од времен карактер, во зависност од 

конкретните потреби на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје. 

Вршењето отстапки од Одлуката за надоместоци (тарифи) за услугите кои ги врши ШПАРКАСЕ 

ЛИЗИНГ ДОО Скопје е во надлежност на Управниот одбор/Извршниот директор.  

Сите трошоци, посебни надоместоци и издатоци кои се изразени во ЕУР се пресметуваат според 

продажниот курс на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје на денот на издавањето на фактурата 

и се зголемуваат за данок на додадена вредност.  

Надоместоците и останатите трошоци се наплаќаат однапред или во моментот на извршување на 

услугата, а стварните трошоци се пресметуваат во моментот на настанување или добивање 

сознание за трошокот. 

Оваа Одлука е составен дел на Општите услови на договорите за финансиски и оперативен 

лизинг. 

Толкувањето на одредбите на оваа Одлука е во надлежност на телата на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ 

ДОО Скопје. 
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ТАРИФНИК ЗА УСЛУГИ КОИ ГИ ВРШИ ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО СКОПЈЕ 

1.Опомени (правни лица, доцнење во подмирувањето 
на договорените обврски, присилна наплата, 
непотполна документација и сл.,) 

 
Износ 

 
 
 

1.1 Прва опомена ЕУР 5,00 

1.2 Втора опомена ЕУР 15,00  

1.3 Трета опомена ЕУР 25,00 

1.4 Опомена пред раскинување на договорот ЕУР 35,00 

2. Вклучување во судски, царински и други постапки  

2.1 Вклучување на Давателот на лизинг, како и одговорните 
или ополномоштените лица на Давателот на лизинг во 
судски, царински и други постапки врзано за прекршоци кои 
ги направил Корисникот на лизинг, односно за сите 
прекршоци кои се поврзани било за договорниот однос 
помеѓу Давателот и Корисникот на лизинг, било за 
предметот на лизинг, како и за сите други активности 
поврзани со учеството во тие постапки 

Стварниот трошок зголемен за     
ЕУР 150,00 + ДДВ  

2.2 Процена на вредност на лизинг објект (користен) 
- Патнички возила 
- Комерцијални возила (комбиња) 
- Тешки товарни возила (камиони, влекачи, приколки...) 
- Градежна механизација 
- Опрема 

 
ЕУР 50,00 + ДДВ 
ЕУР 60,00 + ДДВ 
ЕУР 75,00 + ДДВ 

ЕУР 100,00 + ДДВ 
ЕУР 150,00 + ДДВ 

3. Промени за време на траење на договорот 
 

 

3.1 Промени на договорот за лизинг  

3.1.1 Промена на Договорот за лизинг на барање на 
Корисникот на лизинг (на пр. промена на инструментот на 
обезбедување, промена на жирант, статусна промена на 
Корисникот на лизинг и/или Жирантот, склучување 
спогодба за поднаем и сл.) 

ЕУР 50,00 + ДДВ 
 

3.1.2 Промена на корисникот на лизинг (преотстапување на 
договорот), се пресметува еднократно како надомест за 
обработка на Договорот на новиот Корисник на лизинг; % 
од преостанатата вредност на Договорот 

2% од главницата која се пренесува,   
мин. ЕУР 75,00 + ДДВ 

3.1.3 Репрограми на договорот за лизинг на барање на 
Корисникот на лизинг, како што се промена на договорната 
валута, промена на времетраење на договорот, промена на 
договорната вредност на Предметот на лизинг по истекот 
на договорот и сл. 

2% од отворена главница,            
мин. ЕУР 100,00 + ДДВ 

3.1.4 Надомест за спогодбено предвремено раскинување 
на Договорот на барање на Корисникот на лизинг 
 

% од преостанатата вредност на 
договорот 

3.1.4.1 За предмети на лизинг кои не биле финансирани по 
пат на акција 

1% од преостанатата вредност на 
договорот за физички лица за 

финансиски лизинг 
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До 4% од преостанатата вредност 
на договорот за правни лица за 

финасиски лизинг, но не помалку од 
ЕУР 50,00 + ДДВ  

До 20% од преостанатата вредност 
на договорот за оперативен лизинг 

3.1.4.2 За предмети на лизинг кои биле финансирани по пат 
на акција 

1% од преостанатата вредност на 
договорот за физички лица за 

финансиски лизинг  

До 4% од преостанатата вредност 
на договорот за правни лица за 

финасиски лизинг, не помалку од   
ЕУР 75,00 + ДДВ 

До 20% од преостанатата вредност 
на договорот за оперативен лизинг 

3.1.5 Откажување на Корисникот на лизинг од било какви 
активности започнати на негово барање 
 

1%, мин. 20 ЕУР + ДДВ 

3.1.6 Информативна пресметка за вредноста на договорот 
за лизинг 
 

ЕУР 5,00 + ДДВ 

3.2 Останати услуги 
 

 

3.2.1 Услуга за осигурување, регистрирање на возило, 
технички преглед (не се пресметува доколку Корисникот на 
лизинг самостојно го заврши наведеното) 
 

Трошокот зголемен за ЕУР 50,00  + 
ДДВ, доколку услугата ја врши 

вработен на ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ 
ДОО Скопје 

3.2.2 Префактурирање на финансиски обврски корисникот 
на лизинг (долг по основ на осигурување, патарини, казни 
за паркирање и останати сообраќајни прекршоци, трошоци 
поврзани со документација/регистарски таблички поради 
губење на истите и сл.) 
 

Трошокот зголемен за                    
ЕУР 15,00 + ДДВ  

3.2.3 Издавање потврди или согласности на барање на 
Клиентот, а во врска со промени на предметот на лизинг 
 

ЕУР 15,00 + ДДВ 

3.2.4 Копирање на документација на барање на Клиентот 
 

ЕУР 25,00 + ДДВ 

3.2.5 Услуги од страна на Шпаркасе Лизинг Доо 
(организирање на вештачење, консултанстски              
услуги и сл.) 
 

Трошокот зголемен за                   
ЕУР 75,00 + ДДВ 

3.2.6 Трошок за одржување на договори за финансиски 
лизинг кои се доспеани 
 
 

ЕУР 50,00 + ДДВ за секој започнат 
нов месец по истек на 30 дена од 

денот на доспевањето 

3.2.7 Трошоци за регистрација ЕУР 25,40 + ДДВ 

3.2.8 Трошоци за пријавување во Централен регистар ЕУР 21,15 + ДДВ 

3.2.9 Трошок за бришење од Централен регистар ЕУР 13,55 + ДДВ 

3.2.10 Трошок при продажба на предмет во сопственост на 
Шпаркасе Лизинг Доо Скопје 
 
 

До ЕУР 1.000,00 + ДДВ 
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3.2.11 Издавање на полномошно за регистрација на 
моторцикл или возило (патничко, товарно, приклучно) 
 
 

За договори без доспеан долг -
бесплатно 

 

За договори со доспеан долг -       
5% од доспеаниот долг + ДДВ  

 

3.2.12 Издавање на втор клуч на реверс (максимално 7 
дена, освен со Одлука на Управен одбор) 
 

ЕУР 50,00 + ДДВ 

3.2.13 Одземање на предмет на лизнг поради доцнење со 
плаќање рати/закуп на корисникот или прекршување на 
Договор за лизинг/закуп  
 

Трошокот зголемен за                  
ЕУР 200,00 + ДДВ 

3.2.14 Изработка на Одлуки за задолжување за правни 
лица, полномошна за потпишување на други лица наместо 
управител, полномошна за потпишување на други лица 
наместо гарант и слично. 
 

10ЕУР + ДДВ по документ 

3.2.15 Трошок за изработување на пресметка за 
предвремен откуп на договор за лизинг 
 

5 ЕУР + ДДВ  

4. Обработка на барање за лизинг 
 

 

4.1 Обработка на барање за лизинг До 3% еднократно од бруто 
фактурираниот износ на предметот 

на финансирање 

 


