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T RKE 0 4 0

Îáð. ÒÐÌ-003

T RME 0 0 3

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ
СА СТАНОВНИШТВОМ
СЛУЖБА ЗА ТЕКУЋЕ РАЧУНЕ

БЕОГРАД,
БРОЈ:

ОПОМЕНА
Контролом Вашег текућег рачуна број 200 __________________ утврдили смо да и
поред опомена нисте измирили дуг који на данашњи дан износи __________________
динара, без износа негативне камате обрачунате за текући месец.
Целокупан дуг, увећан за припадајућу камату, уплатите на Ваш текући рачун, у року од
8 дана, путем Налога за уплату који можете добити на сваком шалтеру Банке или
свакој пошти.
Поред напред наведеног износа дуга дугујете _____ чековних бланкета и све док су
исти у вашем поседу, са текућег рачуна вршиће се наплата накнаде за вођење текућег
рачуна чиме се увећава основни дуг.
Уколико нека уплата није књижена на Вашем текућем рачуну, молимо да нам одмах
доставите доказ, са назнаком “Одељење контроле текућих рачуна”.
Подсећамо Вас да је доцња због дуговања по текућем рачуну евидентирана у
Кредитном бироу Удружења банка Србије.
Уколико не поступите по овој опомени, бићемо принуђени да наплату дуговања
остваримо судским путем, чиме се излажете додатним трошковима.
За потребна обавештења обратите се на телефон 011/ 3024 _______.
С поштовањем,
СЛУЖБА ЗА ТЕКУЋЕ РАЧУНЕ

Обр.ТРК-033

T RKE0 3 3

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ СА СТАНОВНИШТВОМ
СЛУЖБА ЗА ТЕКУЋЕ РАЧУНЕ

Београд,
Број:
Ваш број:

ИСПЛАТА ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ПРЕКО ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

Уговором о исплати личних примања запослених путем текућих рачуна грађана код
Банке Поштанска штедионица, а.д., обавезали сте се да лична примања ваших запослених
исплаћујете путем текућег рачуна.
Контролом документације о извршеним уплатама по текућем рачуну, Банка је утврдила
да не вршите уплату личних примања за запосленог ____________________________________
по текућем рачуну број _____________________________,
У складу са обавезама преузетим наведеним Уговором, молимо да наставите са
редовним исплатама личних примања поменутог запосленог путем текућег рачуна код
Банке Поштанска штедионица, а.д.
У случају да је именованом престао радни однос, молимо вас да Банку Поштанска
штедионица, а.д., писаним путем обавестите о истом, позивом на број и датум овог дописа.
Захваљујемо на сарадњи.
С поштовањем,
ШЕФ
СЛУЖБЕ ЗА ТЕКУЋЕ РАЧУНЕ

Обр. ТРК-030

T RKE 0 5 0

T RKE 0 5 0

T RKE 0 0 1
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Обр.СДН-116

НАПОМЕНА:

SDNE1 1 6

Ову потврду треба чувати, јер ће се штедна књижица издати улагачу
(законском заступнику) само ако врати потврду.

Обр.СДН-116

НАПОМЕНА:

зa Банку

SDNE1 1 6

Ову потврду треба чувати, јер ће се штедна књижица издати улагачу
(законском заступнику) само ако врати потврду.

место

место

зa Банку

датум

датум

Ова штедна књижица предата је Банци Поштанска штедионица, а.д. ради:

Ова штедна књижица предата је Банци Поштанска штедионица, а.д. ради:

Имовина

Имовина

(словима)

Име и презиме улагача

Име и презиме улагача

ПОТВРДА
о пријему штедне књижице

(словима)

Број штедне књижице

Број штедне књижице

ПОТВРДА
о пријему штедне књижице

СЕКТОР ЗА ОБРАДУ ДОКУМЕНАТА
Служба за обраду докумената

НАЛОГ ЗА ПРЕКЊИЖАВАЊЕ СА ШТЕДНОГ РАЧУНА НА ТЕКУЋИ РАЧУН
ПН број

____________

ШИФРА _____________________

ПН датум ____________

Валутни датум _______________

На

привременом

рачуну

штедње

сторниран

је

износ

__________

динара

(словима:_______________________ ). Наведени износ књижити на текући рачун број
_____________________.
КОНТРОЛИСАО
________________

NKOI 0 0 3

Обр. НКОи-003

S DV E 1 3 2

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д.
Cектор за управљање средствима
и ликвидношћу банке
ЗАХТЕВ
ЗА ИСПЛАТУ ГОТОВОГ НОВЦА
1. Захтев бр.

од
датум требовања

2. Датум исплате
3. Из благајне
4. Овлашћена лица за пријем готовог новца:
Име и презиме:

Матични број:

Број личне карте:

Име и презиме:

Матични број:

Број личне карте:

4.1.
4.2.
5. Место, филијала / ексопзитура коју треба исплатити

6. Спецификација апоенске структуре
Комада

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Апоен

Износ

5.000
2.000
1.000
500
200
100
50
20
10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Укупно новчанице:

x
x
x

Ковани новац

Износ

5
2
1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Укупно ковани новац:

БАНКОМАТИ
7.

x

1.000

Укупно:

0,00

8. Лице за контакт:
Телефон:

Потпис одговорног лица

М. П.

телефон: 011.3024.181 (572,397), факс: 011.3024.813,
еmail: gotovina@ps.co.rs
Обр.ТЗНи-001

T Z NI 0 0 1

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊА
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Одељење за пословно рачуноводство
Датум:______________

ИНТЕРНИ НАЛОГ
УПЛАТА - ИСПЛАТА
Сектору за динарске послове са становништвом
1. ТР

Ред.
Број

2. ШТД

ИНТЕРНА
ШИФРА

ВАЛУТА

3. ЖР

П.Н. БРОЈ

4. АКЦИЈЕ

РАЧУН

ИЗНОС

1
2
3
4
5

ШЕФ ОДЕЉЕЊА

_______________

Обр.ФИНи-002

_________________

F I NI 0 0 2
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T ROE 0 0 7

T ROE 0 0 5

T ROE 0 0 5

БАНКА
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

BANKA
POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D., BEOGRAD

www.posted.co.rs

www.posted.co.rs

Обр. ТРО-016

T ROE 0 0 6

СЕКТОР ЗА ОБРАДУ ДОКУМЕНАТА
Служба за обраду докумената
Датум: ___. ___. 20 ___. године
Број: _______

ОТКУП ПАЗАРА – ФИНАНСИЈСКО НЕСЛАГАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предузеће

____________________________________

Адреса

____________________________________

Број текућег рачуна предузећа _________________________________

Контролом Ваших достављених радова од ___. ___ . 20 ___. године,
следећа неправилност:

утврђена је

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ПО ВИРМАНУ

_____________________________

ПО ДОКУМЕНТИМА _____________________________
РАЗЛИКА

Прилог:

_____________________________

фотокопија чека
фотокопија вирмана
фотокопија спецификације

КОНТРOЛИСАО

ШЕФ СЛУЖБЕ

__________________

_________________

NKOE0 0 2

Обр. НКО-002

ПОНУДА
1.

Пословно име, име и адреса предуговорних страна

1.1.

Пословно име Банке

1.3.

Назив корисника

1.2.

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д. , БЕОГРАД
Адреса седишта банке

1.4.

Адреса корисника

Краљице Марије бр.3, Београд

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Опис главних карактеристика производа
Врста депозита
Укупан износ депозита
Валута у којој корисник полаже депозит, у случају депозита са
уговореном валутном клаузулом и тип курса (званични средњи
курс), и датум обрачуна
Трајање уговора, односно период орочења

2.4.
3.
3.1.

Висина и променљивост годишње номиналне каматне стопе

Висина ефективне каматне стопе
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.
4.1.

РСД
На неодређени период

Приходи и трошкови по основу депозита

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,
- фиксни елемент (ако је уговорен)

3.2.
3.3.

По виђењу

Променљива
Промена каматне стопе се врши једном годишње, по истеку
календарске године, након званичног објављивања индекса
потрошачких цена. Промена каматне стопе се врши у случају када
је званични индекс потрошачких цена на годишњем нивоу већи у
односу на базни индекс за 10 процентних поена, односно уколико
је званични индекс потрошачких цена на годишњем нивоу мањи за
10 процентних поена у односу на базни индекс, при чему се
каматне стопе коригују у висини 10% постојеће каматне стопе. Под
индексом потрошачких цена на годишњем нивоу подразумева се
просечан годишњи раст потрошачких цена које објављује
Републички завод за статистику.
Камата се обрачунава и приписује главници једном годишње, на
дан 31.12. сваке године.
0,60 %
0,60 %
Променљивe накнаде
Промена накнада се врши једанпут годишње, по истеку
календарске године, након званичног објављивања индекса
потрошачких цена. Промена накнада се врши у случају када је
званични индекс потрошачких цена на годишњем нивоу већи у
односу на базни индекс за 8 процентних поена, односно уколико је
званични индекс потрошачких цена на годишњем нивоу мањи за 8
процентних поена у односу на базни индекс, при чему се накнаде
коригују у висини од 10% од износа постојеће накнаде у зависности
од односа базног индекса и званичног индекса потрошаких цена на
годишњем нивоу. Под индексом потрошачких цена на годишњем
нивоу подразумева се просечан годишњи раст потрошачких цена
које објављује Републички завод за статистику.

Друге важне информације
Услови и начин одустајања од уговора и висина трошкова који
настају у случају одустајања

У сваком тренутку, без накнаде

Корисник има право да на захтев добије бесплатан примерак нацрта уговора о депозиту.
Банку подаци из понуде обавезују до: 15 дана од дана издавања Понуде.
Место и датум:
____________________________________

____________________________________
(потпис овлашћеног лица и печат банке)

Обр. СДН-123

SDNE1 2 3

ЗАХТЕВ
ЗА ДЕЛИМИЧНУ ОТПЛАТУ КРЕДИТА

Молим да ми се текући рачун отворен код Банке Поштанска штедионица број
200-_______________________-____ задужи у износу од____________динара
на име делимичне отплате кредита ____________ одобреног по Уговору
(врста кредита)

Број:______________дана______________године.

Делимичну отплату кредита Банка Поштанска штедионица а.д.,врши без накнаде.

Место:______________________
Датум:______________________

(потпис подносиоца захтева)

м.п.

(за Банку)

Oбр. ТРП-098
T RPE0 9 8

PRI E0 0 2

ZAHTEV ZA OTVARANJE DOKUMENTARNOG AKREDITIVA
REQUEST FOR ISSUANCE OF DOCUMENTARY CREDIT
1) Molimo vas da za naš račun, u skladu sa navedenim instrukcijama otvorite dokumentarni akreditiv.
(Please issue the following L/C for our account):

□ neopoziv (irrevocable)
□ opoziv (revocable)
□ prenosiv (transferable)
Ovlašćujemo vas da ovaj akreditiv otvorite preko korespodentske banke po vašem izboru.
(We authorize you to open this documentary L/C via correspodent of your choice)

2) Rok važnosti
(Date of expiry)

3) Mesto važnosti
(Place of expiry)

40A

..........................................................................................................31D
..........................................................................................................31D
................................................................................................................
broj računa/ (account number)

4) Korisnik akreditiva
(Beneficiary)

................................................................................................................
naziv i adresa/ (Name and address)

...............................................................................................................
59

5) Iznos akreditiva
(Amount)

6) Procenat odstupanja od iznosa
akreditiva(Percentage of tolerance)

7) Akreditiv je plativ
(Credit available)

...........................................................................................................32B
......../.........%

39A

Plativ (by):
□ Po viđenju (payment)
□ Odloženo plaćanje (deferred payment)
□ Negociranjem (negotiation)
□ Ostalo (mix payment, acceptance)
................................................................................................... 41A

8) Uslovi odloženog plaćanja
(Deffered payment details)

............................................................................................. 42P

□

9) Delimične isporuke
(Partial shipments)

Dozvoljene (allowed)
□ Nisu dozvoljene (not allowed)

10) Pretovar

□

43P

Dozvoljen (allowed)

□ Nije dozvoljen (not allowed)

(Transshipment)

43T

11) Mesto utovara:
(Place of loading): ………………………………...……………………...
(navesti mesto, zemlju) - (name the place, country)

12) Mesto isporuke:
(Place of Discharge):........................................................……………......
(navesti mesto, zemlju) - (name the place, country)

13) Mesto krajnje isporuke:
(Place of Final Destination) ……………………………………………………..
(navesti mesto, zemlju) - (name the place, country)

44E/44F/44B

14) Krajnji rok za utovar
(Latest date of shipment)

.....................................................................................................44C
Opis robe/usluge:
Goods as per proforma invoice no. ………….
Dated…………………………..

15) Opis robe/usluga
(Description of goods/services)
( kratak opis robe/usluga)
(brief description of
goods/services)

+....................................................................................................................
+....................................................................................................................
+....................................................................................................................
+....................................................................................................................
Total quantity:……………………
Total amount: ……………………
45A

Incoterms 2010:

16) Pariteti
(Delivery terms)

□

EXW... (mesto isporuke)

□

FAS . ..(luka ukrcaja)

□

FCA .....(mesto isporuke)

□

FOB.....(luka ukrcaja)

□

CPT .(mesto opredeljenja)

□

CFR...(mesto opredeljenja)

□

CIP ...(mesto opredeljenja)

□

CIF....(mesto opredeljenja)

□

DAT...(mesto opredeljenja)

□

Drugi uslovi (other terms)

□

DAP...(mesto opredeljenja)

□

DDP ..(mesto opredeljenja)

45A

2

□ Komercijalna faktura (Commercial invoice)
Broj originala (Original (s))……………..
Broj kopija (Copy(ies)):. .............
□ Svojeručni potpis
(Manually signed)
□ Kamionski tovarni list (CMR)-kopija za pošiljaoca
(Truck Consignment note (CMR)-copy for sender)
□ Železnički tovarni list-duplikat
(Duplicate of Railway Consignment Note)
□ Avionski tovarni list-original za pošiljaoca
(Air Waybill-Original for shipper)
□ Pomorski konosman - pun set (clean on board notacija)
(Full set clean on board bill of lading)
Označen sa (Marked):
□ Prevoz plaćen unapred (Freight prepaid)
□ Prevoz plativ na odredištu (Freight payble at destination)
□ Obavestiti-upisati ime i adresu (Notify-name and address):
………………………………………………………………………………………...

□ Polisa osiguranja
(Insurance policy)

□

Certiflkat o osiguranju
(Insurance certificate)

na iznos od/minimum (plus exactly/minimum) ..................% od vrednosti robe
pokrivajući sledeće rizike (..................% value of goods, covering the following
risks):
………………………………………………………………………………………...

17) Dokumenta koja korisnik
mora da prezentira
(Documents to be presented by the
beneficiary)

………………………………………………………………………………………...

Ostala dokumenta:
□ Paking lista (Packing list):
Broj originala (Original(s)):...............
Broj kopija (Copy(ies)):.....................

□ Certifikat o poreklu (Certificate of origin):
Broj originala (Original(s)):...............
Broj kopija (Copy(ies)j: .....................
□ Certifikat o kvalitetu (Certificate of quality):
Broj originala (Original(s)):............
Broj kopija (Copy(ies)):..................
□ Špediterska potvrda o prijemu robe (Forwarders Certificate of
Receipt (FCR)):
Broj originala (Original(s)):...............
Broj kopija (Copy(ies)):.....................
□ Ostalo (other):..............................
Broj originala (Original(s)):...............
Broj kopija (Copy(ies)):.....................
□ Ostali zahtevi u vezi sa dokumentima (Other requirements
concerning the documents):
………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………46A

3

18) Troškove ino-banaka snosi:
(Foreign bank charges to be borne by)

□
□
□

20) Konfirmacija
(Confirmation)

Ostalo

71B

Dokumenta trebaju biti prezentovana u roku od ........... dana od
otpreme robe/datuma na konosmanu, ali u okviru roka važnosti
akreditiva

19) Period za prezentaciju
(Time limit for presentation)

Korisnik akreditiva (L/C beneficiary)
Nalogodavac akreditiva (L/C applicant)

(Documents must be presented within………… days after date of
Shipment/date on the B/L but within the validity of the L/C)
48
□ Sa konfirmacijom (request confirmation)
□ Bez konfirmacije (without confirmation)
49
SWIFT : :.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:.....:
Naziv i poštanska adresa (name and postal addres)

21) Banka korisnika akreditiva

………………………………………………………………………

(Advising bank)

………………………………………………………………………
57a

22) Dodatni uslovi (Additional conditions) :
+…………………………………………………………………………………………………………………………
+……………………………………………………………………………………………………………………… 47A

Akreditiv izvršiti u skladu sa «Jednoobraznim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive» izdatim od
strane MTK, Pariz, poslednje izdanje (This L/C has to be executed in accordance with ICC UCP rules, last revision)
□ 100% pokriće na deviznom računu
□ 100% pokriće iz kupovine deviza
Pokriće dokumentarnog akreditiva
□ Delimično pokriće na deviznom računu ......... %
□ Delimično pokriće iz kupovine deviza ......... %
□ Sa odloženim polaganjem pokrića
Podaci za statistiku NBS:
1. šifra osnova,
2. broj/godina ugovora iz
kontrolnika,
3. broj/godina kreditne prijave

1.......................................................................................................
2........................./.............................................................................
3........................./.............................................................................

Primedbe:
Kontakt osoba (Contact person) /telefon/faks/e-mail:
Ime (name)

Telefon (phone)

Faks (fax)

e-mail
Pečat i potpis ovlašćenog lica:

Mesto (Place) ..................,
Datum (Date)............... 20.... godine

(signature and stamp of authorized person)

..................................................................

Обр.ПРИ-002
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Прилог 2

ЕЛЕМЕНТИ НА ИНСТРУМЕНТИМА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА –
САДРЖАЈ И НАЧИН ПОПУЊАВАЊА

3
О

Број знакова за
нумерички
податак / максималан
број
линија*максимална
дужина реда за описне
податке оба знака
4
Х

ОН

3*35

број рачуна на терет кога се
врши плаћање, исплата

Н

18

подаци о намени и основу
плаћања, односно уплате и
исплате у готовом

ОН

3*35

контролни број позива на број
(задужења) по модулу 97

Н

2

допунски подаци за дужника о
извршеном плаћању
– назив повериоца, правног или
физичког лица под којим је
евидентиран у регистру, име,
презиме и адреса повериоца
– назив примаоца, правног или
физичког лица под којим је
евидентиран у регистру, име,
презиме и адреса и број личне
карте примаоца

Н

20

ОН

3*35

број рачуна у корист кога се
врши плаћање, односно уплата

Н

18

контролни број позива на број
(одобрења) по модулу 97

Н

2

допунски подаци за повериоца о
основу плаћања
врста основа плаћања

Н

20

Н

3

словна ознака динара, односно
стране валуте
износ у динарима / страној
валути
место и датум пријема налога у
банци
датум извршења
печат и потпис налогодавца
(дужника, повериоца,
овлашћеног лица) – потпис
примаоца

О

3

О/Н

3/15

ОН

1*20

Н

8

О

1*20

Назив елемента

Садржај

1
Начин извршења

2
Хитно
– назив дужника, правног или
физичког лица под којим је
евидентиран у регистру, име,
презиме и адреса дужника
– назив уплатиоца, правног или
физичког лица под којим је
евидентиран у регистру, име,
презиме и адреса уплатиоца
– назив исплатиоца, правног или
физичког лица под којим је
евидентиран у регистру, име,
презиме и адреса исплатиоца

– Назив дужника
– Назив уплатиоца
– Назив исплатиоца

Број рачуна
дужника /
исплатиоца
Сврха
плаћања/сврха
уплате/ сврха
исплате
Контролни број
позива
на број (задужење)
Позив на број
(задужење)

– Назив повериоца
– Назив примаоца

Број рачуна
повериоца
/примаоца
Контролни број
позива на број
(одобрење)
Позив на број
(одобрење)
Шифра плаћања
Ознака валуте
Износ
Место и датум
Датум валуте
Овера инструмента

Врста податка
О – описни
Н – нумерички
ОН – комбинација
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Попуњавање података на елементима
1. У елемент начин извршења – хитно уписује се описно словна
ознака Х.
2. У елемент број рачуна дужника/исплатиоца, односно број рачуна
повериоца/примаоца – уписује се 18 нумеричких знакова.
3. У елемент износ уписује се нумерички податак у динарима,
односно у страној валути – до 15 цифара. Испред износа уписује се
словна ознака валуте у којој се врши плаћање (дин., евро, САД долар…).
Испред износа у динарима стављају се две паралерне црте или
звездице, а нумерички податак износа уписује се са парама у две
децимале, и то тако што се динари одвајају зарезом.
Износ у страној валути уписује се заокружен у апоенима на које
гласи папирни новац, односно не може да гласи на апоене кованог
новца.
4. У елемент сврха плаћања, односно сврха уплате, односно сврха
исплате уписује се описно и нумерички основ дозначавања средстава,
односно основ исплате у готовом.
5. У елемент шифра плаћања уписује се нумерички податак од 3
цифре које су дате у Прилогу 2а, који је одштампан уз ову одлуку и њен
је саставни део, и то тако што се најпре уноси класификација према
облику плаћања, а затим класификација према основу плаћања. Шифре
плаћања прописује Народна банка Србије на предлог министарства
надлежног за послове финансија.
6. У елемент позив на број (задужење) уписује се нумерички податак
као ближе објашњење пословних промена дужника – кад се плаћање
врши у име и за рачун другог лица, са акредитива, у име и за рачун
грађана по текућим рачунима, за потребе аналитичке евиденција и др.
Код плаћања обавеза покривених гаранцијом уноси се број гаранције, а
код плаћања на терет акредитива обавезно се уноси број акредитива.
Код плаћања јавних прихода уносе се подаци које утврђује министарство
надлежно за послове финансија.
7. У елемент позив на број (одобрење) уписује се нумерички податак
као ближе објашњење основа дозначавања средстава (нпр. број
фактуре код плаћања обавеза по основу робе, материјала, услуга и
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инвестиција, број уговора при плаћању аванса, серијски број чека
приликом наплате свих врста чекова, број менице, број продајног места
кад се уплаћује дневни пазар, број полисе осигурања и друге допунске
информације). Код плаћања јавних прихода уносе се подаци које
утврђује министарство надлежно за послове финансија.
8. Основни број модела за уписивање садржаја елемента позив на
број означен је бројем 97, што значи да је тај садржај исказан с 20
нумеричких знакова (од којих су два знака контролни број), у оквиру
којих се могу уписивати и словне ознаке. Знакови могу бити груписани у
четири блока од по четири знака, међусобно раздвојена цртицом или
размаком, с тим да се у електронском запису податак исказује у низу
(без цртица, односно размака).
Контролни број позива на број по модулу 97 израчунава се на
следећи начин :
а) за утврђени позив на број, од одређеног низа цифара и словних
ознака најпре се врши конвертовање словних ознака у број, према
следећој табели:
А=10
B=11
C=12
D=13
E=14
F=15

G=16
H=17
I=18
J=19
K=20
L=21

M=22
N=23
O=24
P=25
Q=26
R=27

S=28
T=29
U=30
V=31
W=32
X=33

Y=34
Z=35

(нпр. 567812F48К012 -------- 567812154820012);
б) нумеричком низу морају се додати две нуле (00) на крају
(нпр. 56781215482001200).
Контролни број од две цифре израчунава се тако што се низ
цифара утврђен на начин из става 2. ове тачке подели с 97 и добијени
резултат одузме од броја 98. Добијена разлика изражена с две цифре
јесте контролни број. Контролни број од две цифре уписује се испред
низа цифара који представља садржај позива на број (у примеру који је
дат, контролни број позива на број биће уписан као 54567812Ф48К012).
Ако број модела није унесен, неће се вршити контрола позива на
број.
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Банка неће извршити налоге за плаћање код којих се контролом
утврди да контролни број у садржају елемента позив на број не одговара
назначеном броју основног модела тог елемента. За пренети садржај
елемента позив на број носилац одговара само ако је садржај уписан у
складу с прописаним моделима.
9. У елемент место и датум уписује се место и датум пријема
налога у банци.
10.

У елемент датум валуте уписује се датум извршења налога.

Инструменте платног промета потписују овлашћена лица, чији су
потписи депоновани код банке код које се води рачун клијента. На
инструментима платног промета, поред потписа, мора бити стављен
печат налогодавца, који је депонован у банци, осим ако је у питању
физичко лице које нема печат.

Прилог 2а
ШИФРЕ ПЛАЋАЊА
Класификација према облику плаћања
1

Готовински

готовинске уплате на рачун и исплате с рачуна

2

Безготовински

пренос (плаћање и други трансфери) с једног рачуна на други рачун

3

Обрачунски

обрачунска плаћања

9

Прекњижавање

повраћај по основу више уплаћених или погрешно уплаћених средстава

Класификација према основу плаћања
Трансакције по основу промета робе и услуга
плаћања за робу, сировине, материјал, производне услуге,
гориво, мазиво, енергију, откуп пољопривредних производа,
чланарине, уплате обавеза јавним предузећима које нису
прописане и за другу робу и услуге
плаћања за робу, сировине, материјал, производне услуге,
гориво, мазиво, енергију, откуп пољопривредних производа,
чланарине, уплате обавеза јавним предузећима које нису
прописане и за другу робу и услуге (укључујући плаћање
свих провизија и накнада), изузев за инвестиције – финална
потрошња

20

П

Промет робе и услуга –
међуфазна потрошња

21

П

Промет робе и услуга –
финална потрошња

22

–

Услуге јавних предузећа

уплате прописаних обавеза јавним предузећима

23

П

Инвестиције у објекте и
опрему

плаћања по основу изградње објеката и набавке опреме
(набавна цена, допрема, монтажа и др.)

24

П

Инвестиције – остало

плаћања по основу инвестиција, осим инвестиција у објекте
и опрему

25

–

Закупнине

закупнине за коришћење непокретности и покретних ствари
у државној својини, накнаде за друге услуге које имају
карактер јавних прихода

26

П

Закупнине

закупнине за коришћење непокретности и покретних ствари
на које се плаћа порез према закону

–

Субвенције, регреси и премије
с посебних рачуна

исплата, наплата, пренос и обрачун по основу субвенција,
регреса и премија с консолидованог рачуна трезора,
односно фондова и организација обавезног социјалног
осигурања

27

2
28

31

П

Субвенције, регреси и премије
са осталих рачуна

исплата, наплата, пренос и обрачун по основу субвенција,
регреса и премија са осталих рачуна

–

Царине и друге увозне
дажбине

уплата, наплата, пренос с рачуна и обрачун по основу
измирења царина и других увозних дажбина (царине и
други јавни приходи које Управа царина наплати
обједињено на свој евидентни рачун)

Трансакције расподеле
зараде, накнада зарада, додатак на зараду (регрес, топли
оброк, теренски додатак) и примања запослених (по основу
привремених и повремених послова и по основу уговора о
раду ван просторија послодавца), осим исплата у готовом
новцу
обуставе по основу административне забране за кредите,
чланарине и остале законске, административне и друге
обуставе
превоз радника, дневнице, трошкови превоза за службена
путовања, отпремнине и накнаде за одвојени живот, осим
исплата у готовом новцу

40

–

Зараде и друга примања
запослених

41

–

Обуставе од зарада

42

–

Друга лична примања
запослених

44

П

Исплате преко омладинских и
студентских задруга

45

–

Пензије

46

–

Обуставе од пензија

47

–

Друга социјална давања
(надокнаде)

48

П

Приходи од власништва

49

П

Зараде по другим основама

53

–

Уплата текућих прихода

уплата текућих прихода, и то: пореза, доприноса, такси,
накнада и др.

57

–

Повраћај више наплаћених
или погрешно наплаћених
текућих прихода

пренос средстава са уплатног рачуна текућег прихода у
корист пореског обвезника на име више наплаћених или
погрешно наплаћених текућих прихода

58

–

Прекњижавање више
уплаћених или погрешно
уплаћених текућих прихода

пренос средстава с једног уплатног рачуна текућег прихода
у корист другог, а на име више уплаћених или погрешно
уплаћених текућих прихода

исплата члановима задруге с рачуна задруге
износ пензија који се исплаћује пензионерима или преноси
на њихове текуће рачуне у банци и другој финансијској
организацији, осим исплата у готовом новцу
обуставе по основу административне забране за кредите,
чланарине и остале законске, административне и друге
обуставе
накнаде које се исплаћују с рачуна фондова и организација
обавезног социјалног осигурања у смислу закона којим се
уређује буџетски систем (социјално осигурање – дечји
додатак, накнаде за боловање и другу спреченост, накнаде
незапосленима, примања инвалида, борачки додатак и сл.,
социјална помоћ)
камате, дивиденде, рента, приходи по основу камата,
приходи по основу полиса осигурања
зараде по уговору о делу, по основу ауторских права,
патената и техничких унапређења, по основу имовинских
права и стипендија

3

Трансфери
60

П

Премије осигурања и
надокнада штете

премија осигурања, реосигурање, надокнада штете

61

–

Распоред текућих прихода

распоред пореза, доприноса и других текућих прихода
уплаћених корисницима

62

–

Трансфери у оквиру државних
органа

пренос у оквиру рачуна и подрачуна трезора, пренос
средстава буџетским корисницима, исплате по социјалном
програму Владе

63

–

Остали трансфери

пренос у оквиру истог правног лица и други трансфери,
распоред заједничког прихода

64

–

Пренос средстава из буџета
за обезбеђење повраћаја
више наплаћених текућих
прихода

пренос средстава из буџета на уплатни рачун текућег
прихода с ког је потребно извршити повраћај средстава која
ће се вратити обвезнику

65

–

Уплата пазара

уплата дневног пазара

66

П

Исплата готовине

све готовинске исплате с рачуна правног лица и
предузетника

Финансијске трансакције
70

–

Краткорочни кредити

пренос средстава по основу одобрених краткорочних
кредита

71

–

Дугорочни кредити

пренос средстава по основу одобрених дугорочних кредита

72

–

Активна камата

плаћање камате по кредитима

73

П

Полагање орочених депозита

75

–

Остали пласмани

76

–

Отплата краткорочних
кредита

77

–

Отплата дугорочних кредита

78

П

Повраћај орочених депозита

79

П

Пасивна камата

80

П

Есконт хартија од вредности

81

–

Позајмице оснивача за
ликвидност

купопродаја власничких хартија од вредности, куповина
капитала у поступку приватизације у смислу закона којим се
уређује приватизација и куповина удела из Акцијског фонда
Републике Србије, међубанкарски пласмани (хартије,
кредити)

плаћање камате по депозитима и другим новчаним
полозима

уплата позајмице оснивача – физичког лица правном лицу

4
82

П

Повраћај позајмице за
ликвидност оснивачу

83

–

Наплата чекова грађана

84

–

Платне картице

85

–

Мењачки послови

86

–

Купопродаја девиза

87

П

Донације и спонзорства

плаћања из средстава банака и других правних лица по
основу интерне регулативе

88

–

Донације

донације из међународних уговора

89

–

Трансакције по налогу грађана

90

П

Друге трансакције

повраћај позајмице правног лица оснивачу – физичком лицу

Напомена: ознака "П" значи да трансакција улази у пореску основицу
код примене закона којим се уређује порез на финансијске трансакције, а
ознака "–" значи да трансакција не улази у пореску основицу код
примене истог закона.

