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ИЗВЈЕШТАЈ О НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ ПОВЕЗАНЕ СА ПЛАТНИМ РАЧУНОМ 

 

Назив банке:  

Назив платног рачуна: 

Датум:  

 

Овај документ представља преглед свих накнада за услуге повезане са Вашим платним рачуном 

у наведеном периоду. 

У овом документу наведене су и све камате које сте платили или остварили у наведеном периоду. 

Информације о појединачним платним трансакцијама и стању на платном рачуну доступне су на 

изводу с платног рачуна. 

 

Сажет приказ накнада и камата у вези с платним рачуном 

I. Укупно плаћене накнаде   

II. Укупно плаћене камате   

III. Укупно остварене камате   

                

I. Детаљан приказ плаћених накнада       

УСЛУГА НАКНАДА 

  Назив услуге Колико пута је 

услуга 

коришћена 

Висина 

накнаде 

по 

услузи 

Колико 

пута је 

накнада 

наплаћена 

Укупно 

1. Опште услуге повезане с платним рачуном  

1.1. Вођење платног рачуна (назив 

платног рачуна или пакета) 

У оквиру овог платног рачуна, 

односно пакета услуга могуће 

је користити следеће услуге: 

(навести сажет и јасан списак 

услуга које су обухваћене 

платним рачуном, односно 

пакетом услуга, без навођења 

дефиниција и описа услуга).  

        

1.2. Eлектронско 

банкарство  

Успостављање 

услуге 

        

Коришћење 

услуге 

    

1.3. Мобилно 

банкарство  

Успостављање 

услуге 

        

Коришћење 

услуге 

    

  Остале услуге повезане с платним рачуном и плаћене накнаде у вези са 1. 
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2. Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама) 

2.1. Безготовински пренос новчаних средстава у конвертибилним маркама 

  На шалтеру банке 

  На платни рачун код исте банке 

(интерни пренос)  

        

  Хитан/инстант платни налог          

  На платни рачун код друге 

банке (екстерни пренос)  

        

  Хитан/инстант платни налог          

  Коришћењем услуге електронског и/или мобилног банкарства 

  На платни рачун код исте банке 

(интерни пренос)  

        

  Хитан/инстант платни налог          

  На платни рачун код друге 

банке (екстерни пренос)  

        

  Хитан/инстант платни налог          

  Остале услуге повезане с платним рачуном и плаћене накнаде у вези са 2.1. 

              

2.2. Безготовински пренос новчаних средстава са девизног рачуна 

  На шалтеру банке 

  На платни рачун у Републици 

Српској/БиХ  

        

  Хитан платни налог          

  На платни рачун у 

иностранству  

        

  Хитан платни налог          

  Коришћењем услуге електронског и/или мобилног банкарства 

  На платни рачун у Републици 

Српској/БиХ  

        

  Хитан платни налог          

  На платни рачун у 

иностранству 

          

  Хитан платни налог          

  Остале услуге повезане с платним рачуном и плаћене накнаде у вези са 2.2. 

              

2.3. Трајни налог 

  Успостављање, 

односно коришћење 

услуге 

          

 За извршење трансакције 

  На платни рачун код исте банке 

(интерни пренос)  

        

  На платни рачун код друге 

банке (екстерни пренос)  

        

  Остале услуге повезане с платним рачуном и плаћене накнаде у вези са 2.4. 
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2.4. Директно задужење 

  Успостављање, односно 

коришћење услуге  

        

 За извршење трансакције     

  На платни рачун код исте банке 

(интерни пренос)  

        

  На платни рачун код друге 

банке (екстерни пренос)  

        

  Остале услуге повезане с платним рачуном и плаћене накнаде у вези са 2.5. 

              

3. Платне картице и готов новац 

3.1. Издавање дебитне картице 

  Издавање дебитне картице          

  Периодична чланарина за 

коришћење дебитне картице   

        

  Остале услуге повезане с платним рачуном и плаћене накнаде у вези са 3.1. 

              

3.2. Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице 

 По извршеној трансакцији 

  У земљи 

  На шалтеру          

  На банкомату          

  У иностранству 

  На шалтеру          

  На банкомату          

  Остале услуге повезане с платним рачуном и плаћене накнаде у вези са 3.2. 

              

3.3. Издавање кредитне картице 

  Издавање кредитне картице          

  Периодична чланарина за 

коришћење кредитне картице  

        

 Годишња каматна стопа     

 Плаћање кредитном 

картицом на 

продајном месту 

 

  У земљи          

  У иностранству          

  Остале услуге повезане с платним рачуном и плаћене накнаде у вези са 3.4. 
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3.5. Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице 

 По извршеној трансакцији 

  У земљи 

  На шалтеру          

  На банкомату          

  У иностранству 

  На шалтеру          

  На банкомату          

  Остале услуге повезане с платним рачуном и плаћене накнаде у вези са 3.5. 

              

4. Дозвољено прекорачење рачуна 

  Успостављање, односно 

коришћење услуге  

        

 Годишња каматна стопа     

  Остале услуге повезане с платним рачуном и плаћене накнаде у вези са 4. 

              

5. Остале услуге повезане с платним рачуном и плаћене накнаде (које нису 

приказане у претходним елементима) 

              

Укупно плаћене накнаде   

        
II. Детаљан приказ плаћених камата у вези с платним рачуном 

Услуга Каматна стопа Камата 

      

Укупно плаћене камате   

        
III. Детаљан приказ остварених камата у вези с платним рачуном 

Услуга Каматна стопа Камата 

      

Укупно остварене камате   

        
IV. Додатне информације 

  

 


