
КАЗНЕНА   КАМАТА 

Казнената камата во периодот 01.01.-30.06.2021 е 1,50% 

На 24 декември 2020 година Народната банка на РС Македонија донесе Одлука со број  

02-31368/1 со која Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената 

камата, за периодот од 1 јануари 2021 година до 30 јуни 2021 година, изнесува 1,50%. 

Стапката на казнена камата, согласно член 266-а од Законот за облигационите односи 

(„Сл. Весник на РМ“ бр. 18/01...123/13) се определува за секое полугодие и тоа во висина 

на каматната стапка од основниот инструмент од операциите на отворен пазар на 

Народната банка на Република Северна Македонија (референтна стапка), што важела на 

последниот ден од полугодието што му претходело на тековното полугодие, зголемена за 

десет процентни поени во трговските договори и договорите меѓу трговци и лица на 

јавното право, односно зголемена за осум процентни поени во договорите во кои барем 

едното лице не е трговец (законска казнена камата). 

Во трговските договори и договорите меѓу трговци и лица на јавното право може да се 

договори и повисока стапка од стапката на законската казнена камата што важела на 

денот на склучување на договорот (договорна казнена камата), но најмногу до 50 

проценти повисока од утврдената законска казнена камата. 

Согласно Член 266-б, став (2) од Законот за облигационите односи, кога „паричната 

обврска е изразена или определена во странска валута, стапката на казнената камата се 

определува за секое полугодие, и тоа во висина на едномесечната стапка на ЕУРИБОР 

за евра што важела на последниот ден од полугодието што му претходело на тековното 

полугодие, зголемена за 10 процентни поени во трговските договори и договорите меѓу 

трговци и лица на јавното право, односно зголемена за 8 процентни поени во договорите 

во кои барем едното лице не  трговец (Законска казнена камата). 

Согласно објавената одлука и законските одредби, во периодот од 01 јануари до 30 

јуни 2021 година ќе се применуваат следните стапки: 

Основ Обврската е изразена во 

денари 

Договорниот однос е меѓу правни лица  11,50% (10%+1,50%) 

Договорниот однос е меѓу лица од кои барем 
едното не е правно лице  

9,50%   (8%+1,50%) 

 

За обврски изразени во странска валута, ЕУРИБОР Стапката која се применува е -0,554% 

Основ Обврската е изразена во 

странска валута 

Договорниот однос е меѓу правни лица  9,446% (10%-0,554%) 

Договорниот однос е меѓу лица од кои барем 
едното не е правно лице  

7,446%   (8%-0,554%) 

 


