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I  ДИНАРСКИ ПОСЛОВИ СА ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА 
 

Ред. бр. Врста услуге Висина накнаде, провизије и др. 

1. За обраду и реализацију захтева по кредитима и продужење рока за отплату кредита  

1.1. Кредити у динарима, у динарима са валутном 

клаузулом: 

- са роком доспећа до 12 месеци 

- са роком доспећа преко 12 месеци  

 

 

0,20% - 1,50% једнократно (мин. 4,000,00 дин.) 

0,30% - 1,50% једнократно (мин. 4.000,00 дин.) 

1.2. Кредити у динарима, у динарима са валутном 

клаузулом на бази депозита у 100%-тном износу 

кредита са роком орочења једнаким року враћања 

кредита : 

- са роком доспећа до 12 месеци 

- са роком доспећа преко 12 месеци 

 

 

 

 

0,10% - 1,00% једнократно (мин. 4,000,00 дин.) 

0,10% - 1,00% једнократно (мин. 4.000,00 дин 

1.3. За одобрење кредита за обезбеђивање динарских 

средстава за отварање акредитива (ДП-2), и за 

продужење тих кредита 

- са роком доспећа до 12 месеци 

- са роком доспећа преко 12 месеци 

 

 

 

0,30% - 1,50% једнократно (мин. 4,000,00 дин.) 

0,50% - 2,00% једнократно (мин. 4.000,00 дин.) 

1.4. Overdraft (дозвољено прекорачење на текућем 

рачуну) 

0,50%-1,50% једнократно 

1.5. Превремена отплата кредита нема накнаде 

2. Дугорочно кредитирање из средстава Apex зајма Европске инвестиционе банке (ЕIB)  

2.1. Обрада и реализација захтева без накнаде 

2.2. Превремена отплата кредита 3,00% једнократно, на износ превремене 

отплате 

2.3. Одустајање од кредита 0,50% једнократно, од одобреног износа 

кредита 

3. Дугорочно кредитирање из средстава Италијанске кредитне линије  

3.1 Обрада и реализација захтева без накнаде 

3.2 Одустајање од кредита 0,50% од одобреног износа 

4. Међубанкарски кредити/позајмице 

4.1. За пуштање међубанкарских кредита/позајмица 

(динарских, динарских са валутном клаузулом и 

девизних)  

највише 0,10% једнократно на износ кредита, 

за кредите чији је рок отплате најдуже 30 дана 

највише 0,20% једнократно на износ кредита, 

за кредите чији је рок отплате преко 30 дана  

5. Кредити из средстава прибављених Уговором о комисиону или Уговором о наменски 

депонованим средствима 

5.1. За пуштање кредита у коришћење и продужење 

рока отплате кредита из средстава прибављених 

Уговором о комисиону или Уговором о наменски 

депонованим средствима 

У складу са уговором о комисиону, односно у 

складу са Уговором о наменски депоновним 

средствима.  

6. Издавање банкарских гаранција/писама о намерама за издавање гаранција по пословима у 

земљи и измена уговорених услова по издатим гаранцијама 

6.1. Плативе гаранције (гаранције за обезбеђење плаћања, царинске гаранције) 

6.1.1. Плативе гаранције: 

- провизија за обраду захтева 

- тромесечна накнада од дана издавања гаранције 

 

0,30% - 1,50%  једнократно (мин 4.000,00 дин.) 

0,30% - 1,20%  тромесечно (мин. 4.000,00 дин.) 

6.1.2. Плативе гаранције са првокласним обезбеђењем 

(депозит, државне гаранције и др.): 

- провизија за обраду захтева  

- тромесечна накнада од дана издавања гаранције 

 

 

0,25% - 1,00% једнократно (мин. 4.000,00 дин.) 

0,20%  - 0,50% тромесечно (мин. 4000,00 дин.) 

6.2. Чинидбене гаранције (гаранције за учешће на лицитацијама, повраћај аванса, добро извршење 

посла, квалитет извршених радова у гарантном року) 

6.2.1. Чинидбене гаранције: 

- провизија за обраду захтева 

- тромесечна накнада од дана издавања гаранције 

 

0,30% - 1,20%  једнократно (мин 4.000,00 дин.) 

0,25% - 0,90%  тромесечно (мин. 4.000,00 дин.) 

6.2.2. Чинидбене гаранције са првокласним обезбеђењем 

(депозит, државне гаранције и др.): 

- провизија за обраду захтева  

- тромесечна накнада од дана издавања гаранције 

 

 

0,25% - 0,60% једнократно (мин. 4.000,00 дин.) 

0,20%  - 0,50% тромесечно (мин. 4.000,00 дин.) 



 

    3 

 

6.3. Измена услова гаранције 

Дин 4.000,00 + провизија за обраду захтева 

(провизија за обраду захтева се обрачунава 

уколико се захтев разматра на Кредитном 

одбору) 

6.4. Рекламације и упити по гаранцијама Дин. 4.000,00 

6.5. Саветодавне услуге (припрема предлога текста 

гаранције, анализа комерцијалног уговора  и др.)  

Дин. 5.000,00 

- Свако започето тромесечје се рачуна као цело, изузев у случају да последња накнада за издавање 

динарских гаранција из тачака 6.1 и 6.2  доспева на наплату до 7 дана пре истека рока издате гаранције, 

када се иста не обрачунава. 

6.6 Обавезујућа Писма о намерама за издавање 

гаранција (плативе гаранције: гаранције за 

обезбеђење плаћања, царинске гаранције и 

чинидбене гаранције: гаранције за учешће на 

лицитацијама, гаранције за повраћај аванса, 

гаранције за добро извршење посла, гаранције за 

квалитет извршених радова у гарантном року, 

остале гаранције) 

0,10% једнократно на износ издатог 

обавезујућег писма о намери за издавање 

гаранције. 

Минимални износ који се наплаћује је 5.000,00 

дин., а максималан износ који се наплаћује је 

40.000,00 дин. 

 

6.7 Необавезујућа Писма о намерама за издавање 

гаранција (плативе гаранције: гаранције за 

обезбеђење плаћања, царинске гаранције и 

чинидбене гаранције: гаранције за учешће на 

лицитацијама, гаранције за повраћај аванса, 

гаранције за добро извршење посла, гаранције за 

квалитет извршених радова у гарантном року, 

остале гаранције) 

Дин 5.000,00 

 

7. Авалирање и акцептирање менице 

7.1. Авалиране и акцептиране менице  

 - провизија за обраду захтева  

- тромесечна накнада од дана 

авалирања/акцептирања 

 

 

0,30% - 1,50%  једнократно (мин 4.000,00 дин.) 

0,30% - 1,20%  тромесечно (мин. 4.000,00 дин.) 

7.2. Покривене авалиране и акцептиране менице - са 

првокласним обезбеђењем (депозит.) 

- провизија за обраду захтева  

- тромесечна накнада од дана 

авалирања/акцептирања 

 

 

0,30% - 1,00% једнократно (мин. 4.000,00 дин.) 

0,20%  - 0,50% тромесечно (мин. 4.000,00дин.) 

8. Факторинг послови (откуп потраживања) 

8.1. Уговор о факторингу у динарима и у динарима са 

валутном клаузулом – накнада за обраду захтева 

 

Од 0,1% до 0,5% на износ факторинг уговора  

8.2. 

 

Захтев за откуп фактура (потраживања) у току 

важења уговора – факторинг провизија 

Од 0,4% до 1,00% на номинални износ 
потраживања из захтева 

9. Пријем у депозит средстава за оснивање привредних друштава (оснивачки улог) 

9.1. Пријем у депозит средстава за оснивање 

привредних друштава и издавање потврде о 

положеном оснивачком улогу 

1.000,00 дин. једнократно  

10. Друге услуге 

10.1. Накнада за повлачење Извештаја из Кредитног 

бироа 

Према Тарифи Удружења банака Србије 

10.2. Накнада за повлачење налога из принудне наплате Према стварним трошковима НБС 

10.3. Издавање изјава и потврда на захтев клијената   Дин. 1.000,00  

10.4. Решавање приговора Клијената Без накнаде 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    4 

 

 
II  ОПШТИ ПОСЛОВИ СА ПРАВНИМ ЛИЦИМА  
 

Ред. бр. Врста услуге Висина накнаде, провизије и др. 

1. Накнада за откуп тендерске документације за набавку основних средстава и нематеријалних 

основних средстава информатике и телекомуникација које се набављају јавним оглашавањем 

1.1. За набавку чија је вредност већа од 100.000,00 динара 

и мања од 1.500.000,00 динара 

3.000,00 динара 

1.2. За набавку чија је вредност већа од 1.500.000,00 дин.  6.000,00 динара 

 

III  ДЕВИЗНИ ПОСЛОВИ СА ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА 
 

Ред. бр. Врста услуге Висина накнаде, провизије и др. 

1. ПЛАТНИ ПРОМЕТ СА ИНОСТРАНСТВОМ 

1.1. Ностро дознаке 
1.1.1. Плаћање дознаком са девизног рачуна домаћег правног 

лица 

0,16%   

мин. Дин. 2.500,00, мак. Дин. 45.000,00 

1.1.2 Плаћање дознаком – из девизних средстава купљених код 

Банке за потребе плаћања у иностранству 

 

1.1.2.1 Дознака до ЕУР 20.000,00 0,24% мин.дин.2.500,00 курс се уговора 

1.1.2.2 Дознака преко ЕУР 20.000,00 Без накнаде, курс се уговара 

1.1.3 Плаћање из девизних средстава купљених код Банке за 

потребе измирења обавеза по девизним кредитима и 

акредитивима 

 

1.1.3.1 До ЕУР 20.000,00 0,24% мин.дин.2.500,00 курс се уговора 

1.1.3.2 Преко ЕУР 20.000,00 Без накнаде, курс се уговара 

1.1.4. Накнада за истрагу и измену инструкција и сторнирање 

дознака 

3.000,00 дин + стварни трошкови ино 

банке 

1.1.5. Плаћање по основу повраћаја гарантног депозита Дин. 4.000,00 

1.2. Лоро дознаке  
1.2.1. Домаћа правна лица Без накнаде 

1.2.2. Страна правна лица Без накнаде 

1.2.3. Девизне пензије из иностранства Без накнаде 

1.2.4. Приливи са КиМ Без накнаде 

1.3. Преноси са девизног рачуна правног лица на његов 

рачун у другој домаћој банци 

0,20% 

 мин. Дин 3.000,00, мак. Дин. 45.000,00 

1.4. Условне дознаке 0,80%, мин. Дин.2.500,00 

1.5. Документарна наплата (ИНКАСО ПОСЛОВИ) 

1.5.1. Слање докумената на инкасо 
0,15% 

 мин. Дин.  4.000,00, мак. Дин. 50.000,00 

1.5.2. Авизо лоро инкаса 
0,15%  

мин. Дин.  4.000,00, мак. Дин. 50.000,00 

1.5.3. Уручење докумената без плаћања Дин. 4.000,00      

1.5.4. Прибављање акцепта  0,15%, мин. Дин. 4.000,00 

1.5.5. Измена по инкасу  Дин. 4.000,00      

1.5.6. 
Наплата са протестом менице 0,30% од износа менице + трош. 

протеста, мин. Дин. 4.000,00 

1.5.7. 
Наплата иностраних чекова за правна лица 0,15% + стварни трош. ино банке, 

 мин. Дин 4.000,00  

1.5.8. 
Провизија руковања пошиљком (транспортни документ 

насловљен на банку) 

0,08%, мин. Дин. 4.000,00  

1.6. Документарни акредитиви 
1.6.1. Увозни (ностро) акредитиви 

1.6.1.1. Отварање акредитива са обезбеђеним девизним покрићем 

(свака три месеца унапред) 

0,24% тромесечно, мин. Дин. 5.000,00 

1.6.1.2. Отварање акредитива са одложеним полагањем покрића 

(свака три месеца унапред) 

0,48% тромесечно, мин. Дин. 5.000,00 

1.6.1.3. Повећање акредитива тачка 1.6.1.1. и 1.6.1.2. 

1.6.1.4. Измена услова или сторно акредитива Дин 4.000,00 

1.6.1.5. Руковање документима 0,08%, мин. Дин. 6.000,00 
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1.6.1.6. Прибављање конфирмације 
У складу са Одлуком Кредитног одбора / 

Извршног одбора 

1.6.1.7. Плаћање по акредитиву Као у тачки 1.1.1.и 1.1.2.                 

1.6.1.8. Документа примљена са одступањима 70,00 ЕУР по сету докумената 

1.6.1.9. 
Провизија руковања пошиљком (транспортни документ 

насловљен на банку) 

0,08%, мин. Дин. 4.000,00 

1.6.1.10 Рекламација по ностро акредитивима Дин 4.000,00 

1.6.1.11 
Саветодавне услуге (припрема предлога текста 

акредитива, анализа комерцијалног уговора  и др.)  

.Дин. 5.000,00 

 

Свако започето тромесечје се рачуна као цело. У случајевима када се акредитив не искористи, 

из било ког разлога, делимично или у целости, наплаћена провизија се не враћа. Код акредитива 

са одложеним плаћањем, тромесечна провизија за отварање акредитива се обрачунава до 

доспећа плаћања, уколико је рок важности акредитива у међувремену истекао. 

1.6.2. Извозни (лоро) акредитиви 

1.6.2.1. Нотификација 
0,10% 

мин. Дин. 4.000,00, мак. Дин. 50.000,00 

1.6.2.2. Конфирмација У складу са Одлуком Кредитног одбора 

1.6.2.3. Повећање вредности акредитива  Као у тачки 1.6.2.1 + 4.000,00 дин.фиксно 

1.6.2.4. Измене услова или сторно акредитива Дин.4.000,00      

1.6.2.5. Преглед нацрта докумената Дин. 6.000,00      

1.6.2.6. Руковање документима 0,10% мин. Дин.  6.000,00 

1.6.2.7. Пренос акредитива на другог корисника 0,35%, мин. Дин. 6.000,00 

1.6.2.8. Прослеђивање акредитива на другу банку 
0,10% 

мин. Дин. 4.000,00, мак. Дин. 50.000,00 

1.6.2.9. Рекламација по лоро акредитивима Дин. 4.000,00  

1.6.2.10. 
Саветодавне услуге (припрема предлога текста 

акредитива, анализа комерцијалног уговора  и др.)  

Дин. 5.000,00 

1.7. Гаранције 

1.7.1. Ностро гаранције 

1.7.1.1. Обрада захтева 
0,30% - 0,60%, једнократно 

Мин. Дин.4.000,00 

1.7.1.2. Издавање и вођење гаранција са 100% девизним  или 

динарским покрићем  

0,20% - 0,50% тромесечно,  

мин. Дин. 4.000,00 

1.7.1.3. Издавање и вођење гаранција уз друга обезбеђења  

покрића плаћања   

 0,30% - 0,80% тромесечно  

мин. Дин. 4.000,00 

1.7.1.4. Издавање и вођење контрагаранције, додатно се наплаћује 

уз провизију која се обрачунава по тарифном ставу за 

издавање гаранције (1.7.1.2 и 1.7.1.3),  

0,15% - 0,50% тромесечно  

мин. Дин. 4.000,00 

1.7.1.5. Издавање и вођење супер-гаранције или контрагаранције 
У складу са Одлуком Кредитног одбора /  

Извршног одбора 

1.7.1.6. Измена услова гаранције 

Дин 4.000,00 + провизија за обраду 

захтева по тарифном ставу 1.7.1.1. 

(провизија за обраду захтева се 

обрачунава уколико се захтев разматра на 

Кредитном одбору)   

1.7.1.7. 

Одустајање од гаранције након подношења званичног 

захтева за издавање гаранције / контрагаранције а пре 

њеног издавања 

Наплаћује се обрада захтева, као у тачки 

1.7.1. 1. 

1.7.1.8. Манипулација докумената по ностро гаранцијама Без накнаде 

1.7.1.9. Плаћање по гаранцијама Као у тачки 1.1.1. и 1.1.2. 

1.7.1.10  Обавезујућа  Писма о намерама за издавање гаранције 0,10% једнократно на износ издатог 

обавезујућег писма о доброј намери за 

издавање гаранције. 

Минимални износ који се наплаћује је 

5.000 дин., а максималан износ који се 

наплаћује је 40.000 дин. 

1.7.1.11 
Саветодавне услуге (припрема предлога текста гаранције, 

анализа комерцијалног уговора  и др.)  

Дин. 5.000,00 

1.7.1.12 

Издавање писама о намерама за издавање гаранција, 

издавање гаранција и контрагаранција по налогу 

нерезидената (обрада захтева, издавање и вођење 

контрагаранција и гаранција)  

 

 

У складу са Одлуком Кредитног одбора 
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1.7.1.13 Необавезујућа Писма о  намерама за издавање гаранција Дин. 5.000,00 

1.7.1.14 Рекламације и упити по гаранцијама Дин. 4.000,00 

1.7.2. Лоро гаранције 

1.7.2.1. Нотификација без обавезе 
0,10% једнократно  

мин. Дин.4.000, мак. Дин 50.000,00 

1.7.2.2. Конфирмација 
У складу са Одлуком Кредитног одбора / 

Извршног одбора 

1.7.2.3. Измена услова гаранција Дин. 4.000,00 

1.7.2.4. Прослеђивање гаранције другој банци Дин. 5.000,00 

1.7.2.5. Протест гаранције (припрема и реализација) 
0,2% једнократно  

мин. Дин.4.000, мак. Дин 60.000,00 

1.7.2.6. Протест гаранције (припрема без  реализације) 
0,1% једнократно  

мин. Дин.4.000, мак. Дин 15.000,00 

1.7.2.7. 
Саветодавне услуге (припрема предлога текста гаранције, 

анализа комерцијалног уговора  и др.)  

Дин. 5.000,00 

1.7.2.8. Рекламације и упити по гаранцијама Дин. 4.000,00 

 

- Свако започето тромесечје се рачуна као цело, изузев у случају да последња накнада за 

издавање девизних  гаранција из тачака 1.7.1.2., 1.7.1.3., 1.7.1.4., 1.7.1.5.  доспева на наплату до 7 

дана пре истека рока издате гаранције, када се иста не обрачунава. 

2. ДЕВИЗНО ВАЛУТНИ ПОСЛОВИ 

2.1. Ефективни страни новац и девизе 

2.1.1. Уплата  ефективног страног новца на девизни рачун.  0,20%, мин. Дин. 3.000,00 

2.1.2. Исплата ефективног страног новца за службени пут са 

девизног рачуна домаћих правних лица  

0,40%,  мин. Дин. 600,00 

2.1.3. Исплата ефективног страног новца за службена путовања 

динарско покриће домаћег правног лица  

0,80%, мин. Дин. 600,00 

2.1.4. Пренос средстава за службени пут на рачуне код домаћих 

банака 

0,16%, мин. Дин. 600,00 

2.1.5. Пренос средстава за службени пут на рачуне код Српске 

банке 

Без накнаде 

2.2. Отварање рачуна  

2.2.1 Отварање редовних девизних рачуна Без накнаде 

2.2.2 Отварање и вођење escrow девизних рачуна 0,5% , мин. Дин. 5.000,00 

2.3. Откуп валуте Без накнаде, курс се уговара 

2.4. Девизни и динарски рачуни страних правних лица – НЕРЕЗИДЕНТИ 
2.4.1. Отварање рачуна Без накнаде 

2.4.2. Плаћање и трансфери са девизног и динарског рачуна 

страног правног лица 

0,24%, мин. Дин. 3.500,00 

2.4.3. Плаћање и трансфери са девизног и динарског рачуна 

страног правног лица у корист другог правног лица – 

комитента Банке 

0,16%, мин. Дин. 3.500,00 

2.4.4. Исплата у ефективном страном новцу 0,40%, мин. Дин. 3.500,00 

2.4.5 Подизање готовине у динарима 0.80%, мин. Дин. 3.500,00 

2.5. Кредитни послови задужења у иностранству 

2.5.1. 

Припрема образаца и регистрација посла кредитног 

задужења односно регистрација реализације по послу 

кредитног задужења код НБС 

Дин. 4.000,00 

2.5.2. 

Припрема образаца и регистрација посла кредитног 

одобрења односно регистрација реализације по послу 

кредитног одобрења код НБС 

Дин. 4.000,00 

2.5.3. Измена услова кредита Дин. 4.000,00 

2.6. Остале накнаде, провизије и зависни трошкови 
2.6.1. Израда преписа, извода, картица, докумената и слично Дин. 500,00  

2.6.2. Фотокопирање докумената Без накнаде 

2.6.3. 

Издавање изјава и потврда: 

- на  захтев клијената и домаће банке 

- на захтев ино банке 

 

Дин. 1.500,00  

ЕУР 50,00  

2.6.4. Слање копија SWIFT порука Без накнаде 
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2.6.5. 

Накнада банкама за услуге аутентификације порука: 

- за клијенте и домаће банке 

- за ино банке 

 

Дин. 1.000,00  

ЕУР 10 по поруци  

2.6.6. 
Накнада домаћим банкама за пренос погрешно усмереног 

прилива на Банку 

Дин. 500,00 

2.6.7. 
Достављање доступних података о бонитету банака на 

захтев клијента 

Дин. 4.000,00  

2.6.8. 
Разни видови истраживања на захтев клијента 

(прикупљања података, информација )  

Дин. 3.000,00 

2.6.9. 
Дознаке примљене од других домаћих банака у корист 

клијената Банке са опцијом ОUR  

Дин. 600,00 

2.6.10. Упит, измена или захтев за повраћај од домаће банке Дин. 2.500,00 

2.7 Тарифа за инокоресподенте 
2.7.1. Дознаке 

2.7.1.1. Примљене опција OUR,  MT1XX 
2.7.1.1.1 до ЕУР 100,00 Без накнаде 
2.7.1.1.2 од ЕУР 100,01 0,20% 

Мин. ЕУР 5,00, мак. ЕУР 50,00 
2.7.1.1.3 Примљене у корист наших комитената (опција BEN,SHA) 

MT1XX 

Без накнаде 

2.7.1.1.4 Примљене дознаке од страних банака у корист клијента 

домаћих банака (опција BEN,SHA) 

0,10%, мин РСД 200 за банку примаоца 

2.7.1.1.5 Трансфери у корист наших комитената МТ2XX Без накнаде 

2.7.1.2. Плаћање у корист других банака  
2.7.1.2.1 Плаћање у корист других банака (опција BEN,SHA) 

MT1XX 

0,20%  

Мин. ЕУР 5,00, мак. ЕУР 50,00 
2.7.1.2.2 Плаћање у корист других банака (опција OUR) MT1XX 0,20% + стварни трошкови трећих банака 

Мин. ЕУР 5,00, мак. ЕУР 50,00 
2.7.1.2.3 Трансфери- плаћање са рачуна МТ2XX ЕУР 5,00 

2.7.1.3. Продаја девиза  0,01-0,25% према условима тржишта 

2.7.1.4. Рекламације ЕУР 30,00 

2.7.1.5. Захтев за повлачење налога након његовог извршења ЕУР 50,00 

2.7.1.6. Накнада ино банке за погрешно усмерен прилив  
2.7.1.6.1. до ЕУР 100,00 Без накнаде 
2.7.1.6.2. преко ЕУР 100,00 ЕУР 30,00 

2.7.2. Рачуни  

2.7.2.1. Вођење рачуна Без накнаде 

2.7.2.2. Прекорачење салда Није дозвољено 

2.7.2.3. Камата на средства По договору 

2.7.2.4. Изводи рачуна SWIFT MT950 Без накнаде 

2.7.2.5. Потврда о салду на рачуну, ван редовног обавештавања ЕУР 50,00 

  Сви наведени износи провизија биће исказани у валути рачуна 

3. ДЕВИЗНИ КРЕДИТИ 

3.1. За обраду и реализацију захтева по кредитима и продужење рока за отплату кредита 

3.1.1. Девизни кредити: 

- са роком доспећа до 12 месеци 

- са роком доспећа преко 12 месеци 

 

0,20% - 1,20% једнократно  

0,30% - 1,50% једнократно   

3.1.2 Девизни кредити на бази депозита у 100%-тном износу 

кредита са роком орочења једнаким року враћања 

кредита: 

- са роком доспећа до 12 месеци 

- са роком доспећа преко 12 месеци 

 

 

0,10% - 1,00% једнократно (мин. 4,000 

дин.) 

0,10% - 1,00% једнократно (мин. 4.000 

дин 
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IV    ПОСЛОВИ СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА 
 

Ред. бр. Врста услуге Висина накнаде, провизије и др. 

1.    ДИНАРСКИ ТЕКУЋИ РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЗАРАДА/ПЕНЗИЈА  

1.1. Отварање текућег рачуна Без накнаде 

1.2. Вођење рачуна  

1.2.1. Вођење рачуна са укупним месечним прометом испод 3.000,00 

динара  

Без накнаде 

1.2.2. Вођење рачуна ван пакета услуга  

1.2.2.1. Вођење рачуна корисника пензија 100,00 динара месечно 

1.2.2.2. Вођење рачуна осталих ималаца текућих рачуна 150,00 динара месечно 

1.2.3. Вођење рачуна са пакетом услуга  

1.2.3.1. Вођење рачуна са DINA    пакетом услуга  100,00 динара месечно 

1.2.3.2. Вођење рачуна са DINA+ пакетом услуга 250,00 динара месечно 

1.2.3.3. Вођење рачуна са DINA++ пакетом услуга 350,00 динара месечно 

1.3. Формирање и уручивање  месечних извода   

1.3.1. Формирање и слање месечних извода поштом Без накнаде 

1.3.2. Формирање и слање месечних извода е-маил-ом  Без накнаде 

1.3.3. Формирање месечних извода и  уручивање Клијенту у 

пословној мрежи 

Без накнаде 

1.4. Слање СМС порука о променама по рачуну  Без накнаде 

1.5. Уплате и исплате у готовом  Без накнаде 

1.6. Исплата по чеку друге банке  

1.6.1. Исплата по чеку друге банке у готовини  3% од износа по чеку 

 Мин. 50,00 динара по чеку 

1.6.2. Исплата по чеку друге банке за плаћање рачуна  Без накнаде 

1.7. Слање опомена по текућим рачунима 300,00 динара  

1.8. Коришћење говорног аутомата Без накнаде 

1.9. Поништавање чекова   

1.9.1. Поништавање чекова на захтев Клијента 30,00 дин. по чеку 

1.9.2. Поништавање чекова којима су задужени тужени и неактивни 

рачуни 

Без накнаде 

1.9.3. Поништавање враћених чекова послатих поштом на захтев 

Клијента 

30,00 дин. по чеку 

+ стварни трошкови 

1.9.4. Поништавање наручених чекова који нису преузети у року од  

3 месеца 

30,00 дин. по чеку 

1.10. Штампање ванредног извода на захтев Клијента или израда 

картице промета на рачуну 

 

1.10.1. За период до 30 дана 100,00 динара  

1.10.2. За период дужи од 30 дана у текућој години 350,00 динара 

1.10.3. За претходне године 1.000,00 динара 

1.11. Гашење рачуна и издавање потврда о угашеном рачуну Без накнаде 

2. ДИНАРСКИ ТЕКУЋИ РАЧУНИ БЕЗ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И НАМЕНСКИ РАЧУНИ 

2.1. Отварање наменских рачуна 200,00 динара 

2.2. Отварање и вођење осталих рачуна Без накнаде 

2.3. Уплате и исплате у готовом   Без накнаде 

2.4 Гашење рачуна и издавање потврда о угашеном рачуну Без накнаде 

3. ДИНАРСКИ   И ДЕВИЗНИ ДЕПОЗИТНИ РАЧУНИ 

3.1. Отварање штедних депозита  по виђењу Без накнаде 
3.2. Отварање наменских орочених депозита  Без накнаде 

3.3. Уплате у готовом на штедну књижицу Без накнаде 

3.4. Исплате у готовом са штедне књижице Без накнаде 

3.5. Замена штедне књижице   

3.5.1. Замена штедне књижице услед испуњености Без накнаде 

3.5.2. Замена штедне књижице изгубљене или оштећене  кривицом 

власника 

200,00 динара 

3.6. Разорочење штедног улога пре истека рока орочења Без накнаде 

3.7. Комбинација девизне штедње и девизног рачуна“Ђачка 

штедња“ 

 

3.7.1. Вођење и гашење свих рачуна у  склопу производа “Ђачка 

штедња“ 

Без накнаде 
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3.7.2. Формирање и уручивање извода по текућим рачунима у  

склопу производа “Ђачка штедња“    

Без накнаде 

3.7.3. Разорочење штедног улога и свих рачуна пре истека рока 

орочења у склопу производа“Ђачка штедња“    

Без накнаде 

3.8. Гашење рачуна и издавање потврда о угашеном рачуну Без накнаде 

4. БЕЗГОТОВИНСКА И ГОТОВИНСКА ПЛАЋАЊА ПО НАЛОГУ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА 

4.1. Уплате у готовом у корист текућих рачуна јавних предузећа и 

привредних друштава са којима Банка има закључен Уговор о 

наплати провизије за извршене услуге наплате рачуна  

Без накнаде 

4.2 Уплате у готовом у корист текућих рачуна јавних предузећа и 

привредних друштава са којима Банка нема закључен Уговор о 

наплати провизије за извршене услуге наплате рачуна 

0,8% од износа 

трансакције 

Мин.    50,00 дин. 

Макс.5.000,00дин 

4.3. Уплата  средстава хуманитарне помоћи на наменски отворене уплатне 

рачуне који се воде код Управе за трезор 
Без накнаде 

4.4. Уплата у корист текућих рачуна по налогу физичких лица:  

4.4.1. на рачуне клијената Српске банке  Без накнаде 

4.4.2. на рачуне клијената других банака 0,8% од износа 

трансакције 

Мин.      50,00 дин. 

Макс. 6.000,00дин. 

4.5. Безготовински пренос у корист текућих рачуна клијената 

физичких и правних лица код Српске банке са текућих и 

наменских рачуна ФЛ у Српској банци (интерни платни промет)  

   

Без накнаде 

4.6. Безготовински пренос у корист текућих рачуна клијената 

отворених  код других банака са текућих рачуна физичких лица у 

Српској банци (екстерни платни промет) 

0,8% од износа 

трансакције 

Мин.      50,00 дин. 

Макс. 6.000,00дин. 

4.7. Безготовинска плаћања са наменских рачуна за куповину акција   0,2% од износа 

трансакције 

Мин.      50,00 дин. 

Макс. 2.000,00дин. 

4.8. Трајни налози   

4.8.1. Безготовински пренос трајним налогом са текућег рачуна ФЛ на 

рачуне јавних предузећа и привредних друштава (Инфостан, 

Телеком и ЕПС снабдевање и др.) - Директно задужење 

Без накнаде 

4.8.2. Безготовински пренос трајним налогом са текућег рачуна ФЛ на 

рачуне осталих учесника платног промета - Стандардно 

задужење  

0,8% од износа 

трансакције 

Мин.    50,00 дин. 

Макс.6.000,00дин 

4.9. Замена оштећених новчаница  

4.9.1. Замена оштећених новчаница у домаћој валути Без накнаде 

4.9.2. Замена оштећених новчаница ефективног страног новца  

4.9.2.1. Замена оштећених новчаница ефективног страног новца  5% номиналне вредности у динарској 

противвредности обрачунатој по 

продајном курсу за ефективу Банке на дан 
пријема 

4.9.2.2. Замена новчаница ефективног страног новца повучених из 

оптицаја 

5% номиналне вредности у динарској 

противвредности обрачунатој по 
продајном курсу за ефективу Банке на дан 

пријема 

4.10. Експертиза новчаница ефективног страног новца и домаће валуте 

код НБС под сумњом фалсификата  

Без накнаде 

4.11 Електронскo банкарство  

4.11.1. Електронско банкарство ван пакета услуга – месечно одржавање 50,00 динара месечно 

4.11.1.1. Електронско банкарство ван пакета услуга – плаћање  (интерни 

платни промет) 

Без накнаде 

4.11.1.2. Електронско банкарство ван пакета услуга – плаћање (екстерни 

платни промет) 

15,00 динара по налогу 

4.11.2. Електронско банкарство са пакетом услуга – месечно одржавање Без накнаде 

4.11.2.1. Електронско банкарство са пакетом услуга – плаћање (интерни 

платни промет) 

Без накнаде 

4.11.2.2. Електронско банкарство са пакетом  услуга – плаћање (екстерни 

платни промет) 

15,00 динара по налогу 

4.11.3. Електронско банкарство увид у стање по рачуну Без накнаде 

5. ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУНИ И ДЕВИЗНИ ПОСЛОВИ ПО НАЛОГУ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА 

5.1. Отварање девизног текућег рачуна Без накнаде 

5.2. Уплата ефективе на девизни рачун  Без накнаде 

5.3. Исплата ефективе са девизног рачуна и у динарској 

противвредности 

 

Без накнаде 
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5.4. Дознаке из иностранства   

5.4.1. Прилив на девизни рачун из иностранства  Без накнаде 

5.4.2. Прилив на девизни рачун по основу коначног обрачуна по 

службеном путу 
Без накнаде 

5.4.3. Прилив  на девизни рачун по основу зарада , пензија Без накнаде 

5.4.4. Прилив на девизни рачун по основу пензија преко банке 

администратора 
0,8% 

5.5. Дознаке према  иностранству 0,75% 

 

мин. 15 ЕUR  

мак. 200 ЕUR у дин. 

потиввред. по средњем 

курсу НБС  

5.6. Конверзија   

5.6.1. Конверзија ради исплате ефективног страног новца по понуди 

Српске банке 

Без накнаде 

5.6.2. Конверзија ради плаћања у иностранству на захтев власника 

рачуна  

0,50% у динарима 

5.7. Пренос средстава са девизних рачуна   

5.7.1. На девизне рачуне физичких или правних лица у Банци у складу 

са Законом о девизном пословању 

0,20% у 

динарима 

мин. 500,00 дин. 

мак. 3.000,00 дин. 

5.7.2. На девизне рачуне физичких или правних лица код друге банке у 

складу са Законом о девизном пословању 

0,40% у 

динарима 

мин 1.000,00 дин. 

мак 5.000,00 дин. 

5.7.3. Пренос са рачуна ради орочавања штедног улога истог власника     Без накнаде 

5.8 Гашење рачуна Без накнаде 

6. МЕЊАЧКИ ПОСЛОВИ  

6.1. Откуп ефективног страног новца    (USD, CHF, ЕUR) Без провизије 

6.2. Продаја ефективног страног новца (USD, CHF, ЕUR) Без провизије 

7. ПОСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И ИЗДАВАЊА ГАРАНЦИЈА 

7.1. Накнада за слање опомена по кредитима  300,00 дин. 

7.2. Провизија за превремену отплату кредита за период до доспећа 

дужи од 12 месеци – кредити са фиксном каматном стопом, на 

износе преко 1.000.000 РСД 

1% од износа превремено 

отпаћеног кредита   

7.3. Провозија за превремену отплату кредита за период до доспећа  

краћи од 12 месеци – кредити са фиксном каматном стопом, на 

износе преко 1.000.000 РСД 

0,5% од износа превремено 

отпаћеног кредита     

7.4. Провизија  за обраду захтева за одобравање кредита  1% од износа кредита 

7.5. Накнада за обраду захтева за одобравање дозвољеног 

прекорачења по текућем рачуну са чековима до 3 месеца 

250,00 дин. 

7.6. Накнада за обраду захтева за одобравање дозвољеног 

прекорачења по текућем рачуну са чековима преко 3 месеца 

0,80% од износа одобреног 

прекорачења;  мин 300,00 дин 

7.7. Замена инструмента обезбеђења кредита 1.000,00 дин 

7.8. Издавање гаранције физичком лицу са 100% колатералом 0.50% 

мин 3.000,00 дин 

8. СЕФОВИ 

8.1. Закуп сефова на 1 месец физичка лица правна лица 

8.1.1. Димензије 30x40x6 Дин. 400,00 Дин.    800,00 

8.1.2. Димензије 30x40x8 Дин. 500,00      Дин. 1.000,00 

8.1.3. Димензије 30x40x12 Дин. 600,00      Дин. 1.200,00 

8.2. Закуп сефова на 3 месеца   

8.2.1. Димензије 30x40x6             Дин. 1.000,00      Дин. 2.000,00 

8.2.2. Димензије 30x40x8 Дин. 1.200,00      Дин. 2.400,00 

8.2.3. Димензије 30x40x12 Дин. 1.400,00      Дин. 2.800,00 

8.3. Закуп сефова на 6 месеци   

8.3.1. Димензије 30x40x6 Дин. 1.800,00      Дин. 3.600,00 

8.3.2. Димензије 30x40x8 Дин. 2.400,00      Дин. 4.800,00 

8.3.3. Димензије 30x40x12 Дин. 3.000,00      Дин. 6.000,00 

8.4. Закуп сефова на 12 месеци   

8.4.1. Димензије 30x40x6 Дин. 3.000,00      Дин. 6.000,00 

8.4.2. Димензије 30x40x8  Дин. 3.600,00      Дин. 7.200,00 

8.4.3. Димензије 30x40x12 Дин. 4.000,00      Дин. 8.000,00 

 *** У цену закупа сефа урачунат је ПДВ  
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8.6. Замена кључа од сефа изгубљеног или уништеног кривицом 

клијента 

100 ЕUR у дин. противвредности 

по средњем курсу  НБС на дан 

уплате 

9.  ОСТАЛЕ БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ 

9.1. Решавање неоснованих рекламација Дин.  500,00 

9.2. Решавање приговора Клијената Без накнаде 

9.3. Издавање потврде о положеном депозиту за куповину акција Без накнаде 

9.4. Издавање потврде о уплати оснивачког улога за оснивање 

привредног друштва 

600,00 Дин. по потврди  

9.5. Издавање потврде о уплати на име повећања оснивачког улога 

привредног друштва 

600,00 Дин. по потврди 

9.6. Издавање разних потврда, на захтев Клијента 

 

Дин.  500,00 

9.7. Фотокопирање чека и других докумената на захтев Клијента  

9.7.1. Реализовани у последњих 12 месеци 150,00 дин. по чеку односно 

документу 

9.7.2. Реализовани пре рока из тачке 9.7.1.  500,00 дин. по чеку односно 

документу 

9.8. Издавање ЛИБ-а по трансакционом рачуну  

9.8.1. Издавање ЛИБ-а први пут по издавању DINACARD картице Без накнаде 

9.8.2. Поновно издавање ЛИБ-а 200,00 динара 

9.9. Подношење меница на протест,, тужби и предузимање других 

мера за наплату потраживања од грађана 

Стварни трошкови 

9.10. Накнада за извештај Кредитног бироа према тарифи УБС 

10. ПОСЛОВИ СА  ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА 

10.1 VISA КАРТИЦА 

10.1.1. Трошкови израде VISA картица (ембосирање, енкодирање и израда PIN, CVV2) 

10.1.1.1 Редовна израда картица (укључена у трошкове издавања) Без накнаде 

10.1.1.2 Израда и замена картица по хитном поступку  Дин. 500,00 

10.1.1.3 Замена пластике на захтев корисника по редовном поступку Дин.  200,00 

10.1.1.4 Отказивање –гашење Visa Electron, Visa Classic и Visa Gold  

картице пре истека рока важности 

Без накнаде 

10.1.2. Накнада за VISA картице 

10.1.2.1 Накнада за VISA картицe – ван пакета производа - чланарина на месечном нивоу 
10.1.2.1.1 VISA ЕLECTRON   

додатна 

Без накнаде 

Без накнаде 

10.1.2.1.2 VISA CLASSIC картица  

додатна  

Дин.    80,00 

Дин.    50,00 
10.1.2.1.3 VISA GOLD картица 

додатна 

Дин.   150,00 

Дин.   100,00 
10.1.2.1.4 VISA BUSINESS картица/по картици Дин.   250,00 

10.1.2.2 Накнада за VISA картицe – у пакету услуга 
10.1.2.2.1

. 
VISA ЕLECTRON   

додатна 

Без накнаде 

Без накнаде 
10.1.2.2.2 VISA CLASSIC картица  

додатна  

Без накнаде 

Без накнаде 
10.1.2.2.3 VISA GOLD картица 

додатна 

Без накнаде 

Без накнаде 

10.1.3. Накнада за коришћење VISA картица за готовинске трансакције 

10.1.3.1 На АТМ уређајима Српске банке а.д. Без накнаде 

10.1.3.2 На АТМ уређајима других банака у земљи   2,00% од износа трaнсакције 

 мин Дин.100,00 

10.1.3.3 На шалтерима Српске банке а.д. Без накнаде 

10.1.3.4 На шалтерима других банака у земљи 2,00% од износа трансакције 

 мин Дин.150,00 

10.1.3.5 Подизање готовине на шалтерима ЈП „Пошта Србије“ у оквиру 

мултибанкинг апликације 

1% од износа трансакције 

мин Дин. 20,00 

10.1.3.6 На АТМ уређајима у иностранству EUR 2,00 + 2,00% од износа 

трансакције  

10.1.3.7 На шалтерима банака у иностранству EUR 3,00 + 2% од износа 

трансакције 
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10.1.3.8 Накнада за плаћање роба и услуга у иностранству  1% од износа трансакције 

10.1.3.9 Накнада за конверзију приликом  коришћења картице у 

иностранству у случају кад се оригинална валута (није EUR) 

разликује од референтне (EUR);  

2% од износа трансакције 

додатно уз остале накнаде 

 Наплата накнаде из тачке 10.1.3. се наплаћује од корисника приликом задужења за конкретну 

трансакцију. 

10.1.4. Накнада по рекламацијама корисника (физичких и правних лица) 

10.1.4.1 Прибављање слипова 

10.1.4.2 По трансакцијама из иностранства  оригинал EUR 6,00  

копија      EUR 2,00  

по слипу + стварни трошкови 

10.1.4.3 По трансакцијама у земљи Дин.100,00 по слипу+ стварни 

трош. 

10.1.4.4 Вођење рекламацијског поступка на захтев корисника (наплаћује  

се од корисника по финализацији поступка од износа транс. 

рекламације, ако је рекламација неоснована) 

 

Дин.500,00 + 10%  

 

10.1.5. Награда за одузимање картица 

10.1.5.1

. 

Награда за конфисковање картице у иностранству EUR од 25,00 до 165,00 

10.1.5.2

. 

Награда за конфисковање картице у земљи  Дин.500,00 

 Ове награде се уплаћују непосредно након предаје картице Српској банци а.д. 

10.2. DINA CARD KАРТИЦА 

10.2.1. Трошкови израде и реиздавања картица (ембосирање,енкодирање и израда PIN,CVV2) 

10.2.1.1 Редовна израда основне DINACARD картице Без накнаде 

10.2.1.2 Накнада за издавање DINACARD припеид (поклон) картице  Дин. 200,00  

10.2.1.3 Накнада за издавање DINACARD припеид (поклон) картице 

(уколико се Клијенту издаје преко 50 картица) 

Дин. 150,00 

10.2.1.4 Издавање дупликата картице Дин.  200,00 

10.2.1.5 Издавање додатне DINA CARD картице  

Издавање додатне DINA CARD картице у пакету услуга 

Дин. 100,00  

Без накнаде 

10.2.1.6 Реиздавање (обнављање) DINACARD дебитне картице Дин.  150,00 

10.2.1.7 Израда и замена картице по хитном поступку Дин. 500,00 

10.2.1.8 Гашење картице Без накнаде 

10.2.2. Накнада за коришћење DINACARD картица 

10.2.2.1 Накнада за коришћење картице Српске банке а.д. на 

банкоматима Српске банке а.д. 

Без накнаде 

 

10.2.2.2 Накнада за коришћење картице Српске банке а.д. на 

банкоматима других банака у земљи 

2% од износа трансакције 

мин. Дин. 20,00 

10.2.2.3 Накнада за коришћење картице Српске банке а.д. на шалтерима 

других банака за подизање готовине у земљи 

 2% од износа трансакције 

 мин. Дин. 30,00 

10.2.2.4 Накнада за плаћање у корист трећих лица на шалтерима других 

банака са картицом Српске банке а.д. 

Дин. 30,00 

10.2.2.5 Накнада за исплату готовине лицу са картицом друге банке на 

шалтерима Српске банке а.д.     

Према тарифи банке издаваоца   

платне картице 

10.2.2.6 Накнада за плаћање у корист трећих лица са картицом друге 

банке на шалтеру Српске банке а.д. 

Према тарифи банке издаваоца   

платне картице 

10.2.2.7 Подизање готовине на шалтерима ЈП „Пошта Србије“ у оквиру 

мултибанкинг апликације 

1% од износа трансакције 

мин Дин. 20,00 

10.2.2.8 Накнада за коришћење картице Српске банке а.д. на 

банкоматима других банака у иностранству 

Дин. 200,00 + 2,00% од износа 

трансакције 

10.2.2.9 Накнада за плаћање роба и услуга у иностранству 1,00% од износа трансaкције 

10.2.3. Накнада по рекламацијама корисника 

10.2.3.1 Рекламација – достављање докумената Дин.50,00 по слипу 

10.2.3.2 Вођење рекламационог поступка на захтев корисника 

(Накнада се наплаћује од корисника по финализацији 

рекламације, ако је рекламација неоснована) 

5% износа рекламације  

мин.Дин. 50,00 

10.2.3.3 Трошкови арбитраже (Накнада се наплаћује од корисника по 

завршеној арбитражи, ако је изгубљен спор) 

Дин. 6.000,00 
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10.2.4. Награда за одузимање картица 

Ова награда се уплаћује непосредно након предаје картице 

Српској банци а.д. 

Дин. 500,00 

10.3. КРЕДИТНА КАРТИЦА 

10.3.1. Накнада за услуге у пословима са кредитним картицама 

10.3.1.1 Трошкови израде кредитне картице (ембосирање, енкодирање и израда PIN, CVV2) 
10.3.1.1.1 Редовна израда картица (укључена у трошкове издавања) Без накнаде 
10.3.1.1.2

. 
Замена пластике на захтев корисника по редовном поступку Дин. 200,00 

10.3.1.1.3 Замена пластике на захтев корисника по хитном поступку  Дин. 500,00 
10.3.1.1.4 Отказивање – гашење кредитне картице пре истека рока 

важности 

Без накнаде 

10.3.1.2 Накнада за издавање и одржавање картице – ван пакета услуга- чланарина на месечном нивоу 
10.3.1.2.1 DINACARD  кредитна картица Дин. 150,00 
10.3.1.2.2 DINACARD  кредитна картица - додатна Дин. 75,00 
10.3.1.2.3 Visa Classic кредитна картица Без накнаде 

10.3.1.3 Накнада за издавање и одржавање картице  са пакетом  услуга 
10.3.1.3.1 DINACARD +  кредитна картица Без накнаде 
10.3.1.3.2 DINACARD + кредитна картица - додатна Без накнаде 
10.3.1.3.3 Visa Classic кредитна картица Без накнаде 

10.3.1.4 Накнада за одржавање и вођење кредитне партије картице  Без накнаде 

10.3.2. Накнада за коришћење картице 
10.3.2.1 Подизање готовине на банкоматима Српске банке а.д.  Без накнаде 
10.3.2.2. Подизање готовине на банкоматима других банака у Србији 3% или мин. Дин. 100,00 
10.3.2.3. Подизање готовине на банкоматима у иностранству 3% или мин. EUR 3,00 
10.3.2.4. Подизање готовине на шалтерима Српске банке а.д. Без накнаде 
10.3.2.5. Подизање готовине на шалтерима других банака у Србији 3,33% или мин. Дин. 200,00 
10.3.2.6. Подизање готовине на шалтерима ЈП „Пошта Србије“ у оквиру 

мултибанкинг апликације 

1% од износа трансакције 

мин Дин. 20,00 
10.3.2.7. Подизање готовине на шалтерима банака у иностранству 3,33% или мин. EUR 4,00 
10.3.2.8. Плаћање роба и услуга у земљи Без накнаде 
10.3.2.9. Накнада за плаћање роба и услуга у иностранству  1% од износа трансакције 

10.3.2.10. Накнада за конверзију приликом  коришћења картице у 

иностранству у случају кад се оригинална валута (није EUR) 

разликује од референтне (EUR);  

2% од износа трансакције 

додатно уз остале накнаде 

10.3.3. Остале накнаде 

10.3.3.1 Неуручена пошиљка, није на адреси  Дин. 300,00 

10.3.3.2 Обавештење о кашњењу Без накнаде 

10.3.3.3 Прва опомена Дин. 200,00 

10.3.3.4 Друга опомена Дин. 400,00 

10.3.3.5 Трећа опомена Дин. 400,00 

10.3.3.6 Накнада за неосновану рекламацију   10% или мин. Дин.2.000,00 

10.3.3.7 Трошкови арбитраже (накнада се наплаћује од корисника по 

завршеној арбитражи, ако је изгубљен спор) 

Дин. 6.000,00 

10.3.3.8 Накнада за извештај Кредитног бироа према тарифи УБС 

10.4. VISA BUSINESS КАРТИЦА 

10.4.1. Израда, издавање, одржавање и продужење VISA BUSINESS картице 

10.4.1.1 Трошкови израде VISA BUSINESS картице (ембосирање, енкодирање и израда PIN, CVV2) 
10.4.1.1.1 Редовна израда картица (укључује трошкове издавања) Без накнаде 
10.4.1.1.2 Израда картица по хитном поступку  Дин. 1.000,00 
10.4.1.1.3 Замена пластике по редовном поступку Дин. 300,00 
10.4.1.1.4 Замена пластике на захтев корисника по хитном поступку  Дин. 800,00 
10.4.1.1.5 Замена изгубљене/украдене картице Дин. 800,00 
10.4.1.1.6 Отказивање – гашење кредитне картице пре истека рока 

важности 

Без накнаде 

10.4.2. Накнада за коришћење картице 
10.4.2.1. Подизање готовине на банкоматима Српске банке а.д. 0,4 % од износа трансакције  

мин.  50.00 дин.         
10.4.2.2. Подизање готовине на банкоматима других банака у Србији 3% или мин. Дин. 100,00 
10.4.2.3. Подизање готовине на банкоматима у иностранству 3% или мин EUR 3,00 у дин. 

противвредности 
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10.4.2.4. Подизање готовине на шалтерима Српске банке а.д. 0,4 % од износа трансакције  

Мин.  50.00 дин.    
10.4.2.5. Подизање готовине на шалтерима других банака у Србији 3,33% или мин. Дин. 200,00 
10.4.2.6. Подизање готовине на шалтерима банака у иностранству 3,33% или мин.EUR 4,00 у дин. 

противвред. 
10.4.2.7. Плаћање роба и услуга у Србији Без накнаде 
10.4.2.8. Плаћање роба и услуга у иностранству 1% од износа трансакције 
10.4.2.9. Накнада за конверзију приликом  коришћења картице у 

иностранству у случају кад се оригинална валута (није EUR) 

разликује од референтне (EUR);  

2% од износа трансакције 

додатно уз остале накнаде 

10.4.2.10 Подизање готовине на шалтерима ЈП „Пошта Србије“ у оквиру 

мултибанкинг апликације 

1% од износа трансакције 

мин Дин. 20,00 
10.4.2.11 Уплата на шалтерима ЈП „Пошта Србије“ на рачун отворен у 

Српској банци а.д. 

Без накнаде 

10.4.2.12 Подизање готовине на основу хибридне упутнице Српске банке 

а.д. на шалтерима ЈП „Пошта Србије“ 

Без накнаде 

10.4.3. Остале накнаде 

10.4.3.1 Преглед потрошње по картицама (по захтеву) Дин. 100,00 

10.4.3.2 Накнада за основану рекламацију Без накнаде 

10.4.3.3 Накнада за неосновану рекламацију  Дин. 600,00 + стварни трошкови 

10.4.4. Награда за одузимање картица 

10.4.4.1 Награда за конфисковање картице у иностранству EUR од 25,00 до 165,00 

10.4.4.2 Награда за конфисковање картице у земљи  Дин.500,00 

 Ове награде се уплаћују непосредно након предаје картице Српској банци а.д. 

10.5. ПРИХВАТАЊЕ  DINA CARD КАРТИЦЕ У АКЦЕПТАНСКОЈ МРЕЖИ БАНКЕ 

10.5.1. Инсталирање и одржавање POS терминала Без накнаде 

10.5.2. Провизија од укупне вредности продате робе/услуге по свакој 

трансакцији 

До 2% од износа трансакције 

10.5.3. Провизија по свакој трансакцији за акцептанте код којих је 

инсталиран GPRS POS терминал 

До 2% од износа трансакције 

увећано  за износ трош. мобилног 

оператера 

10.6. ОСТАЛЕ БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ  

10.6.1. Оглашавање картицe неважећом у Билтенима (CRB) 

Накнаде из ове тачке се наплаћују са рачуна непосредно после 

објављивања у Билтенима. 

по VISA тарифи  

10.6.2. Издавање разних потврда на захтев Клијента Дин. 500,00 

10.6.3. Подношење протеста, тужби и предузимање других мера за 

наплату потраживања од клијената 

стварни трошкови 

10.6.4. Израда дупликата извода по кредитној картици по захтеву 

странке 

Дин. 100,00 

10.6.5. Достава картице поштом 

Достава картице у пакету услуга поштом 

Дин. 300,00 

Без накнаде 

10.6.6. Одузета картица на банкомату друге банке у иностранству USD 15,00 или дин. противвред. 

10.7. За све платне картице СРПСКЕ БАНКЕ а.д. које се издају по основу текућих рачуна без посебне 

намене, наплата чланарине се врши  годишње, за сваку започету годину важења картице унапред. 

10.8. За све платне картице које издаје СРПСКА БАНКА а.д., а по којима се обрачунава и наплаћује 

месечна чланарина, обрачун чланарине се врши почев од првог дана у наредном месецу од месеца у 

коме је издата платна картица 
 

Напомене уз поглавље IV: Висина накнада је променљива и Банка ће исте усклађивати два пута годишње (осим за 

тарифне ставове наведене у тачки 1. подтачки 1.2.3) у зависности од кретања инфлације изражене кроз стопу раста 

потрошачких цена. Усклађивање се врши на основу познатог податка промене стопе раста потрошачких цена за период 

јул - децембар претходне године на дан 01.03. и за период јануар - јун текуће године на дан 01.09. текуће године и то до 

висине промене референтне вредности. 

За тарифне ставове наведене у тачки 1. подтачки 1.2.3. Вођење рачуна са пакетом услуга, утврђује се да је висина накнада 

променљива и усклађивање се врши једном годишње на дан 01.03. у зависности од промене стопе раста потрошачких 

цена у претходној години. 

Усклађивање је могуће вршити и на кумулативној основи, уколико није вршено за претходни период. 

О променема накнада Банка благовремено обавештава Клијента 15 дана пре почетка примене, у просторијама Банке, на 

интернет страници Банке или путем извода. 
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V  ПОСЛОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА - ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ 
 

Ред. бр. Врста услуге Висина накнаде, провизије и др. 

1. ЕКСТЕРНИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ 

1.2. Послови безготовинског плаћања 

1.2.1. Накнада за обрачун у реалном времену по бруто принципу (RTGS) процентуално 

                                                                      Време реализације налога 

  до 13.00 h после 13.00 h 

1.2.1.2. до 250.000,00 дин. 0,13% мин 150 дин 0,15% мин 170 дин 

1.2.1.3. Од 250.000,00 динара до 

10.000.000,00 динара 

0,11%  

мин. 300,00 дин. 

макс. 5.500,00 дин. 

0,13%  

мин. 375,00 дин. 

макс. 6.500,00 дин. 

1.2.1.4. Преко 10.000.000,00 динара  6.000,00 дин  8.500,00 дин 

1.2.2. Накнада за нето обрачун (КЛИРИНГ) по трансакцији  

  до 13.00 h после 13.00 h 

1.2.2.1.  До 3.000,00 динара 0.96%  мин 30 дин.  0.99% мин 35 дин. 

1.2.2.2. Од 3.000,00 до 249.999,99 динара 0.10% мин 40 дин. 0.11% мин 45 дин. 
 

1.2.3. Налози задужења (менице, овлашћења и др.) 0,08%, мин. 300,00 дин. 

1.2.4. Овера овлашћења директног задужења и његова 

регистрација у регистар НБС по пословима по којима 

Српска банка а.д. није поверилац  

По овлашћењу 200,00 динара             

1.2.5.* Регистрација меница/овлашћења у регистар НБС по 

пословима по којима Српска банка а.д. није поверилац 

По меници 150,00 динара             

1.2.6.* Брисање, измена менице/овлашћење из регистра НБС по 

захтеву клијента по пословима по којима Српска банка 

а.д. није поверилац  

По меници/овлашћењу 150,00 динара 

1.2.7. Регистрација, брисање, измена  меница/овлашћења по 

којима је Српска банка а.д. поверилац 

Без накнаде 

* за доносиоце захтева за регистрацију меница/овлашћења који немају отворен рачун у банци регистрација захтева се врши уз 

презентовање доказа о уплати накнаде 

1.2.8. Уплата  средстава хуманитарне помоћи на наменски отворене 

уплатне рачуне који се воде код Управе за трезор 
 

Без накнаде 

1.3. Електронски платни промет 

1.3.1. Накнаде за обрачун у реалном времену по бруто принципу (RTGS) процентуално 

  до 13.00 h после 13.00 h 

1.3.1.2. до 250.000,00 дин. 0,09% мин 90 дин 0,098% мин 130 

1.3.1.3. од  250.000,00  до  10.000.000,00 

дин. 

0,08%  

мин. 300,00 дин. 

макс. 4.000,00 дин. 

0,09%  

мин. 300,00 дин. 

макс. 4.500,00 дин. 

1.3.1.4. преко  10.000.000,00 дин. 5.000,00 дин. 6.500,00 дин. 

1.3.2. Накнада за нето обрачун (КЛИРИНГ) по трансакцији 
  до 13.00 h после 13.00 h 

1.3.2.1.  До 3.000,00 динара 0.67%  мин 20,00 дин. 0.69% мин 25,00 дин. 

1.3.2.2. Од 3.000,00 до 249.999,99 динара 0.07% мин 30,00 дин. 0.077% мин 35,00 дин. 

2. ИНТЕРНИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ (безготовинско и електронско плаћање) 
2.1. Између клијента и Банке Без накнаде 

2.2. Пренос средстава између рачуна истог клијента Без накнаде 

2.3. Између клијената Банке Без накнаде 

2.4.  Компензација, цесија, асигнација - шалтери 0,05%, Мин. 10,00 дин. Макс 4.500,00 дин 

2.5. Компензација, цесија, асигнација - електронски 0,03%, Мин. 7,00 дин. Макс 1.500,00 дин 

2.6. Послови у вези са готовим новцем 
2.6.1 Готовинске уплате Без накнаде 

2.6.2. Готовинске исплате 0,40%  мин 30 дин. 

2.6.3. Пријем оштећеног оптицајног готовог новца у домаћој и страној 

валути у сврху извршења уплата на шалтерима Српске банке а.д. 

по важећој Одлуци о јединственој тарифи по 

којој НБС наплаћује накнаду за извршене 

услуге 

3. ОСТАЛЕ НАКНАДЕ 

3.1. Месечна накнада за вођење рачуна 250,00 динара 

3.2  Oтварање и вођење escrow  рачуна 0,5%, мин. 5.000,00 дин. 

3.3. Накнада за затварање рачуна Без накнаде  

3.4. Достава редовног извода Без накнаде 
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3.5. Вођење наменског динарског рачуна за 

продају/куповину ХоВ 

 

3.5.1 тржишна вредност продатих/купљених ХоВ до 999.999,99 

дин 

0,30% 

3.5.2 тржишна вредност продатих/купљених ХоВ  

од 1.000.000,00 до 4.999.999,99 дин 0,25% 

3.5.3 тржишна вредност продатих/купљених ХоВ  

од 5.000.000,00 до 9.999.999,99 дин 0,20% 

3.5.4 тржишна вредност продатих/купљених ХоВ  

од и више 10.000.000,00 дин 0,15% 

3.6. Наменски рачун за трговање обвезницама старе девизне 

штедње 

% тржишне вредности 

3.6.1 Отварање рачуна Без накнаде 

3.6.2 Издавање потврде Без накнаде 

3.6.3 Салдирање трансакција - % од тржишне вредности 0,40% 

3.7. Вођење наменског динарског рачуна за уплату 

средстава по основу емисије ХоВ – послови уплатне 

банке 

 

3.7.1 продајна вредност емитованих ХоВ до 9.999.999,99 динара 0,40% 

3.7.2 
продајна вредност емитованих ХоВ од 10.000.000,00 динара 

до 49.999.999,99 динара 
0,35% 

3.7.3 
продајна вредност емитованих ХоВ од 50.000.000,00 динара 

до 99.999.999,99 динара 
0,30% 

3.7.4 
продајна вредност емитованих ХоВ од и више од 

100.000.000,00 динара 
0,25% 

3.8. Тражење продужења рада RTGS система– максимално до 

60 минута 

3.000,00 дин. По минуту-стварни 

трошкови НБС 

3.9. Архивски извод 100,00 дин. + 50,00 дин. по страници 

3.10. Решавање рекламације на захтев клијента (грешка клијента) 0,1%    

мин.   500,00 динара, мак. 2.000,00 дин. 

4. ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА 

4.1. Потврда о реализацији налога 200,00 динара 

4.2. Потврда о просечном стању и промету на рачуну 600,00 динара 

4.3. Потврда о задужености и неизмиреним обавезама према Банци 700,00 динара 

4.4. Остале потврде на захтев клијента 1.000,00 динара 

5. ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИС 

Српска банка On line 

5.1. Коришћење електронског сервиса  Без накнаде 

5.1.1 Издавање корисничког пакета (читач картице + 1 смарт картица) Без накнаде 

5.1.2. Издавање додатног корисничког пакета (читач картице + 1 смарт картица) 5.000,00 динара 

5.1.3. Издавање додатне смарт картице (нова картица, ван пакета) 3.000,00  динара 

5.1.4. Издавање додатног читача картица (на захтев клијента, због оштећења , губитка 

истог, и др.) 

2.000,00 динара 

5.1.5. Блокада смарт картице 

- од стране Банке због неадекватне употребе - на захтев корисника у случају 

губитка, крађе или других разлога 

 

500,00 динара 

5.16. Инсталирање Е-bank код корисника на територији Београда са обуком Без накнаде 

5.1.7. Инсталирање Е-BANK код корисника ван територије Београда са обуком Без накнаде 

Halcom E-Banking 

5.2. Коришћење електронског сервиса – месечна накнада 1.000.00 динара 

5.2.1. 

Издавање корисничког пакета (смарт картица са издатим сертификатом на три 

године, укључење клијента на ЕББ сервисни центар и читач картице) 10.500,00 динара 

5.2.2. Смарт картица са издатим сертификатом на три године/обнављање сертификата 8.000,00 динара 

5.2.3. Квалификовани електронски сертификат на УСБ кључу 9.500,00 динара 

5.2.4. Активирање услуге  1.500,00 динара 

5.2.5. 

Издавање додатног читача картица (на захтев клијента, због оштећења, губитка 

истог, и др.) 2.000,00 динара 

5.2.6. 

Замена смарт картице 

- због губитка или оштећења картице од стране корисника 2.500,00 динара 
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VI НАПОМЕНЕ УЗ ТАРИФУ НАКНАДА БАНКЕ 

1. 

Накнаде за динарске послове обрачунавају се и наплаћују у динарима а накнаде за девизне послове 

могу се обрачунавати и наплаћивати у динарима и у девизама. 

Накнада за кредите са девизном клаузулом наплаћује се у динарској противвредности обрачунатог 

девизног износа по курсу који је уговорен за враћање кредита. 

2. 

Основица за обрачун накнаде за динарске послове представља вредност посла, осим да уговором 

између Банке и корисника није другачије утврђено.  

Основицу за обрачун накнада за извршене девизне послове у земљи представља износ услуге у 

девизама прерачунат у динарску противвредност, по курсу по којем је извршен обрачун трансакције, 

осим да уговором између Банке и корисника није другачије утврђено. 

3. 
Обрачуната накнада доспева за наплату у року од 7 дана, од дана извршене услуге или у уговореном 

року. 

4. 
Са клијентима којима Банка пружа већи број услуга може се уговорити и плаћање накнада паушално. 

Уговорени износ паушала плаћа се унапред за уговорени период (месечно, тромесечно и сл.). 

5. 

Поред накнаде за банкарске услуге која се утврђује на основу ове Тарифе накнада Банка наплаћује и 

стварне трошкове који настану извршењем тих услуга као што су:  

- трошкови платног промета и други трошкови које банка плаћа по основу финансијских 

трансакција, 

- накнаде које зарачунава Народна банка Србије и друге домаће банке, Кредитни биро, 

Централни регистар хартија од вредности, Агенција за привредне регистре и др. 

- провизије и остали трошкови које зарачунавају иностране банке (без трошкова процесуирања 

SWIFT порука), 

- трошкови ангажовања стручних лица и  

- остали издаци учињени по захтеву корисника услуге. 

6. 

Накнаде које се утврђују на основу ове Тарифе накнада исказане су у нето износу. На накнаде из ове 

Тарифе накнада на које је предвиђен обрачун пореза, Банка врши обрачун, у складу са Законом о 

порезу на додату вредност и другим законским актима. 

7. 

Накнадe за послове платног промета из поглавља V тачака 1. и 2. обрачунавају се и наплаћују једном 

недељно за правна лица, а за предузетнике се наплаћују одмах са рачуна, осим за групне налоге где је 

обрачун недељно. 

Накнаде за послове платног промета из тачке 4. и тачке 5. поглавља V наплаћују се у моменту 

подношења захтева клијента. 

8 
Општи услови пословања обухватају и уз њих се увек објављују Тарифа накнада за вршење 

банкарских услуга Српске банке а.д. Београд, који се доноси као посебан акт Банке. 

 

 

 


