
                

 

Износи накнада у складу са Уредбом о изменама                                                            

Уредбе о јединственој тарифи 

по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши 

Управа за трезор са применом од 01. фебруара 2015. године 

                                              („Службени гласник РС“ број 12/2015) 

 

 

 ТАРИФА 

 

Тарифни 

број 
Врста услуге 

Основ за обрачун 

накнаде 
Висина накнаде 

1 2 3 4 

1. Безготовинска плаћања преко 

рачуна у оквиру Управе 

електронским путем преко 

Интегралног система платног 

промета (у даљем тексту: 

ИСПП) 

износ на налогу 

0,20%, а 

највише 

10.200,00 

динара 

2. Безготовинска плаћања преко 

рачуна у оквиру Управе на 

основу папирног 

налога/инструкције 

износ на налогу 0,25%, а 

највише 

12.700,00 

динара 

3. Накнада за обрачун у RTGS 

по налозима за плаћање у 

временским терминима 

    

  - од 9,00 до 14,00 часова налог 30,00 динара 

  - од 14,00 до 16,30 часова налог 72,00 динара 

  - после 16,30 часова налог 144,00 динара 

4. Накнада за обрачун у 

КЛИРИНГУ: 
    

  - обрачунате у првом циклусу налог 3,60 динара 

  - обрачунате у другом 

циклусу 
налог 4,20 динара 

  - обрачунате у трећем циклусу налог 5,40 динара 



5. Уплате и исплате у готовом 

новцу: 
    

  А) уплате износ уплате 0,50% 

  Б) исплате износ исплате 0,90% 

    

 6. Обрачун, распоред и пренос 

јавних прихода корисницима 

тих прихода 

налог 35,00 динара 

7. Препис налога платног 

промета 

налог 27,00 динара 

8. Извод  о променама и стању 

рачуна (дневни извод) као и за 

листинг неизвршених налога 

извод по дану 39,00 динара 

9. Извод о променама и стању 

рачуна (дневни извод) 

електронским путем 

извод по дану 11,00 динара 

10. Извод о променама и стању 

рачуна (дневни извод) 

електронским путем за 

кориснике ИСПП 

извод по дану 5,00 динара 

11. Распоред средстава по 

уговору 

Налог         Уговорена 

накнада + 

трошкови 

међубанкарског 

обрачуна 

12. Прикључење у ИСПП читач за смарт 

картицу и  

смарт картица 

1.509,00 дин  

  1.451,00 дин. 

13. Издавање других потврда, 

извода и прeписа  

потврда, извод 95,00 динара 

14. Издавање података из 

регистра по захтеву трећих 

лица 

страница 95,00 динара 



15.  
Реализација чекова по 

текућим рачунима грађана 

износ по 

спецификацији 

0,15% 

16. Пружање информатичких 

услуга и других услуга у                    

складу са уговором 

уговор 

                 

Уговорена             

накнада 

17. Упис и брисање меница и 

овлашћења 

меница, 

овлашћење 

89,00 динара 

 

 

 

  

               

                           


