
 

 

 

 

 

 На основу члана 21. Закона о банкама и другим финансијским организацијама, 

члана 4. Закона о платном промету и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета, по пословима са грађанима и правним 

лицима у земљи закључује се 

 

 

 

С П О Р А З У М 
 

БАНАКА О ОБАВЉАЊУ МЕЂУСОБНИХ УСЛУГА ПО ПОСЛОВИМА 

ДИНАРСКЕ ШТЕДЊЕ, ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ, ТЕКУЋИХ РАЧУНА ГРАЂАНА И 

ПРАВНИХ ЛИЦА И БАНКАРСКИХ ПЛАТНИХ КАРТИЦА 

 

 

-  ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ -  

 

 

Члан 1. 

 

  Ради повећања обима безготовинског плаћања и квалитета услуга, као и 

проширења мреже за пружање услуга, банке и Поштанска штедионица  у даљем тексту: 

банке) закључују Споразум о обављању међусобних услуга по пословима динарске 

штедње, девизне штедње, текућих рачуна грађана и правних лица  и банкарских платних 

картица и Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србије по основу исплата у готову и пријема 

уплата у чековима у корист осталих учесника у  платном промету по текћим рачунима 

по којима су трасати банке.  

 

Члан 2. 

 

 Споразумом се утврђују врсте услуга, услови под којима се обављају те услуге,  

инструменти плаћања, услови под којима банке гарантују плаћање и наплату, висина 

накнаде и камате која се наплаћује по обављеним услугама као и начин међусобног 

обрачуна за обављене услуге, и то за послове: 

 

 динарске штедње по виђењу, 

 

 девизне штедње по виђењу, 

 

 текућих рачуна грађана, 

 

 текућих (пословних) рачуна правних лица и  

 

 банкарских платних картица. 
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ДИНАРСКА ШТЕДЊА ПО ВИЂЕЊУ 

 

Члан 3. 

 

 Под међусобним услугама у пословању са штедним улозима подразумевају се 

уплате и исплате по штедним књижицама издатим депоненту од друге банке. 

 

Члан 4. 

 

 Уплате и исплате штедних улога у штедној књижици евидентирају се даном 

уплате, односно исплате. 

 

Члан 5. 

 

 Уплате на штедне књижице издања друге банке примају се у неограниченим 

износима. 

 

 Приликом пријема уплате идентификација улагача се врши у складу са Законом о 

спречавању прања новца и другим прописима. 

 

 Примљена уплата се оверава печатом банке и потписом овлашћеног лица, како на 

налогу за уплату, тако и на штедној књижици. 

 

Члан 6. 

 

 Уплата по штедним књижицама других банака и налог за уплату достављају се 

истог дана, а најкасније у року од два радна дана банци за чији рачун је извршена 

уплата. 

 У случају недостављања уплате о року плаћа се затезна камата сходно Закону о 

висини стопе затезне камате, од дана уплате до дана одобрења. 

 

Члан 7. 

 

 Исплата са штедних књижица других банака обавља се без претходне провере 

стања на штедном улогу, дневно до износа лимита утврђеног овим Споразумом и износа 

налога за упис. 

 

Члан 8. 

 

 Дневно се може исплатити и преко износа из претходног члана само после 

провере стања штедног улога у банци код које се води штедни улог. Провера стања се 

може обавити телефоном, телеграмом, телефаксом и сл. 

 

Члан 9. 

 

 Исплате за рачун других банака, по чл. 7. и 8. Споразума, банке могу обављати 

само до износа салда из штедне књижице од 5% важећег лимита утврђеног овим 

Споразумом који после исплате мора остати на књижици. 

 Исплате остатка салда испод утврђеног износа из претходног става, односно 

салдирање (гашење) штедног улога обавља искључиво банка код које се улог води. 
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Члан 10. 

 

 Исплате за рачун друге банке нису могуће са штедних књижица на доносиоца и 

на доносиоца уз шифру, као и са орочених штедних књижица. 

 

Члан 11. 

 

 Уплате и исплате по штедним улозима по виђењу могу се обављати уколико 

штедна књижица задовољава следеће захтеве: 

 

 а)  да је на првој унутрашњој страни јасно одштампан или печатом утиснут назив 

и место банке која је издала књижицу; 

 

 б)  да су читко исписани или утиснути број жиро рачуна банке и број партије, име 

и презиме улагача, број личне карте, односно ЈМБГ и својеручни потпис, односно 

потпис овлашћеног лица; 

 

 ц) да је оверена печатом и потписом банке; 

 

 д) да су на другој страни корица, или првој страни књижице, читко уписане 

ознаке да је штедна књижица издата на штедни улог по виђењу, да су оверене клаузуле о 

располагању улогом и да су саставни део књижице; 

 

 е) да је овлашћење законског заступника, старатеља тј. пуномоћника, уз 

својеручни потпис, уписано и оверено, на посебном обрасцу или на  предпоследњој 

страни књижице; 

 

 ф) да су три последње промене читко унете и оверене и да између њих постоји 

рачунски континуитет, и 

 

 г)  да штедна књижица није похабана и оштећена у мери која доводи у сумњу 

њену исправност. 

 

Члан  12. 

 

 Поред услова наведених у претходном члану, уплате и исплате могу се обављати 

под условом да штедна књижица садржи елементе утврђене ЈУС стандардом за штедне 

књижице   (JUS I. F1.016,  JUS I. F1.017  i  JUS I. F1.018.  ''Службени лист СФРЈ’’,  бр. 

11/90). 

 

Члан 13. 

 

 Исплата са штедних књижица обавља се након утврђивања идентитета и 

сравњења потписа власника, односно овлашћеног лица на исплатном налогу са 

потписом депонованим на штедној књижици, као и уз сравњење броја личне исправе, 

назива и места издаваоца личне исправе уписаних на исплатном налогу са подацима из 

личне исправе. 
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 Идентитет се утврђује на основу личне карте, службене легитимације органа 

унутрашњих послова, војне легитимације, пасоша, матрикуле (поморске или бродарске 

књижице) и возачке дозволе. 

 

Члан 14. 

 

 Ако на књижици није испуњен један од услова из чл. 11. и чл. 12. Споразума, 

банка може, уз пристанак улагача, доставити књижицу на проверу издаваоцу књижице а 

улагачу издати потврду. 

 Ако се изрази сумња да је штедна књижица фалсификована мора се задржати и 

одмах позвати надлежна служба унутрашњих послова ради вођења даљег поступка. 

 

Члан 15. 

 

 Исплата се уписује у штедну књижицу и оверава печатом банке и потписом 

овлашћених лица. 

 

Члан 16. 

 

 Копије налога за исплату по којима је обављена исплата, након обраде, 

достављају се истог, а најкасније у року од два радна дана надлежној банци, а налог за 

наплату, зависно од износа, доставља се преко  RTGS-a   или   NETTINGA  на 

реализацију. 

  

 Ако банка за чији је рачун извршена исплата нема покрића обавезна је да на 

захтев банке исплатиоца плати законску затезну камату обрачунату од дана исплате до 

дана покрића, као и остале припадајуће трошкове. 

 

Члан 17. 

 

 Уколико се уплате, односно исплате из чл. 5, 7. и 8. Овог Споразума по штедним 

књижицама других банака, јављају у обиму којим се битније ремети уредност и 

експедитивност у раду са штедишама или настају други проблеми, заинтересоване банке 

могу регулисати међусобне односе склапањем посебних аранжмана. 

 

 У случају непостизања споразума спор се износи на Арбитражно веће при 

Удружењу банака Србије које је дужно да у року од месец дана донесе одлуку. 

 

 Банке не могу одбијати услугу штедишама у време док се не регулишу питања из 

овог члана. 

 

 

ДЕВИЗНА ШТЕДЊА ПО ВИЂЕЊУ 

 

Члан 18. 

 

 Међусобне услуге банака по пословима девизне штедње обухватају уплате у 

ефективном страном новцу или дознаком из иностранства и исплате у динарима са 

девизних штедних књижица других банака. 
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Члан 19. 

 

 Пријем уплата у ефективном страном новцу на девизне књижице грађана које се 

воде у другим банкама обављају се у неограниченим износима. Уплату може обавити 

власник штедног улога или друго лице. 

 

 Уплата се обавља попуњавањем обрасца за полагање девиза, односно уплатног 

листића, уписивањем у књижицу и оверавањем и предајом оверене копије налога 

улагачу. 

 

 Приликом пријема уплате идентификација улагача се врши у складу са Законом о 

спречавању прања новца и другим прописима. 

 

Члан 20. 

 

 Евидентирање уплата путем дознака из иностранства обавља се у штедној 

књижици даном уписа уз навођење ознаке валуте и дана одобрења девизног текућег 

рачуна банке у иностранству преко које је стигла дознака. 

 

Члан 21. 

 

 Банке преко којих стижу дознаке из иностранства за улагаче других банака, 

дужне су да их извршавају у року од два радна дана по пријему извештаја од иностране 

банке. 

 

 Ако банка не реализује налог у року, дужна је да од дана одобрења њеног 

девизног текућег рачуна у иностранству обрачуна и плати затезну камату, као и да 

надокнади штету насталу због неизвршавања налога у року. 

 

 Банка је дужна да обрачуна и плати камату из претходног става и када касни са 

извршењем налога услед закашњења извршења налога приспелог из иностранства. 

 

Члан 22. 

 

 Међусобне услуге исплата по девизним штедним књижицама банке обављају у 

динарима када власник или овлашћено лице понуди продају девиза. 

 

 Међусобне услуге исплата у динарима из претходног става банке врше без 

провере салда на штедној књижици дневно до износа лимита утврђеног овим 

Споразумом. 

 

 Банка може исплатити и већи износ из претходног става уз сагласност банке која 

је  издала штедну књижицу. 

 

Члан 23. 

 

 Исплата са девизних штедних књижица других банака обавља се по чл. 22. само 

да износа салда од ЕУР-а 20, односно противувредност друге валуте, који мора остати 

на књижици. 
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 Када је салдо у девизној штедној књижици у износу од ЕУР-а 20 и испод тога 

износа, а ради се о исплати из претходног става, обавља се искључиво у банци код које 

се води девизна штедна књижица. 

 

Члан 24. 

 

 По ороченим девизним штедним књижицама и девизним штедним књижицама на 

доносиоца и доносиоца уз шифру исплату врше само оне банке код којих се улози и 

воде. 

 

Члан 25. 

 

 Исплате из чл. 22. Споразума обављају се уколико штедна књижица задовољава 

следеће захтеве: 

 

- ако је на првој унутрашњој страни јасно одштампан или штамбиљем утиснут 

назив и место банке која је књижицу издала; 

 

- ако је читко исписан или утиснут број жиро рачуна банке, број партије 

штедне књижице, име и презиме улагача, број личне карте, пасоша или ЈМБГ 

и да има својеручни потпис, 

 

- ако је књижица оверена штамбиљем и потписима радника банке; 

 

- ако је овлашћење пуномоћника уписано и оверено од банке на другој страни 

корица или првој страни књижице или на посебном обрасцу,као и да има 

својеручни потпис овлашћеног лица; 

 

- ако је у заглављу сваке стране убележена ознака валуте на коју гласи улог; 

 

- ако су три последње промене читко унете и  оверене и ако постоји између њих 

рачунски континуитет;  

 

- ако штедна књижица није похабана или оштећена у мери која доводи у сумњу 

њену исправност, као и да садржи све потребне странице. 

 

 

Члан 26. 

 

 Поред услова наведених у претходном члану, исплате и уплате, обављају се под 

условом да штедна књижица садржи елементе утврђене ЈУС стандардима за штедне 

књижице  (JUS I. F1.016,  JUS I. F1.017  i  JUS I. F1.018.  ''Службени лист СФРЈ’’,  бр. 

11/90). 

Члан 27. 

 

 Исплата са штедних књижица обавља се након утврђивања идентитета и 

сравњења потписа власника, односно овлашћеног лица на исплатном налогу са 

потписом депонованим на штедној књижици, као и уз сравњење броја личне исправе, 

назива и места издаваоца личне исправе уписаних на исплатном налогу са подацима из 

личне исправе. 
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 Идентитет за исплату у динарима, утврђује се на основу путне исправе – пасоша, 

личне карте, војне легитимације, матрикуле (бродарска или поморска књижица) и 

возачке дозволе. 

 

Члан 28. 

 

 Ако један од услова из члана 25. и 26. није испуњен, банка није обавезна да обави 

услугу (исплату или пријем уплате дознаком). У том случају банка може, сагласно 

захтеву власника, издати потврду на преузету штедну књижицу и послати на 

усаглашавање података банци која ју је издала. 

 

 У захтеву за усаглашавање података банка обавештава банку издаваоца штедне 

књижице коме и на коју адресу ће доставити штедну књижицу после усаглашавања. 

 

 Уколико је очигледно да је штедна књижица фалсификована, обавезно се 

задржава, подноси пријава надлежној служби унутрашњих послова, уз истовремено 

обавештење банке која је књижицу издала. 

 

Члан 29. 
 

 Уплате и исплате се оверавају на штедној књижици и уплатно-исплатном 

документу штамбиљем, а поште жигом и потписима радника. 

 

Члан 30. 
 

 За исплате у динарима са девизних штедних књижица, банке се обрачунавају 

преко жиро рачуна банака који се воде код НБС (по куповном курсу за девизе на дан 

исплате уз назнаку износа у страној валути и осталих неопходних података са девизне 

штедне књижице). 

 

 Ако банка за чији је рачун обављена исплата нема покриће, обавезна је да, на 

захтев банке исплатиоца плати законску затезну камату обрачунату од дана исплате до 

дана покрића, као и остале припадајуће трошкове. 

 Ако банка не пренесе уплаћена средства по основу дознаке из иностранства 

истог, или у року од два радна дана, обавезна је, да на захтев банке у чију корист је 

примила уплату, да плати затезну камату од дана уплате до дана одобрења рачуна банке. 

 

 Уплате и исплате евидентирају се даном пријема уплате, односно исплате. 

 

 

ТЕКУЋИ РАЧУНИ 

 

 Текући рачуни грађана 

 

Члан 31. 

 

 Банка уговором о отварању или вођењу текућег рачуна грађана регулише начин и 

поступак пријема уплате, исплате и других плаћања у границама и обиму предвиђеним у 

уговору, односно на други начин. 



 8 

 

 Банка код које се води текући рачун грађана одговара за извршење налога 

власника текућег рачуна, односно овлашћеног лица. 

 

Члан 32. 

 

 Банке, односно јединице ПТТ мреже (поште) могу обављати услуге по текућим 

рачунима других банака у своје име а за рачун власника текућег рачуна, и то: 

 

- пријем уплата у готову на текући рачун, 

 

- исплату у готовом новцу путем чека, 

 

- пријем уплата путем чека за рачун осталих учесника у платном промету, а 

 

- банке хонорисање чекова поднетих на наплату од стране ремитената. 

 

Члан  33. 

 

 Уплате по текућем рачуну других банака достављају се истог дана а најкасније у 

року од два радна дана банци за чији рачун је извршена уплата. 

 

 Ако банка, односно јединица ПТТ мреже (пошта) не пренесе уплаћена средства о 

року обавезна је на захтев банке у чију корист је примила уплату да плати законску 

затезну камату од дана уплате до дана одобрења рачуна. 

 

Члан 34. 

 

 Банке су обавезне да у пословању са текућим рачунима грађана користе 

јединствене обрасце, и то: 

 

- цертификовани чек (обр. 19б) 

 

- лимитирани чек за оптичко читање (обр. 19ц), 

 

- пластифицирану чековну картицу (обр. 1а), 

 

- платну картицу уколико садржи број текућег рачуна (обр. 1б), 

 

- лични чек (обр. 20). 

 

Члан 35. 

 

 Текст цертификованог чека на обрасцу 19б. садржи елементе утврђене 

југословенским стандардима  JUS I. F1.021 и   JUS I. F1.022. 

 

Члан 36. 

 

 Лимитирани чек на обрасцу 19ц (чек за оптичко читање) садржи елементе 

утврђене југословенским стандардима  JUS. F1.020   и  JUS I. F1.021. 
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Члан 37. 

 

 Чековна картица обр. 1а. садржи следеће елементе: 

 

 назив и место банке издаваоца, 

 

 наслов ‘’чековна картица’’, 

 

 серијски број картице, 

 

 број текућег рачуна, 

 

 име и презиме, 

 

 својеручни потпис власника чековне картице, 

 

 на полеђини чековне картице текст за налазача који гласи: ‘’свако ко нађе ову 

картицу, молимо да је уручи најближој јединици било које банке’’, 

 

 печат банке и два потписа овлашћених радника банке. 

 

Члан 38. 

 

 Платна картица обр. 1б, која се може користити као идентификациони документ 

уместо пластифициране чековне картице, садржи елементе који су утврђени 

југословенским стандардима   JUS I. F1.001… JUS I. F1.009. JUS I. B8.001 и  JUS I. 

B8.002. 

Члан 39. 

 

 Банке су обавезне да, ради заштите од могућих фалсификата, обезбеде: 

 

 штампање образаца лимитираног чека (обр. 19ц) на јединственом папиру (финоћа 

папира), јединственим клишеом, бојом, димензијама и распоредом података у 

складу са југословенским стандардима за чек за оптичко читање (JUS I. F1.020  и  

JUS I. F1.021), 

 

 израду обрасца пластифициране чековне картице (обр. 1а) на јединственом 

папиру (финоћа папира), клишеом, бојом, димензијама и распоредом података 

утврђених овим Споразумом, 

 

 израду платне картице (обр. 1б) клишеом и  бојом које  одређује банка, а са 

распоредом података, као и физичких и технолошких карактеристика и 

утврђених мера у складу са југословенским стандардом за картицу (JUS I. 

F1.001...009), 

 

 штампање обрасца личног чека клишеом и бојом које одређује сама банка, 

односно по захтеву издаваоца овог чека, а са димензијама распоредом података 

према југословенском стандарду  JUS I. F1.023. 



 10 

 

Удружење банака Србије је власник јединственог графичког ликовног решења 

обрасца лимитираног чека и чековне картице. Графичко-ликовно решење чековне 

картице и чека је идентично. 

 

 Образац чека и чековне картице штампа се у овлашћеним штампаријама, а платна 

картица се производи код овлашћених произвођача који имају одговарајућу лиценцу. 

 

Члан 40. 

 

Банка трасат гарантује исплату лимитираног чека уколико су, осим услова из               

чл. 36. до 39. испуњени и следећи услови: 

 

 да издати чек гласи на износ лимита утврђен овим Споразумом, 

 

 да је означени број партије текућег рачуна на чеку идентичан броју на 

чековној картици, односно платној картици, 

 

 да је потпис издаваоца чека истоветан са депонованим потписом на чековној 

картици, односно платној картици, 

 

 да су чекови поднети трасату на наплату у року од два радна дана а најкасније 

у року предвиђеном Законом о чеку, 

 

 да не постоји обавештење о забрани исплате по одговарајућем инструменту 

плаћања. 

 

Члан 41. 

 

 Банка трасат гарантује исплату цертификованог чека уколико су, осим услова из 

чл. 35. испуњени и следећи услови: 

 

- да издати чек гласи највише до износа до којег банка гарантује исплату, 

 

- да је број идентификационе исправе означен на чеку идентичан броју 

идентификационе исправе којом се легитимише издавалац чека, 

 

- да је потпис издаваоца чека идентичан депонованом потпису на чеку, 

 

- да су чекови поднети трасату на наплату у року предвиђеним овим 

Споразумом, 

 

- да не постоји обавештење о забрани исплате по дотичном чеку. 

 

Члан 42. 

 

 Банка трасат по основу личног чека, самостално утврђује услове под којима 

гарантује исплату овог чека. 
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Текући рачуни правних лица 

 

Члан 43. 

 

 Банке које воде текуће (пословне) рачуне правних лица и физичких лица која 

обављају привредну делатност (у даљем тексту: правна лица) могу власницима тих 

рачуна издавати пословни чек за плаћање роба и услуга, као и за подизање готовог 

новца у висини утврђеној одлуком о располагању готовим новцем. 

 

Члан 44. 

 

 Један или више пословних чекова, који гласе на одређени износ до ког се може 

вршити плаћање, банка издаје у оквиру стања на текућем (пословном) рачуну правног 

лица. 

 

Члан 45. 

 

 За време од издавања чека до његовог доспећа на наплату, банка резервише 

средства за укупан износ издатих чекова. 

 Неутрошена средства по основу издатих чекова по њиховој наплати банка ставља 

на располагање власнику рачуна. 

  

Члан 46. 

 

 На износ издвојених средстава по којима су издати  пословни чекови банка може 

вршити обрачун камате за време од дана издања пословних чекова, односно 

резервисања средстава до дана њихове наплате. 

 

Члан 47. 

 

 Чековни бланкет Пословног чека садржи следеће елементе: 

 

 назив ‘’Пословни чек’’, 

 

 логотип и назив банке, односно пословне јединице на коју је чек вучен 

(трасат), 

 

 депонован потпис издаваоца чека, 

 

 број чека, 

 

 јединствени матични број грађана (ЈМБГ), 

 

 простор за оверу банке, 

 

 простор за износ лимита до којег банка трасат гарантује исплату,  

 

 безуслован упут да се плати одређена сума новца из трасантовог покрића 

(бројем и словима), 
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 број текућег (пословног) рачуна трасата са ознаком крајњег рачуна са којег се  

плаћа, 

 

 назив корисника чека (ремитента), 

 

 клаузула о непреносивости чека, 

 

 место и датум издања чека, 

 

 потпис издаваоца чека. 

 

Члан 48. 

 

 Пословни чек се издаје на обрасцу 19д који је јединствен за све банке. 

 

 Банке су обавезне да ради заштите од могућих фалсификата обезбеде штампање 

обрасца пословног чека на јединственом папиру одређене финоће, јединственим 

клишеом, димензијама и распоредом података. 

 

 Пословни чек мора да садржи холограм са логотипом  ‘’УБС’’. 

 

 Удружење банака Србије је власник јединственог ликовног решења обрасца чека, 

који се може штампати само код штампарија које су добиле овлашћење за штампање 

лимитираног чека по текућим рачунима грађана (Обр. Бр. 19ц). 

 

Члан 49. 

 

 Банка трасат гарантује исплату по основу пословног чека уколико су, осим 

услова из члана 48. испуњени и следећи услови: 

 

 да издати чек гласи највише до износа до којег банка гарантује исплату, 

 

 да је ЈМБГ означен на чеку идентичан броју у личној карти којом се 

легитимише издавалац чека, 

 

 да је потпис издаваоца чека идентичан депонованом потпису на чеку, 

 

 да су чекови поднети на наплату у року предвиђеним овим Споразумом, 

 

 да не постоји обавештење о забрани исплате по дотичном чеку. 

 

 

 

НАПЛАТА ЧЕКОВА 

Члан 50. 

 

 Учесници у платном промету примљене чекове по текућим рачунима грађана и 

правних лица и других лица власника текућих (пословних) рачуна подносе се на наплату 

у роковима предвиђеним Законом о чеку и то: 
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 банци трасату, 

 

 банци потписници овог Споразума по сопственом избору, а 

 

 лични чек банци трасату. 

 

Члан 51. 

 

 При наплати чекова из члана 50. oвог Споразума учесници у платном промету 

подносе банци следеће: 

 

 спецификацију чекова по трасатима, а у оквиру трасата и по врстама чекова, у 

три примерка на формату  А-4 и А-5. 

 

 чекове у складу са спецификацијом, 

 

 збирну спецификацију у два примерка. 

 

 

Члан 52. 

 

 Банка која је примила чекове на наплату врши контролу поднетих чекова, збирну 

и спецификације чекова и њихов пријем оверава на копијама спецификација које враћа 

подносиоцу чекова. 

 

Члан 53. 

 

 За чекове примљене на наплату, банка која је примила чекове креира поруку  која 

представља захтев за наплату путем међубанкарског обрачуна чекова по текућим 

рачунима грађана и правних лица која су издала чекове по основу плаћања роба и услуга 

или подизања готовог новца. 

 

Члан 54. 

 

 Начин на који се обавља међубанкарски обрачун чекова по текућим рачунима 

грађана (лимитирани и цертификовани чек) и правних лица (пословни чек)  регулисан је 

одлуком Народне банке Србије о обављању међубанкарског обрачуна чекова, 

Оперативним правилима за  RTGS систем која утврђује Народна банка Србије и 

Оперативним правилима за међубанкарски обрачун чекова која утврђује Удружење 

банака Србије. 

 

Члан 55. 

 

 Банка трасат по чијим чековима није извршен налог за наплату због недостатка 

средстава на жиро рачуну банке, дужна је да на захтев банке која је примила чекове на 

наплату плати законску затезну камату обрачунату од дана испостављања захтева за 

наплату до дана плаћања, као и остале припадајуће трошкове. 

 

 



 14 

 

 

Члан 56. 

 

 Банка трасат која установи да је задужење њеног жиро рачуна извршено на 

основу чекова које она није издала, чекова који нису издати у складу са Законом о чеку 

или су издати супротно одредбама овог Споразума, спроводи поступак рекламације на 

начин предвиђен Законом о платном промету и Оперативним правилима. 

 

Члан 57. 

 

 Банка која је примила чекове на наплату дужна је да један примерак 

спецификације заједно са чековима достави банци трасату у року не дужим од 30 дана. 

 

Члан 58. 

 

 Подносиоци  личних чекова на наплату могу бити правна или физичка лица која 

су назначена на чеку  као корисници чека. 

  

 Лични чек се подноси на наплату банци трасату, која је дужна да изврши исплату 

по основу поднетих чекова на наплату до износа расположивих средстава на рачуну 

издаваоца чека. 

 

 

ТАРИФЕ И НАКНАДЕ 

 

Члан 59. 

 

 Банке, односно јединице ПТТ (поште) могу да наплаћују накнаду од банака за 

чији рачун су обавиле  услуге из овог Споразума у висини и на начин утврђен Одлуком 

о висини накнада за извршене међусобне услуге из Споразума. 

 

Члан 60. 

 

 Одлуку о висини накнада за извршене међусобне услуге из члана 59. Овог 

Споразума доноси Управни одбор Удружења банака Србије на предлог Одбора за развој 

послова са грађанима и саставни је део Споразума. 

 

 

 

БАНКАРСКЕ ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ 

 

Члан 61. 

 

 Банке издају банкарске платне картице и то: 

 

 домаћу платну картицу грађанама за плаћање роба и услуга и подизање 

готовог новца у земљи, 
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 домаћу пословну картицу правним лицима и другим лицима власницима 

текућег (пословног) рачуна за плаћање роба и услуга и подизање готовог 

новца у земљи, 

 

 инострану платну картицу грађанима за плаћање роба и услуга и подизање 

готовог новца у земљи и иностранству, 

 

 инострану бизнис картицу правним лицима и другим лицима власницима 

текућег (пословног) рачуна за плаћање роба и услуга и подизање готовог 

новца у земљи и иностранству. 

 

Члан 62. 

 

 Банке самостално доносе одлуку о врсти картица које ће издавати и самостално 

утврђују услове под којима ће корисницима картице издати поједине врсте картица. 

 

Члан 63. 

 

 Банке издаваоци картица могу бити само издаваоци или истовремено издаваоци и 

власници мреже за пријем картица. 

 

Члан 64. 

 

 Под мрежом за пријем картица подразумевају се места на којима се врши: 

 

 продаја роба или пружање услуга – акцептантска места, опремљених 

импринтером или ПОС терминалом, 

 

 исплата готовог новца путем банкомата (АТМ), 

 

 исплата готовог новца и пријем уплата у корист осталих учесника у платном 

промету, шалтери банака и пошта. 

 

Члан 65. 

 

 Банке у својству власника мреже за пријем картица закључују посебан уговор са 

трговинским и услужним организацијама – акцептантима о прихватању појединих врста 

платних картица као средства плаћања. 

 

 Власник мреже је дужан да обезбеди услове за рад акцептанта у складу са 

прописаним оперативним правилима и одговоран је за његов рад. 

 

Члан 66. 

 

 Банке у својству власника мреже самостално доносе одлуку о увођењу и 

организацији мреже АТМ/ПОС терминала. 
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Члан 67. 

 

 Банка власник мреже пријемних места опремљених импринтерима је дужна да 

обезбеди пријем оне врсте платних картица осталих издаваоца по којој је банка власник 

мреже издавалац и да на пријемним местима видљиво истакне налепницу са ознаком 

врсте картице која се прихвата. 

 

Члан 68. 

 

 Коришћење картица једног издаваоца на банкомату (АТМ) и ПОС терминалу ван 

сопствене мреже, у условима непостојања swič центра, је могуће под условом да су 

издавалац картице и власник мреже АТМ/ПОС терминала организовали обављање 

послова процесинга код истог процесора или су закључили посебан билaтералан уговор 

о прихватању картица. 

 

Члан 69. 

 

 Исплату готовог новца и пријем уплата у корист осталих учесника у платном 

промету на шалтеру банке по картицама других издаваоца, банка врши само по основу 

оне врсте картица по којој је издавалац и то до висине утврђених лимита, као и износ 

изнад лимита уколико је обезбеђено одобрење за трансакцију - ауторизација. 

 

Члан 70. 

 

 Банка издавалац картице, као и банка власник мреже за пријем картица су дужне 

да обезбеде услове за обављање послова ауторизације, обраде трансакција, обрачуна и 

платног промета (послове процесирања) по  картицама сопственог издања, самостално 

или могу овластити другу банку или другу организацију која има одговарајућу лиценцу 

да у целости или делимично обавља ове послове. 

 

 Издаваоци картица и власници мреже су одговорни за рад овлашћеног процесора. 

 

Члан 71. 

 

 Власници мреже и издаваоци картица су дужни да обезбеде услове за размену 

података о неважећим картицама (Билтен неважећих картица) и о трансакцијама 

извршеним са платним картицама у складу са утврђеним протоколима за размену 

података. 

 

Члан 72. 

 

 Пријемна места – акцептанти за извршене трансакције коришћењем импринтера, 

банци власнику мреже достављају: 

 

 збирне рачуне – слипове  за укупан износ реализованих трансакција по врстама 

картица, 

 

 појединачне рачуне – слипове  у складу са збирним рачунима. 
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Члан 73. 

 

 Банка власник мреже која је примила слипове на наплату испоставља налог за 

наплату на терет сопственог жиро рачуна а у корист рачуна акцептанта за укупан износ 

поднетих слипова на наплату 

 

Члан 74. 

 

 За износе трансакција извршених по картицама других издаваоца, банка власник 

мреже преко  RTGS-a , односно  NETTING-a испоставља налог за наплату на терет жиро 

рачуна издаваоца картице а у корист свог жиро рачуна. 

 

 На налозима за наплату шифра плаћања се означава бројем 190. 

 

 У рубрику ‘’позив на број задужења’’ уноси се број извештаја и укупан број 

трансакција. 

 

Члан 75. 

 

 За износ трансакција извршених на ПОС терминалу, банка власник мреже на 

основу података евидентираних на  серверу свог процесинг центра врши плаћање и 

наплату извршених трансакција на начин који је предвиђен у члану 74. Овог Споразума. 

 

Члан 76. 

 

 За износ трансакција извршених на АТМ терминалу, банка власник мреже на 

основу података о трансакцијама евидентираних на серверу свог процесинг центра, 

испоставља налоге за наплату на терет жиро рачуна банака издаваоца картица а у корист 

свог жиро рачуна. 

 

Члан 77. 

 

 Висина накнада која се плаћа или наплаћује између издаваоца картица, власника 

мреже, акцептаната, као и висина лимита за домаћу платну картицу банке утврђују 

јединствено, а за иностране картице на начин регулисан Оперативним правилима које 

прописују инострани системи тих картица. 

 

 

 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 78. 

 

Износ лимита по чековима текућих рачуна  грађана, као и износ исплата са 

динарских и девизних штедних књижица издања других банака предлаже Одбор за 

развој послова са грађанима Удружења банака Србије. 

 

 Генерални секретар Удружења банака Србије се овлашћује да проглашава лимите 

из претходног става и о томе благовремено обавештава банке, ЈП ПТТ саобраћаја Србије 

и друге финансијске организације, чланице Удружења банака Србије. 



 18 

 

 

Члан 79. 

 

Уколико је стопа затезне камате из члана 16., 30. и 55. Споразума нижа од каматне стопе 

на кредите банке са роком отплате до 30 дана, банка врши обрачун затезне камате по 

стопи активне камате, али не више од 3% на месечном нивоу. 

 

Члан 80. 

 

 Услед непоштовања одредби Споразума, добрих пословних обичаја, интереса 

банака, банке, односно ЈП ПТТ саобраћаја Србије могу да покрену писмену иницијативу 

органима управљања Удружења банака Србије за предузимање мера предвиђених 

оснивачким актом Удружења банака Србије. 

 

 О Одлуци по захтевима из претходног става надлежна служба Удружења банака 

Србије обавештава банке, односно, потписнице Споразума, а према оцени органа који 

их изриче могу да се објаве и у јавним средствима информисања. 

 

Члан 81. 

 

 Споразум се закључује на неодређено време, ступа на снагу  у овом тексту                   

(пречишћени текст) када најмање 10 банака усвоји његове измене и допуне  од 16. 

12.2004. године, а примењује се од дана примене друге фазе у обављању међубанкарског 

обрачуна чекова по текућим рачунима грађана. 

    

 Ступањем на снагу измена и допуна  овог Споразума престаје да важи Споразум 

о обављању међусобних услуга по пословима динарске штедње, девизне штедње, 

текућих и других рачуна грађана и правних лица и банкарских платних картица  (који је 

у примени од 01.01.2003.године). 

 

 

 

У Београду, 15. априла 2005.  године 
 


