
УДРУЖЕЊЕ  БАНАКА СРБИЈЕ 

Београд, Булевар краља Александра 86 

         - Управни одбор - 

                РБ/ВК  

 

 

 

 На основу члана 25. Статута Удружења банака Србије и чл. 7. измена и допуна 

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

штедње, текућих рачуна грађана и правних лица и банкарских платних картица, предлог 

Одбора за развој послова са грађанима од 15.03.2005. године, Управни одбор Удружења 

банака Србије на  XVIII  седници дана 21.04.2005.године донео је следећу 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА МЕЂУБАНКАРСКЕ УСЛУГЕ ИЗ СПОРАЗУМА БАНАКА   
 

 

1. Овом Одлуком утврђују се накнаде за услуге предвиђене Споразумом банака (у 

даљем тексту: Споразум банака) које банке наплаћују од банака за чији рачун су 

обавиле услуге из Споразума. 

2. Накнаде за међубанкарске услуге предвиђене Споразумом банака, банке 

наплаћују по појединим врстама услуга по следећој тарифи: 

 

Ред. 

бр. 
ВРСТА  УСЛУГЕ Висина накнаде 

1. 

За извршене исплате у готовом новцу и примљене 

уплате у чековима у корист осталих учесника у 

платном промету 

16,00 дин. по 

једном  чеку 

2. 
За извршене исплате у готовом новцу са штедних 

књижица по виђењу  
0,67%  од висине 

извршених исплата 

3. 
За уплате на динарску штедну књижицу и текуће 

рачуне грађана  
утврђеној Одлуком банке 

4. 

За извршене исплате чекова (лимитираних и 

цертификованих) поднетих на наплату од стране 

осталих учесника у платном промету 
16,00 дин. по једном чеку 

5. 
За извршене исплате чекова по основу текућих 

рачуна правних лица (пословни чек) 
0,42% од висине 

исплаћених чекова 

6. 
За појединачне дознаке из иностранства за 

клијенте – физичка лица других банака  
0,10% од вредности дознаке 

- минимум 200,00 дин. 

7. 

За извршене исплате у готовом новцу са штедних 

књижица по виђењу или по основу чекова по 

текућим рачунима грађана, банка која је 

извршила исплату може и од власника штедне 

књижице, односно од издаваоца чекова 

наплатити накнаду до 

3 % од извршене исплате. 



 

2 

 

 

Накнаде из тач. 2 ове Одлуке дате су у нето износу, и на њих се не обрачунава и не 

наплаћује порез на додату вредност, сходно чл. 25. Закона о порезу на додату вредност. 

3. За извршене услуге банка сачињава спецификацију по врстама услуга коју са 

копијом налога за наплату доставља банци трасату заједно са пратећом 

документацијом (чекови, ислатни налози) у року до 30 дана. 

4.  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења на седници Управног одбора, а 

примењује се почев од 04.05.2005. године. 

 

 

          П Р Е Д С Е Д Н И К 

         УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

             Борисав Ђокић 


