
 
I Девизни платни промет за правна лица 
1. Отварање рачуна за правна лица-резиденти 
1.1. Отварање рачуна Без накнаде 
1.2. Вођење рачуна Без накнаде 
1.3. Гашење рачуна на захтев клијента Без накнаде 
1.4. Отварање и вођење наменских рачуна Без накнаде 
1.5. Гашење наменских рачуна Без накнаде 
1.6. Пренос и наплата са наменских рачуна 
резидената HoV до 0,20% 

 
2. Ностро дознаке 
2.1.Ностро дознаке са девизног рачуна 0,10%-0,40%  

мин. 1.000,00 рсд, мах. 45.000,00 рсд 
2.2.Ностро дознаке продаја из потенцијала Банке Тарифа се уговара 
2.3.Ностро дознаке у динарима (плаћање 
нерезидентима на рачуне у Банци) 0,10 %, мин. 500,00 рсд 

2.4.Ностро дознаке у динарима (плаћање 
нерезидентима на рачуне у другим домаћим 
Банкама) 

до 0,40 %, мин. 500,00 рсд 

2.5.Ностро дознаке достављене електронским путем 
(e-banking) 10% попуста  у односу на тарифни став 2.1. 

2.6.Upiti i zahtevi za povraćaj ili izmenu nostro doznake  2.500,00 рсд + стварни трошкови инобанака 
2.7.Захтеви за измену статистичких података у 
налозима за плаћање 500,00 рсд 

 
4. Трансфери 
4.1.Међубанкарски трансфер у земљи са девизног 
рачуна 

0,10%-0,30 %, 
 мин. 1.500,00 рсд, мах. 60.000,00 рсд 

4.2.Трансфери у оквиру Банке Без провизије 
4.3.Трансфери по основу купопродаје и закупа 
непокретности у оквиру банке 0,1%  мин 500,00 рсд, max 5.000,00  

4.4. Трансфери по основу купопродаје и закупа 
непокретности  0,2%  мин 1.500,00 max 45.000,00 

  
5. Службени пут 
5.1.Исплата аконтације службеног пута са девизног 
рачуна 0,30 % , мин. 600,00 рсд 

5.2.Разлика по коначаном обрачунуза службени пут 
– на рачун у Банци 0,20 %, мин. 400,00 рсд 

5.3.Разлика по коначаном обрачунуза службени пут 
– на рачун у другој банци 0,50 %, мин. 500,00 рсд 

5.4. Уплата ефективног страног новца на рачун у 
складу са законом 0,20% мин  500,00 rsd max 20.000,00 рсд 

 
 

 

3. Лоро дознаке 
3.1.Лоро дознаке из иностранства Без накнаде 
3.2.Лоро дознаке са КИМ 
- исплата динарске противвредности по уплати од 
НБС 
-исплата динарске противвредности пре доспећа 
уплате од НБС 

 
do 0,20 % 

 
 0,50 % 

3.3.Условна дознака 0,30% - 1,00%, мин. 1.000,00 рсд 
3.4.Лоро дознаке са нерезид. рачуна у динарима у 
Банци Без накнаде 

3.5.Повраћај прилива у иностранство на захтев 
клијента 4.000,00 рсд + зависни трошкови 

3.5.Лоро чекови – слање на наплату 0,50%, мин. 1.000,00 рсд 
 

3.7.Провизија за истраживање 2.000,00 рсд + зависни трошкови 
3.8.Отказивање наплате чека 3.000,00 рсд + зависни трошкови 



6. Нерезиденти 
6.1.Отварање рачуна Без накнаде 
6.2.Отварање и вођење наменских рачуна Без накнаде 
6.3.Гашење рачуна Без накнаде 
6.4.Готовински промет – исплата аконтације 
трошкова службеног пута 0,30 %, мин. 600,00 рсд 

6.5.Готовински промет – подизање готовине у 
динарима 0,10 %, мин. 500,00 рсд 

6.6.Ностро дознака у иностранство 0.1%- 0,30%,  
мин. 1.000,00 рсд, мах. 45.000,00 рсд 

6.7. Лоро дознака из иностранства Без накнаде 
6.8.Плаћанја и трансфери у страној валути у корист 
клијената друге домаће банке 

0.1%-0,30%, 
 мин. 1.500,00 рсд, мах. 50.000,00 рсд 

6.9. Динарска плаћања у земљи 0.1%-0,30 %,  
мин. 500,00 рсд, мax 50.000,00 рсд 

6.10. Динарски трансфери у оквиру Банке 0,10 %,  
мин. 500 рсд, мах. 10.000,00 рсд 

  
7. Тарифа за банке 
7.1.Лоро дознаке из иностранства са трошковном 
опцијом ОUR 

0,10%  
мин. ЕUR 5,00, max. EUR 100,00 

7.2. Лоро дознаке од других домаћих банака са 
трошковном опцијом ОUR 

0,10%  
мин. 1.000,00 рсд, мах. 8.000,00 рсд 

7.3. Упити, измене или захтеви за повраћај од ино 
банке EUR 25,00 

7.4. Упити, измене или захтеви за повраћај од 
домаће банке 2.500,00 рсд 

7.5. Пренос прилива на корисника, правно лице код 
друге домаће банке 

0,10% 
 мин. 1.000,00 рсд, мах. 8.000,00 рсд  

7.6. Трансфери по налогу домаћих банака 1.000,00 рсд 
 
8. Остало  
8.1.Издавање потврда на захтев клијента 1.000 рсд 
8.2.Слање копије извода на захтев клијента из архиве 200,00 рсд 
8.3.Конверзија девиза по понуди Банке (конверзија 
једне валуте у другу)  до  3,0 % 

 
II Гаранцијски и документарни послови 
 
9. Одобравање ностро (девизних) лицитационих, тендерских, чинидбених 
гаранција, као и измена услова претходно наведених гаранција  (продужење рока 
важења, повећање вредности гаранције и сл.) 
9.1. за рок до 30 дана 0,30% 
9.2. за рок до 90 дана 0,50% 
9.3. за рок преко 90 дана 1,00% 
  
9.4. Издавање контрагаранције уговара се 
9.5. Преглед докумената по протесту  нове гаранције 0,10%  

мин. 5.000,00 РСД, макс. 60.000,00 РСД 
9.6. Плаћање по основу протеста по тарифи за ностро дознаке 
9.7. Пренос гаранције на новог корисника 1,00% 
9.8. Саветодаване услуге (припрема предлога текста 
гаранције, анализа  комерцијалног уговора и сл.) 

У зависности од времена проведеног са 
клијентом мин. 4.000,00 РСД 

 
 

 

10. Одобравање ностро (девизних) плативих гаранција, авалирање меница, 
одобравање јемстава и измена услова (продужење рока важења,  повећање 
вредности гаранције и сл.) 
10.1. за рок до 30 дана 0,50% 
10.2. за рок до 90 дана 1,00% 
10.3. за рок преко 90 дана 1,50% 
  
10.4. Издавање контрагаранције уговара се 



 
12. Документарна наплата-инкасо послови 
12.1.Слање докумената на инкасо 0,20 % 

 мин. 4.000,00 рсд маx 20.000,00 рсд 
12.2.Авизо лоро инкаса 0,20 %  

мин. 4.000,00 рсд маx 40.0000,00 рсд 
12.3.Уручење докумената без плаћања, враћање 
докумената и сл. 4.000,00 рсд 

12.4.Прибављање акцепта по меницама 0,20%, мин. 4.000,00 рсд 
12.5.Инкасо-измене 4.000,00 рсд 
12.6.Лоро наплата са извршеним протестом меница 0,30%  

мин 4.000,00 рсд + трошкови протеста 
12.7.Провизија руковања пошиљком (транспортни 
док. насловљен на Банку) 0,20%, мин 4.000,00 рсд 

12.8.Инкасо – наплата Тарифа као за дознаке 
12.9.Инкасо – плаћања Тарифа као за дознаке 
  
13. Лоро гаранције  
13.1. Нотификација без обавеза 0,10%, 

 мин. 5.000,00 рсд, мах 50.000,00 рсд, aко је на 
терет налогодавца 0,10% (50,00 eur – 500,00 eur) 

13.2. Измена услова гаранције– повећање вредности Као за нотификацију  
13.3. Измена услова гаранције 5.000 ,00 рсд (50,00 еур) 
13.4. Издавање гаранције на основу контрагаранције 
стране банке По договору 

13.5. Протест по гаранцији 0,20% 
мин. 5.000,00  рсд, мах 50.000,00  рсд 

13.6. Прослеђивање на другу банку 5.000,00  рсд  
(50,00 еур - ако је на терет налогодавца) 

13.7. Аутентификација гаранција на захтев клијената 3.000,00  рсд 
 
 

 

14. Лоро акредитиви  

10.5. Преглед докумената по протесту ностро 
гаранције 

0,10%  
мин. 5.000,00 РСД, макс. 60.000,00 РСД 

10.6. Плаћање по основу протеста по тарифи за ностро дознаке 
10.7.  Пренос гаранције на новог корисника 1,00% 
10.8. Саветодаване услуге (припрема предлога текста 
гаранције, анализа  комерцијалног уговора и сл.) 

У зависности од времена проведеног са 
клијентом  

мин.  4.000,00 РСД 
  
11. Издавање ностро (девизних) акредитива и измена услова (продужење рока 
важења,  повећање вредности и сл.)  
11.1.  Ностро (девизни) акредитив са 100% девизним 
покрићем 

 

       11.1.1. за рок до 90 дана 0,50% 
       11.1.2. за рок преко 90 дана 0,75% 
  
11.2.  Ностро (девизни) акредитив без покрића  
        11.2.1. за рок до 90 дана  1,00% 
        11.2.2. за рок преко 90 дана  1,50% 
  
11.3. “Standby“ акредитиви  
       11.3.1. за рок до 90 дана 1,00% 
       11.3.2. за рок преко 90 дана 1,50% 
  
11.4.  Преглед и руковање документима                                       0,20%, 

мин. 5.000,00 РСД 
11.5. Документа примљена са резервом 80,00 EУР,             

 односно противвредност одговарајуће валуте 
11.6. Плаћање и ликвидација по акредитиву по тарифи за ностро дознаке  
11.7.  Провизија руковања пошиљком (транспортни 
док. насловљен на Банку) 0,20%, мин. 5.000 рсд 

11.8.  Прибављање конфирмације акредитива уговара се 



14.1. Нотификација 0,15 %  
мин.5.000,00 рсд, мах. 100.000,00 рсд 

14.2. Измена услова акредитива – повећање 
вредности Као за нотификацију  

14.3. Измена услова акредитива – остале измене 5.000 рсд 
14.4. Преглед докумената 0,25 %, мин. 5.000,00 рсд 
14.5. Слање докумената без прегледа 0,15 %,  

мин.3.000,00 рсд, мах. 60.000,00 рсд 
14.6. Prechecking код презентације докумената 0,20%,  

мин. 5.000,00 рсд,  мax. 100.000,00 рсд 
14.7. Додавање конфирмације Тарифни став се уговара 
14.8. Пренос акредитива на другог корисника 0,30 %, мин. 5.000,00 рсд 
14.9. За наплату акредитива По тарифи за дознаке 
 
III Регистрација кредитних послова са иностранством (кредитна одобрења и 
кредитна задужења) и регистрација реализације кредитних послова код НБС 
15. Инострани кредити  
15.1.Регистрација кредита клијената код НБС без 
обавезе за банку 6.000,00рсд 

15.2.Праћење кредита и извештавање према НБС 2.000,00 рсд 
15.3.Измена плана по кредиту 3.000,00 рсд 
15.4.Пренос кредита из друге банке 5.000,00 рсд 
15.5. Регистрација кредитног одобрења код НБС без 
обавезе за банку 3.000,00 рсд 

15.6. Свака промена у вези коришћења и наплате за 
обрасце кредитног одобрења 2.000,00 рсд 

15.7. Сторно кредитне пријаве 2.000,00 рсд 
15.8. Пренос кредитног одобрења из друге банке 3.000,00 рсд 
 
16. Остало  
16.1.Пост Експрес/ДХЛ/УПС По фактури 
16.2. Услуге превођења 1.000,00 рсд по страни 
16.3. Хитни захтеви (извршење у року од 24h)  –
документарни послови 3.000,00 рсд 

16.4. Одустајање од већ припремљеног захтева LG, LC-5.000,00 рсд 
16.5. SWIFT трошкови (разни упити, ургенције, 
потврде…) 500,00 рсд 

 
По свим пословима наплаћују се и стварни трошкови, укључујући трошкове 
конфирмације ино банке. Сва провизија код документарних послова обрачунава се 
приликом извршења налога, а наплаћује се најкасније у року од 5 дана од дана 
обрачуна. 
Накнаде из става 1. овог члана обрачунавају се по средњем курсу Народне банке 
Србије, уколико за  поједину услугу није другачије утврђено. 
За услуге по основу наменских рачуна за куповину и продају акција за резиденте, 
Банка наплаћује накнаде, и то 
 
IV Наменски рачуни за трговину акцијама 
 
17. Резиденти 
17.1.Отварање и вођење наменских рачуна без накнаде 
17.2. Гашење наменских рачуна без накнаде 
17.3.Накнада за трговину HoV (куповина и продаја) до 0,20% на тржишну вредност ХоВ 
 
 


