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ТАРИФА НАКНАДА  

ЗА УСЛУГЕ У РАДУ СА ПРАВНИМ ЛИЦИМА, ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ФИЗИЧКИМ 
ЛИЦИМА НОСИОЦИМА РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 

 
Накнаде за услуге које врши Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, 
Београд (у даљем тексту: Банка) у раду са правним лицима, предузетницима и 
физичким лицима носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава утврђују се 
у следећим износима: 

 
ПОСЛОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ 

ДЕЛАТНОСТ (ПРЕДУЗЕТНИЦИ) 
 

Број 
тарифног 

става 
Врста и назив услуге Висина накнаде 

1. ПОСЛОВИ ДОМАЋЕГ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ 
Текући динарски рачун и Рачун стандард 

1.1. ОПШТЕ УСЛУГЕ ПОВЕЗАНЕ СА ПЛАТНИМ РАЧУНОМ  
 
1.1.1. Отварање динарског платног рачуна Без накнаде 

1.1.2. 

Вођење платног рачуна – Текући 
динарски рачун и Рачун 
стандард 

РСД 200,00 месечно (уколико је 
било промена по рачуну) 

1.1.3. 
Вођење платних рачуна хуманитарних 
организација 

Без накнаде 

1.1.4. 
Отварање и вођење динарских платних 
рачуна са посебном наменом (еscrow) 

0,30% од вредности посла 
(једнократно или по уговору) 

1.1.5. Издавање редовног извода Без накнаде 

1.1.6. Издавање ванредног извода РСД 100,00 

1.1.7. Издавање историје рада платног рачуна РСД 200,00 

1.1.8. 
Гашење платног рачуна и издавање 
потврде о гашењу платног рачуна 

Без накнаде 

1.2. ПОСЛОВАЊЕ СА ГОТОВИМ НОВЦЕМ 

1.2.1. Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату 

1.2.1.1. 
Уплата готовог новца на платни рачун 
код Банке 

Без накнаде 

1.2.1.2. 
Уплата готовог новца на платни рачун 
код другог пружаоца платних услуга 

0,80% од износа  
мин.РСД 200,00 

1.2.1.3. 

Уплата готовог новца на платни рачун 
код другог пружаоца платних услуга, 
клијентима који имају склопљен 
Уговор са Банком о пријему и наплати 
готовог новца 

У складу са Уговором 

1.2.1.4. 
Уплата готовог новца – аманетна 
пошиљка 

По договору 

1.2.2. Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату 

1.2.2.1. 
Исплате готовог новца с платног 
рачуна 

0,30% од износа+РСД 10,00 
фиксна накада по налогу 

1.2.2.2. 
Исплате готовог новца с платног рачуна 
предузетника 

Без накнаде 
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1.3. БЕЗГОТОВИНСКИ ПРЕНОС НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА У ДИНАРИМА У РЕПУБЛИЦИ 
СРБИЈИ 

1.3.1. На шалтеру пружаоца платних услуга 

1.3.1.1. На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос) 

1.3.1.1.1. Платни налог за пренос РСД 40,00 по налогу  

1.3.1.1.2. Хитан/инстант платни налог РСД 40,00 по налогу 

1.3.1.1.3. 
Платни налог за пренос са рачуна 
корисника у корист рачуна Банке по 
основу ороченог депозита 

без накнаде 

1.3.1.1.4. 
Платни налог за пренос аранжманских 
оквирних кредита ОВЕРДРАФТ 

без накнаде 

1.3.1.1.5. 
Платни налог за пренос на други 
платни рачун истог корисника 

без накнаде 

1.3.1.1.6. 
Платни налог за пренос са рачуна 
корисника на рачун Банке по основу 
промена по платним картицама 

без накнаде 

1.3.1.2. На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос) 

1.3.1.2.1. 
CLEARING – платни налози 
до 300.000,00 РСД. 

0,10% од износа мин. РСД 50,00 

1.3.1.2.2. Хитан/инстант платни налог 0,10% од износа мин. РСД 50,00 

  

За платне налоге 
примљење и 
унете до 14,00 
часова 

За платне 
налоге 
примљене и 
унете после 
14,00 часова 

1.3.1.2.3. 
RTGS - Платни налози преко 
300.000,00 РСД. 

0,10% од износа 
макс. РСД 6.000,00 

0,11% од 
износа макс. 
РСД 8.000,00 

1.4. ОСТАЛЕ НАКНАДЕ 

1.4.1. Издавање потврде на захтев клијента РСД 300,00 

1.4.2. 
Издавање потврде о извршеном 
налогу за плаћање 

РСД 100,00 

1.4.3. 
Издавање потврде о регистрацији 
возила 

РСД 300,00 

1.4.4. 
Издавање потврде о уплати оснивачког 
улога 

РСД 500,00 

1.4.5. Регистрација меница РСД 100,00 по меници 

1.4.6. 
Регистрација меница клијената Банке 
где је Банка поверилац 

Без накнаде 

1.4.7. Брисање меница/овлашћења 
РСД 100,00 по 
меници/овлашћењу 

1.4.8. 
Брисање меница/овлашћења где је 
Банка поверилац 

Без накнаде 

1.4.9.* Трајни налози 

1.4.9.1.* 
Пренос средстава на рачун у 
банци 

0,05% од износа 
мин.РСД 25,00, макс.РСД 
1.000,00 

1.4.9.2.* 
Пренос средстава на рачун у 
другој банци 

0,10% од износа 
мин.РСД 50,00, макс.РСД 
5.000,00 
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Јавно 

1.4.10.* 

Накнада за решавање рекламације 
по основу погрешног плаћања 
насталог на основу неисправне 
спецификације испостављене од 
стране Дунав осигурања 

РСД 500,00 

 1.5. КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА СМС ИНФО 

1.5.1. 
Обавештење о приливу на платни 
рачун 

РСД 5,00 по поруци 

1.5.2. 
Обавештење о блокади/деблокади 
платног рачуна 

РСД 5,00 по поруци 

1.5.3.* 
Обавештење о приливу и стању на 
платном рачуну 

РСД 5,00 по поруци 

1.5.4.* 
Месечна накнада за коришћење SMS/Е-
mail сервиса 

Без накнаде 

1.5.5.* 
Обавештење о приливу и стању рачуна 
путем Е-mail поруке 

РСД 5,00 

1.5.6. Деактивација СМС сервиса Без накнаде 

 

За услуге које нису обухваћене овом Тарифом накнада, а појаве се у пословању Банке, накнада се утврђује 

уговором између корисника услуге и Банке на основу претходно донете Одлуке надлежног органа Банке. 

 

 
Банка задржава право да одступи од наведених накнада у пословању са корисницима који су од посебног 
интереса за Банку, као и да наплати све настале трошкове за услуге које нису наведене у овој тарифи и да 
се рефундира за трошкове које сноси у пословању са трећим лицима. 

 

Напомена код тарифног става:  
* услуга за преузете клијенте „mts банке“ 

 

2. ПОСЛОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И 
ПРЕДУЗЕТНИКЕ, РЕЗИДЕНТЕ И НЕРЕЗИДЕНТЕ 

2.1. ОПШТЕ УСЛУГЕ ПОВЕЗАНЕ СА ПЛАТНИМ РАЧУНОМ  

2.1.1. 
Отварање девизног 
платног рачуна резидента 

Без накнаде 

2.1.2. 
Отварање динарског и 
девизног платног 
рачуна нерезидента 

ЕUR 500,00 у динарској 
противвредности по средњем курсу 
НБС 

 
2.1.3. 

Отварање и вођење девизних 
платних рачуна са посебном 
наменом (еscrow) 

 
0,30% од вредности посла 
/Једнократно или по уговору/ 
 

2.1.4. 
Вођење девизних 
платних рачуна 

Без накнаде 

2.1.5. Гашење рачуна и издавање 
потврде о гашењу рачуна 

Без накнаде 
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  2.2. ГОТОВИНСКИ ПРОМЕT 

    

2.2.1. Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату 

2.2.1.1. 
Аконтација-девизно покриће** 0,10% 

мин.РСД 800,00 

2.2.1.2. 
Аконтација-динарско покриће** 0,35% 

мин.РСД 800,00 

 
2.2.1.3. 

Исплата ефективе по коначном 
обрачуну  службеног 
пута у иностранство**  

0,15% 

мин. РСД 800,00 

2.2.1.4. 
Исплата готовине са 
динарског рачуна 
нерезидента** 

0,25% 
мин.РСД 1.000,00 

2.2.1.5. 
Исплата ефективног страног 
новца по другом основу ** 

0,20% 
мин.РСД 800,00 

  2.2.2.   Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату 

2.2.2.1. 
Коначан обрачун службеног 
пута у иностранство – повраћај 

0,15% 
мин.РСД 500,00 

2.2.2.2. 
Уплата  у ефективном 
страном новцу 

Без накнаде 

 2.3. БЕЗГОТОВИНСКИ ПРЕНОС НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА У ЕВРИМА СА ДЕВИЗНОГ 
ТЕКУЋЕГ РАЧУНА У ЕВРИМА - важи и за остале валуте 

2.3.1. На шалтеру пружаоца платних услуга и путем канала електронског банкарства* 

2.3.1.1. На платни рачун у Републици Србији 

 
2.3.1.1.1. 

Пренос средстава на другу 
домаћу банку 

0,30% 
мин.   РСД  1.500,00 
макс.  РСД 40.000,00 

 
2.3.1.1.2. 

Пренос средстава (са девизног 
рачуна или из купљених 
девиза) у оквиру Банке 

Без накнаде 

2.3.1.1.3. 
Продаја девиза и пренос на 
другу домаћу банку ради 
плаћања према иностранству 

0,35% 
мин.   РСД  2.000,00 
макс.  РСД 40.000,00 

2.3.1.1.4. 

Аконтација/коначан обрачун 
сл.пута у иностранство.пренос 
на девизни рачун физичког 
лица у оквиру Банке 

0, 15 % 
мин.   РСД    500,00 

2.3.1.1.5. 
Плаћања/преноси са датумом 
одобрења рачуна корисника 
плаћања исти дан 

 
РСД 500,00 

2.3.1.2. На платни рачун у иностранству 

 Износ налога 
Плаћање са 

девизним покрићем 

2.3.1.2.1. До ЕUR 25.000,00 

0,25% 
мин. РСД 1.000,00 

+ трошак ино банке за опцију „ОUR“ 

2.3.1.2.2. 
од ЕUR 25.000,01 до ЕUR 

50.000,00 

0,20% 

+ трошак ино банке за опцију „ОUR“ 

2.3.1.2.3. 
од ЕUR 50.000,01  
до EUR 200.000,00 

0,15% 

+ трошак ино банке за опцију „ОUR“ 
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2.3.1.2.4. преко ЕUR 200.000,00 

0,10% 
макс. РСД 40.000,00 

+ трошак ино банке за опцију „ОUR“ 

  
Плаћање са 

динарским  покрићем 

2.3.1.2.5. До ЕУР 10.000,00 
РСД 1.000,00 

+ трошак ино банке за опцију „ОUR“ 

2.3.1.2.6. Преко ЕУР 10.000,00 
Без накнаде 

+ трошак ино банке за опцију „ОUR“ 

  2.3.1.2.7. 

Плаћање делимично са 
девизним делимично са 
динарским покрићем по захтеву 
Клијента 

  0,30%   
  минимум  РСД   1.000,00 
  максимум РСД 40.000,00 

+ трошак  ино банке за опцију „ОUR“ 

 
2.3.1.2.8. 

Плаћања/преноси са датумом 
одобрења рачуна корисника 
плаћања исти дан 

РСД 500,00 

2.3.2. Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима 
- важи и за остале валуте 

2.3.2.1. 
Лоро дознаке из иностранства и 
наплата са Косова и Метохије 

Без накнаде 

2.3.2.2. 
Лоро дознаке у девизама од 
других домаћих банака 

Стварни трошак друге домаће банке 

2.4. БЕЗГОТОВИНСКИ ПРЕНОС СРЕДСТАВА У ДИНАРИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

2.4.1. На шалтеру пружаоца платних услуга и путем канала електронског банкарства* 

2.4.1.1. 

Плаћање са динарског рачуна 
нерезидента на платни рачун 
код другог пружаоца платних 
услуга (екстерни пренос) 

0,35% 
минимум РСД 1.500,00 

максимум РСД 40.000,00 

 
2.4.1.2. 

Плаћање са динарског рачуна 
нерезидента на платни рачун 
код истог пружаоца платних 
услуга (интерни пренос) 

0,25% 
минимум  РСД 1.000,00 

максимум РСД 20.000,00 

2.4.1.3. 

Плаћање са динарских рачуна 
резидената у корист 
нерезидента код друге домаће 
банке 

0,30% 
минимум  РСД 1.500,00   
максимум РСД 40.000,00 

 
2.4.1.4. 

Лоро дознаке у динарима од 
других домаћих банака до 
РСД 25.000,00 

Без накнаде 

 
2.4.1.5. 

Лоро дознаке у динарима од 
других домаћих банака од 
РСД 25.001,00 и више 

0,05% 
минимум  РСД 800,00    
максимум РСД 40.000,00 

  2.4.1.6.  Исплата зарада запосленима и 

трошкови представништава 

страних правних лица   

 0,35% 
 минимум  РСД 1.500,00 

 максимум  РСД 40.000,00 

  2.5. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 

 

 
2.5.1. 

Упити и захтеви за 
измену/повраћај/опозив налога 
за плаћање, исправке и измене 

РСД 1.000,00 и стварни трошкови 
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непотпуних и/или нетачних 
налога, усаглашавање 
документације и налога 

2.5.2. 
Откуп девиза са девизног 
рачуна 

Без накнаде 

2.5.3. Издавање потврда, изјава и др. РСД 300,00 

 
2.5.4. 

Измена података на платним 
налозима, за потребе 
статистике НБС, на захтев 
Клијента 

РСД 500,00 по документу 

2.5.5. 
Трошкови ино банке Стварни трошкови ино банке 

 
2.5.6. 

Израда и достављање копија 
извода, преписа и сл. 

РСД 200,00 по документу 

 
2.5.7. 

Трошкови измене послате 
SWIFT поруке 

РСД 1.000,00 по поруци и стварни 
трошкови 

2.5.8. Иницијална регистрација 

задужења/одобрења кредитног 

посла са иностранством код НБС 

 РСД 10.000,00 + ПДВ 

2.5.9. Евидентирање реализације 

коришћења-план отплате/план 

наплате по кредитном послу са 

иностранством 

 РСД 10.000,00 + ПДВ по изради плана 

2.5.10. Евидентирање реализације 

отплате/наплате по кредитном 

задужењу са иностранством 

 РСД  5.000,00+ ПДВ 

2.5.11. Евидентирање измене услова по 

кредитном задужењу/одобрењу са 

иностранством 

РСД  5.000,00+ ПДВ 

2.5.12. Пренос кредитног посла са 

иностранством на другу 

банку/преузимање кредитног 

посла од друге банке  

РСД  5.000,00+ ПДВ 

Напомене: 
            *  електронско банкарство у зависности од локације отварања рачуна 

           ** тарифни став се не примењује на рачуне предузетника 
Основицу за обрачун накнаде по девизним пословима представља: 

-  за налоге за плаћање са динарским покрићем:  вредност посла у девизама прерачуната у динарску 
противвредност по нето продајном курсу из интерне курсне листе Банке, односно по нето продајном курсу који 
се непосредно уговара са Сектором за управљање средствима : 

- за налоге за плаћање са девизним покрићем: вредност посла у девизама прерачуната у динарску 
противвредност по средњем курсу, који важи на дан извршења услуге, односно на дан обрачуна. 
 
Код плаћања трошкова извршења дознаке из динарских средстава, динарска противвредност девиза се 
обрачунава по нето продајном курсу из интерне курсне листе Банке односно по нето продајном курсу који се 
непосредно уговара са Сектором за управљање средствима. 
 
Код отварања и вођења девизног рачуна са посебном наменом (Еscrow рачун) основицу за обрачун накнаде 
представља вредност посла која се обрачунава по средњем курсу на дан отварања тог рачуна (једнократно 
или по уговору. 
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Код послова откупа девиза по захтеву клијента примењује се куповни курс из интерне курсне листе Банке или 

курс који се непосредно уговара са Сектором за управљање средствима.   

 

По пословима са ефективом за потребе службеног пута у инострантво примењује се курсна листа Банке за 
ефективу. 

 

Накнада се не наплаћује код измирења девизних обавеза клијента према Банци уплатом динарске 

противвредности девиза: динарска противвредност се обрачунава по нето продајном курсу за девизе из 

Интерне курсне листе Банке 

 

3. ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ  

3.1. ОДРЖАВАЊЕ Е-БАНК УСЛУГА 

3.1.1. Halcom E-bank - по рачуну РСД 300,00 месечно  

3.1.2. Office Banking за Рачун стандард РСД 400,00 месечно 

3.2. БЕЗГОТОВИНСКИ ПРЕНОС НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА У ДИНАРИМА У РЕПУБЛИЦИ 
СРБИЈИ (Текући динарски рачун и Рачун стандард) 

 3.2.1. На платни рачун код истог пружаоца платних услуга (интерни пренос) 

 3.2.1.1. Платни налог за пренос РСД 20,00 по налогу 

 3.2.1.2. 
Платни налог за пренос са рачуна 
корисника у Банци у корист рачуна Банке 
по основу ороченог депозита  

без накнаде  

 3.2.1.3. 
Платни налог за пренос на други платни 
рачун истог корисника 

без накнаде 

 3.2.1.4. 
Платни налог за пренос аранжманских 
оквирних кредита ОВЕРДРАФТ 

без накнаде 

 3.2.1.5. 
Платни налог за пренос са рачуна 
корисника на рачун Банке по основу 
промена по платним картицама 

без накнаде 

 3.2.2. На платни рачун код другог пружаоца платних услуга (екстерни пренос) 

3.2.2.1. 
Инстант (IPS NBS) налог  
(Платни налози до 300.000,00 дин.) 0,055% од износа 

 мин. РСД 33,00 
3.2.2.2. 

CLEARING 
(Платни налози до 300.000,00 дин.) 

3.2.2.3. 

RTGS (Платни налози преко 300.000,00 дин.) 

За платне налоге примљење и унете до 
14,00 часова 

0,06% од износа  
макс. РСД 3.600,00 

За платне налоге примљене и унете 
после 14,00 часова 

0,08% од износа  
макс. РСД 4.000,00 

3.3. ИЗДАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ СЕРТИФИКАТА за Halcom E-bank услугу 

3.3.1. 
Дигитални трогодишњи (квалификовани) сертификат на 
УСБ кључу 

РСД 8.500,00 

3.3.2. 
Дигитални трогодишњи (квалификовани) сертификат на 
паметној картици 

РСД 7.000,00 

3.4. ИЗДАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ СЕРТИФИКАТА за Office Banking услугу уз Рачун 
стандард 

3.4.1. 

Jeднoкрaтнa нaкнaдa зa прикључењe клиjeнaтa нa 

eлeктрoнску бaнку (сертификат на смарт картици, ПИН, 

инсталациони CD са упутством) за Рачун стандард 

РСД 3.750,00 

3.4.2. 
Реиздавање/замена Смарт картице по захтеву 

корисника за Рачун стандард 
РСД 3.750,00 

3.5. ОСТАЛЕ НАКНАДЕ 

3.5.1 
Поновно прикључивање искљученог Halcom E-bank 
корисника 

РСД 1.000,00 по 
ел.сертификату/карт
ици 
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4. ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ 

4.1. ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ 

4.1.1. DINACARD – пословна дебитна картица 

4.1.1.1. Издавање дебитне картице 
4.1.1.1.1. Издавање картице Без накнаде 

4.1.1.1.2. Годишња чланарина по картици Без накнаде 

4.1.1.1.3. Реиздавање картице Без накнаде 

4.1.1.1.4. Замена картице на захтев корисника РСД 200,00 

4.1.1.2. Провизија за исплату готовине 

4.1.1.2.1. - на шалтеру Банке Без провизије 

4.1.1.2.2. - на шалтеру Поште Без провизије 

4.1.1.2.3. - на банкомату Банке* Без провизије 

4.1.1.2.4. - на банкомату Поште Без провизије 

4.1.1.2.5. - на банкомату друге банке у земљи 2% од износа, мин. РСД 50,00 

4.1.1.2.6. - на шалтеру друге банке у земљи 2% од износа, мин. РСД 50,00 

4.1.1.3. Остале накнаде 

4.1.1.3.1. 
Накнада за оглашавање 
картице неважећом РСД 100,00 

4.1.1.3.2. 
Копија документа на захтев 
корисника о трансакцији РСД 100,00 

4.1.1.3.3. 
Плаћање рачуна на шалтеру 
друге банке РСД 25,00 по трансакцији 

4.1.1.3.4. 
Плаћање рачуна на банкомату 
друге банке РСД 25,00 по трансакцији 

 
4.1.1.3.5. 

Плаћање административних такси 
мобилним телефоном у мрежи 
других банака 

 
РСД 25,00 по трансакцији 

 
4.1.1.3.6. 

Плаћање рачуна очитавањем бар 
кода на банкомату и самоуслужном 
инфотерминалу Банке 

РСД 0,25% од износа, 
мин. РСД 10,00** 

 
4.1.1.3.7. 

Плаћање рачуна путем платног налога 
на самоуслужном 
инфотерминалу Банке 

РСД 0,25% од износа, 
мин. РСД 10,00** 

4.1.1.3.8. 
Отказивање/гашење картице 
(правно лице/предузетник) Без накнаде 

4.1.1.3.9. 
Издавање потврде на захтев 
корисника 

РСД 500,00 

4.1.1.3.10. Достава извода Без накнаде 

4.1.1.3.11. Card Alarm услуга РСД 2,00 по поруци 

4.1.1.3.12. 
Уплата готовине на картицу 
на банкомату Банке Без накнаде 

3.5.2. 
Деблокада смарт картице за Office Banking услугу за 
Рачун стандард 

РСД 450,00 

3.5.3. 
Читач смарт картице  за Office Banking услугу за Рачун 
стандард 

РСД 1.000,00 

Услуге Halcom E-bank услуге за корпоративне кориснике у смислу лиценцирања, 
инсталација и одржавања, као и других услуга по захтеву корисника, Halcom обрачунава и 
наплаћује директно кориснику. 

Остале одредбе 

Накнаде за Е-банк девизни платни промет са иностранством  садржане су у Поглављу 2 
(Послови платног промета са иностранством за правна лица и предузетнике, резиденте и 
нерезиденте). 
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4.1.1.3.13. Штампа оригинала извода Без накнаде 

4.1.1.3.14. Штампа копије извода РСД 20,00 по изводу 

4.1.2. VISA – дебитна пословна картица 

4.1.2.1. Издавање дебитне картице 
4.1.2.1.1. Издавање картице РСД 200,00 

4.1.2.1.2. Годишња чланарина по картици РСД 1.800,00 

4.1.2.1.3. Реиздавање картице РСД 200,00 

4.1.2.1.4. 
Замена оштећене, изгубљене 
или украдене картице РСД 200,00 

4.1.2.2. Провизија за исплату готовине 
4.1.2.2.1. - на шалтеру Банке Без провизије 

4.1.2.2.2. - на шалтеру Поште Без провизије 

4.1.2.2.3. - на банкомату Банке* Без провизије 

4.1.2.2.4. - на банкомату Поште Без провизије 

4.1.2.2.5. - на банкомату друге банке у земљи 3% од износа, мин. РСД 300,00 

4.1.2.2.6. - на шалтеру друге банке у земљи 3% од износа, мин. РСД 300,00 

4.1.2.2.7. 
- на банкомату друге банке 
у иностранству 

3% од износа, мин. 
ЕУР 3, 
противвредност у 
РСД 

4.1.2.2.8. 
- на шалтер друге банке у 
иностранству 

3% од износа, мин. ЕУР 5, 
противвредност у РСД 

4.1.2.3. Остале накнаде 

4.1.2.3.1. 
Накнада за оглашавање 
картице неважећом РСД 500,00 

4.1.2.3.2. 

Копија документа на захтев 
корисника о трансакцији насталој у 
земљи 

РСД 200,00 

4.1.2.3.3. 
Копија документа на захтев корисника 
о трансакцији насталој у иностранству РСД 500,00 + стварни трошкови 

4.1.2.3.4. 

Задржаање картице у банкомату 
грешком корисника у 
иностранству 

ЕУР 15, противвредност у РСД 

4.1.2.3.5. 
Отказивање/гашење картице, по 
картици РСД 800,00 

4.1.2.3.6. 
Отказивање/гашење картице 
за предузетнике Без накнаде 

4.1.2.3.7. 
Издавање потврде на захтев 
корисника 

РСД 500,00 

4.1.2.3.8. 
Накнада за конверзију (за потрошњу 
у иностранству) 1% од трансакције 

4.1.2.3.9. Достава извода Без накнаде 

4.1.2.3.10. Card Alarm услуга РСД 2,00 по поруци 

4.1.2.3.11. 
Уплата готовине на картицу 
на банкомату Банке Без накнаде 

4.1.2.3.12. Штампа оригинала извода Без накнаде 

4.1.2.3.13. Штампа копије извода РСД 20,00 по изводу 

4.1.3. МАSTERCARD дебитна пословна платна картица 

4.1.3.1. Издавање дебитне картице 

4.1.3.1.1. Издавање картице РСД 300,00 

4.1.3.1.2. Годишња чланарина по картици РСД 2.100,00 

4.1.3.1.3. Реиздавање картице РСД 300,00 
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4.1.3.1.4. 
Замена оштећене, изгубљене 
или украдене картице  РСД 300,00 

4.1.3.2. Провизија за исплату готовине 
4.1.3.2.1. - на шалтеру Банке Без провизије 

4.1.3.2.2. - на шалтеру Поште Без провизије 

4.1.3.2.3. - на банкомату Банке Без провизије 

4.1.3.2.4. - на банкомату Поште Без провизије 

4.1.3.2.5. - на банкомату MoneyGet Без провизије 

4.1.3.2.6 - на банкомату друге банке у земљи 3% од износа, мин. РСД 300,00 

4.1.3.2.7. - на шалтеру друге банке у земљи 3% од износа, мин. РСД 300,00 

4.1.3.2.8. 
- на банкомату друге банке 
у иностранству 

3% од износа, мин. 
ЕУР 3, 
противвредност у 
РСД 

4.1.3.2.9. 
- на шалтеру друге банке у 
иностранству 

3% од износа, мин. ЕУР 6, 
противвредност у РСД 

4.1.3.3. Остале накнаде 

4.1.3.3.1. 
Накнада за оглашавање 
картице неважећом 

РСД 2.000,00 

4.1.3.3.2. 

Копија документа на захтев 
корисника о трансакцији насталој у 
земљи 

РСД 200,00 

4.1.3.3.3. 
Копија документа на захтев корисника 
о трансакцији насталој у иностранству 

РСД 500,00 + стварни трошкови 

4.1.3.3.4. 

Задржавање картице у 
банкомату грешком корисника у 
иностранству 

ЕУР 15, противвредност у РСД 

4.1.3.3.5. Отказивање/гашење картице Без накнаде 

4.1.3.3.6. Card Alarm услуга РСД 2,00 по поруци 

4.1.3.3.7. Штампа оригинала извода Без накнаде 

4.1.3.3.8. Штампа копије извода РСД 20,00 по изводу 

4.1.3.3.9. 
LoungeKey, приступ салонима на 
аеродромима, по кориснику картице 

ЕУР 24, противвредност у РСД                            

4.1.3.3.10. 
LoungeKey, приступ салонима на 
аеродромима, по госту корисника 
картице 

ЕУР 24, противвредност у РСД                            

4.1.3.3.11. Boingo Wi-Fi услуга  Без накнаде 

4.1.4. DINACARD DISCOVER – пословна дебитна картица уз Рачун стандард 

4.1.4.1. Издавање дебитне картице 

4.1.4.1.1. Издавање картице Без накнаде 

4.1.4.1.2. Месечна чланарина по картици РСД 150,00 

4.1.4.1.3. Реиздавање картице Без накнаде 
4.1.4.1.4. Замена картице  РСД 400,00 
4.1.4.1.5. Отказивање/гашење картице Без накнаде 

4.1.4.2. Провизија за исплату готовине 

4.1.4.2.1. 
Подизање готовине на банкоматима и 
шалтерима Банке/Поште/ и МоneyGet 
банкоматима 

Без накнаде 

4.1.4.2.2. 
Подизање готовине на банкоматима и 
шалтерима других банака у земљи 

2,00% мин РСД 50,00 

4.1.4.2.3. 
Подизање готовине на банкоматима и 
шалтерима банака у иностранству 

3,00%  мин РСД 250,00 
 

4.1.4.2.4. Плаћање роба и услуга Без накнаде 

4.1.4.3. Остале накнаде 

4.1.4.3.2. Накнада за промену лимита Без накнаде 
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4.1.4.3.3. 
Трошкови арбитраже у случају 
губљења спора 

РСД 6.000,00  

4.2. КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ 

4.2.1. VISA BUSINESS CARD – пословна кредитна картица 

4.2.1.1. Издавање кредитне картице 
4.2.1.1.1. Издавање картице РСД 600,00 

4.2.1.1.2. Годишња чланарина по картици РСД 3.000,00 

4.2.1.1.3. Реиздавање картице РСД 600,00 

4.2.1.1.4. 
Замена оштећене, изгубљене 
или украдене картице РСД 1.000,00 

4.2.1.2. Провизија за исплату готовине 

4.2.1.2.1. - на шалтеру Банке 3% од износа, мин. РСД 200,00 

4.2.1.2.2. - на шалтеру Поште 3% од износа, мин. РСД 200,00 

4.2.1.2.3. - на банкомату Банке* 3% од износа, мин. РСД 200,00 

4.2.1.2.4. - на банкомату Поште 3% од износа, мин. РСД 200,00 

4.2.1.2.5. - на банкомату друге банке у земљи 3% од износа, мин. РСД 300,00 

4.2.1.2.6. - на шалтеру друге банке у земљи 3% од износа, мин. РСД 300,00 

4.2.1.2.7. 
- на банкомату друге банке 
у иностранству 

3% од износа, мин. 
ЕУР 3, 
противвредност у 
РСД 

4.2.1.2.8. 
- на шалтер друге банке 
у иностранству 

3% од износа, мин. 
ЕУР 5, 
противвредност у 
РСД 

4.2.1.3. Остале накнаде 

 
4.2.1.3.1. 

Oбрада кредитног захтева – 
Повлачење Извештаја из 
Кредитног бироа – правна лица 

 
Према Тарифи Кредитног бироа 

 
4.2.1.3.2. 

Oбрада кредитног захтева – 
Повлачење Извештаја из Кредитног 
бироа – предузетници и физичка 
лица 
(јемци) 

 
Према Тарифи Кредитног бироа 

4.2.1.3.3. 
Накнада за оглашавање 
картице неважећом РСД 500,00 

4.2.1.3.4. 

Копија документа на захтев 
корисника о трансакцији насталој у 
земљи 

РСД 200,00 

4.2.1.3.5. 

Копија документа на захтев 
корисника о трансакцији насталој у 
иностранству 

РСД 500,00 + стварни трошкови 

4.2.1.3.6. 

Задржаање картице у банкомату 
грешком корисника у 
иностранству 

ЕУР 15, противвредност у РСД 

4.2.1.3.7. Опомена за измирење дуга РСД 300,00 

4.2.1.3.8. 
Отказивање/гашење картице, 
по картици РСД 800,00 

4.2.1.3.9. 
Отказивање/гашење картице за 
предузетнике Без накнаде 

4.2.1.3.10. 
Издавање потврде на захтев 
корисника 

РСД 500,00 

4.2.1.3.11. 
Трошкови конверзије (за потрошњу 
у иностранству) 1% од трансакције 
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4.2.1.3.12. Трошк извода Без накнаде 

4.2.1.3.13. Card Alarm услуга РСД 2,00 по поруци 

4.2.1.3.14. Штампа оригинала извода Без накнаде 

4.2.1.3.15. Штампа копије извода РСД 20,00 по изводу 

* Мрежа банкомата обухвата и мрежу MoneyGet банкомата. 
** Осим ако није предвиђено да се накнада не наплаћује (Инфостан, рачуни Банке за 

превремене отплате, хуманитарне организације) 

5. КРЕДИТНИ, ГАРАНЦИЈСКИ И ДОКУМЕНТАРНИ ПОСЛОВИ – ПРАВНА ЛИЦА 
 

Тарифни 
став 

Врста услуге Висина накнаде 

5.1. КРЕДИТИ, РЕВОЛВИНГ ЛИНИЈЕ, ЕСКОНТ МЕНИЦА И ФАКТОРИНГ  

5.1.1. Обрада захтева 

5.1.1.1. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању краткорочних кредита (до 
12 месеци)  

0% - 5% једнократно унапред, 
пре пуштања (на износ или 
траншу кредита) 
минимум RSD 3.000,00 

5.1.1.2. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању дугорочних кредита (преко 
12 месеци)  

0% - 5% једнократно унапред, 
пре пуштања (на износ или 
траншу кредита) 
минимум RSD 3.000,00 

5.1.1.3. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању кредита покривених 100% 
депозитом 

0% - 5% једнократно унапред, 
пре пуштања, на износ кредита 
минимум RSD 3.000,00 

5.1.1.4. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању револвинг кредитне линије  

0%-5%  пре пуштања сваке 
појединачне транше кредита, 
или једнократно на цео 
одобрени износ,  минимум RSD 
3.000,00 

5.1.1.5. 

Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању вишенаменске револвинг 
линије (кредити, гаранције, акредитиви, 
писма о намерама...) 

0%-5% једнократно на цео 
одобрени износ,  
или према одговарајућем 
тарифном ставу за реализацију 
конкретног пласмана,  
минимум RSD 3.000,00  

5.1.1.6. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању факторинг линије  

0,5%-5% једнократно унапред 
од износа одобрене факторинг 
линије,  
минимум RSD 3.000,00 
или  
0,20%-1,5% једнократно 
унапред пре сваког 
појединачног факторинга из 
линије 
минимум RSD 3.000,00 

5.1.1.7. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању појединачног факторинга  

0,20%-1,5% једнократно 
унапред минимум RSD 3.000,00 
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5.1.1.8. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању есконт линије  

0,5%-5% једнократно унапред 
од износа одобрене есконт 
линије,  
минимум RSD 3.000,00                       
или  
0,20%-1,5% једнократно 
унапред пре сваког 
појединачног есконта из линије,  
минимум RSD 3.000,00 

5.1.1.9. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању појединачног есконта 
меница 

0,20%-1,5% минимум RSD 
3.000,00 

5.1.1.10. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању измене уговорених услова 
по захтеву Клијента  

0% - 5% једнократно унапред од 
стања пласмана за који се 
тражи измена,  
минимум RSD 3.000,00 

5.1.1.11. 

Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању кредита који се одобравају 
у складу са одговарајућим актима 
Владе Републике Србије  

Према актима Владе РС 

5.1.2. Остале накнаде* 

5.1.2.1. 
Накнада за превремену отплату 
кредита 

до 2% на превремено 
отплаћени износ 

5.1.2.2. Мониторинг кредита  
0,1% - 5% на почетку пословне 
године на износ стања дуга  

5.1.2.3. Неискоришћени део кредита 
до 2% годишње на 
неискоришћени износ 

5.1.2.4. 
Накнада за непоштовање уговорних 
одредби 

до 2% од  одобреног износа 
кредита  

* Само уколико је дефинисано као услов одлуком надлежног органа за одлучивање 

5.2. ГАРАНЦИЈЕ, АКРЕДИТИВИ И ОСТАЛИ ДОКУМЕНТАРНИ ПОСЛОВИ - ДИНАРСКИ И 
ДЕВИЗНИ 

5.2.1. НОСТРО ГАРАНЦИЈЕ И КОНТРАГАРАНЦИЈЕ 

5.2.1.1. Обрада захтева 

5.2.1.1.1. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању гаранција, акредитива и 
осталих јемстава  

0,1% -1,5% једнократно 
унапред, 
минимум RSD 3.000,00 

5.2.1.1.2 

Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању гаранција и осталих 
јемстава (осим акредитива) са 100% 
покрићем и тендерске гаранције 

0,1% - 0,8% једнократно 
унапред, 
минимум RSD 3.000,00 

5.2.1.1.3 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању измене уговорених услова 
по захтеву Клијента 

0% - 5% једнократно унапред, 
минимум RSD 3.000,00 

5.2.1.2. Накнаде у року важности чији је рок важности преко 30 дана* 

5.2.1.2.1. Гаранције и остала јемства  
0,2% - 1% тромесечно унапред, 
минимум RSD 3.000,00* 

5.2.1.2.2. 
Гаранције и остала јемства са 100% 
покрићем  

0,2% тромесечно унапред,  
минимум RSD 3.000,00*  

 * Провизије се обрачунавају за свако започето тромесечје као цело 

5.2.1.3. Остале накнаде  

5.2.1.3.1. Преглед докумената 0,1% минимум RSD 3.000,00  

5.2.1.3.2. 
Обезбеђење тј. издвајање  средстава за 
конфирмацију гаранција од стране 
Банке 

1% месечно 
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5.2.1.3.3. Пријем протеста по ностро гаранцији RSD 3.000,00 

5.2.1.3.4. 
Трошкови SWIFT-а за издавање ностро 
гаранције 

RSD 1.000,00  

5.2.1.3.5. 
Трошкови SWIFT-а за измене и 
рекламације ностро гаранције 

RSD 500,00  

5.2.1.3.6. Саветодавне услуге  RSD 5.000,00 

5.2.2. ЛОРО гаранције 

5.2.2.1. 
Авизирање – нотификација лоро 
гаранције 

0,1% једнократно унапред,   
минимум RSD 3.000,00 
максимум РСД 45.000,00 

5.2.2.2. Измена услова RSD 3.000,00 

5.2.2.3. Преглед докумената 
0,25% минимум RSD 3.000,00 
максимум РСД 30.000,00 

5.2.2.4. 
Обрада и подношење захтева за 
плаћање по лоро гаранцији  

0,25% минимум RSD 3.000,00 
максимум РСД 30.000,00 

5.2.2.5. Трошкови SWIFT-а RSD 500,00 

5.2.3. Издавање писма о намерама 

5.2.3.1. 
Писма о намерама издавања динарских 
/ девизних гаранција са обавезом 

минимум RSD 5.000,00 
максимум RSD 15.000,00 

5.2.3.2. 
Писма о намерама издавања динарских 
/ девизних гаранција без обавезе 

RSD 5.000,00 

5.2.4. НОСТРО акредитиви 

5.2.4.1. Обрада захтева 

5.2.4.1.1. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању акредитива  

0,1% -1,5% једнократно 
унапред,  
минимум RSD 3.000,00 

5.2.4.2. Накнаде у року важности  

5.2.4.2.1. Акредитив са 100% покрићем  
0,3% тромесечно унапред,  
минимум RSD 3.000,00 
тромесечно 

5.2.4.2.2. Акредитив без покрића 
0,5% тромесечно унапред,  
минимум RSD 3.000,00 
тромесечно 

 * Провизије се обрачунавају за свако започето тромесечје као цело 

5.2.4.3. Остале накнаде 

5.2.4.3.1. Измене по акредитиву  
0,9% једнократно минимум RSD 
3.000,00 

5.2.4.3.2. Преглед докумената  0,25%,  минимум RSD 3.000,00 

5.2.4.3.3. 
Одступање докумената од 
акредитивних услова   

Наплаћује се од инобанке ЕUR 
50,00 по сету докумената  

5.2.4.3.4. 
Прибављање конфирмације од стране 
Банке по ностро док. акредитиву  

2% једнократно увећано за 
трошкове по тарифи ино-банке 

5.2.4.3.5. 
Трошкови SWIFT-а за измене и 
рекламације по ностро док. акредитиву 

RSD 500,00  

5.2.4.3.6. Плаћање по акредитиву Као по тарифном ставу 2.3.1.2. 

5.2.4.3.7. Саветодавне услуге RSD 5.000,00 

5.2.5. ЛОРО акредитиви 

5.2.5.1. 
Авизирање - нотификација лоро 
акредитива 

0,1% једнократно, минимум 
RSD 3.000,00 максимум RSD 
45.000,00 

5.2.5.2. Преузимање – преглед докумената  
0,25% минимум RSD 3.000,00 
максимум РСД 30.000,00 

5.2.5.3. Измена услова акредитива  RSD 3.000,00  

5.2.5.4. Авизирање измене RSD 3.000,00 
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5.2.5.5. 
Прослеђивање акредитива на другу 
банку 

0,2% минимум РСД 3.000,00  
максимум РСД 45.000,00 

5.2.5.6. Пренос акредитива код реекспорта 
0,2% - 3% минимум РСД 
3.000,00 
максимум РСД 45.000,00 

5.2.5.7. Преузимање обавеза конфирмацијом 
према Одлуци 
Кредитног/Извршног одбора 

5.2.5.8. Есконт лоро акредитива 
према Одлуци 
Кредитног/Извршног одбора 

5.2.5.9. 
Трошкови SWIFT-а за измене и 
рекламације по лоро док. акредитиву 

RSD 500,00 

5.2.5.10. 
Припрема докумената и саветодавне 
услуге 

RSD 5.000,00 

5.2.5.11. Трошак слања поштом Стварни трошак + ПДВ 

5.2.6. Документарна наплата (инкасо послови) 

5.2.6.1. Слање докумената на инкасо (ностро) 0,2%, минимум RSD 3.000,00  

5.2.6.2. Авизо лоро инкаса  0,2%, минимум RSD 3.000,00 

5.2.6.3. Измена инкаса RSD 3.000,00  

5.2.6.4. Наплата инкаса са протестом менице 0,3% + трошкови протеста 

5.2.6.5. Трошкови SWIFT-а RSD 500,00 

5.2.6.6. Трошак слања поштом Стварни трошак + ПДВ 

5.2.7. Интервенција по гаранцијама, акредитивима и осталим јемствима 

5.2.7.1. 
Интервенција по гаранцијама, 
акредитивима и осталим јемствима 

2% једнократно од износа 
интервенције, минимум RSD 
3.000,00  

5.3. ОСТАЛЕ НАКНАДЕ 

5.3.1. Издавање потврда RSD 3.000,00 

5.3.2. 
Повлачење основа и налога за 
принудну наплату 

Према Тарифи накнада 
Народне банке Србије 

5.3.3. Издавање брисовне дозволе минимум RSD 1.000,00 

5.3.4. 
Накнада за необављање уговореног 
платног промета* 

до 3% на износ одобреног 
пласмана  

* Само уколико је дефинисано као услов одлуком надлежног органа за одлучивање 

 
 

6. КРЕДИТНИ, ГАРАНЦИЈСКИ И ДОКУМЕНТАРНИ ПОСЛОВИ – ПРЕДУЗЕТНИЦИ И 
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА 

 

6.1. КРЕДИТИ, РЕВОЛВИНГ ЛИНИЈЕ, ЕСКОНТ МЕНИЦА И ФАКТОРИНГ КРЕДИТИ И 
РЕВОЛВИНГ ЛИНИЈЕ – ПРЕДУЗЕТНИЦИ  

6.1.1. Обрада захтева 

6.1.1.1. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању краткорочних кредита (до 
12 месеци)  

1% једнократно унапред пре 
пуштања (на износ или траншу 
кредита) 
минимум RSD 3.000,00 

6.1.1.2. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању дугорочних кредита (преко 
12 месеци)  

0,2% - 2% 
једнократно унапред, 
пре пуштања (на износ или 
траншу кредита) 
минимум RSD 3.000,00 

6.1.1.3. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању кредита покривених 100% 
депозитом 

0,5 % једнократно унапред, пре 
пуштања кредита у течај 
минимум RSD 3.000,00 
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6.1.1.4. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању револвинг кредитне линије 

1% једнократно на цео 
одобрени износ 
минимум RSD 3.000,00 

6.1.1.5. 

Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању вишенаменске револвинг 
линије (кредити, гаранције, акредитиви, 
писма о намерама...) 

према одговарајућем тарифном 
ставу за реализацију конкретног 
пласмана 

6.1.1.6. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању појединачног факторинга  

0,20%-1% једнократно унапред  
минимум RSD 3.000,00 

6.1.1.7. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању појединачног есконта  

0,20%-1% минимум RSD 
3.000,00 

6.1.1.8. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању измене уговорених услова 
по захтеву Клијента  

0,2% - 2% једнократно унапред 
од 
стања пласмана за који се 
тражи измена,  
минимум RSD 3.000,00 

6.1.1.9. 

Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању кредита који се одобравају 
у складу са одговарајућим актима 
Владе Републике Србије  

Према актима 
Владе РС 

6.1.2. Остале накнаде 

6.1.2.1. Мониторинг кредита*  
0,5% - 5% на почетку пословне 
године износ на стања дуга  

6.1.2.2. Превремена отплата  Без накнаде 

6.1.2.3. 
Накнада за необављање уговореног 
платног промета* 

до 2% на износ одобреног 
пласмана  

6.1.2.4. 
Накнада за непоштовање уговорних 
одредби* 

до 2% на износ одобреног 
износа кредита 

* Само уколико је дефинисано као услов одлуком надлежног органа за одлучивање 

6.2. КРЕДИТИ – РПГ ФИЗИЧКА ЛИЦА 

6.2.1. Обрада захтева 

6.2.1.1. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању готовинског динарског 
пољопривредног кредита до 12 месеци   

0% - 2%  
jеднократно на износ одобреног 
кредита 

6.2.1.2 

Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању пољопривредног кредита 
из средстава Банке –  за обртна 
средства и инвестиције  

0% -2%  
jеднократно на износ одобреног 
кредита 

6.1.2.3. 

Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању пољопривредног кредита 
са субвенционисаном каматном 
стопом у сарадњи са Министарством 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 

0% - 2% 
једнократно на износ одобреног 
кредита 
 

6.1.2.4. 

Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању пољопривредног кредита 
у сарадњи са Гаранцијским фондом 
АП Војводина 

0% - 2% 
једнократно на износ одобреног 
кредита 

6.1.2.5 

Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању дугорочног кредита за 
финансирање куповине 
пољопривредног земљишта 

0% -2% 
једнократно на износ одобреног 
кредита 

6.1.2.6. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању пољопривредног кредита 
у сарадњи са локалним самоуправама 

0% -2% 
једнократно на износ одобреног 
кредита 
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6.2.2. Остале накнаде 

6.2.2.1. Мониторинг кредита*  
0% - 2% на остатак недоспеле 
главнице са стањем на дан 
31.12. сваке године 

6.2.2.2. 
Накнада за превремену отплату 
кредита 

Без накнаде 

6.2.2.3. Накнада за издавање писма о 
намерама 

РСД 0,00 – РСД 10.000,00 

* Само уколико је дефинисано као услов одлуком надлежног органа за одлучивање 

6.3. ГАРАНЦИЈЕ, АКРЕДИТИВИ И И ОСТАЛИ ДОКУМЕНТАРНИ ПОСЛОВИ - ДИНАРСКИ 
И ДЕВИЗНИ 

6.3.1. НОСТРО гаранције 

6.3.1.1. Обрада захтева 

6.3.1.1.1. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању гаранција, акредитива и 
осталих јемстава  

0,8% једнократно унапред, 
минимум RSD 3.000,00 

6.3.1.1.2. 

Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању гаранција и осталих 
јемстава (осим акредитива) са 100% 
покрићем и тендерске гаранције 

0,5% једнократно унапред, 
минимум RSD 3.000,00 

6.3.1.1.3. 
Накнада за реализацију Одлуке за 
измену уговорених услова по захтеву 
Клијента 

0,8% једнократно унапред, 
минимум RSD 3.000,00 

6.3.1.2. Накнаде у року важности чији је рок важности преко 30 дана 

6.3.1.2.1. Гаранције, акредитиви и остала јемства  
0,5% тромесечно унапред,  
минимум RSD 3.000,00* 

6.3.1.2.2. 
Гаранције, акредитиви и остала јемства 
(осим акредитива) са 100% покрићем  

0,2% тромесечно унапред, 
минимум RSD 3.000,00*  

 * Провизије се обрачунавају за свако започето тромесечје као цело 

6.3.1.3. Остале накнаде  

6.3.1.3.1. Преглед докумената 0,1% минимум RSD 3.000,00  

6.3.1.3.2. 
Обезбеђење тј. издвајање  средстава за 
конфирмацију гаранција од стране 
Банке 

1% месечно 

6.3.1.3.3. Пријем протеста по ностро гаранцији RSD 3.000,00 

6.3.1.3.4. 
Трошкови SWIFT-а за издавање ностро 
гаранције 

RSD 1.000,00  

6.3.1.3.5. 
Трошкови SWIFT-а за измене и 
рекламације ностро гаранције 

RSD 500,00  

6.3.1.3.6. Саветодавне услуге  RSD 5.000,00 

6.3.2. ЛОРО ГАРАНЦИЈЕ 

6.3.2.1. 
Авизирање – нотификација лоро 
гаранције 

0,1% једнократно унапред,   
минимум RSD 3.000,00 

6.3.2.2. Измена услова RSD 3.000,00 

6.3.2.3. Преглед докумената 0,25% минимум RSD 3.000,00 

6.3.2.4. 
Обрада и подношење захтева за 
плаћање по лоро гаранцији  

0,25% минимум RSD 3.000,00 

6.3.2.5. Трошкови SWIFT-а RSD 500,00 

6.3.3. Издавање писма о намерама 

6.3.3.1. 
Писма о намерама издавања динарских 
/ девизних гаранција са обавезом 

минимум RSD 5.000,00 
максимум RSD 15.000,00 

6.3.3.2. 
Писма о намерама издавања динарских 
/ девизних гаранција без обавезе 

RSD 5.000,00 
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6.3.4. НОСТРО акредитиви  

6.3.4.1. Обрада захтева  

6.3.4.2. 
Накнада за реализацију Одлуке о 
одобравању акредитива  

0,2% -1,5% једнократно 
унапред, 
минимум RSD 3.000,00 

6.3.4.3. Накнаде у року важности 

6.3.4.4. Акредитив са 100% покрићем  
0,3% тромесечно унапред, 
минимум RSD 3.000,00 
тромесечно 

6.3.4.5. Акредитив без покрића 
0,5% тромесечно унапред, 
минимум RSD 3.000,00 
тромесечно 

6.3.4.6. * Провизије се обрачунавају за свако започето тромесечје као цело 

6.3.4.7. Измене по акредитиву  
0,9% једнократно минимум RSD 
3.000,00 

6.3.4.8. Преглед докумената  0,25%,  минимум RSD 3.000,00 

6.3.4.9. 
Одступање докумената од 
акредитивних услова   

Наплаћује се од инобанке ЕUR 
50,00 по сету докумената  

6.3.4.10. 
Прибављање конфирмације од стране 
Банке по ностро док. акредитиву  

2% једнократно увећано за 
трошкове по тарифи ино-банке 

6.3.4.11. 
Трошкови SWIFT-а за измене и 
рекламације по ностро док. акредитиву 

RSD 500,00  

6.3.4.12. Плаћање по акредитиву Као по тарифном ставу 2.3.1.2. 

6.3.5. ЛОРО акредитиви 

6.3.5.1. 
Авизирање - нотификација лоро 
акредитива 

0,1% једнократно, минимум 
RSD 3.000,00 максимум RSD 
45.000,00 

6.3.5.2. Преузимање – преглед докумената  
0,25% минимум RSD 3.000,00 
максимум РСД 30.000,00 

6.3.5.3. Измена услова акредитива  RSD 3.000,00  

6.3.5.4. Авизирање измене RSD 3.000,00 

6.3.5.5. 
Прослеђивање акредитива на другу 
банку 

0,2% минимум РСД 3.000,00  
максимум РСД 45.000,00 

6.3.5.6. Пренос акредитива код реекспорта 
0,2% - 3% минимум РСД 
3.000,00 
максимум РСД 45.000,00 

6.3.5.7. Преузимање обавеза конфирмацијом 
према Одлуци 
Кредитног/Извршног одбора 

6.3.5.8. Есконт лоро акредитива 
према Одлуци 
Кредитног/Извршног одбора 

6.3.5.9. 
Трошкови SWIFT-а за измене и 
рекламације по лоро док. акредитиву 

RSD 500,00 

6.3.5.10. 
Припрема докумената и саветодавне 
услуге 

RSD 5.000,00 

6.3.5.11. Трошак слања поштом Стварни трошак + ПДВ 

6.3.6. Документарна наплата (инкасо послови) 

6.3.6.1. Слање докумената на инкасо (ностро) 0,2%, минимум RSD 3.000,00  

6.3.6.2. Авизо лоро инкаса  0,2%, минимум RSD 3.000,00 

6.3.6.3. Измена инкаса RSD 3.000,00  

6.3.6.4. Наплата инкаса са протестом менице 0,3% + трошкови протеста 

6.3.6.5. Трошкови SWIFT-а RSD 500,00 

6.3.6.6. Трошак слања поштом Стварни трошак + ПДВ 
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Јавно 

6.3.7. Интервенција по гаранцијама, акредитивима и осталим јемствима 

6.3.7.1. 
Интервенција по гаранцијама, 
акредитивима и осталим јемствима 

2% једнократно од износа 
интервенције, минимум RSD 
3.000,00  

6.4. ОСТАЛЕ НАКНАДЕ 

6.4.1. Издавање потврда RSD 3.000,00 

6.4.2. 
Повлачење основа и налога за 
принудну наплату 

Према Тарифи накнада  
Народне банке Србије 

6.4.3. Издавање брисовне дозволе минимум RSD 1.000,00 

6.4.4. 
Накнада за необављање уговореног 
платног промета* 

до 2% на износ одобреног 
пласмана  

6.4.5. 
Накнада за непоштовање уговорних 
одредби* 

до 2% од  одобреног износа 
пласмана  

* Само уколико је дефинисано као услов одлуком надлежног органа за одлучивање 

Банка задржава право да одступи од наведених накнада у пословању са клијентима који 
су од посебног интереса за Банку, као и да наплати све настале трошкове за услуге које 
нису наведене у овој тарифи и надокнади трошкове које сноси у пословању са трећим 

лицима. 

 

7.  НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА КРЕДИТНОГ БИРОА  
 

7.1. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА КРЕДИТНОГ БИРОА – ДАВАЊЕ ПОДАТАКА 
О БОНИТЕТУ (ПО ИЗВЕШТАЈУ)  

7.1.1. Основни извештај  

7.1.1.1. 
 

Подносилац захтева за коришћење 
услуге - правно лице 

RSD 1.440,00 

7.1.1.2. Јемац – правно лице RSD 1.440,00 

7.1.1.3. Подносилац захтева за коришћење 
услуге -предузетничка радња 

RSD 600,00 

7.1.1.4. Јемац - предузетничка радња RSD 600,00 

7.1.1.5. Подносилац захтева за коришћење 
услуге - физичко лице (носилац РПГ) 

RSD 246,00 

7.1.1.6. Јемства по обавезама правних лица и 
предузетника - физичко лице 

RSD 126,00 

7.1.2. Синтетички извештај 

7.1.2.1. 
Подносилац захтева за коришћење 
услуге - правно лице 

RSD 960,00 

7.1.2.2. Јемац правно лице RSD 960,00 

7.1.2.3. Подносилац захтева за коришћење 
услуге -предузетничка радња 

RSD 360,00 

7.1.2.4. Јемац - предузетничка радња RSD 360,00 

7.1.3. Збирни извештај 

7.1.3.1. 
Подносилац захтева за коришћење 
услуге - правно лице 

RSD 1.200,00 

7.1.3.2. Јемац правно лице RSD 1.200,00 

7.1.4. Накнада за коришћење услуга Кредитног бироа на захтев Клијента (по 
извештају) 

7.1.4.1 Сопствени извештај за правна лица RSD 1.400,00 + ПДВ 

7.1.4.2. Сопствени извештај за предузетнике RSD 600,00 + ПДВ 

 
 
 


