
РЕДНИ 
БРОЈ ВРСТА СРЕДСТАВА/ПЛАСМАНА -

   Каматна стопа 
годишње - 

   NKS  EKS 

I ПАСИВНЕ КАМАТЕ* 

 Банка приликом исплате камате обрачунава, обуставља од обрачунате камате и 
уплаћује на прописане рачуне порез на приход од капитала сагласно важећим 
законским прописима на дан исплате камате. 
 У овом тренутку, према важећим законским прописима, Банка не обрачунава и не 
обуставља порез на камату по динарској штедњи. 

1. ПОСЛОВИ ДИНАРСКЕ ШТЕДЊЕ 

1.1. По виђењу* 0,30% 0,30% 

Минимални износ улога за средства наведена у тачки 1.1. је 500,00 динара 

1.2. 
Орочена штедња са исплатом камате по доспећу - класична орочена штедња 

1.2.1. 
орочен на 1 месец* за постојеће клијенте у 
случају реорочења*** 

0,40% 0,40% 

1.2.2. орочен на 3 месеца* 0,90% 0,90% 

1.2.3. орочен на 6 месеци* 1,25% 1,25% 

1.2.4. орочен на 12 месеци* 1,85% 1,85% 

1.2.5. 
орочен на 24 месеца* за постојеће клијенте у 
случају реорочења*** 

2,10% 2,10% 

1.2.6. орочен на 25 месеци* 2,10% 2,10% 

1.2.7. орочен на 36 месеци* 2,50% 2,50% 

1.2.8. орочен на 12 месеци 5.000.000 динара и више* 2,05% 2,05% 

1.2.9. орочен на 25 месеци 5.000.000 динара и више* 2,45% 2,45% 

1.2.10. орочен на 36 месеци 5.000.000 динара и више* 2,75% 2,75% 

Минимални износ улога под тачкама од 1.2.1. до 1.2.7. је 10.000,00 динара 

1.3. 
Орочена штедња са исплатом камате по доспећу - дечија орочена штедња 

1.3.1. орочен на 12 месеци* 1,85% 1,85% 

1.3.2. орочен на 25 месеци* 2,10% 2,10% 

1.3.3. орочен на 36 месеци* 2,50% 2,50% 



1.4. 
Орочена штедња са месечном исплатом камате - рентна штедња 

1.4.1. Рентна штедња на 12 месеци* 1,85% 1,85% 

1.4.2. 
Рентна штедња на 24 месеца* за постојеће 
клијенте у случају реорочења*** 

2,10% 2,10% 

1.4.3. Рентна штедња на 25 месеци* 2,10% 2,10% 

Минимални износ улога под тачкама 1.4.1. и 1.4.3. је 20.000,00 динара 

1.5. 
Орочени динарски депозит на име обезбеђења 
кредита грађана* 

0,30% 0,30% 

2. ПОСЛОВИ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ 

2.1. Девизна штедња по виђењу по валутама ** 

EUR, USD, CHF, CAD, GBP 0,00% 0,00% 

2.2. Орочена девизна штедња са исплатом камате по доспећу - класична орочена штедња 

2.2.1. 
Орочена девизна штедња на 1 месец по валутама * за постојеће клијенте у случају 
реорочења*** 

EUR 0,05% 0,04% 

USD 0,05% 0,04% 

2.2.2. Орочена девизна штедња на 3 месеца по валутама * 

EUR 0,05% 0,04% 

USD 0,05% 0,04% 

2.2.3. Орочена девизна штедња на 6 месеци по валутама * 

EUR 0,15% 0,13% 

USD 0,05% 0,04% 

2.2.4. Орочена девизна штедња на 12 месеци по валутама * 

EUR 0,50% 0,43% 

EUR за 50.000 EUR и више* 0,80% 0,68% 

USD 0,05% 0,04% 

2.2.5. 
Орочена девизна штедња на 24 месеца по валутама* за постојеће клијенте у случају 
реорочења 

EUR 0,50% 0,43% 

USD 0,05% 0,04% 



2.2.6. Орочена девизна штедња на 36 месеци по валутама * 

EUR 0,80% 0,68% 

EUR за 50.000 EUR и више* 1,00% 0,85% 

USD 0,05% 0,04% 

Минимални износ улога под тачком 2.1. је најмањи папирни апоен, а под тачкама 
2.2.1. до 2.2.7. je EUR 100,00 односно USD 100,00 

2.3. Орочена девизна штедња са исплатом камате по доспећу - дечија орочена штедња 

2.3.1. 
Орочена дечија девизна штедња на 12 месеци у 
валути EUR 

0,50% 0,43% 

2.3.2. 
Орочена дечија девизна штедња на 36 месеци у 
валути EUR 

0,80% 0,68% 

2.4. Орочена штедња са месечном исплатом камате - рентна девизна штедња 

2.4.1. Рентна девизна штедња у валути EUR на 12 
месеци* 

0,35% 0,30% 

2.4.2. Рентна девизна штедња у валути EUR на 25 
месеци* 

0,65% 0,55% 

2.4.3. Рентна девизна штедња у валути EUR на 36 
месеци* 

0,80% 0,68% 

Минимални износ улога под тачкама 2.4.1. до 2.4.3. је 1.000 EUR 

2.5. EURO рачун (девизна штедња по виђењу)* 0,00% 0,00% 

2.6. 

Наменски орочени девизни депозит за кредите 
физичким лицима осим за дугорочне 
готовинске кредите и кредите на бази 100% 
наменског депозита са валутном клаузулом 

Каматна стопа за девизне депозите 
по виђењу 

*Пасивне каматне стопе на девизне депозите по виђењу, орочене девизне и динарске
депозите су фиксне.

**Банка не прима уплате на девизну штедњу по виђењу у валути CHF од 03.10.2016. 

***Банка не прима уплате на орочену штедњу у валути RSD, EUR и USD са роком орочења 
од 24 месеца од 20.02.2017. и роком орочења од 1 месец од 01.07.2021. 

3. 
Каматна стопа за гарантни девизни депозит по 
платним картицама 

Каматна стопа за девизне депозите 
по виђењу 



1.1. 
Каматна стопа на дозвољено прекорачење по 
текућем рачуну 

29,85%** 

1.2. 

Каматна стопа на недозвољено прекорачење по 
текућем рачуну 

Затезна камата утврђена Законом о 
затезној камати, односно редовно 
уговорена камата на дозвољено 
прекорачење, уколико је виша* 

*Каматне стопе на недозвољено прекорачење по текућим рачунима је променљива. На
износ недозвољеног прекорачења се примењује затезна камата утврђена Законом о
затезној камати, односно редовно уговорена камата на дозвољено прекорачење, уколико је
виша. Обрачун камате врши се применом пропорционалне методе.
**Каматне стопе су фиксне. Обрачун камате врши се применом пропорционалне методе.

2. ПОСЛОВИ СА ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА - 
номинална каматна стопа* 

Месечна кам. 
стопа 

годишња 
кам. стопа 

годишња 
EKS 

2.1. Maestro 1,85% 22,2% 24,97% 

2.2. MasterCard Standard RSD 1,90% 22,8% 

од 26,89% 
до 32,41% 

2.3. MasterCard Standard EUR 1,30% 15,6% 

од 17,42% 
до 17,55% 

2.4. MasterCard GOLD RSD 1,90% 22,8% 

од 27,40% 
до 31,34% 

2.5. MasterCard GOLD EUR 1,30% 15,6% 

од 17,42% 
до 17,55% 

2.6. Dina Card DK1 1,90% 25,27% 

од 27,44% 
до 32,37% 

2.7. VISA KREDITNA 1,95% 26,08% 

од 29,54% 
до 31,88% 

II АКТИВНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ 

1. ПОСЛОВИ СА СТАНОВНИШТВОМ - ТЕКУЋИ РАЧУНИ * 



* За динарска потраживања, номинална каматна стопа је фиксна.
Обрачун камата по кредитним картицама врши се по пропорционалном методу.
На доспела, а о року ненаплаћена потраживања по кредитима Банка у периоду од
доспелости потраживања за наплату до измирења потраживања обрачунава и наплаћује
камату по стопи утврђеној Законом о затезној камати, односно уговорну уколико је виша.

** За девизна потраживања, каматне стопе су фиксне, обрачун камате врши се по 
пропорционалном методу. 

О променама висине каматних стопа Банка писмено обавештава корисника и објављује 15 
дана пре њихове примене на званичном сајту Банке www.posted.co.rs и у пословним 
просторијама Банке. 




