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П О Н У Д А 
  

1. Пословно име, име и адреса предуговорних страна 

1.1. Банка Поштанска штедионица, акционарско 
друштво, Београд 

1.3.  

1.2. Краљице Марије 3, 11120 Београд 1.4.  

2. Опис главних карактеристика производа 

2.1. Врста рачуна 2.2 Валута у којој се води рачун 

2.1.1. Текући динарски рачун правног лица и предузетника RSD 

2.1.2. Текући динарски  рачун правног лица и предузетника 
СТАНДАРД 

RSD 

2.1.3. Текући девизни  рачун правног лица и предузетника 
резидента 

EUR,USD,CNY,RUB,CHF,GBP,SEK,NOK,CAD,AUD 

2.1.4 Текући динарски и девизни рачун правног лица 
нерезидента 

EUR,USD,CNY,RUB,CHF,GBP,SEK,NOK,CAD,AUD,
RSD 

2.2. Трајање уговора неодређено 
2.3. Врсте средстава обезбеђења 

Могућност за њихову замену током периода вођења 
рачуна и услови активирања тих средстава у случају 
неизмирених обавеза 

  

3. Трошкови отварања и вођења рачуна 

3.1. Висина и променљивост годишње номиналне каматне 
стопе - Фиксна или променљива 
           Ако је променљива, навести: 

– елементе на основу којих се одређује, 
– њихову висину у време издавања понуде, 
– периоде у којима ће се мењати, 
– начин на који ће се мењати, 
– фиксни елемент (ако је уговорен). 

 
 
 

 

3.2. Врста и висина свих накнада и других трошкова који 
падају на терет власника рачуна 

1. Отварање текућег динарског  рачуна правног 
лица и предузетника: без накнаде 
Вођење рачуна 200,00 (уколико је било промена на 
рачуну) 
2. Отварање текућег динарског СТАНДАРД   рачуна 
правног лица и предузетника: без накнаде 
Вођење рачуна 200,00 (уколико је било промена на 
рачуну) 

 Фиксни или променљиви 
           Ако је променљива, навести: 

– елементе на основу којих се одређује, 
– њихову висину у време издавања понуде, 
– периоде у којима ће се мењати, 
– начин на који ће се мењати. 

3. Отварање текућег девизног  рачуна правног лица 
и предузетника резидента: без накнаде 
Вођење рачуна: без накнаде 
4. Отварање текућег динарског и девизног рачуна 
правног лица нерезидента: ЕУР 500 
Вођење рачуна: без накнаде 
5. Гашење рачуна (1-4): без накнаде 

4. Друге битне информације 
4.1. Услови и начин одустајања од отварања рачуна и 

висина трошкова који настају у случају одустајања 
 

Корисник има право да, на захтев, добије бесплатан примерак нацрта уговора о отварању и вођењу 
рачуна. Банку обавезују подаци из понуде у року од 5 радних дана од дана издавања понуде. 

ЗА БАНКУ 
ДАТУМ И МЕСТО 1.     

 
КОРИСНИК 2.     

МП 
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