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Обавештење 

Предлог измена и допуна Оквирног уговора о платним услугама 

 

Поштовани клијенти, 
 

Обавештавамо Вас да ће Српска банка а.д. Београд (у даљем тексту: Банка) у наредном периоду извршити измене и 

допуне Оквирног уговора о платним услугама, којима ће се извршити усклађивање са „Одлуком о општим 

правилима за извршавање инстант трансфеа одобрења  („Сл. гласник РС“, бр. 65/2018, 78/2018 и 20/2020). 
 

Измене и допуне Оквирног уговора о платним услугама се примењују од 03.10.2020. године и односе се на измену 

следећих аката који су саставни део Оквирног уговора о платним услугама: 
 

- Општи услови пословања Српске банке а.д. Београд за отварање, вођење и гашење платних рачуна 

предузетника, 

- Општи услови пословања Српске банке а.д. Београд за отварање, вођење и гашење платних рачуна 

физичких лица,  

- Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд за предузетнике, 

- Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд за физичка лица, 
- Термински план за пријем и извршење платних трансакција Српске банке а.д. Београд. 

1. Изменама и допунама Оквирног уговора о платним услугама извршене су следеће измене: 
 

- Банка ће својим клијентима омогућити инстант плаћање за платне налоге који су издати путем апликације 

за електронско банкарство, 

- Банка налоге за пренос, достављене на шалтерима Банке или путем апликације за електронско банкарство, 

у износима до РСД 300.000,00 који имају  ознаку „хитан“, a рачун примаоца плаћања се води у банци која је 

учесник у систему инстант плаћања, извршава путем платне услуге инстант трансфера одобрења преко 

Система за инстант плаћања (у даљем тексту ИПС платног система НБС) између учесника у овом платном 

систему у складу са Правилима рада ИПС платног система НБС, Терминским планом и Тарифом накнада.  

- Платни налози испостављени путем електронског банкарства морају да садрже елементе за проверу 

аутентичности платиоца који обезбеђује непорецивост слања и непорецивост пријема валидног платног 

налога, употребом дигиталног електронског сертификата регистрованог у Банци путем апликације за 

електронско банкарство.  

- Инстант плаћање примљено до времена означеног у Терминском плану се доставља у систем инстант 

плаћања одмах по пријему и сматра се извршеним када пружалац платних услуга примаоца плаћања потврди 

пријем плаћања.  

 

2. У Тарифи накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд извршене су следеће измене:  

 

- Извршене су измене следећих накнада у Тарифи накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. 

Београд за предузетнике: 

o у поглављу II - Домаћи платни промет извршено је додавање тарифног става тачка 1. подтачка 1.5.2.1 

 
Врста услуге Висина накнаде и др. 

Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији 
1.5.2.1 Хитан/инстант платни налог RSD  30,00 

 

 

o у поглављу VI - Кредити извршено је додавање тарифног става тачка 2. подтачка 2.2  

 
Врста услуге Висина накнаде и др. 

Кредити из средстава прибављених уговором о комисиону или уговором о наменски депонованим 

средствима односно другим потписаним уговором 
2.2 Накнаде по Уговору о кредиту који је одобрен у 

складу са Уговором о гаранцији Републике Србије 

за кредитирање привреде с циљем ублажавања 

негативних последица пандемије болести COVID-
19 изазване вирусом SARS-CoV-2 

У складу са потписаним Уговором 

 

o у поглављу II - Домаћи платни промет тачка 1. подтачка 1.2.1 - Накнада за хитне платне налоге – обрачун 

у реалном времену по бруто принципу (RTGS) – до 300.000 дин и подтачка 1.4.2 - Накнада за инстант 
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платне налоге достављене на шалтерима Банке(износ појединачног до  RSD 300.000,00) – Од RSD 

50.000,00 до RSD 299.999,99 из претходне верзије 3.0. Тарифе накнада су брисане; 

 

o у поглављу II - Домаћи платни промет извршена је корекција тарифног става у тачки 1. подтачке 1.4.1  

 
Врста услуге Висина накнаде и др. 

Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији 
1.4.1 До RSD  300.000,00 RSD  45,00  

                 

o у поглављу IV - Гаранције и документарни послови извршена је корекција тарифног става у тачки 6. 

подтачке 6.2.7  

     
Врста услуге Висина накнаде и др. 

Документарни акредитиви 
6.2.7 Пренос акредитива на другог корисника од 0,35%  до 1,00% (мин. RSD 6.000,00) 

 
 

- Извршене су измене следећих накнада у Тарифи накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. 

Београд за физичка лица: 

o у поглављу II–Домаћи платни промет извршено је додавање тарифног става у тачки 3. подтачка 3.5 
 

Врста услуге Висина накнаде и др. 

Електронско банкарство 

3.5 Електронско банкарство - Хитан/инстант платни 

налог (износ појединачног до  RSD 300.000,00) 

RSD 30,00  

 

 

3. У Термински план за пријем и извршење платних трансакција Српске банке а.д. Београд извршене су 

следеће измене:  

 

Новим издањем Терминског плана је регулисан пријем и извршење услуге инстант трансфер одобрења путем 

електронског банкарства и за правна и за физичка лица у смислу да налози испостављају периоду 24/7/365 дана. 

 

Наведене измене и допуне Оквирног уговора о платним услугама (Општи услови пословања, Тарифе накнада и 

Терминског плана) ће бити објављени 03.08.2020. године у пословним просторијама Банке, као и на званичној 

интернет презентацији Банке (www.srpskabanka.rs) у циљу информисања клијената. Уколико нисте сагласни са 

применом наведених измена и допуна Оквирног уговора о платним услугама, имате право на једнострани раскид 

уговора, уколико претходно измирите све обавезе према Банци. Уколико до 03.10.2020. године не обавестите Банку 

у писаној форми да нисте сагласни са овим предлогом, сматраће се да сте се сагласили са наведеним изменама и 

допунама Oквирног уговора о платним услугама који ће се примењивати од наведеног датума.  
 

4. Додатно обавештење о обавези достављања ажурираних личних докумената 
 

Уколико Вам је истекла важност идентификационог документа (личне карте/пасоша), потребно је да у циљу 

обавезног ажурирања података о клијентима Банке, лично дођете у Експозитуру Београд (адреса: Савска 25, 11000 

Београд) и поднесете на увид ажурни идентификациони документ. 

 

С поштовањем,  
 

Београд, 03.08.2020. године.                                                                                                  СРПСКА БАНКА а.д.                       
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