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ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА 

за корисника платних услуга –  
правно лице нерезидент 

 

 

Назив пружаоца платних услуга: АПИ БАНК АД БЕОГРАД 

Назив (пакета) платног рачуна: Текући платни рачун за пословање у страној валути правна лица 

нерезидента 

 
Корисник платних услуга:  

Датум:  

  
   

  

Овај документ представља информативни преглед накнада за најчешће коришћене и најзначајније 

услуге повезане с наведеним платним рачуном (пакетом платног рачуна).  

Пружалац платних услуга може наплаћивати и накнаде за услуге повезане с платним рачуном које нису 

наведене у овом документу, који садржи само накнаде за најчешће коришћене и најзначајније услуге 

повезане с наведеним платним рачуном. Информације о свим накнадама које пружалац платних услуга 

наплаћује кориснику платних услуга – предузетнику и правном лицу доступне су у Тарифи накнада за 

услуге АПИ БАНК АД БЕОГРАД за правна лица нерезиденте (усвојена Одлуком Извршног одбора АПИ 

Банке АД Београд ИO-195/2021 од 29.04.2021 године). 

Детаљнији опис доле наведених услуга (листа репрезентативних услуга) и додатна објашњења, ако их 

пружалац платних услуга даје, могу се пронаћи на шалтерским местима у просторијама пружаоца платних 

услуга и на његовој интернет презентацији, а пружалац платних услуга те документе доставља кориснику 

платних услуга на његов захтев и без накнаде. 

УСЛУГА 
НАКНАДА (процентуално од износа 
трансакције и/или у новчаном износу) 

1. Опште услуге повезане с платним рачуном 

1.1. Вођење платног рачуна (Текући 
платни рачун за пословање у страној 
валути правна лица нерезидента) 

У оквиру овог платног рачуна, 
односно пакета услуга могуће је 
користити следеће услуге:(наводи се 
сажет и јасан списак услуга које су 
обухваћене платним рачуном, односно 
пакетом услуга, без навођења 
дефиниција и описа услуга). 
 
Правно лице може користити следеће 
услуге: 

Накнада за обраду захтева за 
отварање рачуна за правна 
лица регистрована у Европској 
унији и Европском економском 
простору  
У случају одбијања отварања рачуна 
средства се неће вратити  

 

Накнада за обраду захтева за 
отварање рачуна за правна 
лица регистрована изван 
Европске уније и Европског 
економског простора   

ЕУР 500,00 (у динарској 

противвредности по 
средњем курсу Народне 

банке Србије на дан 
испостављања рачуна)  

 

 

 

ЕУР 750,00  (у динарској 

противвредности по 
средњем курсу Народне 

банке Србије на дан 
испостављања рачуна)  
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-Безготовински пренос новчаних 
средстава у еврима с девизног текућег 
рачуна у еврима 

-Пријем новчаних средстава из 
иностранства на девизни текући рачун у 
еврима 

-Електронско банкарство 

-Исплата готовог новца с рачуна 
подношењем налога за исплату 

-Уплата готовог новца на рачун 
подношењем налога за уплату 

У случају одбијања отварања рачуна 
средства се неће вратити 

 
Накнада за обраду захтева за 
отварање рачуна у случају 
сложене власничке структуре 
правног лица 
Власничка структура правног лица  
сматра се сложеном ако има више 
слојева (правно лице није директно у 
власништву стварног власника). 
Накнада се посебно наплаћује за 
сваки додатни ниво власништва у 
случају да је власник нерезидентно 
правно лице, или физичко лице, ако је 
номинални власник или директор. За 
нерезиденте у већинском 
власништву државе, накнада се не 
наплаћује. 

У случају одбијања отварања рачуна, 
накнада се не враћа. 

 

Превођење документа на 
српски језик у саставу 
отварања рачуна и вођења 
рачуна  
 
 
Накнада за проверу 
документације и уношење 
одговарајућих измена већ 
постојећих података у банци:  
 

- Накнада за промену 
стварног власника 
правног лица 
регистрованог у 
Европској Унији и 
Европском економском 
простору. 
 

- Накнада за промену 
стварног власника 
правног лица 
регистрованог изван 
Европске Уније и 
Европском економском 
простору. 

 
- Ажурирање других 

података правног 
карактера (на пример 
промена пуномоћника, 
назив компаније, правне 
адресе итд.) 

 

 

ЕУР 500,00 (у динарској 

противвредности по 
средњем курсу Народне 

банке Србије на дан 

испостављања рачуна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РСД 6.000,00  + 

стварни трошкови 
преводиоца 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

РСД 60.000,00  
 
 
 
 
 
 
 

РСД 85.000,00 
 
 
 
 
 
 
 

РСД 18.000,00 
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Ажурирање картона 
овлашћених потписника 
 
Месечна накнада за вођење 
рачуна: 

- Накнада за правна лица 
регистрована у 
Европској Унији, 
Европском економском 
простору и Великој 
Британији 
 

- Накнада за правна лица 
регистрована изван 
Европске Уније и 
Европског економског 
простора 

 
- Накнада у случају да 

није било трансакција 
на  (изузев наплате 
накнада) у периоду од 2 
до 6 месеци 
 

- Накнада у случају да 
није било трансакција 
на рачуну (изузев 
наплата од накнада) у 
периоду дужем од 6 
месеци 

 
Просечан месечни позитиван 
салдо на платном рачуну у 
страној валути ЕУР у висини 
преко ЕУР 500.000 укључујући 
и ЕУР 500.000 
 
 
 
Деблокада платног рачуна 
Клијента 
У случају да су платне трансакције 
исплате и преноса са платног рачуна 
онемогућена јер клијент није извршио 
усклађивање података у вези са 
платним рачуном у року од 3 дана од 
конкретне промене. 

 
 
Затварање рачуна на захтев 
Клијента  
У случају затварање платног рачуна 
Банка ће обрачунати накнаду за 
вођење рачуна за текући месец (као и 
за непуни месец) 

 

РСД 12.000,00 
 
 
 
 

 

РСД 5.250,00 
 
 
 
 
 
 

РСД 7.000,00 
 
 
 
 
 

РСД 10.000,00 
 
 
 
 
 

РСД 20.000,00 
 
 
 
 
 
 

0,40% на годишњем 

нивоу, 
Наплаћује се једном 

месечно, до 5-ог у месецу 
за претходни месец, по 

средњем курсу НБС на дан 
обрачуна) 

 
 
 

РСД 11.700,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

РСД 12.000,00 
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Затварање рачуна на захтев 
банке (укључујући прекид пословне 

сарадње из разлога предвиђених 
важећим прописима или наредбом 
надлежног државног органа) 
 

У случају затварања текућег 
рачуна Банка ће обрачунати 
накнаду за вођење текућег 
рачуна за текући месец (као и 
за непуни месец) 
Накнада за држање новчаних 
средстава Клијента у Банци након 
затварања рачуна клијента (месечно) 

 
РСД 120.000,00 

 
 
 
 

РСД 60.000,00 
 
 
 

 
 

 
 

Напомена: У наставку овог документа приказане су накнаде за најчешће коришћене и најзначајније 
услуге повезане са овим платним рачуном, односно пакетом услуга које се наплаћују поред 
накнаде за вођење платног рачуна, ако корисник уговори успостављање тих услуга, односно ако 
те услуге користи. 

Пружалац платних услуга дужан је да кориснику на његов захтев пружи јасне и недвосмислене 
информације о накнадама за услуге обухваћене овим платним рачуном, односно пакетом услуга 
које нису приказане у наставку овог документа. 

1.2. Eлектронско банкарствo  Иницијални пакет (Токен) + 
једнократна накнада за 
активацију е-банкинг 
сертификата по корисника  

 

Реиздавање Смарт картице на 
2 године  

 

Додатни читач смарт картице  

 

Деблокада електронског 
сертификата  

РСД 10.000,00 + 
стварни трошкови 
испоруке / доставе 

 

 

РСД 5.000,00 

 

 

РСД 5.000,00 

 

РСД 5.000,00 

1.3. Mобилно банкарствo  Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна  

2. Безготовинске платне трансакције (изузев трансакција платним картицама) 

2.1. Безготовински пренос новчаних средстава у динарима у Републици Србији 

   На шалтеру пружаоца платних услуга 

  На платни рачун код истог пружаоца 
платних услуга (интерни пренос) 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

    Хитан/инстант платни 
налог 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна  

  На платни рачун код другог пружаоца 
платних услуга (екстерни пренос) 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

    Хитан/инстант платни 
налог 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 
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  Коришћењем услуге електронског и/или мобилног банкарства 

  На платни рачун код истог пружаоца 
платних услуга (интерни пренос) 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

    Хитан/инстант платни 
налог 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

  На платни рачун код другог пружаоца 
платних услуга (екстерни пренос) 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

    Хитан/инстант платни 
налог 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

2.2. Безготовински пренос новчаних средстава у еврима са девизног текућег рачуна у еврима 

  На шалтеру пружаоца платних услуга 

  На платни рачун у Републици Србији Интерне банкарске 
трансакције 

- Између платних рачуна 
различитих клијената 
ако је износ од 
1ЕУР/УСД до 
100.000,00 ЕУР/УСД 
 

- Између платних рачуна 
различитих клијената 
ако је износ изнад 
100.000,00 ЕУР или УСД 
 

 

- Обрада платног налога 
у папирним облику 

 

Безготовински пренос 
новчаних средстава у еврима у 
другој валути са девизног 
текућег платног рачуна у 
еврима и другој валути другим 
банкама у Србији и ван граница 
Србије провизију плаћа 
платилац ОУР (све провизије 
плаћене од стране 
пошиљаоца) 

 

 

РСД 1.200,00 

 

 

 

0,35% 

(мин. РСД 4.500,00 / 

макс. РСД 
117.000,00) 

 

РСД 1.200,00 

 

0,35% 

(мин. РСД 4.500,00 / 

макс. РСД 
117.000,00) 

Могу се појавити и друге 
накнаде од назависних 
банака које олакшавају 
пренос. Те провизије ће 
бити наплаћене као 
стварни трошак.  

 

    Хитан платни налог Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна  

  На платни рачун у иностранству Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна   

 Хитан платни налог Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 
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  Коришћењем услуге електронског и/или мобилног банкарства  

  На платни рачун у Републици Србији Интерне банкарске 
трансакције 

- Између платних рачуна 
различитих клијената 
ако је износ од 1 
ЕУР/УСД до 100.000,00 
ЕУР/УСД 

 

- Између платних рачуна 
различитих клијената 
ако је износ изнад 
100.000,00 ЕУР или УСД 
 

- Обрада платног налога 
у папирним облику 

 

Безготовински пренос 
новчаних средстава у еврима у 
другој валути са девизног 
текућег платног рачуна у 
еврима и другој валути другим 
банкама у Србији и ван граница 
Србије провизију плаћа 
платилац ОУР (све провизије 
плаћене од стране 
пошиљаоца) 

  

 

 

РСД 1.200,00 

 

 

 

0,35% 

(мин. РСД 4.500,00 / 

макс. РСД 
117.000,00) 

 

РСД 1.200,00 

 

0,35% 

(мин. РСД 4.500,00 / 

макс. РСД 
117.000,00) 

Могу се појавити и друге 
накнаде од назависних 
банака које олакшавају 
пренос. Те провизије ће 
бити наплаћене као 
стварни трошак.  

 

    Хитан платни налог Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна  

  На платни рачун у иностранству  

Безготовински пренос 
новчаних средстава у еврима у 
другој валути са девизног 
текућег платног рачуна у 
еврима и другој валути другим 
банкама у Србији и ван граница 
Србије провизију плаћа 
платилац ОУР (све провизије 
плаћене од стране 
пошиљаоца) 

 

0,35% 

(мин. РСД 4.500,00 / 

макс. РСД 
117.000,00) 

Могу се појавити и друге 
накнаде од назависних 
банака које олакшавају 
пренос. Те провизије ће 
бити наплаћене као 
стварни трошак.  

 Хитан платни налог Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

2.3. Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима 

  Пријем новчаних средстава из 
иностранства на девизном текућем 
рачуну у ЕУР и другој валути (осим УСД) 

 
 

  Без накнаде  
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2.4.  Трајни налог 

  Успостављање, односно коришћење 
услуге  

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

  

 За извршење трансакције 

  На платни рачун код истог пружаоца 
платних услуга (интерни пренос) 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

  

  На платни рачун код другог пружаоца 
платних услуга (екстерни пренос) 

Услуга није доступна у оквиру овог овог пакета 

  

2.5. Директно задужење 

  Успостављање, односно коришћење 
услуге  

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

  

 За извршење трансакције 

  На платни рачун код истог пружаоца 
платних услуга (интерни пренос) 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

  

  На платни рачун код другог пружаоца 
платних услуга (екстерни пренос) 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

  

3. Платне картице и готов новац 

3.1. Издавање дебитне картице 

  Издавање дебитне картице Издавање платне картице 

 

РСД 9.500,00 

  Периодична чланарина за коришћење 
дебитне картице 

Годишња накнада за вођење 
платне картице 

 

РСД 9.500,00 

3.2. Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице 

 По извршеној трансакцији 

  У земљи 

    На шалтеру 2% мин РСД 600,00  

    На банкомату 2% мин РСД 600,00  

  У иностранству 

    На шалтеру 3% мин ЕУР 10,00   

    На банкомату 3% мин ЕУР 10,00   

3.3. Издавање кредитне картице 

  Издавање кредитне картице Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 
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  Периодична чланарина за коришћење 
кредитне картице 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

3.4. Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца  

 По извршеној трансакцији 

  У земљи Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

  У иностранству Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

 Годишња номинална каматна стопа Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

 Годишња ефективна каматна стопа Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

 Друге накнаде  

3.5. Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице 

 По извршеној трансакцији 

  У земљи  

    На шалтеру Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

    На банкомату Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

  У иностранству  

    На шалтеру Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна
    

    На банкомату Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна   

 Годишња номинална каматна стопа Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

 Годишња ефективна каматна стопа Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

 Друге накнаде  

3.6. Исплата готовог новца с платног рачуна подношењем налога за исплату 

    Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

3.7. Уплата готовог новца на платни рачун подношењем налога за уплату 

     Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

4. Прихватање платних инструмената 

4.1. Прихватање платних картица на продајном месту 

   Трговачка накнада 

 На физичком продајном месту 

  Пружалац платних услуга је 
истовремено прихватилац и 

издавалац картице која се 
прихвата 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 
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  Издавалац платне картице 
која се прихвата је други 

пружалац платних услуга из 
Републике Србије 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

  Издавалац платне картице 
која се прихвата је 

пружалац платних услуга из 
иностранства 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

 На интернет продајном месту 

  Пружалац платних услуга је 
истовремено прихватилац и 

издавалац картице која се 
прихвата 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

  Издавалац платне картице 
која се прихвата је други 

пружалац платних услуга из 
Републике Србије 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

  Издавалац платне картице 
која се прихвата је 

пружалац платних услуга из 
иностранства 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

   Друге накнаде 

  
 

Добијање информација у 
Банкоматима о преосталим 
средствима на рачуну: 

- АПИ Банк а.д. Београд  
 

- Других банака 
 

 

Трансакције извршене у 
иностранству 

Додатна накнада за сваку трансакцију 
у иностранству куповина и подизање 
готовине на банкоматима или ПОС 
терминалима 

 

 

Бесплатно 

 

РСД 60,00 

 

 

2,5% 
 

4.2. Прихватање инстант трансфера одобрења на продајном месту 

  Пружалац платних услуга који је 
прихватилац је истовремено и 
издавалац платног инструмента за 
извршење инстант трансфера одобрења 
који се прихвата 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

  

 Издавалац платног инструмента за 
извршење инстант трансфера одобрења 
који се прихвата је други пружалац 
платних услуга 

 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 
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4.3. Прихватање електронског новца на продајном месту 

 Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна  

5. Дозвољено прекорачење рачуна 

  Успостављање, односно коришћење 
услуге 

Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

  Годишња номинална каматна стопа Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

 Годишња ефективна каматна стопа Услуга није доступна у оквиру овог платног рачуна 

 


