
Текући рачун се користи за плаћања у земљи и 
иностранству, подизање готовине, штедњу итд. Најчешће се 
отвара за пријем редовних месечних зарада, пензија, 
повремених, ванредних уплата по основу хонорарног рада 
по уговору о делу, алиментације, дечијег или родитељског 
додатка, уплата омладинских и студентских зарада, 
имовине и имовинских права као и других прилива. 
Односно, по текућем рачуну могу се обављати готовинске 
уплате и исплате, безготовински преноси на шалтеру банке 
или путем online система, потрошња путем дебитних 
картица и издатих чекова, преноси по основу налога 
директних задужења и трајних налога датих за плаћања или 
штедњу.
Отвара се, води и гаси сагласно закљученом уговору између 
банке и клијента, у складу са законским и другим 
прописима.

ВРСТЕ
У зависности од намене текући рачун може бити:
 наменски, 
 ненаменски.
У зависности од уплаћених средстава може бити:
 динарски, 
 девизни.

ПРОЦЕС ОТВАРАЊА
Текући рачун се отвара:
 на лични захтев клијента,
 на основу пуномоћја овереног у суду, општини код 

јавног бележника или у иностранству, у нашем 
конзулату или амбасади.

Услов за његово отварање:
 редовни месечни прилив (зарада, пензија), 
 повремене уплате, 
 орочена и неорочена штедња и
 други услови сагласно пословној политици банке.
Текући рачун могу отворити: пословно способна лица, 
резиденти или нерезиденти, који поседују 
идентификациони документ на основу којег се клијент 
идентификује приликом отварања рачуна (важећа лична 
карта или пасош).

ОБАВЕЗЕ БАНКЕ
Приликом отварања текућег рачуна банка је у обавези да 
изда чековну и/или платну картицу и власника редовно 
месечно извештава о стању и промету на рачуну на 
уговорен начин.  
Услуге вођења рачуна углавном се месечно наплаћују. У 
складу са пословном политиком, банка може одлучити о 
плаћању камате на средства на текућим рачунима. 
Банка је обавезна да клијента обавести о висини накнада и 
камата пре закључења уговора, као и о променама у току 
његовог трајања, на уговорен начин, пре примене 
измењених услова.

ПОГОДНОСТИ
Банка може понудити и различите производе и услуге у 
оквиру текућег рачуна или пакета текућег рачуна, као што 
су: кредити, кредитне картице, дозвољено прекорачење , 
чекови, дебитне картице, електронски сервиси (online, смс, 
моби сервис), трајни налози, директна задужења, конверзија 
валута по повољнијем курсу, различите врсте осигурања и 
сл.
Пријем зарада и других прихода на текући рачун је 
сигурнији и конформнији од пријема зараде у готовини. 
Такође, може се на рачун примити зарада и користити 
уплаћена средства и када је лице на путу или годишњем 
одмору.
Власник текућег рачуна може овластити друго пословно 
способно лице да располаже средствима на текућем рачуну. 
Максимални број овлашћених лица по текућем рачуну 
одређује банка  сагласно својој пословној политици.   
Осим тога, власник рачуна може дати трајни налог банци да 
обавља плаћања његових обавеза, да се безготовински 
пренесу средстава са његовог рачуна на други рачун у 
оквиру банке или на рачун у другој банци. Клијент најчешће 
отвара трајни налог или налог директног задужења за 
плаћање комуналних услуга (струја, вода, телефон и сл.)

САВЕТИ
Приликом отварања текућег рачуна потребно је да се 
клијент информише у банци о следећим појединостима:
 услови отварања текућег рачуна,
 погодности и услуге у оквиру текућег рачуна,

Текући рачун

 колика је камата на средства на рачуну, као и за 
коришћење дозвољеног прекорачења,

 да ли банка издаје чекове,
 висина накнада за вођење текућег рачуна и издавање 

чекова,
 број експозитура и банкомата и њихова територијална 

распрострањеност.
Власник текућег рачуна дужан је да нестанак чековних 
бланкета одмах пријави банци издаваоцу и огласи их 
неважећим у Службеном гласнику Републике Србије.

ЧЕКОВНА КАРТИЦА
Чековна картица представља евиденциони картон који служи 
за идентификацију клијента и рачуна приликом плаћања 
роба и услуга у банкама, трговинама, итд. Картица садржи 
следеће податке:
 назив и место банке издаваоца,
 број текућег рачуна,
 податке о власнику рачуна (име, презиме),
 својеручан потпис власника, итд.

ЧЕКОВИ
Чек је хартија од вредности, инструмент плаћања који се 
користи за плаћање роба и услуга, подизање готовине у 
банкама или у пошти. То је писани налог којим његов 
издавалац, корисник текућег рачуна, даје налог банци да са 
његовог рачуна исплати наведени износ средстава кориснику 
чека. 
Елементи чека:
 назив банке издаваоца,
 серијски број, 
 број текућег рачуна по којем је чек издат,
 износ чека исказан бројем и словима,
 назив корисника чека,
 место и датум издавања,
 потпис издаваоца.
У већини банака корисницима текућих рачуна се издају 
лимитирани чекови по којима банка гарантује исплату 
уколико је чек у складу са стандардима и уколико је исправно 
попуњен. Код ових чекова одређен је минимални и 
максимални износ до којег се чек може попунити уколико се 
исплаћује готовина на шалтерима банака или плаћа роба и 
услуга.

Шта би све корисник требало да
зна о текућем рачуну
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