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ПРАВИЛНИК 
О ТАРИФИ НАКНАДА И ТРОШКОВИМА КОЈЕ 

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД НАПЛАЋУЈЕ У 
ПРУЖАЊУ ИНВЕСТИЦИОНИХ И ДОДАТНИХ УСЛУГА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА 

Број 
тари- 
фног 
става 

Врста и назив услуге Висина накнаде 
и трошкова 

1. Инвестиционе услуге и активности са финансијским инструментима (ФИ) 

1.1. Услуге и активности које се односе на промену власништва ФИ 
(осим за бесплатне акције са рачуна 980 и штедне обвезнице) 

1.1.1. Купопродајни послови са ФИ 
Према уговору, 

 макс. 1% од вредности 
трансакције 

1.1.2. Купопродајни послови са ФИ закључени на примарном 
тржишту државних хартија 

Према уговору, 
макс. 0,20% од вредности 

трансакције 

1.1.3. 
Извршење налога продаје са заложног рачуна власника ФИ 
по решењима судова, јавних извршитеља и других 
надлежних органа (по ISIN броју) 

1% од вредности 
трансакције, мин. 

РСД  200,00 

1.1.4. Пренос ФИ без плаћања по „FOP“ принципу (решења, 
одлуке, уговори, и др. (по ISIN броју) РСД  2.400,00 

1.1.5. 
Пренос ФИ у власништву привредног друштва по основу 
ликвидације и статусне промене привредног друштва (по 
ISIN броју) 

РСД  26.400,00 

1.1.6. Пренос на власнички рачун финансијског обезбеђења без 
плаћања (по ISIN броју) РСД  6.000,00 

1.1.7. Враћање са власничког рачуна финансијског обезбеђења 
без плаћања (по ISIN броју) РСД  6.000,00 

1.2. Услуге и активности које се не односе на промену власништва ФИ 
(осим за бесплатне акције са рачуна 980 и штедне обвезнице) 

1.2.1. Упис уговорне залоге на ФИ (по ISIN броју) 

0,15% од вредности 
главног потраживања, не 
мање од 10.000,00 РСД 
и не више од 30.000,00 

РСД 

1.2.2. Престанак уговорне залоге на ФИ (по ISIN броју) 

0,10% од вредности 
главног потраживања, не 
мање од 5.000,00 РСД  и 

не више од 15.000,00 
РСД 

1.2.3. Пренос ФИ у случају промене депозитара РСД  2.000,00 

1.2.4. 
Активирање уговорне залоге по основу намирења продајом 
или преносом финансијског инструмента на власнички 
рачун повериоца 

0,15% од вредности 
главног потраживања, не 
мање од 10.000,00 РСД 
и не више од 30.000,00 

РСД 

1.2.5. Упис и престанак ограничења располагања правима из 
хартија од вредности (по ISIN броју) РСД  4.400,00 
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1.2.6. Промена других података у вези са уписаним заложним 
правом (по ISIN броју) РСД 15.000,00 

1.2.7. Упис, промена и брисање забележбе (по ISIN броју) РСД  4.400,00 

1.2.8. 
Упис или промена или брисање заложног права и 
ограничења располагања на основу решења, односно 
закључка јавног извршитеља (по ISIN броју) 

0,10% од вредности 
главног потраживања, не 
мање од 5.000,00 РСД и 

не више од 15.000,00 
РСД 

1.2.9. Активирање залоге по основу закључка јавног извршитеља 

0,10% од вредности 
главног потраживања, не 
мање од 5.000,00 РСД и 

не више од 15.000,00 
РСД 

1.2.10. Пренос на заложни рачун финансијског обезбеђења РСД  10.000,00 

1.2.11. Враћање са заложног рачуна финансијског обезбеђења РСД  10.000,00 

1.2.12. Исправка матичног броја за физичко лице РСД 2.000,00 

1.2.13. Исправка матичног броја за правно лице РСД 4.000,00 

1.3 Услуге и активности отварања и гашење рачуна у Централном регистру 
(осим за бесплатне акције са рачуна 980 и штедне обвезнице) 

1.3.1. Отварање власничког рачуна ФИ (по рачуну) РСД  1.500,00 

1.3.2. Отварање заложног рачуна ФИ (по рачуну) РСД  10.000,00 

1.3.3. Отварање рачуна сувласништва ФИ (по рачуну) РСД  1.500,00 

1.3.4. Отварање рачуна депонованих ФИ (по рачуну) РСД  26.400,00 

1.3.5. Отварање депозитног рачуна ФИ (по рачуну) РСД  26.400,00 

1.3.6. Отварање емисионог рачуна ФИ (по рачуну) РСД  26.400,00 

1.3.7. Отварање власничког рачуна финансијског обезбеђења (по 
рачуну) РСД  26.400,00 

1.3.8. Отварање заложног рачуна финансијског обезбеђења (по 
рачуну) РСД  26.400,00 

1.3.9. Гашење рачуна ФИ (по рачуну) РСД  1.500,00 

1.3.10. Затварање рачуна депонованих ФИ (по рачуну) РСД  13.200,00 

1.4. Услуге и активности уписа ФИ у Централни регистар 

1.4.1. Додела CFI кода и ISIN броја (по емисији) РСД  3.000,00 

1.4.2. Упис емисије хартија од вредности у Централни регистар на 
емисиони рачун и додељивање FISN кода (по емисији) РСД  42.000,00 

1.4.3. Замена акција у Централном регистру и додељивање FISN 
кода (по ISIN броју) РСД  80.000,00 

1.4.4. Промена вредности акција издаваоца у Централном 
регистру и додељивање FISN кода (по ISIN броју) РСД  30.000,00 
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1.4.5. Исправка података у достављеном списку законитих 
ималаца ФИ (по захтеву) РСД  13.200,00 

1.4.6. Годишња накнада за вођење регистра ФИ активних 
издавалаца (плаћање квартално по започетом кварталу) РСД 160.000,00 

1.5. Услуге и активности које се односе на корпоративне радње 

1.5.1. 
Захтеви за исплату дивиденде за акције и за исплату 
главнице, купона и ануитета за дужничке финансијске 
инструменте (по ISIN броју) 

РСД  13.200,00 

1.5.2. Смањење капитала акционарског друштва поништењем 
акција у поседу акционара (по ISIN броју) РСД  26.400,00 

1.5.3. Смањење капитала акционарског друштва поништењем 
сопствених акција (по ISIN броју) РСД  10.000,00 

1.5.4. Испис (поништење) ФИ (осим права на стицање удела у 
законском року и издавања потврде) РСД  26.400,00 

1.5.5. Испис (поништење) ФИ - право на стицање удела у 
законском року и издавање потврде РСД 36.000,00 

1.5.6. 
Објављивање обавештења (сазивање скупштине, давање 
заступничке изјаве и др.) на интернет страници Централног 
регистра (по захтеву) 

РСД  4.000,00 

1.5.7. Издавање јединствене евиденције акционара по ISIN-у у 
папирном или електронском формату РСД  13.200,00 

1.5.8. 
Издавање јединствене евиденције акционара у 
електронском формату за акционарска друштва са више од 
100.000 акционара (по захтеву) 

РСД  250.000,00 

1.5.9. Увид у јединствену евиденцију акционара (по акционару) РСД  1.500,00 

1.5.10. Организовање издавања ФИ Према уговору, 
мин. РСД  60.000,00 

1.5.11. Израда проспекта издаваоца Према уговору, 
мин. РСД  60.000,00 

1.5.12. Израда информатора издавоца РСД  30.000,00 

1.5.13. Ажурирање информатора издаваоца РСД  15.000,00 

1.5.14. Припрема и реализација понуде за преузимање или 
стицање сопствених ФИ 

Према уговору, 
мин. РСД  60.000,00 

1.5.15. Припрема скупштине акционара Према уговору, 
мин. РСД  60.000,00 

1.5.16. Достављање извештаја јавних друштава Комисији за 
хартије од вредности и Београдској берзи (по захтеву) РСД  6.000,00 

1.5.17. 

Уплата и пренос средстава по основу емисије ФИ, понуде за 
преузимање акција, стицања и отуђења сопствених акција, 
принудног откупа и исплате разлике у цени акција (по ISIN 
броју) 

Према уговору 

1.5.18. Остали нетарифирани послови Према уговору 

1.6. Услуге и активности израде посебних извештаја у Централном регистру 

1.6.1. Израда посебних извештаја (по захтеву) РСД  26.400,00 

1.6.2. Израда извештаја са подацимо о стању на рачунима ФИ 
законитог имаоца у Централном регистру (по захтеву) РСД  2.400,00 
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1.6.3. Израда извештаја са подацима о променама на рачунима 
ФИ законитог имаоца у Централном регистру (по захтеву) РСД  4.000,00 

1.6.4. Подношење захтева и достављање потврде Централног 
регистра (по потврди) РСД  4.000,00 

1.6.5. Израда потврде/извода о стању на рачуну ФИ (по рачуну) РСД  500,00 

1.7. Услуге и активности уплате/исплате по основу ФИ 
(осим за бесплатне акције са рачуна 980 и штедне обвезнице) 

1.7.1. Салдирање динарских / девизних средстава преко 
Централног регистра 

Према уговору, max 0,30% 
од износа уплате/исплате, 

а не више од РСД 
20.000,00 

1.7.2. 
Салдирање динарских / девизних средстава преко 
Централног регистра за клијенте који закључе трансакцију 
посредством брокера Банке 

Према уговору, max 0,20% 
од износа уплате/исплате, 

а не више од РСД 
20.000,00 

1.7.3. Пријем осталих уплата по основу ФИ без поруке Централног 
регистра 

Према уговору, max 
0,40% од износа 

уплате/исплате, а не више 
од РСД 20.000,00 

1.7.4. Пријем уплата у сврху куповине ФИ Без накнаде 

1.7.5. Отварање новчаног рачуна за ФИ Без накнаде 

1.7.6. Гашење новчаног рачуна за ФИ Без накнаде 

1.8. Услуге и активности преноса са рачуна за бесплатне акције (рачун 980) 

1.8.1. Отварање власничког рачуна за бесплатне акције (по 
рачуну) РСД  330,00 

1.8.2. Пренос по основу решења о наслеђивању и уговора 
о доживотном издржавању (по налогу) РСД  580,00 

1.8.3. Пренос по основу уговора о поклону (по налогу) РСД  1.160,00 

1.8.4. Пренос по основу осталих уговора, других судских одлука и 
решења (по налогу) РСД  1.460,00 

1.8.5. Исправка матичног броја за физичко лице РСД 1.500,00 

1.8.6. Отварање заложног рачуна ФИ (по рачуну) РСД 5.000,00 

1.8.7. 
Извршење налога продаје са заложног рачуна власника ФИ 
по решењима судова, јавних извршитеља и других 
надлежних органа (по ISIN броју) 

1% од вредности 
трансакције, мин. 

РСД  200,00 

1.8.8. Упис и престанак ограничења располагања правима из 
хартија од вредности (по ISIN броју) РСД  4.400,00 

1.8.9. Промена других података у вези са уписаним заложним 
правом (по ISIN броју) РСД 15.000,00 

1.8.10. Упис, промена и брисање забележбе (по ISIN броју) РСД  4.400,00 

1.8.11. 
Упис или промена или брисање заложног права и 
ограничења располагања на основу решења, односно 
закључка јавног извршитеља (по ISIN броју) 

0,10% од вредности 
главног потраживања, не 
мање од 5.000,00 РСД и 

не више од 15.000,00 
РСД 
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1.8.12. Активирање залоге по основу закључка јавног извршитеља 

0,10% од вредности 
главног потраживања, не 
мање од 5.000,00 РСД и 

не више од 15.000,00 
РСД 

1.9. Услуге и активности преноса за штедне обвезнице 

 1.9.1. Отварање власничког рачуна ФИ (по рачуну) РСД  1.500,00 

1.9.2. 
Пренос штедних обвезница по основу решења о 
наслеђивању, уговора о доживотном издржавању и 
уговора о поклону (по налогу) 

РСД  2.400,00 

1.9.3. Пренос штедних обвезница због промене депозитара (по 
ISIN броју) 

РСД  2.000,00 

1.9.4. Пренос штедних обвезница на власнички рачун 
финансијског обезбеђења без плаћања (по ISIN броју) РСД  6.000,00 

1.9.5. Враћање штедних обвезница са власничког рачуна 
финансијског обезбеђења без плаћања (по ISIN броју) РСД  6.000,00 

 1.9.6. Отварање заложног рачуна ФИ (по рачуну) РСД  10.000,00 

 1.9.7. Упис уговорне залоге на штедним обвезницама (по ISIN 
броју) 

0,15% од вредности 
главног потраживања, не 
мање од 10.000,00 РСД  и 
не више од 30.000,00 РСД 

1.9.8. 
Активирање уговорне залоге по основу намирења 
продајом или преносом финансијског инструмента на 
власнички рачун повериоца 

0,15% од вредности 
главног потраживања, не 
мање од 10.000,00 РСД и 
не више од 30.000,00 РСД 

1.9.9. Упис и престанак ограничења располагања правима из 
хартија од вредности (по ISIN броју) РСД  4.400,00 

1.9.10. Промена других података у вези са уписаним заложним 
правом (по ISIN броју) РСД 15.000,00 

1.9.11. Упис, промена и брисање забележбе (по ISIN броју) РСД  4.400,00 

1.9.12. 
Упис или промена или брисање заложног права и 
ограничења располагања на основу решења, односно 
закључка јавног извршитеља (по ISIN броју) 

0,10% од вредности 
главног потраживања, не 

мање од 5.000,00 РСД и не 
више од 15.000,00 РСД 

1.9.13. Активирање залоге по основу закључка јавног 
извршитеља 

0,10% од вредности 
главног потраживања, не 

мање од 5.000,00 РСД и не 
више од 15.000,00 РСД 

1.9.14. Пренос на заложни рачун финансијског обезбеђења РСД  10.000,00 

1.9.15. Враћање са заложног рачуна финансијског обезбеђења РСД  10.000,00 



Правилник о тарифи накнада и трошковима које Банка Поштанска штедионица, акционарско 
друштво, Београд наплаћује у пружању инвестиционих и додатних услуга са финансијским 
инструметима 
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1.9.16. Исправка матичног броја за физичко лице РСД 2.000,00 


