
Прилог 2 
  

Образац 1а - ОЕ ДЕПОЗИТА 

ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА 

1. Пословно име, име и адреса уговорних страна 

1.1. Пословно име банке 1.3. Назив корисника 

1.2. Адреса седишта банке 1.4. Адреса корисника 

2. Опис главних карактеристика депозитног производа 

2.1. Врста депозита    

2.2. Период на који банка прима депозит    

2.3. Износ средстава који банка прима у депозит    

2.4. 

Валута у којој корисник полаже депозит, у 

случају депозита са уговореном валутном 

клаузулом и тип курса (званични средњи курс), 

и датум обрачуна 

   

3. Приходи и трошкови по основу депозита 

3.1. 

Висина и променљивост годишње номиналне 

каматне стопе 

Фиксна или променљива  

Ако је променљива, навести: 

- елементе на основу којих се одређује, 

- њихову висину у време закључења уговора, 

- периоде у којима ће се мењати, 

- начин на који ће се мењати, 

- фиксни елемент (ако је уговорен). 

   

3.2. 
Пореска обавеза корисника  

(проценат и апсолутни износ) 

   

3.3. 

Висина ефективне каматне стопе и укупан износ 

који ће корисник примити након периода 

орочења депозита а израчунат је на дан 

закључења уговора - у валути и/или динарској 

противвредности 

   

3.4. 
Безусловне погодности које банка пружа у вези с 

депозитом 

   

3.5. 
Метод који се примењује код обрачуна камате  

(конфорни, пропорционални и др.) 

   

3.6. 

Врста и висина свих накнада и других трошкова 

који падају на терет депонента  

Фиксни или променљиви  

Ако су променљиви, навести: 

- елементе на основу којих се одређују, 

- њихову висину у време закључења уговора, 

- периоде у којима ће се мењати, 

- начин на који ће се мењати. 

   



4. Друге битне информације 

4.1. 
Начин на који и услови под којима корисник 

може располагати средствима депозита 

   

4.2. 
Услови и начин аутоматског продужавања 

орочења 

   

4.3. Износ осигураног депозита    

4.4. 
Адреса на коју корисник може да достави 

приговор банци у вези с депозитом* 

   

* Ако корисник није задовољан одговором банке, има право да упути приговор Народној банци 

Србије - Центру за кориснике финансијских услуга, на адресу Поштански фах 712. 

Место и датум: 

         

(име и презиме, ЈМБГ и потпис корисника)    (потпис овлашћеног лица и печат банке) 
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