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1. Уводни део 
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1.1. Опште напомене и контроле 
 

Пројекат предвиђа размену података у XML формату. Назив података које банка 

доставља НБС је формално дефинисан као и сви подаци који се већ налазе у систему 

електронске размене.  

Пример назива и структуре назива File који се доставља  

 

GO110708_02_07023664.xml 
 

GO    Шифра електронске поруке  

110708  Датум подношења у облику ddmmgg(danmesecgodina) 

 _                                 Обавезно _  

02 Редни број слања овог податка за 110708 

 _                                 Обавезно _  

07026334  Матични број банке  

 

Садржај података је дефинисан у строго формалном облику и дели се на три дела : 
Обевезни тагови (дефиниције), документ и општи подаци о документу и слогови документа.  

1. Обавезни тагови. У свим порукама дефинисаним овим материјалом неопходно је да први 
таг буде <?xml version="1.0" encoding = "UTF-8"?> 

2. Encoding (кодни распоред) филе треба да буде UTF-8. 

3. Од 1 јула 2009 године ове електронске поруке морају бити дигитално потписане. 

4. Датуми су у дефинисаном облику ДД.ММ.ГГГГ, осим у називу xml-a ДДММГГ  

5. Децимална позиција се дефинише тачком (4.5).  

6. Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другим деловима овог 
материјала.  
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2. Прописи којима је одређен садржај захтева 
 
 

2.1. Одлуку o управљању токовима готовине („Службени гласник РС“, бр, 60/2012, 64/2013 и 
115/2013) 

 
2.2. Одлука о поступању с новцем за који постoји сумња да је фалсификован „Службени гласник РС“, 

бр. 111/2017 
 

2.3. Одлука о начину обављања послова у вези са ефективним страним новцем између Народне 
банке Србије и банака "Службени гласник РС", бр51/2015 
 

2.4. Одлуку o утврђивању послова платног промета у вези са готовином које може да обавља 
агент и о условима за обављање тих послова  („Службени гласник РС“, бр, 115/2013) 
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3. Упутство о електронској размени података 
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3. 1 Заглавље извештаја које подносе банке а односи се на XML поруке 
(GO, ME, ES, AC, TS, TO, TE, GU, UI, MC, SZ) 

 
ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 

<Dokument> 

<DatumPodnosenja> Датум подношења 
захтева 

Date Датум у дефинисаном 
облику DD.MM.YYYY и 
представља датум 
подношења захтева и 
мањи је или исти са 
текућим датумом и исти 
као у називу file, 
ОБАВЕЗНО 

<Obrazac> Шифра обрасца Text 

2 

Шифра податка иста као 
у називу file, дужине 2 , 
ОБАВЕЗНО 

<MaticniBroj> Матични број банке Number 

8 

Исти као у називу file, 
дужине 8 , ОБАВЕЗНО 

<RedniBroj> Редни број слања Number 

2 

Исти као у називу file, 
дужине 2,  ОБАВЕЗНО 

<BrojZahteva> Број захтева Text 

20 

Текст податак дужине  
до 20 

ОБАВЕЗНО 

<DatumRealizacije> Датум реализације 
захтева (не попуњава 
се код електонске 
поруке ES) 

Date Датум реализације 
захтева у дефинисаном 
облику DD.MM.YYYY 

ОБАВЕЗНО  осим за 
електронску поруку ES 

<VrstaPosla> Важи само за 
електронску поруку 
ES ( вредност од 1 до 
8 ) 

Number 

2 

Нумеричка вредност 
дужине 2 

ОБАВЕЗНО  за образац 
ES 

<RacunBanke> Важи само за 
електронску поруку 
ES и врсту посла 7 и 8 

Number 

18 

Нумеричка вредност 
дужине 18 

ОБАВЕЗНО  за образац 
ES 

<PozivNaBroj> Важи само за 
електронску поруку 

Text 

20 

Текст податак 
максималне дужине  20 
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ES и врсту посла 7 и 8 ОБАВЕЗНО  за образац 
ES 

<Saglasnost> Важи само за 
електронску поруку 
ES. Изјава о 
сагласности дата у 
напомени (1 – Да) 

Number 

1 

Нумеричка вредност 
дужине 1 

ОБАВЕЗНО  за образац 
ES 

<ClanZakona> Закон (пропис) којим 
је регулисан посао 

Text 

500 

Текст податак дужине  
до 500 

<PodatkeObradio> Име и презиме 
одговорног лица 

Text 

100 

Име и презиме 
одговорног лица, дужине 
100 

<Kontakt> Телефон, факс ,маил 
итд одоговорног лица 

Text 

100 

Телефон, факс ,маил итд 
одоговорног лица, 
дужине 100 

 
<VrstaPosla> може бити: 
 

1 - Замена ефективе за девизе у истој валути 
2 - Замена девиза за ефективу у истој валути 
3 - Замена ефективе у једној валути за ефективу у другој валути 
4 - Замена ефективе у једној валути за девизе у другој валути 
5 - Замена девиза у једној валути за ефективу у другој валути 
6 - Замена оштећене и/или ванотицајне ефективе за оптицајну 
7 - Пријем ЕСН по основу донација и хуманитарне помоћи 
8 - Пријем ЕСН по основу привременог платног промета са КиМ 

 
 
Сагласност 
 

Сагласни смо да наша пошиљка буде примљена неотворена. Сваку утврђену 
разлику (мањак) банка ће надокнадити Народној банци Србије у року од осам радних дана 
од дана пријема обавештења Народне банке Србије о томе, односно надокнадиће јој штету 
у случајевима утврђеним тачком 12. Oдлуке o начину обављања послова у вези са 
ефективним страним новцем између Народне банке Србије и банака.
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3.2. Заглавље извештаја које подносе банке а односи се на XML поруке (PU, 
RU, OB, NK, OG, PG, PR, NM,OE) 

ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
<Dokumnet> 

<DatumPodnosenja> Датум подношења 
захтева 

Date Датум у дефинисаном 
облику DD.MM.YYYY и 
представља датум 
подношења захтева и 
мањи је или исти са 
текућим датумом и исти 
као у називу file, 
ОБАВЕЗНО 

<Obrazac> Шифра обрасца Text 

2 

Шифра податка иста као 
у називу file, дужине 2 , 
ОБАВЕЗНО 

<MaticniBroj> Матични број НБС Number 

8 

Исти као у називу file, 
дужине 8 , ОБАВЕЗНО 

<RedniBroj> Редни број слања Number 
3 

Исти као у називу file, 
дужине 3,  ОБАВЕЗНО 

<BrojOIZ> Број обавештења или 
извештаја или захтева 
или пријаве 

Text 
20 

Текст податак дужине  
до 20 
ОБАВЕЗНО  

<PodatkeObradio> Име и презиме 
одговорног лица 

Text 
100 

Име и презиме 
одговорног лица, дужине 
100 

<Kontakt> Телефон, факс, маил 
итд одоговорног лица 

Text 
100 

Телефон, факс ,маил итд 
одоговорног лица, 
дужине 100 
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3.3. GO – Захтев банака за исплату готовине 
ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogGO> 
Таг ставке захтева за исплату 
готовине 

Морају да постоје ставке 
захтева 

<RedniBrojZ>  Редни број ставке захтева. Мора бити попуњено. 
Максимална вредност 9999.  

<Mesto>  Место исплате готовине  Мора бити попуњено.  

111 – Београд   
180 - Ниш 
210 – Нови Сад 
310 – Ужице 
340 – Крагујевац 
383 – Косовска Митровица 

<FilijalaBanke>  Филијала банке за исплату. Мора бити попуњено. 
Максималне дужине 100 кар.  

<OvlascenoLice>  Матични број овлашћеног лица  Мора бити попуњено.  

Дужина 13 бројева.  

<SlogAP> 
Слог апoенске структуре ставке 
захтева 

Морају да постоје ставке 
апоенске структуре 

<RedniBrojA>  Редни број ставке апоенске 
структуре. 

Мора бити попуњено. 
Максимална вредност 99.  

<VrstaNovca>  Новчанице или ковани новац  Мора бити попуњено. 

1 – Новчанице 

2 – Ковани новац.  

<Apoen>  Номинална вредност апоена  Мора бити попуњено. 

Број макс. дужине 5 целих и два 
децимална места.  

<Iznos>  Износ апоена Мора бити попуњено. 

Број макс. дужине 16 целих и 
два децимална места.  

 

Динамика достављања: Радним данима од 8 сати и 30 минута до 15 часова ако је 
<DatumRealizacije> исти датуму подношења а ако је <DatumRealizacije> већи од текућег 
онда до 16 часова.  
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Пример података у XML формату. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>31.05.2011</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>GO</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<BrojZahteva>037101</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>02.06.2011</DatumRealizacije> 
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio> 
<Kontakt>Telefon:011-632145 Email Petar Petrovic@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogGO> 

<RedniBrojZ>1</RedniBrojZ> 
<Mesto>383</Mesto> 
<FilijalaBanke>FILIJALA KRAGUJEVAC</FilijalaBanke> 
<OvlascenoLice>2709980172663</OvlascenoLice> 
<SlogAP> 

<RedniBrojA>1</RedniBrojA> 
<VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
<Apoen>1000.00</Apoen> 
<Iznos>10000000.00</Iznos> 

</SlogAP> 
</SlogGO> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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3.4. ME – Захтев банака за преузимање меница  

 
 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogME> 
Таг ставке захтева за 
преузимање меница 

Морају да постоје ставке 
захтева 

<RedniBrojZ>  Редни број ставке захтева. Мора бити попуњено. 
Максимална вредност 9999.  

<Mesto>  Место преузимање менице  Мора бити попуњено.  

111 – Београд   
180 - Ниш 
210 – Нови Сад 
310 – Ужице 

340 – Крагујевац 
383 – Косовска Митровица 

<FilijalaBanke>  Филијала банке за исплату. Мора бити попуњено. 
Максималне дужине 100 кар.  

<OvlascenoLice>  Матични број овлашћеног лица  Мора бити попуњено.  

Дужина 13 бројева.  

<SlogAP> 
Слог апoенске структуре ставке 
захтева 

Морају да постоје ставке 
апоенске структуре 

<RedniBrojA>  Редни број ставке апоенске 
структуре. 

Мора бити попуњено. 
Максимална вредност 99.  

<Apoen>  Номинална вредност апоена  Мора бити попуњено. 

Број макс. дужине 5 целих.  

<Iznos>  Износ апоена Мора бити попуњено. 

Број макс. дужине 16 целих и 
два децимална места.  

 

Динамика достављања: Радним данима од 8 сати и 30 минута  до 16 часова 
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Пример података у XML формату. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>05.07.2010</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>ME</Obrazac> 
<MaticniBroj>07654812</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<BrojZahteva>19</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>05.07.2010</DatumRealizacije> 
<PodatkeObradio>Vukosava Golo</PodatkeObradio> 
<Kontakt>034337180</Kontakt> 
<SlogME> 

<RedniBrojZ>1</RedniBrojZ> 
<Mesto>340</Mesto> 
<FilijalaBanke>Kragujevac</FilijalaBanke> 
<OvlascenoLice>2308973720041</OvlascenoLice> 
<SlogAP> 

<RedniBrojA>1</RedniBrojA> 
<Apoen>50</Apoen> 
<Iznos>50000</Iznos> 

</SlogAP> 
</SlogME> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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3.5. ES – Захтев банака за послове са ЕСН  
 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogES1> 
Таг ставке захтева за послове 
ЕSN 

Морају да постоје ставке 
захтева за врсту посла 1, 3, 4, 6, 
7, 8 

<RedniBroj1>  Редни број ставке захтева. Мора бити попуњено. 
Нумерички податак максималне 
вредности 9999.  

<DatumPredaje> Датум предаје ESN  

<Mesto>  Место предаје ESN  Мора бити попуњено.  

111 – Београд   
180 - Ниш 
210 – Нови Сад 
310 – Ужице 
340 – Крагујевац 
383 – Косовска Митровица 

<Kategorija>  Категорија ефективе која се 
предаје. 

Вредност из листе 

1 оптицајни ЕСН 

2 оштећени ЕСН 

3 ваноптицајни ЕСН  

<OvlascenoLice>  Матични број овлашћеног лица 
за пријем/предају ЕСН на 
балгајнама НБС   

Мора бити попуњено.  

Дужина 13 бројева.  

<Prisustvo> Захтева се присуство 
овлашћених лица приликом 
обраде новца (1 – Да, 2 - Не) 

Мора бити попуњено. 

Нумерички податак дужине 1. 

<SlogOL1> Слог овлашћеног лица које 
присуствује обради ЕСН 

Слог формирати само уколико 
је <Prisustvo> = 1, у супротном 
се не доставља.  

<MaticniBroj>  Матични број овлашћеног лица  Мора бити попуњено.  

Нумерички податак дужине 13.  

<ImePrezime>  Име и презиме овлашћеног 
лица 

Мора бити попуњено. 

Текстуални податак 
максималне дужине 100. 
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<BrojDokumenta>  Број личне карте овлашћеног 
лица 

Мора бити попуњено. 

Текстуални податак 
максималне дужине 100. 

<SlogVA1> Слог валутне структуре  

<RedniBrojVA1>  Редни број ставке валутне 
структуре 

Мора бити попуњено. 
Нумерички податак максималне 
вредности 99.  

<Valuta>  Шифра из кодекса шифара НБС  Мора бити попуњено. 

Текстуални податак дужине 3. 

<UkIznos>  Укупан износ у валути. Мора 
бити једнак збиру вредности у 
ставкама, за одговарајућу 
валуту. 

Мора бити попуњено. 

Нумерички податак максималне 
дужине 16 целих и два 
децимална места.  

<SlogАМ1> Слог аманета  

<BrojVezice> Број везице аманета / 
сигурносне кесе 

Мора бити попуњено. 

Нумерички податак дужине 13. 
<SlogAP1> Слог апоена у аманету  

<Apoen> Номинална вредност апоена  Мора бити попуњено. 

Нумерички податак максималне 
дужине 4. 

<Iznos> Износ апоена Мора бити попуњено. 

Нумерички податак максималне 
дужине 16 целих и два 
децимална места. 

 

Један захтев не може садржати три валуте (USD, CHF и EUR) и остале валуте 
(наведене у тачки 21 под 1) и 2) Одлуке о начину обављања послова у вези са ефективним 
страним новцем између НБС и банака). 
 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogES2> 
Таг ставке захтева за послове 
ESN 

Морају да постоје ставке 
захтева за врсту посла 2, 3, 5 и 6 

<RedniBroj2>  Редни број ставке захтева. Мора бити попуњено. 
Максимална вредност 9999.  

<Mesto>  Место преузимања ESN  Мора бити попуњено.  

111 – Београд   
180 - Ниш 



 

17 / 148 
 

210 – Нови Сад 
310 – Ужице 

340 – Крагујевац 
383 – Косовска Митровица 

<OvlascenoLice>  Матични број овлашћеног лица  Мора бити попуњено.  

Дужина 13 бројева.  

<SlogVA2> Слог валутне структуре  

<RedniBrojVA2>  Редни број ставке валутне 
структуре 

Мора бити попуњено. 
Максимална вредност 99.  

<Valuta>  Шифра из кодекса шифара НБС  Мора бити попуњено. 

Дужине 3 карактера 

<Iznos>  Износ у валути Мора бити попуњено. 

Број макс. дужине 16 целих и 
два децимална места.  
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ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogES3> 
Таг ставке захтева за послове 
ЕSN 

Морају да постоје ставке 
захтева за врсту посла 1, 2, 4, 5. 

<RedniBroj3>  Редни број ставке захтева. Мора бити попуњено. 
Максимална вредност 9999.  

<Valuta>  Шифра из кодекса шифара НБС  Мора бити попуњено. Код 
врсте посла 4 мора бити евро. 
Дужине 3 карактера 

<Iznos>  Износ у валути Мора бити попуњено. 

Број макс. дужине 16 целих и 
два децимална места.  

<Swift> Swift адреса стране банке Мора бити попуњено, 
максималне дужине 12 
карактера. 

<BrojRacuna> Број девизног рачуна Мора бити попуњено, 
максималне дужине 50 
карактера. 

<Swift1> Swift адреса код стране банке 
коресподента 

Може бити попуњено, 
максималне дужине 12 
карактера. Попунњава се само 
ако има једна банка 
коресподента 

<SlogSW> Слог Swiftа банке коресподента 
Попуњава се само ако има више 
банака коресподента 

<Swift1> Swift адреса код стране банке 
коресподента 

Може бити попуњено, 
максималне дужине 12 
карактера. 

   

 

 

Динамика достављања: Радним данима од 8 сати и 30 минута до 15 часова.  
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Пример података у XML формату. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>23.06.2011</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>ES</Obrazac> 
<MaticniBroj>06876366</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<BrojZahteva>36/ZK/7</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije></DatumRealizacije> 
<VrstaPosla>1</VrstaPosla> 
<RacunBanke>908000000009800179</RacunBanke> 
<PozivNaBroj>999-08</PozivNaBroj> 
<Saglasnost>1</Saglasnost> 
<ClanZakona>zakon o obradi esn</ClanZakona> 
<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 
<Kontakt>011/632145, petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt> 

<SlogES1> 
 <RedniBroj1>1</RedniBroj1> 
 <DatumPredaje>24.06.2011</DatumPredaje> 
 <Mesto>180</Mesto> 
 <Kategorija>1</Kategorija> 
 <OvlascenoLice>2308973720041</OvlascenoLice> 
 <Prisustvo>1</Prisustvo> 
   <SlogOL1> 
    <MaticniBroj>1111111111111</MaticniBroj> 
     <ImePrezime>Jovan Jovanovic</ImePrezime> 
     <BrojDokumenta>123456</BrojDokumenta> 
   </SlogOL1> 
   <SlogOL1> 
     <MaticniBroj>2222222222222</MaticniBroj> 
     <ImePrezime>Marko Markovic</ImePrezime> 
     <BrojDokumenta>987654321</BrojDokumenta> 
   </SlogOL1> 
   <SlogVA1> 
     <RedniBrojVA1>1</RedniBrojVA1> 
     <Valuta>EUR</Valuta> 
     <UkIznos>200000.00</UkIznos> 
     <SlogAM1> 
          <BrojVezice>1150900013287</BrojVezice> 
          <SlogAP1> 
              <Apoen>10</Apoen> 
              <Iznos>10000.00</Iznos> 
          </SlogAP1> 

             <SlogAP1> 
                 <Apoen>50</Apoen> 
                 <Iznos>30000.00</Iznos> 
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             </SlogAP1> 
             <SlogAP1> 
                 <Apoen>100</Apoen> 
                 <Iznos>40000.00</Iznos> 
             </SlogAP1> 
             <SlogAP1> 
                <Apoen>200</Apoen> 
                <Iznos>20000.00</Iznos> 
            </SlogAP1> 
       </SlogAM1> 
       <SlogAM1> 
            <BrojVezice>1150900013288</BrojVezice> 
            <SlogAP1> 
                <Apoen>20</Apoen> 
                <Iznos>10000.00</Iznos> 
            </SlogAP1> 
            <SlogAP1> 
                <Apoen>50</Apoen> 
                <Iznos>70000.00</Iznos> 
            </SlogAP1> 
            <SlogAP1> 
                <Apoen>100</Apoen> 
                <Iznos>20000.00</Iznos> 
            </SlogAP1> 
       </SlogAM1> 

   </SlogVA1> 
</SlogES1> 
<SlogES3> 

<RedniBroj3>1</RedniBroj3> 
<Valuta>EUR</Valuta> 
<Iznos>199976.00</Iznos> 
<Swift>BOFMCAT2</Swift> 
<BrojRacuna>431 56 AB36543</BrojRacuna > 
<Swift1></Swift1> 
<SlogSW> 

<Swift1>BOFMMET2</Swift1> 
</SlogSW> 
<SlogSW> 

<Swift1>COFMMET2</Swift1> 
</SlogSW> 

</SlogES3> 
</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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Пример података у XML формату кад је попуњен SlogES2 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>25.07.2011</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>ES</Obrazac> 
<MaticniBroj>17335600</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<BrojZahteva>215 11</BrojZahteva> 
<VrstaPosla>2</VrstaPosla> 
<Prisustvo>2</Prisustvo> 
<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio> 
<Kontakt>011/632145,petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogES2> 

<RedniBroj2>1</RedniBroj2> 
<Mesto>111</Mesto> 
<OvlascenoLice>2308973720041</OvlascenoLice> 
<SlogVA2> 

<RedniBrojVA2>1</RedniBrojVA2> 
<Valuta>GBP</Valuta> 
<Iznos>200000</Iznos> 

</SlogVA2> 
</SlogES2> 
<SlogES3> 

<RedniBroj3>1</RedniBroj3> 
<Valuta>GBP</Valuta> 
<Iznos>200000</Iznos> 
<Swift>MIDLGB22</Swift> 
<BrojRacuna>00489746</BrojRacuna> 
<Swift1></Swift1> 

</SlogES3> 
</Dokument> 

</ZaSlanje> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 / 148 
 

3.6. AC – Захтев за пријем новчаница обојених упозоравајућом бојом 
(ALERT COLOUR) 

ТАГ НАЗИВ Контрола 

<SlogAC> Таг ставке захтева  
Морају да постоје ставке 
захтева 

<BrojIzjave>  Број изјаве Мора бити попуњено.  

<DatumIzjave>  Датум изјаве  Датум. 

Мора бити попуњено. 

<MestoIzjave>  Место изјаве. Поштански број 
места 

Мора бити попуњено.  

<OpisPorekla>  Опис порекла  Мора бити попуњено.  

Макс. дужине 400 кар.   

<FMaticniBroj>  Матични број физичког лица  Дужина 13 бројева.  

<FImePrezime>  Име и презиме лица  Дужина 50 кар.  

<Fаdresa>  Адреса физичког лица Дужина 100 кар.  

011<Fkontakt>  Контакт физичког лица телефон 
маил адреса 

Дужина 100 кар.  

<PMaticniBroj>  Матични број   Дужина 8 бројева.  

<Pkontakt>  Контакт телефон маил адреса Дужина 100 кар.  

<Mesto>  Место предаје обојених 
новчаница 

Мора бити попуњено.  

111 – Београд   
180 - Ниш 
210 – Нови Сад 
310 – Ужице 
340 – Крагујевац 
383 – Косовска Митровица 

<OvlascenoLice>  Матични број овлашћеног лица  Мора бити попуњено.  

Дужина 13 бројева.  

<SlogON> 
Слог основних података о 
обојеним новчаницама 

Морају да постоје ставке слога 
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<RedniBrojON>  Редни број ставке. Мора бити попуњено. 

Максимална вредност 500.  

<Apoen>  Номинална вредност новчанице  Мора бити попуњено.  

<SerijskiBroj>  Серијски број Мора бити попуњено. 

Динамика достављања: Радним данима од 8 сати и 30 минута   до 16 часова 
 
Пример података у XML формату 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 
 <Dokument> 
 <DatumPodnosenja>30.12.2010</DatumPodnosenja> 
 <Obrazac>AC</Obrazac> 
 <MaticniBroj>17335677</MaticniBroj> 
 <RedniBroj>1</RedniBroj> 
 <BrojZahteva>37/LJP/10</BrojZahteva> 
 <DatumRealizacije>30.12.2010</DatumRealizacije> 
 <PodatkeObradio>Ljiljana Popović</PodatkeObradio> 
 <Kontakt>Ljijana Popovic</Kontakt> 
 <SlogAC> 
  <BrojIzjave>1</BrojIzjave> 
  <DatumIzjave>30.12.2010</DatumIzjave> 
  <MestoIzjave>18000</MestoIzjave> 
  <OpisPorekla>Opis porekla novčanice</OpisPorekla> 
  <FMaticniBroj>2709981730012</FMaticniBroj> 
  <FImePrezime>Milan Milić</FImePrezime> 
  <Fadresa>Niš, Nemanjina 2/22</Fadresa> 
  <Fkontakt>018/505344</Fkontakt> 
  <PMaticniBroj>12345678</PMaticniBroj> 
  <Pkontakt>018 3337677</Pkontakt> 
  <Mesto>180</Mesto> 

<OvlascenoLice>2308973720041</OvlascenoLice>   
<SlogON> 

   <RedniBrojON>1</RedniBrojON> 
   <Apoen>5000</Apoen> 
   <SerijskiBroj>AA 3217527</SerijskiBroj> 
  </SlogON> 
  <SlogON> 
   <RedniBrojON>2</RedniBrojON> 
   <Apoen>10</Apoen> 
   <SerijskiBroj>AG 8459209</SerijskiBroj> 
  </SlogON> 
 </SlogAC> 
 </Dokument> 
</ZaSlanje> 
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3.7. TS – Захтев банака за проверу готовог новца за који се сумња 
да је фалсификован 

 
ТАГ САДРЖАЈ НАПОМЕНА 

<SlogTS>  
<RedniBroj1> 
 
 

Редни број ставке Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 4 
ОБАВЕЗНО  

<Vrsta> 
 
 

1 = правна лица односно 
експозитура банке 
2 = домаћа и страна 
физичка лица 

Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 1 
ОБАВЕЗНО 

<Opis> 
 
 

Детаљи о околностима 
откривања новца за који 
постоји сумња да је 
фалсификован 

Текст податак максималне дужине 500 
ОБАВЕЗНО 
1. Новац откривен  у банци приликом 
пријема од клијента банке на шалтеру 
или при обради;  
2. Новац откривен у банци, порекло 
непознато;  
3. Новац откривен у мењачници 
(обавезно уписати назив и адресу 
мењачнице) приликом пријема од 
физичког лица;  
4. Новац откривен у мењачници 
(обавезно уписати назив и адресу 
мењачнице), порекло непознато;  
5. Новац предат банци као новац за 
који постоји сумња да је 
фалсификован; 6. Остало (обавезно 
описати) 

<DatumpPredaje> 
 
 

Датум откривања новца 
за који постоји сумња да 
је фалсификован 

Датумско поље  формата  
DD.MM.YYYY 
ОБАВЕЗНО  
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<Mesto> 
 
 

Поштански број места 
откривања новца за који 
постоји сумња да је 
фалсификован 

Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 5 
ОБАВЕЗНО 

<MB> 
 
 

Матични број клијента 
банке (правно лице или 
физичко лице) односно 
саме банке  
Уколико се појави 
страно физичко лице 
уписати 1111111111111 

Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 13  
ОБАВЕЗНО 

<Naziv> 
 

Може бити  
1 = назив правног лица 
2 = име и презиме 
физичког лица 
3 = назив експозитуре 
банке 

Текст податак дужине максималне 
100 
ОБАВЕЗНО за експозитуре банке и 
физико лице 

<Adresa> 
 
 

Адреса клијента банке 
(правно лице или 
физичко лице) односно 
експозитуре банке кад 
банка у своје име 
доставља  

Текст податак максималне дужине 
100 
ОБАВЕЗНО 
 

<Kontakt> 
 
 

Телефон,  меjл, мобилни 
телефон клијента банке 
(правно лице или 
физичко лице) односно 
саме банке  

Текст податак максималне дужине 
100 
ОБАВЕЗНО 

<FilijalaNB> 
 
 

Шифра филијале НБС  
где ће се предати 
новчанице 
 

Нумеричка вредност са 3 целих  
Мора бити попуњено 
111 – Београд 
180 – Ниш 
210 – Нови Сад 
310 – Ужице 
340 –Крагујевац  
383 – Косовска Митровица  

<OvlascenoLice>  Матични број 
овлашћеног лица  

Мора бити попуњено. Дужина 13 
бројева. 

SlogAP 
<RedniBrojAP> 
 
 

Редни број ставке у 
овом захтеву 

Нумеричка вредност са 10 целих  
ОБАВЕЗНО 
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<Valuta> 
 

 

Шифра валуте из 
шифарника валута 

Алфанумеричкa вредност, дужине 3 
ОБАВЕЗНО 

<VrstaNovca> Новчанице или ковани 
новац 

Нумеричка вредност  
Обавезно попуњена  
1 – Новчанице 
2 – Ковани новац. 

<Apoen> 
 
 

Номинална вредност 
новчанице 

Нумеричка вредност са 5 целих  и 2 
децимала 
ОБАВЕЗНО 

<SerijskiBroj> 
 
 

Серијски број на 
новчаници 
Уколико не постоји 
серијски број убацити 0 

Алфанумеричкa максималне вредност, 
дужине 20 
ОБАВЕЗНО 

<GodinaKovanja> Година ковања новца 
 

Мора бити попуњено у случају када је 
ковани новац , односно VrstaNovca=2 
Ако немају податак попуњавају са 
нулом ако су новчанице односно 
VrstaNovca=1, не попуњава се . 
Формат YYYY. 

Напомена: по једном захтеву можете послати максимално 500 новчаница. 
Захтев се подноси за сваког клијента, за случај проналажења или долажења у посед новца за 
који постоји сумња да је фалсификован, и то посебно за оптицајни новац и ваноптицајни. 
Контрола у једном XML-у се не могу помешати новчанице и ковани новац. 

 
Динамика достављања: према потреби 
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Пример података у XML формату 

 КАДА БАНКА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ 
СУМЊИВОГ НОВЦА – ПРАВНА ЛИЦА – НОВЧАНИЦЕ 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>14.11.2019</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>TS</Obrazac> 
<MaticniBroj>17335600</MaticniBroj> 
<RedniBroj>3</RedniBroj> 
<BrojZahteva>82 12</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>20.05.2011</DatumRealizacije> 
<PodatkeObradio>Nikola Nikolić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>011-320-1243: Email: nikola.nikolic@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogTS> 

<RedniBroj1>1</RedniBroj1> 
<Vrsta>1</Vrsta> 
<Opis>primljenо u banci</Opis> 
<DatumPredaje>17.05.2011</DatumPredaje> 
<Mesto>11000</Mesto> 
<MB>17335600</MB> 
<Naziv>RAIFFEISEN BANKA A.D.</Naziv> 
<Adresa>BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 64A, 
BEOGRAD</Adresa> 
<Kontakt>111</Kontakt> 
<FilijalaNB>111</FilijalaNB> 
<OvlascenoLice>2308973720041</OvlascenoLice>   
<SlogAP> 

<RedniBrojAP>1</RedniBrojAP> 
<Valuta>RSD</Valuta> 
<VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
<Apoen>10</Apoen> 
<SerijskiBroj>АА1233214</SerijskiBroj> 
<GodinaKovanja></GodinaKovanja> 

</SlogAP> 
</SlogTS> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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Пример података у XML формату КАДА БАНКА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА 
ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ СУМЊИВОГ НОВЦА – ПРАВНА ЛИЦА – 
КОВАНИ НОВАЦ 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>19.05.2011</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>TS</Obrazac> 
<MaticniBroj>17335600</MaticniBroj> 
<RedniBroj>3</RedniBroj> 
<BrojZahteva>82 11</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>20.05.2011</DatumRealizacije> 
<PodatkeObradio>Nikola Nikolić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>011-320-1243: Email: nikola.nikolic@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogTS> 

<RedniBroj1>1</RedniBroj1> 
<Vrsta>1</Vrsta> 
<Opis> primljenо u banci</Opis> 
<DatumPredaje>17.05.2011</DatumPredaje> 
<Mesto>11000</Mesto> 
<MB>17335600</MB> 
<Naziv>RAIFFEISEN BANKA A.D.</Naziv> 
<Adresa>BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 64A, 
BEOGRAD</Adresa> 
<Kontakt>111</Kontakt> 
<FilijalaNB>111</FilijalaNB> 
<OvlascenoLice>2308973720041</OvlascenoLice>   
<SlogAP> 

<RedniBrojAP>1</RedniBrojAP> 
<Valuta>RSD</Valuta> 
<VrstaNovca>2</VrstaNovca> 
<Apoen>10</Apoen> 
<SerijskiBroj>0</SerijskiBroj> 
<GodinaKovanja>1997</GodinaKovanja> 

</SlogAP> 
</SlogTS> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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Пример података у XML формату КАДА БАНКА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА 
ПРОВЕРУ   ИСПРАВНОСТИ СУМЊВОГ НОВЦА - ФИЗИЧКА ЛИЦА – 
НОВЧАНИЦЕ 

 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>19.05.2011</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>TS</Obrazac> 
<MaticniBroj>17335600</MaticniBroj> 
<RedniBroj>2</RedniBroj> 
<BrojZahteva>83 11</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>20.05.2011</DatumRealizacije> 
<PodatkeObradio>Nikola Nikolić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>011-320-1243: Email: nikola.nikolic@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogTS> 

<RedniBroj1>1</RedniBroj1> 
<Vrsta>2</Vrsta> 
<Opis>novčanica dobijena na pijaci</Opis> 
<DatumPredaje>17.05.2011</DatumPredaje> 
<Mesto>34000</Mesto> 
<MB>0101978715055</MB> 
<Naziv>Jovan Jovanović</Naziv> 
<Adresa>Petra Petrovića Njegoša 15</Adresa> 
<Kontakt>034457357</Kontakt> 
<FilijalaNB>340</FilijalaNB> 
<OvlascenoLice>2308973720041</OvlascenoLice>   
<SlogAP> 

<RedniBrojAP>1</RedniBrojAP> 
<Valuta>RSD</Valuta> 
<VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
<Apoen>50</Apoen> 
<SerijskiBroj>AD 5328617</SerijskiBroj> 
<GodinaKovanja></GodinaKovanja> 

</SlogAP> 
</SlogTS> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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Пример података у XML формату КАДА БАНКА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА 
ПРОВЕРУ   ИСПРАВНОСТИ СУМЊВОГ НОВЦА - ФИЗИЧКА ЛИЦА – 
КОВАНИ НОВАЦ 

 
 
 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>19.11.2019</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>TS</Obrazac> 
<MaticniBroj>17335600</MaticniBroj> 
<RedniBroj>2</RedniBroj> 
<BrojZahteva>83 11</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>20.05.2011</DatumRealizacije> 
<PodatkeObradio>Nikola Nikolić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>011-320-1243: Email: nikola.nikolic@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogTS> 

<RedniBroj1>1</RedniBroj1> 
<Vrsta>2</Vrsta> 
<Opis> dobijenо na pijaci</Opis> 
<DatumPredaje>17.05.2011</DatumPredaje> 
<Mesto>34000</Mesto> 
<MB>0101978715055</MB> 
<Naziv>Jovan Jovanović</Naziv> 
<Adresa>Petra Petrovića Njegoša 15</Adresa> 
<Kontakt>034457357</Kontakt> 
<FilijalaNB>340</FilijalaNB> 
<OvlascenoLice>2308973720041</OvlascenoLice>   
<SlogAP> 

<RedniBrojAP>1</RedniBrojAP> 
<Valuta>RSD</Valuta> 
<VrstaNovca>2</VrstaNovca> 
<Apoen>20</Apoen> 
<SerijskiBroj>0</SerijskiBroj> 
<GodinaKovanja>2001</GodinaKovanja> 

</SlogAP> 
</SlogTS> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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3.8. TO – Захтев банака за проверу оштећених новчаница чија је 
површина већа од 51% 

 
ТАГ САДРЖАЈ НАПОМЕНА 

<SlogTO>  
<RedniBroj1> 
 
 

Редни број ставке Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 4; 
ОБАВЕЗНО  

<Vrsta> 
 
 

1 = правна лица односно 
експозитура банке 
2 = домаћа и страна физичка 
лица 

Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 1 
ОБАВЕЗНО 

<Opis> 
 
 

Кратак опис клијента (правно 
лице или физичко лице) како је 
дошао у посед  новчанице 

Текст податак дужине 500 
ОБАВЕЗНО 

<DatumPredaje> 
 
 

Датум када је клијент банке 
(правно лице или физичко 
лице) предао банци новчаницу, 
односно када је банка 
пронашла сумњиву новчаницу  

Датумско поље задатог формата  
DD.MM.YYYY 
ОБАВЕЗНО  

<Mesto> 
 
 

Поштански број места где је 
клијент банке (правно лице или 
физичко лице ) предао новац 
односно поштански број места 
експозитуре банке где се 
посумњало у испраност 
новчанице  

Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 5 
ОБАВЕЗНО 

<MB> 
 
 

Матични број клијента банке 
(правно лице или физичко 
лице) односно саме банке  
Уколико се појави страно 
физичко лице уписати 
1111111111111 

Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 13  
ОБАВЕЗНО 

<Naziv> 
 
 

Може бити  
1 = назив правног лица 
2 = име и презиме физичког 
лица 
3 = назив експозитуре банке 

Текст податак дужине 100 
ОБАВЕЗНО 

<Adresa> 
 
 

Адреса клијента банке (правно 
лице или физичко лице) 
односно експозитуре банке кад 
банка у своје име доставља  

Текст податак дужине 100 
ОБАВЕЗНО 

<Kontakt> 
 
 

Телефон,  меjл, мобилни 
телефон клијента банке 
(правно лице или физичко 
лице) односно саме банке  

Текст податак дужине 100 
ОБАВЕЗНО 

<FilijalaNB> Шифра филијале НБС  Нумеричка вредност са 3 целих  
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ТАГ САДРЖАЈ НАПОМЕНА 
 
 

где ће се предати новчанице 
 

Мора бити попуњено 
111 – Београд 
180 – Ниш 
210 – Нови Сад 
310 – Ужице 
340 –Крагујевац    383 – Косовска 
Митровица  

<OvlascenoLice>  Матични број овлашћеног лица  Мора бити попуњено. Дужина 
13 бројева. 

SlogAP 
<RedniBrojAP> 
 
 

Редни број ставке у овом 
захтеву 

Нумеричка вредност са 10 
целих  
ОБАВЕЗНО 

<Valuta> 
 

 

Шифра валуте из шифарника 
валута 

Алфанумеричкa вредност, 
дужине 3 
ОБАВЕЗНО 

<Apoen> 
 
 

Номинална вредност 
новчанице 

Нумеричка вредност са 5 целих  
и 2 децимала 
ОБАВЕЗНО 

<SerijskiBroj> 
 
 

Серијски број на новчаници 
Уколико не постоји серијски 
број убацити 0 

Алфанумеричкa вредност, 
дужине 20 
ОБАВЕЗНО 

Напомена: по једном захтеву можете послати максимално 500 новчаница 
Захтев се подноси за сваког клијента, за случај проналажења или долажења у посед новца за 
који постоји сумња да је фалсификован, и то посебно за оптицајни новац и ваноптицајни. 

 
Динамика достављања: према потреби 
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Пример података у XML формату КАДА БАНКА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ 
ИСПРАВНОСТИ СУМЊИВИХ НОВЧАНИЦА – ПРАВНА ЛИЦА - 
TО070710_01_07654812.xml 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>07.07.2010</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>TО</Obrazac> 
<MaticniBroj>07654812</MaticniBroj> 
<RedniBroj>3</RedniBroj> 
<BrojZahteva>21 11</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>08.04.2019</DatumRealizacije> 
<PodatkeObradio>Verica Vecić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>011-320-1243 : Email : Verica.vecic@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogTO> 

<RedniBroj1>1</RedniBroj1> 
<Vrsta>1</Vrsta> 
<Opis>Kratak opis kako je do oštećenja novčanica</Opis> 
<DatumPredaje>04.07.2010</DatumPredaje> 
<Mesto>34000</Mesto> 
<MB>07654812</MB> 
<Naziv>Filijala Kragujevac</Naziv> 
<Adresa>Jovana Dučića 11</Adresa> 
<Kontakt>0113345145</Kontakt> 
<FilijalaNB>340</FilijalaNB> 
<OvlascenoLice>2308973720041</OvlascenoLice>   
<SlogAP> 

<RedniBrojAP>1</RedniBrojAP> 
<Valuta>RSD</Valuta> 
<Apoen>10</Apoen> 
<SerijskiBroj>AD 0410822</SerijskiBroj> 

</SlogAP> 
</SlogTO> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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Пример података у XML формату КАДА БАНКА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ 
ИСПРАВНОСТИ СУМЊИВИХ НОВЧАНИЦА – ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - 
TО070710_02_07654812.xml 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>07.07.2010</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>TО</Obrazac> 
<MaticniBroj>07654812</MaticniBroj> 
<RedniBroj>2</RedniBroj> 
<BrojZahteva>24 11</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>08.07.2010</DatumRealizacije> 
<PodatkeObradio>Verica Vecić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>011-320-1243 : Email : Verica.vecic@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogTO> 

<RedniBroj1>1</RedniBroj1> 
<Vrsta>2</Vrsta> 
<Opis>Novčanica dobijena kao kusur u super marketu MAXI</Opis> 
<DatumPredaje>04.07.2010</DatumPredaje> 
<Mesto>11000</Mesto> 
<MB>1111111111111</MB> 
<Naziv>Angelina Jolie</Naziv> 
<Adresa>Paris</Adresa> 
<Kontakt>ne mogu da vam kažem</Kontakt> 
<FilijalaNB>111</FilijalaNB> 
<OvlascenoLice>2308973720041</OvlascenoLice>   
<SlogAP> 

<RedniBrojAP>1</RedniBrojAP> 
<Valuta>RSD</Valuta> 
<Apoen>5000</Apoen> 
<SerijskiBroj>AD 012345</SerijskiBroj> 

</SlogAP> 
</SlogTO> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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3.10.  TE – Захтев банака за проверу ефективног страног новца под 
сумњом да је фалсификован 

 
 

ТАГ САДРЖАЈ НАПОМЕНА 
<SlogTE>  
<RedniBroj1> 
 
 

Редни број ставке Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 4; 
ОБАВЕЗНО  

<Vrsta> 
 
 

1 = правна лица односно 
експозитура банке 
2 = домаћа и страна 
физичка лица 

Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 1 
ОБАВЕЗНО 

<Opis> 
 
 

Детаљи о околностима 
откривања новца за који 
постоји сумња да је 
фалсификован 

Текст податак дужине 500 
ОБАВЕЗНО 
1. Новац откривен  у банци 
приликом пријема од клијента банке 
на шалтеру или при обради; 
 2. Новац откривен у банци, порекло 
непознато;  
3. Новац откривен у мењачници 
(обавезно уписати назив и адресу 
мењачнице) приликом пријема од 
физичког лица; 
 4. Новац откривен у мењачници 
(обавезно уписати назив и адресу 
мењачнице), порекло непознато;  
5. Новац предат банци као новац за 
који постоји сумња да је 
фалсификован; 6. Остало (обавезно 
описати) 

<DatumPredaje> 
 
 

Датум откривања новца 
за који постоји сумња да 
је фалсификован 

Датумско поље задатог формата   
Date 
DD.MM.YYYY 
ОБАВЕЗНО  



 

 
 

36 / 148 
 

 
<Mesto> 
 
 

Поштански број места 
откривања новца за који 
постоји сумња да је 
фалсификован 

Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 5 
ОБАВЕЗНО 

<MB> 
 
 

Матични број клијента 
банке (правно лице или 
физичко лице) односно 
саме банке  
Уколико се појави 
страно физичко лице 
уписати 1111111111111 

Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 13 
ОБАВЕЗНО 

<Naziv> 
 
 

Може бити  
1 = назив правног лица 
2 = име и презиме 
физичког лица 
3 = назив експозитуре 
банке 

Текст податак дужине 100 
ОБАВЕЗНО 

<Adresa> 
 
 

Адреса клијента банке 
(правно лице или 
физичко лице) односно 
експозитуре банке кад 
банка у своје име 
доставља  

Текст податак дужине 100 
ОБАВЕЗНО 

<Kontakt> 
 
 

Телефон,  меjл, мобилни 
телефон клијента банке 
(правно лице или 
физичко лице) односно 
саме банке  

Текст податак дужине 100 
ОБАВЕЗНО 

<FilijalaNB> 
 
 

Шифра филијале НБС  
где ће се предати 
новчанице 

Мора бити попуњено 
111 – Београд 
180 – Ниш 
210 – Нови Сад 
310 – Ужице 
340 –Крагујевац    
383 – Косовска Митровица 

<OvlascenoLice>  Матични број 
овлашћеног лица  

Мора бити попуњено. Нумерички 
података дужина 13 бројева. 

SlogAP 
<RedniBrojAP> 
 
 

Редни број ставке у 
овом захтеву 

Нумеричка вредност са 10 целих  
ОБАВЕЗНО 

<Valuta> 
 

 

Шифра валуте из 
шифарника валута 

Алфанумеричкa вредност, дужине 3 
ОБАВЕЗНО 
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Динамика достављања: према потреби 

<VrstaNovca> Новчанице или ковани 
новац 

Нумеричка вредност  
Обавезно попуњена  
1 – Новчанице 
2 – Ковани новац. 

<Apoen> 
 
 

Номинална вредност 
новчанице 

Нумеричка вредност са 5 целих  и 2 
децимала 
ОБАВЕЗНО 

<SerijskiBroj> 
 
 

Серијски број на 
новчаници 
Уколико не постоји 
серијски број убацити 0 

Алфанумеричкa вредност, дужине 20 
ОБАВЕЗНО 

<GodinaKovanja> Година ковања новца Мора бити попуњено у случају када 
је ковани новац , односно 
VrstaNovca=2 Ако немају податак 
попуњавају са нулом ако су 
новчанице односно VrstaNovca=1, не 
попуњава се . 
Формат YYYY. 

Напомена: по једном захтеву можете послати максимално 500 новчаница 
Захтев се подноси за сваког клијента, за случај проналажења или долажења у посед новца за 
који постоји сумња да је фалсификован, и то посебно за оптицајни новац и ваноптицајни. 
Контрола у једном XML-у се не могу помешати новчанице и ковани новац. 
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Пример података у XML формату КАДА БАНКА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ 
ИСПРАВНОСТИ СУМЊИВОГ НОВЦА – ПРАВНА ЛИЦА – 
TE191119_01_07654812.xml-НОВЧАНИЦЕ 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>19.11.2019</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>TE</Obrazac> 
<MaticniBroj>07654812</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<BrojZahteva>25 11</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>08.07.2010</DatumRealizacije> 
<PodatkeObradio>Verica Vecić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>011-320-1243 : Email : Verica.vecic@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogTE> 

<RedniBroj1>1</RedniBroj1> 
<Vrsta>1</Vrsta> 
<Opis>Kratak opis kako je do oštećenja novčanica</Opis> 
<DatumPredaje>04.07.2010</DatumPredaje> 
<Mesto>34000</Mesto> 
<MB>07654812</MB> 
<Naziv>Filijala Kragujevac</Naziv> 
<Adresa>Jovana Dučića 11</Adresa> 
<Kontakt>0113345145</Kontakt> 
<FilijalaNB>340</FilijalaNB> 
<OvlascenoLice>2308973720041</OvlascenoLice>   
<SlogAP> 

<RedniBrojAP>1</RedniBrojAP> 
<Valuta>USD</Valuta> 
<VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
<Apoen>10</Apoen> 
<SerijskiBroj>AD 0410822</SerijskiBroj> 
<GodinaKovanja></GodinaKovanja> 

                                 </SlogAP> 
</SlogTE> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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Пример података у XML формату КАДА БАНКА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ 
ИСПРАВНОСТИ СУМЊИВОГ НОВЦА – ПРАВНА ЛИЦА – 
TE191119_02_07654812.xml-КОВАНИ НОВАЦ 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>19.11.2019</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>TE</Obrazac> 
<MaticniBroj>07654812</MaticniBroj> 
<RedniBroj>2</RedniBroj> 
<BrojZahteva>25 11</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>08.07.2010</DatumRealizacije> 
<PodatkeObradio>Verica Vecić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>011-320-1243 : Email : Verica.vecic@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogTE> 

<RedniBroj1>1</RedniBroj1> 
<Vrsta>1</Vrsta> 
<Opis>Kratak opis kako je do oštećenja novčanica</Opis> 
<DatumPredaje>04.07.2010</DatumPredaje> 
<Mesto>34000</Mesto> 
<MB>07654812</MB> 
<Naziv>Filijala Kragujevac</Naziv> 
<Adresa>Jovana Dučića 11</Adresa> 
<Kontakt>0113345145</Kontakt> 
<FilijalaNB>340</FilijalaNB> 
<OvlascenoLice>2308973720041</OvlascenoLice>   
<SlogAP> 

<RedniBrojAP>1</RedniBrojAP> 
<Valuta>EUR</Valuta> 
<VrstaNovca>2</VrstaNovca> 
<Apoen>2</Apoen> 
<SerijskiBroj>0</SerijskiBroj> 
<GodinaKovanja>1999</GodinaKovanja> 

                                 </SlogAP> 
</SlogTE> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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Пример података у XML формату КАДА БАНКА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ 
ИСПРАВНОСТИ СУМЊИВОГ НОВЦА – ФИЗИЧКО ЛИЦЕ – 
TE191119_03_07654812.xml-НОВЧАНИЦЕ 

 

 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>19.11.2019</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>TE</Obrazac> 
<MaticniBroj>07654812</MaticniBroj> 
<RedniBroj>3</RedniBroj> 
<BrojZahteva>25 11</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>08.07.2010</DatumRealizacije> 
<PodatkeObradio>Verica Vecić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>011-320-1243: Email: Verica.vecic@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogTE> 

<RedniBroj1>1</RedniBroj1> 
<Vrsta>2</Vrsta> 
<Opis>Kratak opis kako je do oštećenja novčanica</Opis> 
<DatumPredaje>04.07.2010</DatumPredaje> 
<Mesto>34000</Mesto> 
<MB>0101978715055</MB> 
<Naziv>Zvonko Perić</Naziv> 
<Adresa>Jovana Dučića 11</Adresa> 
<Kontakt>0113345145</Kontakt> 
<FilijalaNB>340</FilijalaNB> 
<OvlascenoLice>2308973720041</OvlascenoLice>   
<SlogAP> 

<RedniBrojAP>1</RedniBrojAP> 
<Valuta>EUR</Valuta> 
<VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
<Apoen>100</Apoen> 
<SerijskiBroj>X1239875831</SerijskiBroj> 
<GodinaKovanja></GodinaKovanja> 

                                 </SlogAP> 
</SlogTE> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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Пример података у XML формату КАДА БАНКА ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПРОВЕРУ 
ИСПРАВНОСТИ СУМЊИВОГ НОВЦА – ФИЗИЧКО ЛИЦЕ – 
TE191119_04_07654812.xml-КОВАНИ НОВАЦ 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>19.11.2019</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>TE</Obrazac> 
<MaticniBroj>07654812</MaticniBroj> 
<RedniBroj>4</RedniBroj> 
<BrojZahteva>25 11</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>08.07.2010</DatumRealizacije> 
<PodatkeObradio>Verica Vecić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>011-320-1243: Email: Verica.vecic@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogTE> 

<RedniBroj1>1</RedniBroj1> 
<Vrsta>2</Vrsta> 
<Opis>Kratak opis kako je do oštećenja novčanica</Opis> 
<DatumPredaje>04.07.2010</DatumPredaje> 
<Mesto>34000</Mesto> 
<MB>0101978715055</MB> 
<Naziv>Zvonko Perić</Naziv> 
<Adresa>Jovana Dučića 11</Adresa> 
<Kontakt>0113345145</Kontakt> 
<FilijalaNB>340</FilijalaNB> 
<OvlascenoLice>2308973720041</OvlascenoLice>   
<SlogAP> 

<RedniBrojAP>1</RedniBrojAP> 
<Valuta>EUR</Valuta> 
<VrstaNovca>2</VrstaNovca> 
<Apoen>2</Apoen> 
<SerijskiBroj>0</SerijskiBroj> 
<GodinaKovanja>1999</GodinaKovanja> 

                                 </SlogAP> 
</SlogTE> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 

 
 
 
 



 

 
 

42 / 148 
 

3.11. GU – Захтев банака за уплату готовине 
 

ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
<SlogGU>  
<Kategorija> 
 
 

Новац у оптицају или 
новац ван оптицаја  
Посебно се доставља за 
оптицајни а посебно за 
ван оптицајни новац 

 Number 
1N 

Целобројна 
нумеричка вредност 
максималне дужине 1 
и то 1 – новац у 
оптицају 2 – новац 
ван оптицаја 
ОБАВЕЗНО 

<StavkaGU>  
<RBStavke> Редни број ставке Number 

4N 
Целобројна 
нумеричка вредност 
максималне дужине 4 
ОБАВЕЗНО 

<FilijalaNB> 
 
 

Шифра филијале НБС  
где ће се предати 
новчанице 

Number 
3N 

Мора бити попуњено 
111 – Београд 
180 – Ниш 
210 – Нови Сад 
310 – Ужице 
340 –Крагујевац    383 – 
Косовска Митровица 

<FilijalaBanke> 
 
 

Назив филијале 
пословне банке  
 

Text 
200C 

Текст податак 
дужине 200 
ОБАВЕЗНО 

<VrstaNovca> 
 
 

Новчанице или ковани 
новац 

 Number 
1N 

Целобројна 
нумеричка вредност 
максималне дужине 1 
и то 1 – новчанице  
2 – ковани новац 
 ОБАВЕЗНО 

<VremeUplate> 
 
 

Време кад ће банка 
доставити новац 

Text 
8C 

Формат је HH:MM 
(на пример: 10:00)   
ОБАВЕЗНО  

<OvlascenoLice>  Матични број 
овлашћеног лица  

Number 
13N 

Мора бити 
попуњено. Дужина 
13 бројева.  

<UkupanIznos> 
 
 

Укупан износ захтева Number 
17,2N 

Нумеричка вредност 
са 15 целих  и 2 
децимала 
ОБАВЕЗНО 

<SlogAM> 
<BrojVezice> 
 
 

Број везице/сигуросне 
кесе 

 Number 
13N 

Нумеричка вредност 
са 13 целих  
ОБАВЕЗНО 

<IznosAmaneta> Укупан износ по Number Нумеричка вредност 
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ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
 

  
аманету 17,2N са 15 целих  и 2 

децимала 
ОБАВЕЗНО 

<StavkaAM> 
<Apoen> 
 
Контрола: 
1.мора бити попуњено 

Номинална вредност 
новчанице 

 Number 
7,2N 

Нумеричка вредност 
са 5 целих  и 2 
децимала 
ОБАВЕЗНО 

<Iznos> 
 
Контрола: 
1. мора бити попуњено 

Износ по апоену  Number 
17,2N 

Нумеричка вредност 
са 15 целих  и 2 
децимала 
ОБАВЕЗНО 

Напомена:  
 1. може се поднети захтев за уплату у више филијала НБС 
 2. може се поднети захтев за уплату за више филијала исте банке 
 3. захтев за уплату се може поднети за више врста новца али за једну категорију 

 
  Уколико је ова порука прихваћема може се радити само измена следећих тагова 

<OvlascenoLice> и <BrojVezice>  преко поруке UI која је дата под 3.11. 
 

Динамика достављања: према потреби 
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3.10.1. ПРИМЕР  XML поруке – GU2770611_01_07737068.xml 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>27.06.2011</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>GU</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<BrojZahteva>037100-87</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>28.06.2011</DatumRealizacije> 
<PodatkeObradio>Stanko Cvijan</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3339104</Kontakt> 
<SlogGU> 

<Kategorija>1</Kategorija> 
<StavkaGU> 

<RBStavke>1</RBStavke > 
<FilijalaNB>180</FilijalaNB> 
<FilijalaBanke>FILIJALA NIŠ</FilijalaBanke> 
<VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
<VremeUplate>10:00</VremeUplate> 
<OvlascenoLice>1412953730022</OvlascenoLice> 
<UkupanIznos>50000000.00</UkupanIznos> 
<SlogAM> 

<BrojVezice>2054567890127</BrojVezice> 
<IznosAmaneta>40000000.00</IznosAmaneta> 
<StavkaAM> 

<Apoen>1000.00</Apoen> 
<Iznos>15000000.00</Iznos> 

</StavkaAM> 
<StavkaAM> 

<Apoen>5000.00</Apoen> 
<Iznos>25000000.00</Iznos> 

</StavkaAM> 
</SlogAM> 

<SlogAM> 
<BrojVezice>2054567890125</BrojVezice> 
<IznosAmaneta>10000000.00</IznosAmaneta> 
<StavkaAM> 

<Apoen>500.00</Apoen> 
<Iznos>10000000.00</Iznos> 

</StavkaAM> 
</SlogAM> 

</StavkaGU> 
<StavkaGU> 

<RBStavke>2</RBStavke > 
<FilijalaNB>180</FilijalaNB> 
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<FilijalaBanke>FILIJALA LESKOVAC</FilijalaBanke> 
<VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
<VremeUplate>11:00</VremeUplate> 
<OvlascenoLice>1412953730022</OvlascenoLice> 
<UkupanIznos>140200000.00</UkupanIznos> 
<SlogAM> 

<BrojVezice>2054567890123</BrojVezice> 
<IznosAmaneta>120000000.00</IznosAmaneta> 
<StavkaAM> 

<Apoen>1000.00</Apoen> 
<Iznos>20000000.00</Iznos> 

</StavkaAM> 
<StavkaAM> 

<Apoen>5000.00</Apoen> 
<Iznos>100000000.00</Iznos> 

</StavkaAM> 
</SlogAM> 

<SlogAM> 
<BrojVezice>2054567890121</BrojVezice> 
<IznosAmaneta>20000000.00</IznosAmaneta> 
<StavkaAM> 

<Apoen>1000.00</Apoen> 
<Iznos>20000000.00</Iznos> 

</StavkaAM> 
</SlogAM> 
<SlogAM> 

<BrojVezice>2054567890119</BrojVezice> 
<IznosAmaneta>200000.00</IznosAmaneta> 
<StavkaAM> 

<Apoen>10.00</Apoen> 
<Iznos>200000.00</Iznos> 

</StavkaAM> 
</SlogAM> 

</StavkaGU> 
<StavkaGU> 

<RBStavke>3</RBStavke > 
<FilijalaNB>111</FilijalaNB> 
<FilijalaBanke>FILIJALA VOŽDOVAC</FilijalaBanke> 
<VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
<VremeUplate>13:00</VremeUplate> 
<OvlascenoLice>1412953730033</OvlascenoLice> 
<UkupanIznos>140400000.00</UkupanIznos> 
<SlogAM> 

<BrojVezice>2054567890117</BrojVezice> 
<IznosAmaneta>120000000.00</IznosAmaneta> 
<StavkaAM> 

<Apoen>1000.00</Apoen> 
<Iznos>20000000.00</Iznos> 
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</StavkaAM> 
<StavkaAM> 

<Apoen>5000.00</Apoen> 
<Iznos>100000000.00</Iznos> 

</StavkaAM> 
</SlogAM> 
<SlogAM> 

<BrojVezice>2054567890115</BrojVezice> 
<IznosAmaneta>20000000.00</IznosAmaneta> 
<StavkaAM> 

<Apoen>1000.00</Apoen> 
<Iznos>20000000.00</Iznos> 

</StavkaAM> 
</SlogAM> 
<SlogAM> 

<BrojVezice>2054567890113</BrojVezice> 
<IznosAmaneta>400000.00</IznosAmaneta> 
<StavkaAM> 

<Apoen>200.00</Apoen> 
<Iznos>400000.00</Iznos> 

</StavkaAM> 
</SlogAM> 

</StavkaGU> 
<StavkaGU> 

<RBStavke>4</RBStavke > 
<FilijalaNB>111</FilijalaNB> 
<FilijalaBanke>FILIJALA VOŽDOVAC</FilijalaBanke> 
<VrstaNovca>2</VrstaNovca> 
<VremeUplate>13:00</VremeUplate> 
<OvlascenoLice>1412953730033</OvlascenoLice> 
<UkupanIznos>31000.00</UkupanIznos> 
<SlogAM> 

<BrojVezice>2054567890111</BrojVezice> 
<IznosAmaneta>5000.00</IznosAmaneta> 
<StavkaAM> 

<Apoen>10.00</Apoen> 
<Iznos>5000.00</Iznos> 

</StavkaAM> 
</SlogAM> 
<SlogAM> 

<BrojVezice>2054567890109</BrojVezice> 
<IznosAmaneta>1000.00</IznosAmaneta> 
<StavkaAM> 

<Apoen>1.00</Apoen> 
<Iznos>1000.00</Iznos> 

</StavkaAM> 
</SlogAM> 
<SlogAM> 
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<BrojVezice>2054567890107</BrojVezice> 
<IznosAmaneta>25000.00</IznosAmaneta> 
<StavkaAM> 

<Apoen>50.00</Apoen> 
<Iznos>25000.00</Iznos> 

</StavkaAM> 
</SlogAM> 

</StavkaGU> 
</SlogGU> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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3.12. UI – Захтев банака за измену податка код XML порука AC, GO, GU, 
ES, ME, TE, TO и TS 
 

ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 

<Dokumnet> 

<DatumPodnosenja> Датум подношења 
захтева за измену 

Date 
DD.MM.YYYY 

Датум у 
дефинисаном облику 
DD.MM.YYYY и 
исти као у називу 
file, ОБАВЕЗНО 

<Obrazac> Шифра обрасца Text 
2 

Шифра податка иста 
као у називу file, 
дужине 2 , 
ОБАВЕЗНО 

<MaticniBroj> Матични број 
банке 

Number 
8 

Исти као у називу 
file, дужине 8 , 
ОБАВЕЗНО 

<RedniBroj> Редни број слања Number 
3 

Исти као у називу 
file, дужине 3,  
ОБАВЕЗНО 

<IzmenaObrasca> Шифра обрасца 
којем се мења 
овлашћено лице 

Text 
2 

Шифра податка иста 
као у називу file, 
дужине 2 , 
ОБАВЕЗНО 

<BrojZahteva> Број захтева који 
се мења 

Text 
20 

Текст податак 
дужине  до 20 

ОБАВЕЗНО 

<DatumZahteva> Датум под којим 
је поднет захтев 
који се мења 

Date 

DD.MM.YYYY 

Датум у 
дефинисаном облику 
DD.MM.YYYY 
ОБАВЕЗНО 

<PodatkeObradio> Име и презиме 
одговорног лица 

Text 

100 

Име и презиме 
одговорног лица, 
дужине 100 

<Kontakt> Телефон, факс 
,маил итд 
одоговорног лица 

Text 

100 

Телефон, факс ,маил 
итд одоговорног 
лица, дужине 100 
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<SlogUI> 

<RBStavke> <RBStavke>  из 
обрасца GU, 
<RedniBrojZ>   из 
образаца GO и 
ME,  
<RedniBroj1>  из 
обрасца ES 
SlogES1 
<RedniBroj2>  из 
обрасца ES 
SlogES2, 
<RedniBroj1>  из 
образаца TS, TO и 
TE, а за образац 
AC је фиксно 1, 
који се мењају 

Number 
4N 

Целобројна 
нумеричка вредност 
максималне дужине 
4 
ОБАВЕЗНО 

<SOvlascenoLice>  Матични број 
овлашћеног лица 
које се мења 

Number 
13N 

Дужина 13 бројева.  

<NOvlascenoLice>  Матични број 
новог овлашћеног 
лица 

Number 
13N 

Дужина 13 бројева.  

<Prisustvo> Измена присуства 
овлашћених лица 
приликом обраде 
ЕСН, само за 
образац ES, (1 – 
Да, 2 - Не)  

Number 
1N 

Дужина 1 број.  

У случају да нема 
измена, доставити 
празан слог. 

<StavkaOL> Измена списка овлашћених лица која присуствују обради 
ЕСН, само за образац ES. Слог формирати само уколико 
је <Prisustvo> = 1, у супротном се не доставља. 

<MaticniBroj>  Матични број 
овлашћеног лица  

Number 
13N 

Дужина 13 бројева.  

<ImePrezime>  Име и презиме 
овлашћеног лица 

Text 
100 

Текст податак 
дужине  до 100 

<BrojDokumenta>  Број личне карте 
овлашћеног лица 

Text 
100 

Текст податак 
дужине  до 100 

<StavkaUI> 
<SBrojVezice> 
 
 

Број везице/број 
сигурносне кесе 
односи се само на 
XML поруке GU и  

 Number 
13N 

Нумеричка вредност 
са 13 целих  
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ES, код осталих 
порука мора бити 
NULL 

<NBrojVezice> 
 
 

Број везице/број 
сигурносне кесе 
односи се само на 
XML поруку GU и 
ES, код осталих 
порука мора бити 
NULL 

 Number 
13N 

Нумеричка вредност 
са 13 целих  
 

 
Динамика достављања: према потреби 
 
Напомена: 
Измена списка овлашћених лица врши се поновним достављањем ажурних података о 
свим лицима која ће присуствовати обради ЕСН. Сви претходни подаци послати кроз 
образац ES, или претходно слање UI биће обрисани. Уколико је банка раније захтевала 
присуство, па се од њега овом изменом одустаје, потребно је доставити <Prisustvo> = 2, без 
формирања слога <StavkaOL>, што ће за последицу имати брисање претходно послатих 
података.   
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ПРИМЕР  XML поруке – UI0870711_01_07737068.xml 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>08.07.2011</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>UI</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<IzmenaObrasca>GU</IzmenaObrasca> 
<BrojZahteva>037100-87</BrojZahteva> 
<DatumZahteva>08.07.2011</DatumZahteva> 
<PodatkeObradio>Stanko Cvijan</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3339104</Kontakt> 
<SlogUI> 

<RBStavke>1</RBStavke> 
<SOvlascenoLice>1412953730022</SOvlascenoLice> 
<NOvlascenoLice>1712953730022</NOvlascenoLice> 
<StavkaUI> 

<SBrojVezice>2054567890127</SBrojVezice> 
<NBrojVezice>2054578911235</NBrojVezice> 

</StavkaUI> 
<StavkaUI> 

<SBrojVezice>2054567890125</SBrojVezice> 
<NBrojVezice>2053273271237</NBrojVezice> 

</StavkaUI> 
</SlogUI> 
<SlogUI> 

<RBStavke>2</RBStavke> 
<SOvlascenoLice /> 
<NOvlascenoLice /> 
<StavkaUI> 

<SBrojVezice>2054567890123</SBrojVezice> 
<NBrojVezice>2057594327133</NBrojVezice> 

</StavkaUI> 
</SlogUI> 
<SlogUI> 

<RBStavke>3</RBStavke> 
<SOvlascenoLice>1412953730033</SOvlascenoLice> 
<NOvlascenoLice>1405955730055</NOvlascenoLice> 
<StavkaUI> 

<SBrojVezice /> 
<NBrojVezice /> 

</StavkaUI> 
</SlogUI> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>08.07.2011</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>UI</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<IzmenaObrasca>ES</IzmenaObrasca> 
<BrojZahteva>037100-87</BrojZahteva> 
<DatumZahteva>08.07.2011</DatumZahteva> 
<PodatkeObradio>Stanko Cvijan</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3339104</Kontakt> 
<SlogUI> 

<RBStavke>1</RBStavke> 
<SOvlascenoLice>1412953730022</SOvlascenoLice> 
<NOvlascenoLice>1712953730022</NOvlascenoLice> 
<Prisustvo /> <!--ne menja se ništa u spisku ovlašćenih lica --> 
<StavkaUI> 

<SBrojVezice>2054567890127</SBrojVezice> 
<NBrojVezice>2054578911235</NBrojVezice> 

</StavkaUI> 
</SlogUI> 
<SlogUI> 

<RBStavke>2</RBStavke> 
<SOvlascenoLice /> 
<NOvlascenoLice /> 
<Prisustvo>1</Prisustvo> <!--novi spisak ovlašćenih lica --> 
<StavkaOL> 
 <MaticniBroj>1906975321456</MaticniBroj> 
     <ImePrezime>Marko Markovic</ImePrezime> 
     <BrojDokumenta>987654321</BrojDokumenta> 
</StavkaOL> 
<StavkaOL> 

<MaticniBroj>0509980987654</MaticniBroj> 
     <ImePrezime>Jovan Jovanovic</ImePrezime> 
     <BrojDokumenta>123456</BrojDokumenta> 
</StavkaOL> 
<StavkaUI> 

<SBrojVezice /> 
<NBrojVezice /> 

</StavkaUI> 
</SlogUI> 
<SlogUI> 

<RBStavke>3</RBStavke> 
<SOvlascenoLice></SOvlascenoLice> 
<NOvlascenoLice></NOvlascenoLice> 
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<Prisustvo>2</Prisustvo> <!-- briše se prethodno dostavljeni spisak 
ovlašćenih lica --> 
<StavkaUI> 

<SBrojVezice /> 
<NBrojVezice /> 

</StavkaUI> 
</SlogUI> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
 
 
ПРИМЕР  XML поруке – UI0870711_02_07737068.xml  
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>08.07.2011</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>UI</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>2</RedniBroj> 
<IzmenaObrasca>GO</IzmenaObrasca> 
<BrojZahteva>037100-87</BrojZahteva> 
<DatumZahteva>08.07.2011</DatumZahteva> 
<PodatkeObradio>Stanko Cvijan</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3339104</Kontakt> 
<SlogUI> 

<RBStavke>1</RBStavke> 
<SOvlascenoLice>1412953730022</SOvlascenoLice> 
<NOvlascenoLice>1712953730022</NOvlascenoLice> 
<StavkaUI> 

<SBrojVezice></SBrojVezice> 
<NBrojVezice></NBrojVezice> 

</StavkaUI> 
</SlogUI> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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3.13. MC – Извештај о стању и комисионој продаји јединствених 
меничних бланкета 

ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
<SlogMC>  
<ProdajnaCena> 
 
 

Продајна вредност 
менице 

 Number 
17,2N 

Нумеричка вредност са 
15 целих  и 2 децимала 
ОБАВЕЗНО 

<PrethodnoStanje> 
 
 

Почето или претходно 
стање (у комадима) 

Number 
16N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 16, не може 
бити мање од 0 
ОБАВЕЗНО 

<Primljeno> 
 
 

Број примљених 
меничних бланкета у 
току обрачунског 
периода 

Number 
16N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 16, може бити 0 
ОБАВЕЗНО 

<Vraceno> 
 
 

Број враћених меничних 
бланкета у току 
обрачунског периода 

Number 
16N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 16, може бити 0 
ОБАВЕЗНО 

<Izgubljeno> 
 
 

Број изгубљених 
меничних бланкета 
 

Number 
16N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 16, може бити 0 
ОБАВЕЗНО 

<Osteceno> 
 
 

Број оштећених 
меничних бланкета 

Number 
16N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 16, може бити 0 
ОБАВЕЗНО 

<Prodato> 
 
 

Број продатих меничних 
бланкета 

Number 
16N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 16, може бити 0 
ОБАВЕЗНО 

<NovoStanje> 
 

Ново стање меничних 
бланкета (у комаду) 

 Number 
16N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 5, не може бити 
мање од 0 
ОБАВЕЗНО 

Додатне контроле: 
 1. <DatumPodnosenja> може бити 15. или последњи дан у месецу. 
 1. <Prodato> не може бити веће од <Vraceno> + <PrethodnoStanje> + <Primljeno> 

Обрачунски период: 
 од 1 - 15 у текућем месецу 
 од 16 - последњи дан у текућем месецу 

 
Динамика достављања: наредни радни дан по истеку обрачунског периода 
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ПРИМЕР  XML поруке – MC150811_01_07737068.xml 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>15.08.2011</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>MC</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<PodatkeObradio>Stanko Cvijan</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3339104</Kontakt> 
<SlogMC> 

<ProdajnaCena>50</ProdajnaCena> 
<PrethodnoStanje>0</PrethodnoStanje> 
<Primljeno>1000</Primljeno> 
<Vraceno>0</Vraceno> 
<Izgubljeno>10</Izgubljeno> 
<Osteceno>3</Osteceno> 
<Prodato>400</Prodato> 
<NovoStanje>587</NovoStanje> 

</SlogMC> 
</Dokument> 

</ZaSlanje> 
 
Одговор НБС на прихваћену XML поруку 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>MC</Obrazac> 
<Poruka>MC151011_01_07737068.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>24.10.2011 09:38:50</DatumPrijema> 
<DatumObrade>24.10.2011 09:44:24</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>15.10.2011</DatumPodnosenja> 
<Poruka>Neispravan izvestaj - ne postoji menica sa nominalnom vrednoscu 

100</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs esn.trezor@nbs.rs 

</Kontakt> 
</Izvestaj> 

</ZaIzvestaj> 
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3.14. SZ – Захтев банака за сторнирање захтева 
 

ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 

<Dokumnet> 

<DatumPodnosenja> Датум подношења захтева 
који се сторнира 

Date 
DD.MM.YYYY 

Датум у дефинисаном облику 
DD.MM.YYYY и исти као у 
називу file, ОБАВЕЗНО 

<Obrazac> Шифра обрасца Text 

2 

Шифра податка иста као у 
називу file, дужине 2 , 
ОБАВЕЗНО 

<MaticniBroj> Матични број банке Number 

8 

Исти као у називу file, дужине 
8 , ОБАВЕЗНО 

<RedniBroj> Редни број слања Number 

3 

Исти као у називу file, дужине 
3,  ОБАВЕЗНО 

<StornoObrasca> Шифра обрасца који се 
сторнира – могу се 
сторнирати само обрасци 
AC, ES, GU, TO, TS и TE 

Text 

2 

Текст податак дужине  2 

ОБАВЕЗНО 

<BrojZahteva> Број захтева који се 
сторнира 

Text 

20 

Текст податак дужине  до 20 

ОБАВЕЗНО 

<VrstaPosla> Важи само за електронску 
поруку ES ( вредност од 1 
до 6 ) 

Number 

2 

Нумеричка вредност дужине 2 

ОБАВЕЗНО само за образац 
ES 

<Prisustvo> Важи само за електронску 
поруку ES и претставља 
присуство при обради ESN 
(1 – да, 2 – не) 

Number 

2 

Нумеричка вредност дужине 2 

ОБАВЕЗНО само за образац 
ES 

<PodatkeObradio> Име и презиме одговорног 
лица 

Text 

100 

Име и презиме одговорног 
лица, дужине 100 

<Kontakt> Телефон, факс ,маил итд 
одоговорног лица 

Text 

100 

Телефон, факс ,маил итд 
одоговорног лица, дужине 100 

<SlogSZ> Могу се сторнирати само електронске поруке AC, ES, GU, TO, TS и TE 
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Пример података у XML формату 
 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>15.07.2010</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>SZ</Obrazac> 
<MaticniBroj>07051093</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<BrojZahteva>133</BrojZahteva> 
<StornoObrasca>ES</StornoObrasca> 
<VrstaPosla>4</VrstaPosla> 
<Prisustvo>2</Prisustvo> 
<PodatkeObradio>miletić ljiljana</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3816-474</Kontakt> 
<SlogSZ /> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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3.15. PU – Обавештење банке о потписаном уговору са агентом  
 

ТАГ НАЗИВ Контрола 
<SlogPU> 

<MBAgenta>  Матични број агента Мора бити попуњено. 
Максимална вредност 8.  

<BrojUgovora>  Број уговора  Мора бити попуњено. 
Максималне дужине 50 

<DatumUgovora>  Датум кад је склопљен уговор  Мора бити попуњено датумског 
формата (dd.mm.yyyy) 

<BrojAneksa>  Број анекса  Максималне дужине 50 
може бити NULL 

<DatumAneksa>  Датум кад је склопљен анекс Датумског формата 
(dd.mm.yyyy) може бити NULL 

<SlogOJ> 
<OrgJednica> ОЈ агента у којој се поверени 

послови обављају (назив ОЈ и 
адреса) 

Мора бити попуњено 
Максималне дужине 200. 

<SlogVP>  
<Aktivnost> Активност посла Мора бити попуњено. 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне дужине 1 
1 – активан посао 
2 – посао више није активан за 
ОЈ 

<VrstaPosla> Врста посла  Мора бити попуњено. 
Целобројна нумеричка 
вредност максималне дужине 1 
1 – Обрада, паковање и смештај 
и одлагање готовог новца 
2 – Чување готовог новца  
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Пример података у XML формату. 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ZaSlanje> 
<Dokument> 

<DatumPodnosenja>23.05.2012</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>PU</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<BrojOIZ>1</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>PetarPeric</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3333333</Kontakt> 
<SlogPU> 

<MBAgenta>08074313</MBAgenta> 
<BrojUgovora>12475</BrojUgovora> 
<DatumUgovora>21.05.2012</DatumUgovora> 
<BrojAneksa></BrojAneksa> 
<DatumAneksa></DatumAneksa> 
<SlogOJ> 

<OrgJednica>Filijala Novi Sad, Svetog Save 15</OrgJednica> 
<SlogVP> 

<Aktivnost>1</Aktivnost> 
<VrstaPosla>1</VrstaPosla> 

</SlogVP> 
<SlogVP> 

<Aktivnost>1</Aktivnost> 
<VrstaPosla>2</VrstaPosla> 

</SlogVP> 
</SlogOJ> 
<SlogOJ> 

<OrgJednica>Filijala Ćuprija, Kralja Petra 1</OrgJednica> 
<SlogVP> 

<Aktivnost>1</Aktivnost> 
<VrstaPosla>1</VrstaPosla> 

</SlogVP> 
</SlogOJ> 
<SlogOJ> 

<OrgJednica>Filijala Zrenjanin, Prvoj maja 11</OrgJednica> 
<SlogVP> 

<Aktivnost>1</Aktivnost> 
<VrstaPosla>1</VrstaPosla> 

</SlogVP> 
<SlogVP> 

<Aktivnost>1</Aktivnost> 
<VrstaPosla>2</VrstaPosla> 

</SlogVP> 
</SlogOJ> 

</SlogPU> 
</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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Пример података у XML формату (анекс уговора). 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>03.08.2012</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>PU</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<BrojOIZ>1</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>PetarPeric</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3333333</Kontakt> 
<SlogPU> 

<MBAgenta>08074313</MBAgenta> 
<BrojUgovora>12475</BrojUgovora> 
<DatumUgovora>21.05.2012</DatumUgovora> 
<BrojAneksa>1</BrojAneksa> 
<DatumAneksa>21.07.2012</DatumAneksa> 
<SlogOJ> 

<OrgJednica>Filijala Beograd, Nikole Pašića 21</OrgJednica> 
<SlogVP> 

<Aktivnost>1</Aktivnost> 
<VrstaPosla>1</VrstaPosla> 

</SlogVP> 
<SlogVP> 

<Aktivnost>1</Aktivnost> 
<VrstaPosla>2</VrstaPosla> 

</SlogVP> 
</SlogOJ> 
<SlogOJ> 

<OrgJednica> Filijala Zrenjanin, Prvoj maja 11</OrgJednica> 
<SlogVP> 

<Aktivnost>2</Aktivnost> 
<VrstaPosla>1</VrstaPosla> 

</SlogVP> 
<SlogVP> 

<Aktivnost>2</Aktivnost> 
<VrstaPosla>2</VrstaPosla> 

</SlogVP> 
</SlogOJ> 
<SlogOJ> 

<OrgJednica>Filijala Ćuprija, Kralja Petra 1</OrgJednica> 
<SlogVP> 

<Aktivnost>2</Aktivnost> 
<VrstaPosla>1</VrstaPosla> 

</SlogVP> 
</SlogOJ> 

</SlogPU> 
</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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3.16.  RU – Обавештење банке о раскинутом уговору са агентом  
 

ТАГ НАЗИВ Контрола 
<SlogRU> 

<MBAgenta>  Матични број агента Мора бити попуњено. 
Максимална вредност 8.  

<BrojUgovora>  Број уговора  Мора бити попуњено. 
Максималне дужине 50 

<DatumUgovora>  Датум кад је склопљен уговор  Мора бити попуњено 
датумског формата 
(dd.mm.yyyy) 

<DatumRaskidaU>  Датум кад је раскинут уговор Мора бити попуњено 
Датумског формата 
(dd.mm.yyyy)  

 
 
Пример података у XML формату. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>06.08.2012</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>RU</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<BrojOIZ>3</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Stanko Cvijan</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3339104</Kontakt> 
<SlogRU> 

<MBAgenta>08074313</MBAgenta> 
<BrojUgovora>12475</BrojUgovora> 
<DatumUgovora>21.05.2012</DatumUgovora> 
<DatumRaskidaU>03.08.2012</DatumRaskidaU> 

</SlogRU> 
<SlogRU> 

<MBAgenta>07759231</MBAgenta> 
<BrojUgovora>1245</BrojUgovora> 
<DatumUgovora>21.07.2011</DatumUgovora> 
<DatumRaskidaU>03.08.2012</DatumRaskidaU> 

</SlogRU> 
</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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3.17. OB – Захтев банке за обуку запослених 
 

ТАГ НАЗИВ Контрола 
<SlogOB> 
<ImePrezime>  Име и презиме запосленог Мора бити попуњено. 

Максимална вредност 100  
<JMBG>  Матични број запосленог  Мора бити попуњено. 

Максималне дужине 13 
<MestoObukeNBS>  Филијала НБС  Максималне дужине 3 

100 – Београд, седиште НБС 
180 - Ниш 
210 – Нови Сад 
310 – Ужице 
340 – Крагујевац 
Може бити NULL 

<MestoObukeBanka>  Филијала банке  Максималне дужине 200 
може бити NULL 

<Valuta> 
 
 

Валута у којој се врши обука,из 
шифарника важећих валута , 
може бити само RSD и EUR 

Мора бити попуњено. 
Максималне дужине  3 

Напомна: Ако је валута EUR онда  <MestoObukeNBS>  може бити само 100 – Београд, 
седиште НБС 
 
Пример података у XML формату. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>08.01.2018</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>OB</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>2</RedniBroj> 
<BrojOIZ>037100-87</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Stanko Cvijan</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3339104</Kontakt> 
<SlogOB>  

<ImePrezime>Petar Petrovic</ImePrezime> 
<JMBG>18059607151895</JMBG> 
<MestoObukeNBS>100</MestoObukeNBS> 
<MestoObukeBanka></MestoObukeBanka> 
<Valuta>RSD</Valuta> 

</SlogOB> 
<SlogOB> 

<ImePrezime>Milica Milovanovic</ImePrezime> 
<JMBG>1208994710048</JMBG> 
<MestoObukeNBS></MestoObukeNBS> 
<MestoObukeBanka>Kruševac, Cara Dušana 11</MestoObukeBanka> 
<Valuta>RSD</Valuta> 

</SlogOB> 
<SlogOB>  

<ImePrezime>Lazar Lazarevic</ImePrezime> 
<JMBG>1205958710245</JMBG> 
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<MestoObukeNBS>100</MestoObukeNBS> 
<MestoObukeBanka></MestoObukeBanka> 
<Valuta>EUR</Valuta> 

</SlogOB> 
</Dokument> 

</ZaSlanje> 
 
Одговор НБС налази се на страницама 101-103 
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3.18. PR – Пријава банке за обуку запослених  
 

ТАГ НАЗИВ Контрола 
<SlogPR> 
<BrojObuke>  Број обуке  Мора бити попуњено. 

Максимална вредност 10  
<SlogPR1> 
<BrojZahteva>  Број захтева   Мора бити попуњено. 

Максималне дужине 20 
<DatumZahteva>  Датум захтева  Мора бити попуњено 

датумског формата 
(dd.mm.yyyy) 

<SlogJMBG> 
<JMBG>  Матични број запосленог  Мора бити попуњено. 

Максималне дужине 13 
Банка може прихватити понуђен термин обуке  и потврдити то својом поруком 
Народној банци Србије најкасније до 12:00  часова у радном дану који  предходи дану 
извођења обуке. 
 
 
Пример података у XML формату 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>01.11.2012</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>PR</Obrazac> 
<MaticniBroj>07759231</MaticniBroj> 
<RedniBroj>4</RedniBroj> 
<BrojOIZ>P001-12</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Stanko Cvijan</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3339104</Kontakt> 
<SlogPR> 

<BrojObuke>101</BrojObuke> 
<SlogPR1> 

<BrojZahteva>005</BrojZahteva> 
<DatumZahteva>31.10.2012</DatumZahteva> 
<SlogJMBG> 

<JMBG>1502972105020</JMBG> 
</SlogJMBG> 
<SlogJMBG> 

<JMBG>2704989290092</JMBG> 
</SlogJMBG> 

</SlogPR1> 
<SlogPR1> 

<BrojZahteva>006</BrojZahteva> 
<DatumZahteva>31.10.2012</DatumZahteva> 
<SlogJMBG> 

<JMBG>1006983715131</JMBG> 
</SlogJMBG> 
<SlogJMBG> 

<JMBG>3003977715099</JMBG> 
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</SlogJMBG> 
</SlogPR1> 

</SlogPR> 
<SlogPR> 

<BrojObuke>102</BrojObuke> 
<SlogPR1> 

<BrojZahteva>005</BrojZahteva> 
<DatumZahteva>31.10.2012</DatumZahteva> 
<SlogJMBG> 

<JMBG>1205977715161</JMBG> 
</SlogJMBG> 
<SlogJMBG> 

<JMBG>1712979865078</JMBG> 
</SlogJMBG> 
<SlogJMBG> 

<JMBG>0301979765027</JMBG> 
</SlogJMBG> 

</SlogPR1> 
<SlogPR1> 

<BrojZahteva>006</BrojZahteva> 
<DatumZahteva>31.10.2012</DatumZahteva> 
<SlogJMBG> 

<JMBG>1807970335061</JMBG> 
</SlogJMBG> 
<SlogJMBG> 

<JMBG>1511985715182</JMBG> 
</SlogJMBG> 

</SlogPR1> 
</SlogPR> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
 
Одговор НБС налази се на страницама 86-89 
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3.19. IO – Исправка пријаве банке за обуку запослених  
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3.19.1. Заглавље захтева банке за измену пријаве за обуку запослених 
 

ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
<Dokumnet> 

<DatumPodnosenja> Датум подношења 
захтева 

Date Датум у дефинисаном 
облику DD.MM.YYYY и 
представља датум 
подношења захтева и мањи 
је или исти са текућим 
датумом и исти као у 
називу file, ОБАВЕЗНО 

<Obrazac> Шифра обрасца Text 
2 

Шифра податка иста као у 
називу file, дужине 2 , 
ОБАВЕЗНО 

<MaticniBroj> Матични број НБС Number 
8 

Исти као у називу file, 
дужине 8 , ОБАВЕЗНО 

<RedniBroj> Редни број слања Number 
3 

Исти као у називу file, 
дужине 3,  ОБАВЕЗНО 

<IzmenaObrasca> Шифра обрасца које 
се мења ; 

Пријава –PR 

Захтев- OB 

Text 
2 

Шифра податка иста као 
у називу file, дужине 2 , 
ОБАВЕЗНО 

<BrojPrijave> Број пријаве  или 
захтева  која се мења 

Text 
20 

Текст податак дужине  
до 20 
ОБАВЕЗНО 

<DatumPrijave> Име и презиме 
одговорног лица 

Text 
100 

Датум у дефинисаном 
облику DD.MM.YYYY 
ОБАВЕЗНО 

<PodatkeObradio> Име и презиме 
одговорног лица 

Text 
100 

Име и презиме одговорног 
лица, дужине 100 

<Kontakt> Телефон, факс, маил 
итд одоговорног лица 

Text 
100 

Телефон, факс, маил итд 
одоговорног лица, дужине 
100 

Промене ступају на снагу 15.05.2018 
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3.19.2. Захтев банке за измену податка код XML порукe PR 
 
 

ТАГ НАЗИВ Контрола 
<SlogIO> menja se pr 
<BrojObuke>  Број обуке  Мора бити попуњено ако се 

мења пријава PR . 
Максимална вредност 10  

<SlogIO1> 
<Status>  1=нови полазник обуке само 

за случај пријаве  PR 
2=полазник се брише из 
пријаве  PR 

Мора бити попуњено. 
Максималне дужине 1 

<BrojZahteva>  Број захтева  под којим је 
пријављен запослен за обуку 

Мора бити попуњено. 
Максималне дужине 20 

<DatumZahteva>  Датум захтева под којим је 
пријављен запослен за обуку 

Мора бити попуњено 
датумског формата 
(dd.mm.yyyy) 

<SlogJMBG> 
<JMBG>  Матични број запосленог  Мора бити попуњено. 

Максималне дужине 13 
<SlogIOB>menja se ob ТАКО ШТО МОРА ДА  СЕ БРИШЕ  

<JMBG2>  Матични број запосленог који 
се брише из ОБ   

Мора бити попуњено. 
Максималне дужине 13 

<Valuta> 
 
 

Валута у којој се врши обука, из 
шифарника важећих валута , 
може бити само RSD и EUR 

Мора бити попуњено. 
Максималне дужине  3 

Промене ступају на снагу 15.05.2018 
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Пример података у XML формату 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>08.11.2012</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>IO</Obrazac> 
<MaticniBroj>07552335</MaticniBroj> 
<RedniBroj>3</RedniBroj> 
<IzmenaObrasca>PR</IzmenaObrasca> 
<BrojPrijave>P01</BrojPrijave> 
<DatumPrijave>07.11.2012</DatumPrijave> 
<PodatkeObradio>vasic</PodatkeObradio> 
<Kontakt>2221258</Kontakt> 
<SlogIO> 

<BrojObuke>3</BrojObuke> 
<SlogIO1> 

<Status>2</Status> 
<BrojZahteva>01</BrojZahteva> 
<DatumZahteva>30.10.2012</DatumZahteva> 
<SlogJMBG> 

<JMBG>3004980730030</JMBG> 
</SlogJMBG> 

</SlogIO1> 
<SlogIO1> 

<Status>1</Status> 
<BrojZahteva>006</BrojZahteva> 
<DatumZahteva>31.10.2012</DatumZahteva> 
<SlogJMBG> 
<JMBG>2511980762027</JMBG> 
</SlogJMBG> 

</SlogIO1> 
</SlogIO> 
<SlogIO> 

<BrojObuke>4</BrojObuke> 
<SlogIO1> 

<Status>2</Status> 
<BrojZahteva>01</BrojZahteva> 
<DatumZahteva>30.10.2012</DatumZahteva> 
<SlogJMBG> 

<JMBG>2511980762027</JMBG> 
</SlogJMBG> 

</SlogIO1> 
<SlogIO1> 

<Status>1</Status> 
<BrojZahteva>01</BrojZahteva> 
<DatumZahteva>30.10.2012</DatumZahteva> 
<SlogJMBG> 

<JMBG>3004980730030</JMBG> 
</SlogJMBG> 

</SlogIO1> 
            <SlogIOB></SlogIOB> 
</SlogIO> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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Пример података у XML формату 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>08.06.2018</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>IO</Obrazac> 
<MaticniBroj>07552335</MaticniBroj> 
<RedniBroj>4</RedniBroj> 
<IzmenaObrasca>OB</IzmenaObrasca> 
<BrojPrijave>P01</BrojPrijave> 
<DatumPrijave>07.11.2012</DatumPrijave> 
<PodatkeObradio>vasic</PodatkeObradio> 
<Kontakt>2221258</Kontakt> 
<SlogIO></SlogIO> 
<SlogIOB>  
 <JMBG2>2208977715269</JMBG2> 
              <Valuta>RSD</Valuta> 
</SlogIOB> 

 </Dokument> 
 </ZaSlanje> 
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3.20. NK – Обавештење о намери коришћења машине  
 

ТАГ НАЗИВ Контрола 
<SlogNK> 

<RBSaListe>  Редни број машине са списка 
објављеног на сајту НБС 

Мора бити попуњено. 
Максималне дужине 10 

<TipMasine>  Тип машине са списака 
објављеног на сајту НБС  

Мора бити попуњено. 
Максималне дужине 100 

<SerijskiBrojMasine> Серијски број машине Мора бити попуњено. 
Максимална вредност 100 

<Proizvodjac>  Пословни име произвођача  Мора бити попуњено. 
Максимална вредност 200 

<Zastupnik>  Пословни име заступника  Максимална вредност 200 
Може бити NULL 

<Hardware> Ознака хардвера Мора бити попуњено. 
Максимална вредност 100 

<Software> Ознака софтвера Мора бити попуњено. 
Максимална вредност 100 

<Adresa>  Адреса на којој је машина 
инсталирана  

Мора бити попуњено. 
Максималне дужине 200 
 

 
Пример података у XML формату. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>29.08.2012</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>NK</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<BrojOIZ>3</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Stanko Cvijan</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3339104</Kontakt> 
<SlogNK> 

<RBSaListe>1</RBSaListe> 
<TipMasine>De La Rue Cobr</TipMasine> 
<SerijskiBrojMasine>A111000041</SerijskiBrojMasine> 
<Proizvodjac>De La Rue House, Jays Close </Proizvodjac> 
<Zastupnik> Salmont d.o.o. Aleksinačkih rudara 51 11070 Beograd</Zastupnik> 
<Hardware> CPS 7.6.64-u </Hardware> 
<Software> V11.05, FK003871, V1.1</Software> 
<Adresa>Beograd, Ustanička 73</Adresa> 

</SlogNK> 
</Dokument> 

</ZaSlanje> 
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3.21. NM – Обавештење о немогућности аутоматске обраде података  
 
 

ТАГ НАЗИВ Контрола 
<SlogNM> 
<TipMasine>  Тип машине која је у квару  Мора бити попуњено. 

Максималне дужине 100 
<SerijskiBrojMasine> Серијски број машине која је 

у квару 
Мора бити попуњено. 
Максимална вредност 100 

<OpisKvara>  Опис квара  Мора бити попуњено. 
Максимална вредност 500 

<SlogNM1> 

<TipMasine1> Тип машине која ће се 
пунити ручно обрађеним 
новцем због квара горње 
наведене машине 

Мора бити попуњено. 
Максимална вредност 100 

<SerijskiBrojMasine1> Серијски број машине која ће 
се пунити ручно обрађеним 
новцем због квара горње 
наведене машине 

Мора бити попуњено. 
Максимална вредност 100 

<PretKolNovca>  Претпостављена количина 
новчаница  

Мора бити попуњено. 
Максималне дужине 100 

<ProcenaTrajanja> Процена трајања периода у 
коме банка исплаћује ручно 
обрађен новац помоћу 
машина и уређаја 

Мора бити попуњено. 
Максималне дужине 100 

 



 

 
 

73 / 148 
 

 
Пример података у XML формату. 
Пример кад се аутомат пуни ручно бројаним новчаницама 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>19.11.2012</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>NM</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<BrojOIZ>037100-87</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Stanko Cvijan</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3339104</Kontakt> 
<SlogNM> 

<TipMasine>De La Rue Cobra</TipMasine> 
<SerijskiBrojMasine>A111000041</SerijskiBrojMasine> 
<OpisKvara>opis greske</OpisKvara> 
<SlogNM1> 

<TipMasine1>Giesecke and Devrient Numeron F</TipMasine1> 
<SerijskiBrojMasine1>A111000043</SerijskiBrojMasine1> 
<PretKolNovca>10000000</PretKolNovca> 
<ProcenaTrajanja>3 nedelje</ProcenaTrajanja> 

</SlogNM1> 
<SlogNM1> 

<TipMasine1>Giesecke and Devrient Numeron FO</TipMasine1> 
<SerijskiBrojMasine1>A111000045</SerijskiBrojMasine1> 
<PretKolNovca>100000000</PretKolNovca> 
<ProcenaTrajanja>3 nedelje</ProcenaTrajanja> 

</SlogNM1> 
</SlogNM> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
Пример података у XML формату. 
Пример кад квар бројача не утиче на пуњење аутомата 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>19.11.2012</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>NM</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>2</RedniBroj> 
<BrojOIZ>037100-87</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Stanko Cvijan</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3339104</Kontakt> 
<SlogNM> 

<TipMasine>De La Rue Cobra</TipMasine> 
<SerijskiBrojMasine>A111000041</SerijskiBrojMasine> 
<OpisKvara>opis greske</OpisKvara> 
<SlogNM1></SlogNM1> 

</SlogNM> 
</Dokument> 

</ZaSlanje> 



 

 
 

74 / 148 
 

3.22. PG – Извештај о промету готовог новца 
 

ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
<SlogPG>  
<VrstaNovca> 
 
 

Новчанице или ковани 
новац 

 Number 
1N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 1 и то 1 – 
новчанице  
2 – ковани новац 
 ОБАВЕЗНО 

<VrstaPosla> 
 
 

Уплата или исплата 
готовог новца 

Number 
1N 

Мора бити попуњено 
1 = уплата 
2 = исплата 

<UkupanPromet> Укупан промет на нивоу 
врсте новца и врсти 
посла, изражен у 
комадима  

 Number 
15N 

Целобројна нумеричка 
вредност, дужине 15 
ОБАВЕЗНО 

<SlogNI>  

<NacinIzvrsenja> 
 
 

Благајне или машине   Number 
1N 

Мора бити попуњено 
1 = благајне  
2 = машине 

<SlogAP>  
<Apoen> 
 
 

Номинална вредност 
новчанице 

 Number 
7,2N 

Нумеричка вредност са 5 
целих  и 2 децимала 
ОБАВЕЗНО 

<Iznos> 
 
 

Број комада  Number 
15N 

Целобројна нумеричка 
вредност, дужине 15 
ОБАВЕЗНО 

Напомена:  
 Датум подношења мора бити последњи дан у месецу за који се подноси извештај. 
 

 
Динамика достављања: до 10.  у месецу за претходни месец 
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Пример података у XML формату: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>30.09.2012</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>PG</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>2</RedniBroj> 
<BrojOIZ>1</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Milena Matić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3339104</Kontakt> 
<SlogPG> 

<VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
<VrstaPosla>1</VrstaPosla> 
<UkupanPromet>1</UkupanPromet> 
<SlogNI> 

<NacinIzvrsenja>1</NacinIzvrsenja> 
<SlogAP> 

<Apoen>10</Apoen> 
<Iznos>10000</Iznos> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>2000</Apoen> 
<Iznos>300000</Iznos> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>5000</Apoen> 
<Iznos>5000000</Iznos> 

</SlogAP> 
</SlogNI> 
<SlogNI> 

<NacinIzvrsenja>2</NacinIzvrsenja> 
<SlogAP> 

<Apoen>1000</Apoen> 
<Iznos>200000</Iznos> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>2000</Apoen> 
<Iznos>350000</Iznos> 

</SlogAP> 
</SlogNI> 

</SlogPG> 
<SlogPG> 

<VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
<VrstaPosla>2</VrstaPosla> 
<UkupanPromet>1</UkupanPromet> 
<SlogNI> 

<NacinIzvrsenja>2</NacinIzvrsenja> 
<SlogAP> 

<Apoen>1000</Apoen> 
<Iznos>500000</Iznos> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>2000</Apoen> 
<Iznos>750000</Iznos> 

</SlogAP> 
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</SlogNI> 
<SlogNI> 

<NacinIzvrsenja>1</NacinIzvrsenja> 
<SlogAP> 

<Apoen>10</Apoen> 
<Iznos>2500</Iznos> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>20</Apoen> 
<Iznos>3000</Iznos> 

</SlogAP> 
</SlogNI> 

</SlogPG> 
<SlogPG> 

<VrstaNovca>2</VrstaNovca> 
<VrstaPosla>1</VrstaPosla> 
<UkupanPromet>1</UkupanPromet> 
<SlogNI> 

<NacinIzvrsenja>2</NacinIzvrsenja> 
<SlogAP> 

<Apoen>5</Apoen> 
<Iznos>500</Iznos> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>20</Apoen> 
<Iznos>1000</Iznos> 

</SlogAP> 
</SlogNI> 
<SlogNI> 

<NacinIzvrsenja>1</NacinIzvrsenja> 
<SlogAP> 

<Apoen>5</Apoen> 
<Iznos>700</Iznos> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>10</Apoen> 
<Iznos>4000</Iznos> 

</SlogAP> 
</SlogNI> 

</SlogPG> 
</Dokument> 

</ZaSlanje> 
 
Пример XML ако нема података PG: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>30.09.2016</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>PG</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>3</RedniBroj> 
<BrojOIZ>1</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Milena Matić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3339104</Kontakt> 
<SlogPG></SlogPG> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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3.23. OG – Извештај о обрађеном готовом новц 
 

ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
<SlogOG>  
<MBBanke> 
 
 

Матични број банке за 
чије уплате су послати 
подаци 

 Number 
8N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 8 ОБАВЕЗНО 

<UkupanPromet> Укупан промет изражен у 
комадима 
 

 Number 
15N 

Целобројна нумеричка 
вредност, дужине 15 
ОБАВЕЗНО 

<SlogOG1>  
<VrstaNovca> 
 
 

Новчанице или ковани 
новац 

 Number 
1N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 1 и то  
1 = новчанице  
2 – ковани новац 
 ОБАВЕЗНО 

<NacinObrade> 
 
 

Ручна односно аутоматска 
обрада готовог новца 
 

Number 
1N 

Мора бити попуњено 
1 = ручно обрађене  
2 = аутоматски обрађене 
новчанице 

<SlogOB>  
<Kategorija> 
 
 

Приликом обраде могу се 
утврдити категорије 
наведене у Напомени  

Number 
1N 

Мора бити попуњено 
1 = оптицајни - подобан 
2 = оптицајни – неподобан 
3 = ваноптицајни 
4 = новац сумњиве 
аутентичности 
5 = оштећене новчанице 
површине < 51 
6 = новчанице обојене 
упозоравајућом бојом 

<SlogAP>  
<Apoen> 
 
 

Номинална вредност 
новчанице 

 Number 
7,2N 

Нумеричка вредност са 5 
целих  и 2 децимала 
ОБАВЕЗНО 

<Iznos> 
 
 

Број комада  Number 
15N 

Целобројна нумеричка 
вредност, дужине 15 
ОБАВЕЗНО 

Напомена:  
 Датум подношења мора бити последњи дан у месецу за који се подноси извештај 
 

 
Динамика достављања: до 10.  у месецу за претходни месец 



 

 
 

78 / 148 
 

 
 
Пример података у XML формату. 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>15.10.2012</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>OG</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<BrojOIZ>1</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Milena Matić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3339104</Kontakt> 
<SlogOG> 

<MBBanke>17335600</MBBanke> 
<UkupanPromet>3042030</UkupanPromet> 
<SlogOG1> 

<VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
<NacinObrade>1</NacinObrade> 
<SlogOB> 

<Kategorija>1</Kategorija> 
<SlogAP> 

<Apoen>10</Apoen> 
<Iznos>10000</Iznos> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>20</Apoen> 
<Iznos>20000</Iznos> 

</SlogAP> 
</SlogOB> 
<SlogOB> 

<Kategorija>2</Kategorija> 
<SlogAP> 

<Apoen>20</Apoen> 
<Iznos>1000</Iznos> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>50</Apoen> 
<Iznos>2000</Iznos> 

</SlogAP> 
</SlogOB> 
<SlogOB> 

<Kategorija>3</Kategorija> 
<SlogAP> 

<Apoen>100</Apoen> 
<Iznos>1000</Iznos> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>500</Apoen> 
<Iznos>3000</Iznos> 

</SlogAP> 
</SlogOB> 

</SlogOG1> 
<SlogOG1> 

<VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
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<NacinObrade>2</NacinObrade> 
<SlogOB> 

<Kategorija>1</Kategorija> 
<SlogAP> 

<Apoen>500</Apoen> 
<Iznos>1000000</Iznos> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>2000</Apoen> 
<Iznos>2000000</Iznos> 

</SlogAP> 
</SlogOB> 
<SlogOB> 

<Kategorija>4</Kategorija> 
<SlogAP> 

<Apoen>500</Apoen> 
<Iznos>1000</Iznos> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>1000</Apoen> 
<Iznos>2000</Iznos> 

</SlogAP> 
</SlogOB> 

</SlogOG1> 
<SlogOG1> 

<VrstaNovca>2</VrstaNovca> 
<NacinObrade>2</NacinObrade> 
<SlogOB> 

<Kategorija>1</Kategorija> 
<SlogAP> 

<Apoen>1</Apoen> 
<Iznos>1000</Iznos> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>2</Apoen> 
<Iznos>2000</Iznos> 

</SlogAP> 
</SlogOB> 
<SlogOB> 

<Kategorija>5</Kategorija> 
<SlogAP> 

<Apoen>5</Apoen> 
<Iznos>10</Iznos> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>10</Apoen> 
<Iznos>20</Iznos> 

</SlogAP> 
</SlogOB> 

</SlogOG1> 
</SlogOG> 
<SlogOG> 

<MBBanke>07737068</MBBanke> 
<UkupanPromet>35000000</UkupanPromet> 
<SlogOG1> 

<VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
<NacinObrade>1</NacinObrade> 
<SlogOB> 
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<Kategorija>1</Kategorija> 
<SlogAP> 

<Apoen>1000</Apoen> 
<Iznos>2000000</Iznos> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>2000</Apoen> 
<Iznos>3000000</Iznos> 

</SlogAP> 
</SlogOB> 

</SlogOG1> 
<SlogOG1> 

<VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
<NacinObrade>2</NacinObrade> 
<SlogOB> 

<Kategorija>1</Kategorija> 
<SlogAP> 

<Apoen>1000</Apoen> 
<Iznos>5000000</Iznos> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>2000</Apoen> 
<Iznos>10000000</Iznos> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>5000</Apoen> 
<Iznos>15000000</Iznos> 

</SlogAP> 
</SlogOB> 

</SlogOG1> 
</SlogOG> 

</Dokument> 
  </ZaSlanje> 

 
Пример XML ако нема података OG: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumPodnosenja>30.09.2016</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>OG</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>3</RedniBroj> 
<BrojOIZ>1</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Milena Matić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3339104</Kontakt> 
<SlogOG></SlogOG> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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3.24. OD – Извештај о готовом новцу примљеном на чување 

ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
<SlogOD>  
<MBBanke> 
 
 

Матични број банке за 
коју се чува новац 

 Number 
8N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 8  
ОБАВЕЗНО 

<SlogOD1>  
<VrstaPosla> 
 
 

Врста промене. Слог за 
сваку банку којој се чува 
новац  мора садржати 
најмање почетно и 
крајње стање за 
извештајни период. 

Number 
1N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 1.  
1 – Почетно стање 
2 – Улаз 
3 – Излаз 
4 – Крајње стање 
ОБАВЕЗНО 

<DatumPromene> Датум промене стања 
- За VrstaPosla=1: Први 
дан у месецу 
- За VrstaPosla=4: 
Последњи дан у месецу 

Date Датум у дефинисаном 
облику DD.MM.YYYY 
ОБАВЕЗНО 

<SlogAP>  
<VrstaNovca> 
 
 

Новчанице или ковани 
новац 

 Number 
1N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 1 и то  
1 – новчанице  
2 – ковани новац 
 ОБАВЕЗНО 

<Apoen> 
 
 

Номинална вредност 
новчанице 

 Number 
5N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 5 
ОБАВЕЗНО 

<Iznos> 
 
 

Број комада  Number 
15N 

Целобројна нумеричка 
вредност, дужине 15 
ОБАВЕЗНО 

Напомена:  
 Динамика достављања: до 10.  у месецу за претходни месец 
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Пример података у XML формату. 
 
<ZaSlanje> 
 <Dokument> 
  <DatumPodnosenja>30.04.2014</DatumPodnosenja> 
  <Obrazac>OD</Obrazac> 
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 
  <RedniBroj>1</RedniBroj> 
  <PodatkeObradio>Milena Matic</PodatkeObradio> 
  <Kontakt>3339104</Kontakt> 
  <SlogOD> 
   <MBBanke>17171178</MBBanke> 
   <SlogOD1> 
    <VrstaPosla>1</VrstaPosla> 
    <DatumPromene>1.4.2014</DatumPromene> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>2</VrstaNovca> 
     <Apoen>2</Apoen> 
     <Iznos>1000</Iznos> 
    </SlogAP> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>2</VrstaNovca> 
     <Apoen>10</Apoen> 
     <Iznos>5000</Iznos> 
    </SlogAP> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
     <Apoen>20</Apoen> 
     <Iznos>10000</Iznos> 
    </SlogAP> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
     <Apoen>50</Apoen> 
     <Iznos>20000</Iznos> 
    </SlogAP> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
     <Apoen>100</Apoen> 
     <Iznos>30000</Iznos> 
    </SlogAP> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
     <Apoen>200</Apoen> 
     <Iznos>40000</Iznos> 
    </SlogAP> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
     <Apoen>1000</Apoen> 
     <Iznos>15000</Iznos> 
    </SlogAP> 
   </SlogOD1> 
   <SlogOD1> 
    <VrstaPosla>2</VrstaPosla> 
    <DatumPromene>10.4.2014</DatumPromene> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>2</VrstaNovca> 
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     <Apoen>10</Apoen> 
     <Iznos>1000</Iznos> 
    </SlogAP> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
     <Apoen>20</Apoen> 
     <Iznos>2000</Iznos> 
    </SlogAP> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
     <Apoen>50</Apoen> 
     <Iznos>3000</Iznos> 
    </SlogAP> 
   </SlogOD1> 
   <SlogOD1> 
    <VrstaPosla>2</VrstaPosla> 
    <DatumPromene>15.4.2014</DatumPromene> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>2</VrstaNovca> 
     <Apoen>10</Apoen> 
     <Iznos>1500</Iznos> 
    </SlogAP> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
     <Apoen>50</Apoen> 
     <Iznos>2000</Iznos> 
    </SlogAP> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
     <Apoen>1000</Apoen> 
     <Iznos>3000</Iznos> 
    </SlogAP> 
   </SlogOD1> 
   <SlogOD1> 
    <VrstaPosla>3</VrstaPosla> 
    <DatumPromene>20.4.2014</DatumPromene> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
     <Apoen>200</Apoen> 
     <Iznos>2000</Iznos> 
    </SlogAP> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
     <Apoen>1000</Apoen> 
     <Iznos>1000</Iznos> 
    </SlogAP> 
   </SlogOD1> 
   <SlogOD1> 
    <VrstaPosla>4</VrstaPosla> 
    <DatumPromene>30.4.2014</DatumPromene> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>2</VrstaNovca> 
     <Apoen>2</Apoen> 
     <Iznos>1000</Iznos> 
    </SlogAP> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>2</VrstaNovca> 
     <Apoen>10</Apoen> 



 

 
 

84 / 148 
 

     <Iznos>7500</Iznos> 
    </SlogAP> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
     <Apoen>20</Apoen> 
     <Iznos>12000</Iznos> 
    </SlogAP> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
     <Apoen>50</Apoen> 
     <Iznos>25000</Iznos> 
    </SlogAP> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
     <Apoen>100</Apoen> 
     <Iznos>30000</Iznos> 
    </SlogAP> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
     <Apoen>200</Apoen> 
     <Iznos>38000</Iznos> 
    </SlogAP> 
    <SlogAP> 
     <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
     <Apoen>1000</Apoen> 
     <Iznos>17000</Iznos> 
    </SlogAP> 
   </SlogOD1> 
  </SlogOD> 
 </Dokument> 
</ZaSlanje> 
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3.25. OA –Извештај о обрађеном новцу за банке које послују као агенти 
 

ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
<SlogOА>  
<MBBanke> 
 
 

Матични број банке за чије уплате 
су послати подаци 

 Number 
8N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 8 ОБАВЕЗНО 

<SlogOА1>  
<VrstaOP> 
 
 

Врста оперативних података 
 

Number 
1N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 1: 
1-  аутоматска обрада 
готовог новца 
2 - ручна обрада готовог 
новца 
3 - стање готовог новца 
4 - промет готовог новца 
 ОБАВЕЗНО 

<VrstaNovca> 
 
 

Новчанице или ковани новац  Number 
1N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 1:  
1 - новчанице  
2 - ковани новац 
 ОБАВЕЗНО 

<SlogAP>  
<Apoen> 
 
 

Номинална вредност апоена  Number 
10N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 10 
ОБАВЕЗНО 

<Iznos1> 
 
 

-За VrstaOP = 1: Укупно обрађено 
-За VrstaOP = 2: Укупно обрађено 
-За VrstaOP = 3: Необрађени новац 
на почетку периода 
-За VrstaOP = 4: Примљено од 
банке 

 Number 
10N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 10 
 

<Iznos2> -За VrstaOP = 1: Подобно за 
оптицај 
-За VrstaOP = 2: Подобно за 
оптицај 
-За VrstaOP = 3: Обрађени новац 
на почетку периода 
-За VrstaOP = 4: Предато банци 

 Number 
10N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 10 
 

<Iznos3> -За VrstaOP = 1: Неподобно за 
оптицај 
-За VrstaOP = 2: Неподобно за 
оптицај 

 Number 
10N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 10 
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ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
-За VrstaOP = 3: Необрађени новац 
на крају периода 
-За VrstaOP = 4: Не попуњава се 

<Iznos4> -За VrstaOP = 1: Ваноптицајни 
новац  
-За VrstaOP = 2: Ваноптицајни 
новац 
-За VrstaOP = 3: Обрађени новац на 
крају периода 
-За VrstaOP = 4: Не попуњава се 

 Number 
10N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 10 
 

<Iznos5> -За VrstaOP = 1: Новац сумњиве 
аутентичности 
-За VrstaOP = 2: Новац сумњиве 
аутентичности 
-За VrstaOP = 3: Не попуњава се  
-За VrstaOP = 4: Не попуњава се 

 Number 
10N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 10 
 

<Iznos6> -За VrstaOP = 1: Оштећене 
новчанице површине >51% 
-За VrstaOP = 2: Оштећене 
новчанице површине >51% 
-За VrstaOP = 3: Не попуњава се  
-За VrstaOP = 4: Не попуњава се 

 Number 
10N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 10 
 

<Iznos7> -За VrstaOP = 1: Новчанице обојене 
упозоравајућом бојом 
-За VrstaOP = 2: Новчанице обојене 
упозоравајућом бојом 
-За VrstaOP = 3: Не попуњава се  
-За VrstaOP = 4: Не попуњава се 

 Number 
10N 

Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 10 
 

Напомена:  
1) Датум извештавања мора бити последњи дан у месецу за који се подноси извештај 
2) Сви износи односе се на комаде новчаница односно кованог новца 
 

 
Динамика достављања: до 10.  у месецу за претходни месец 
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Пример података у XML формату: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 

<Dokument> 
<DatumIzvestavanja>31.10.2013</DatumIzvestavanja> 
<Obrazac>OA</Obrazac> 
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<PodatkeObradio>Petar Perić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>011123123</Kontakt> 
<SlogOA> 

<MBBanke>17335600</MBBanke> 
<SlogOA1> 

<VrstaOP>1</VrstaOP> 
<VrstaNovca >1</VrstaNovca> 
<SlogAP> 

<Apoen>10</Apoen> 
<Iznos1>1000</Iznos1> 
<Iznos2>900</Iznos2> 
<Iznos3>100</Iznos3> 
<Iznos4>50</Iznos4> 
<Iznos5>30</Iznos5> 
<Iznos6>10</Iznos6> 
<Iznos7>10</Iznos7> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>1000</Apoen> 
<Iznos1>500</Iznos1> 
<Iznos2>400</Iznos2> 
<Iznos3>100</Iznos3> 
<Iznos4>60</Iznos4> 
<Iznos5>30</Iznos5> 
<Iznos6>10</Iznos6> 
<Iznos7>0</Iznos7> 

</SlogAP> 
</SlogOA1> 
<SlogOA1> 

<VrstaOP>1</VrstaOP> 
<VrstaNovca >2</VrstaNovca> 
<SlogAP> 

<Apoen>5</Apoen> 
<Iznos1>2000</Iznos1> 
<Iznos2>1800</Iznos2> 
<Iznos3>200</Iznos3> 
<Iznos4>150</Iznos4> 
<Iznos5>30</Iznos5> 
<Iznos6>10</Iznos6> 
<Iznos7>10</Iznos7> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>10</Apoen> 
<Iznos1>500</Iznos1> 
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<Iznos2>450</Iznos2> 
<Iznos3>50</Iznos3> 
<Iznos4>10</Iznos4> 
<Iznos5>30</Iznos5> 
<Iznos6>5</Iznos6> 
<Iznos7>5</Iznos7> 

</SlogAP> 
</SlogOA1> 
<SlogOA1> 

<VrstaOP>2</VrstaOP> 
<VrstaNovca >1</VrstaNovca> 
<SlogAP> 

<Apoen>50</Apoen> 
<Iznos1>1000</Iznos1> 
<Iznos2>800</Iznos2> 
<Iznos3>200</Iznos3> 
<Iznos4>150</Iznos4> 
<Iznos5>30</Iznos5> 
<Iznos6>10</Iznos6> 
<Iznos7>10</Iznos7> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>200</Apoen> 
<Iznos1>1500</Iznos1> 
<Iznos2>1000</Iznos2> 
<Iznos3>500</Iznos3> 
<Iznos4>300</Iznos4> 
<Iznos5>50</Iznos5> 
<Iznos6>50</Iznos6> 
<Iznos7>100</Iznos7> 

</SlogAP> 
</SlogOA1> 
<SlogOA1> 

<VrstaOP>2</VrstaOP> 
<VrstaNovca >2</VrstaNovca> 
<SlogAP> 

<Apoen>2</Apoen> 
<Iznos1>1000</Iznos1> 
<Iznos2>900</Iznos2> 
<Iznos3>100</Iznos3> 
<Iznos4>80</Iznos4> 
<Iznos5>20</Iznos5> 
<Iznos6>0</Iznos6> 
<Iznos7>0</Iznos7> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>20</Apoen> 
<Iznos1>1000</Iznos1> 
<Iznos2>800</Iznos2> 
<Iznos3>200</Iznos3> 
<Iznos4>100</Iznos4> 
<Iznos5>50</Iznos5> 
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<Iznos6>20</Iznos6> 
<Iznos7>30</Iznos7> 

</SlogAP> 
</SlogOA1> 
<SlogOA1> 

<VrstaOP>3</VrstaOP> 
<VrstaNovca >1</VrstaNovca> 
<SlogAP> 

<Apoen>10</Apoen> 
<Iznos1>1000</Iznos1> 
<Iznos2>500</Iznos2> 
<Iznos3>2000</Iznos3> 
<Iznos4>1000</Iznos4> 
<Iznos5></Iznos5> 
<Iznos6></Iznos6> 
<Iznos7></Iznos7> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>20</Apoen> 
<Iznos1>800</Iznos1> 
<Iznos2>200</Iznos2> 
<Iznos3>1200</Iznos3> 
<Iznos4>300</Iznos4> 
<Iznos5></Iznos5> 
<Iznos6></Iznos6> 
<Iznos7></Iznos7> 

</SlogAP> 
</SlogOA1> 
<SlogOA1> 

<VrstaOP>3</VrstaOP> 
<VrstaNovca >2</VrstaNovca> 
<SlogAP> 

<Apoen>1</Apoen> 
<Iznos1>1000</Iznos1> 
<Iznos2>500</Iznos2> 
<Iznos3>2000</Iznos3> 
<Iznos4>1000</Iznos4> 
<Iznos5></Iznos5> 
<Iznos6></Iznos6> 
<Iznos7></Iznos7> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>2</Apoen> 
<Iznos1>800</Iznos1> 
<Iznos2>200</Iznos2> 
<Iznos3>1200</Iznos3> 
<Iznos4>300</Iznos4> 
<Iznos5></Iznos5> 
<Iznos6></Iznos6> 
<Iznos7></Iznos7> 

</SlogAP> 
</SlogOA1> 
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<SlogOA1> 
<VrstaOP>4</VrstaOP> 
<VrstaNovca >1</VrstaNovca> 
<SlogAP> 

<Apoen>10</Apoen> 
<Iznos1>1000</Iznos1> 
<Iznos2>500</Iznos2> 
<Iznos3></Iznos3> 
<Iznos4></Iznos4> 
<Iznos5></Iznos5> 
<Iznos6></Iznos6> 
<Iznos7></Iznos7> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>20</Apoen> 
<Iznos1>800</Iznos1> 
<Iznos2>600</Iznos2> 
<Iznos3></Iznos3> 
<Iznos4></Iznos4> 
<Iznos5></Iznos5> 
<Iznos6></Iznos6> 
<Iznos7></Iznos7> 

</SlogAP> 
</SlogOA1> 
<SlogOA1> 

<VrstaOP>4</VrstaOP> 
<VrstaNovca >2</VrstaNovca> 
<SlogAP> 

<Apoen>1</Apoen> 
<Iznos1>1000</Iznos1> 
<Iznos2>500</Iznos2> 
<Iznos3></Iznos3> 
<Iznos4></Iznos4> 
<Iznos5></Iznos5> 
<Iznos6></Iznos6> 
<Iznos7></Iznos7> 

</SlogAP> 
<SlogAP> 

<Apoen>2</Apoen> 
<Iznos1>800</Iznos1> 
<Iznos2>500</Iznos2> 
<Iznos3></Iznos3> 
<Iznos4></Iznos4> 
<Iznos5></Iznos5> 
<Iznos6></Iznos6> 
<Iznos7></Iznos7> 

</SlogAP> 
</SlogOA1> 

</SlogOA> 
</Dokument> 

  </ZaSlanje> 
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3.26 OE –Извештај о извршеној обуци за проверу аутентичности и 
ручну обраду новчаница и кованог новца који гласе на ЕВРО 

ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
<SlogOE>  
<MestoObuke> 
 
 

Место спровођења обуке, 
попуњава се поштански број 
места  

 Number 
5N 

Целобројна нумеричка вредност 
дужине 5 .Обавезно попуњено и 
мора постојати у регистру пошта 
Србије  

<DatumOD> Датум од када је спроведена 
обука 

Date Датум у формату 
DD.MM.YYYY  
Обавезно попуњено. 

<DatumDO> Датум до када је спроведена 
обука 

Date Датум у формату 
DD.MM.YYYY  
Обавезно попуњено. 
<DatumDO> увек већи или 
једнак од <DatumOD> 

<Valuta> Валута ,попуњава се  EUR Text 3C Алфанумеричкa вредност, 
дужине 3. Обавезно попуњено. 

<SlogPR>  
<ImePrezime> 
 
 

Име и презиме предавача на 
обуци 
 

Text  
100C 

Алфанумерички податак. 
Максимална дужина 100. 
Обавезно попуњено. 

<JMBG> 
 
 

Јединствени матични број  
предавача на обуци 
 

 Text  
13C 

Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 13.Обавезно 
попуњено. 
Не може се дуплирати у оквиру 
једног xml-а. 

<SlogPO>  
<ImePrezime1> 
 
 

Име и презиме полазника обуке 
 

Text  
100C 

Алфанумерички податак. 
Максимална дужина 100. 
Обавезно попуњено. 

<JMBG1> 
 

Јединствени матични број  
полазника обуке 

Text  
13C  

Алфанумерички податак 
максималне дужине 13.Обавезно 
попуњено. 
Не може се дуплирати у оквиру 
једног xml-а. 

<MBPravnogLica> Матични број овлашћеног 
правног лица код којег ради 
запослени који је прошао обуку 
 

 Text  
8C 

Алфанумерички податак 
максималне дужине 8.Мора бити 
попуњено и мора постојати  у 
регистрима правних лица . 

Једном електронском поруком OE се доставља једна обука SlogOE 
Ова порука се први пут доставља од 01.јула 2018 године. 
У случају погрешно послатих података  (погрешан  MB, додавање или брисање лица која су 
обучена… ) банка може послати поруку  (исти  BrojOIZ  и  DatumPodnosenja) чиме ће поништити 
претходно слање  и након чега ће само  ново слање бити важеће.  
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Пример података у XML формату: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 
<Dokument> 
<DatumPodnosenja>01.07.2018</DatumPodnosenja> 
<Obrazac>OЕ</Obrazac> 
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<BrojOIZ>PO1</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Petar Perić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>011123123, petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogOE> 
 <MestoObuke>11040</MestoObuke> 
 <DatumOD>23.06.2018</DatumOD> 
 <DatumDO>24.06.2018</DatumDO> 
 <Valuta>EUR</Valuta> 
 <SlogPR> 
  <ImePrezime>Lazar Gavrilovic</ImePrezime> 
  <JMBG>280199471516666</JMBG> 
 </SlogPR> 
 <SlogPR> 
  <ImePrezime>Jelisaveta Petrovic</ImePrezime> 
  <JMBG>300199471510078</JMBG> 
 </SlogPR> 
 <SlogPO> 
  <ImePrezime1>Miodrag Jankovic</ImePrezime1> 
  <JMBG1>1208994710048</JMBG1> 
  <MBPravnogLica>64564668</MBPravnogLica> 
 </SlogPO> 
 <SlogPO> 
  <ImePrezime1>Mihailo Knezevic</ImePrezime1> 
  <JMBG1>220595371510245</JMBG1> 
  <MBPravnogLica>64564668</MBPravnogLica> 
 </SlogPO> 
 <SlogPO> 
  <ImePrezime1>Gordana Jovanovic</ImePrezime1> 
  <JMBG1>0701960710055</JMBG1> 
  <MBPravnogLica>64564668</MBPravnogLica> 
 </SlogPO> 
</SlogOE> 
</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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4. Електронске поруке које Народна банка Србије доставља 
пословним банкама 



 

 
 

94 / 148 
 

4.1. ИЗВЕШТАЈ О ЗАХТЕВУ 
 
У првој фази обраде на нашем FTP серверу добијате одговор у о формалној 

исправности  захтева у XML формату. 
 

 NBMC150212_01_08074313_12345678.XML 
 

Пример кад је XML  порука примљена 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>MC</Obrazac> 
<Poruka>MC150212_01_08074313.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>20.02.2012 13:23:03</DatumPrijema> 
<DatumObrade>20.02.2012 13:29:29</DatumObrade> 
<Kontakt>office.cpo@nbs.rs  </Kontakt> 
<SlogIZ> 

<Kod>301</Kod> 
<Kolona /> 
<Vrednost /> 
<Opis>Vaša XML poruka je primljena</Opis> 

</SlogIZ> 
</Izvestaj> 

</ZaIzvestaj> 
 

 (NB – ознака за поруке Народне банке, ES – шифра електронске поруке, 190808 – датум 
електронске поруке, 01 – редни број слања, 99999999 – матични број банке, 12345678 – 
IBEP идентификациони број електронске поруке.)  
 

Након обраде захтева у трезору на нашем FTP серверу добијате коначни одговор о захтеву.  
 

 NB_ES190808_01_99999999_12345678.XML  за електронску поруку ES 
 

Пример XML поруке 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>ES</Obrazac> 
<Poruka>ES300610_01_17335600.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>30.06.2010 09:50:14</DatumPrijema> 
<DatumObrade>30.06.2010 09:54:05</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>30.06.2010</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>80 10</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>01.07.2010</DatumRealizacije> 
<Poruka>Vas zahtev je realizovan</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs esn.trezor@nbs.rs</Kontakt> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 
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 NB_GO190808_01_07007965_12345678.XML  за електронску поруку 
GO кад је одбијена од стране НБС-СПГ 
 

Пример XML поруке 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>GO</Obrazac> 
<Poruka>GO300610_01_07007965.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>30.06.2010 15:03:09</DatumPrijema> 
<DatumObrade>30.06.2010 15:05:44</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>30.06.2010</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>037100-8H</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>01.07.2010</DatumRealizacije> 
<Poruka>Neispravan zahtev</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs esn.trezor@nbs.rs</Kontakt> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 
 
 

 NB_GO190512_01_07007965_12345678_P.XML  за електронску поруку 
GO кад је прихваћена од стране НБС-СПГ 
 

Пример XML поруке 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>GO</Obrazac> 
<Poruka>GO190512_01_07007965.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>19.05.2012 15:03:09</DatumPrijema> 
<DatumObrade>19.05.2012 15:05:44</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>30.06.2010</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>037101-8H</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>20.05.2012</DatumRealizacije> 
<Poruka>Vas zahtev je prihvacen</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs esn.trezor@nbs.rs</Kontakt> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 
 

 
NB_GO210711_03_07007965_32145678_P.XML  
Напомена: “_P” значи ознаку да је захтев прихваћен 
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 NB_GO220512_01_07007965_32145678_R.XML за електронску поруку 
GO кад је реализована 

ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
<Izvestaj> 
<Obrazac> Шифра обрасца Text 

2 
Шифра поруке дужине 
2 , ОБАВЕЗНО 

<Poruka> Назив поруке на коју 
одговара НБС 

Text 
24 

 

<DatumPrijema> Датум и време кад је 
банка ставила поруку 
на ФТП сервер НБ 

Date 
DD.MM.YYYY 
HH:MI:SI 

Датумског фирмата 

<DatumObrade> Датум и време кад је 
НБ обрадила поруку 

Date 
DD.MM.YYYY 
HH:MI:SI 

Датумског фирмата 

<DatumPodnosenja> Датум кад је банка 
поднела захтев 

Date 
DD.MM.YYYY  

Датум у дефинисаном 
облику DD.MM.YYYY 

<BrojZahteva> Број захтева пословне 
банке 

Text 
20 

Текст податак дужине  
до 20 
ОБАВЕЗНО 

<DatumRealizacije> Датум реализације  Date 
DD.MM.YYYY 

Датум у дефинисаном 
облику DD.MM.YYYY  

<Poruka> Одговор НБС-СПГ Text 
100C 

Одговор НБС-СПГ 

<Kontakt> Телефон, факс ,маил 
итд одоговорног лица 
НБ 

Text 
100C 

Телефон, факс ,маил 
итд одоговорног лица, 
дужине 100 

<SlogGO 
<RBStavke> Редни број ставке Number 

4N 
Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 4 

<FilijalaNB> Шифра филајала НБ 
где ће се извршити 
уплата 

Number 
3N 

100 – Београд 
 

<FilijalaBanke> <FilijalaBanke> Филијала 
пословне банке 

Text 
200C 

<Realizovano> 
 

Може бити: 
Ова ставка је 
реализована 
или 
 Ова ставка није 
реализована 
Порука о 
реализацији 
уплата (ставки) по 
захтеву број… 

Text 
200C 

Текст податак дужине 
200 
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NB_GO220512_01_07007965_32145678_R.XML  
Напомена: “_R” значи ознаку да је захтев реализован 
 
Пример XML поруке 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>GO</Obrazac> 
<Poruka>GO220512_01_07007965.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>22.05.2012 13:36:01</DatumPrijema> 
<DatumObrade>22.05.2012 13:37:20</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>22.05.2012</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>511</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>22.05.2012</DatumRealizacije> 
<Poruka>Zahtev je realizovan</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs </Kontakt> 
<SlogGO> 

<RBStavke>1</RBStavke> 
<FilijalaNB>100</FilijalaNB> 
<FilijalaBanke>DRF</FilijalaBanke> 
<Realizovano>Ova stavka je realizovana</Realizovano> 

</SlogGO> 
<SlogGO> 

<RBStavke>2</RBStavke> 
<FilijalaNB>100</FilijalaNB> 
<FilijalaBanke>DRF</FilijalaBanke> 
<Realizovano>Ova stavka nije realizovana</Realizovano> 

</SlogGO> 
<SlogGO> 

<RBStavke>3</RBStavke> 
<FilijalaNB>100</FilijalaNB> 
<FilijalaBanke>DRF</FilijalaBanke> 
<Realizovano>Ova stavka je realizovana</Realizovano> 

</SlogGO> 
</Izvestaj> 

</ZaIzvestaj> 

 NB_ME190808_01_99999999_12345678.XML за електронску поруку 
ME 

 
Пример кад  је прихваћен захтев 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>ME</Obrazac> 
<Poruka>ME050710_01_08277931.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>05.07.2010 10:03:41</DatumPrijema> 
<DatumObrade>05.07.2010 10:13:30</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>05.07.2010</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>1</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>05.07.2010</DatumRealizacije> 
<Poruka>Vas zahtev je prihvacen</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs esn.trezor@nbs.rs</Kontakt> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 
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 Пример кад је одбијен захтев 
 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>ME</Obrazac> 
<Poruka>ME190909_03_17335677.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>01.09.2009 13:42:32</DatumPrijema> 
<DatumObrade>01.09.2009 13:54:11</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>01.09.2009</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>107/09</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>01.09.2009</DatumRealizacije> 
<Poruka>Neispravan zahtev – dupliran iznos za istu filijalu</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs esn.trezor@nbs.rs</Kontakt> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 
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 NB_STS_190808_01_99999999_12345678.XML   обавештење за 
исплату старе девизне штедње. 

 

Пример XML поруке 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>STS</Obrazac> 
<Poruka>NB_STS_140410_01_17171178_167.xml</Poruka> 
<DatumZahteva>14.04.2010</DatumZahteva> 
<BrojZahteva>AE498</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>15.04.2010</DatumRealizacije> 
<Poruka /> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs esn.trezor@nbs.rs </Kontakt> 
<SlogIZ> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<MestoRealizacije>180</MestoRealizacije> 
<Valuta>EUR</Valuta> 
<Iznos>70000</Iznos> 

</SlogIZ> 
</Izvestaj> 

</ZaIzvestaj> 

 NB_ZPS_190808_01_99999999_12345678.XML обавештење за 
исплату зајма за препород Србије 

 
 

 NB_DPE_190808_01_99999999_12345678.XML обавештење за исплату 
ЕСН по основу девизних пензија. 
 

Пример XML поруке 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>DPE</Obrazac> 
<Poruka>NB_DPE_290310_01_17171178_156.xml</Poruka> 
<DatumZahteva>29.03.2010</DatumZahteva> 
<BrojZahteva>11831</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>30.03.2010</DatumRealizacije> 
<Poruka /> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs esn.trezor@nbs.rs </Kontakt> 
<SlogIZ> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<MestoRealizacije>111</MestoRealizacije> 
<Valuta>EUR</Valuta> 
<Iznos>3500000</Iznos> 

</SlogIZ> 
</Izvestaj> 

</ZaIzvestaj> 
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 NB_AC190808_01_99999999_12345678.XML за електронску поруку 
AC. 
 

Пример кад је захтев прихваћен 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>AC</Obrazac> 
<Poruka>AC230610_01_07004893.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>23.06.2010 13:50:03</DatumPrijema> 
<DatumObrade>23.06.2010 13:59:44</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>23.06.2010</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>1</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije /> 
<Poruka>Vas zahtev je prihvacen</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs 
esn.trezor@nbs.rs</Kontakt> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 
 

 
Пример кад је захтев одбијен 

 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>AC</Obrazac> 
<Poruka>AC220610_01_07004893.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>22.06.2010 10:40:04</DatumPrijema> 
<DatumObrade>22.06.2010 10:50:28</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>22.06.2010</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>1</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije /> 
<Poruka>Neispravan zahtev</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs 
esn.trezor@nbs.rs</Kontakt> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj 
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 NB_TS190808_01_99999999_12345678.XML за електронску поруку TS. 
 

Пример кад је захтев прихваћен 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>TS</Obrazac> 
<Poruka>TS150710_01_07654812.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>14.07.2010 11:35:44</DatumPrijema> 
<DatumObrade>15.07.2010 09:21:04</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>15.07.2010</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>19</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>15.07.2010</DatumRealizacije> 
<Poruka>Vas zahtev je prihvacen</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs 

esn.trezor@nbs.rs</Kontakt> 
</Izvestaj> 

</ZaIzvestaj> 
 

 

Пример кад је захтев одбијен 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ZaIzvestaj> 
<Izvestaj> 

<Obrazac>TS</Obrazac> 
<Poruka>TS150710_03_07654812.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>14.07.2010 11:16:28</DatumPrijema> 
<DatumObrade>15.07.2010 12:12:36</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>15.07.2010</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>21</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>15.07.2010</DatumRealizacije> 
<Poruka>Neispravan zahtev</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs 

esn.trezor@nbs.rs</Kontakt> 
</Izvestaj> 

</ZaIzvestaj> 
 

 

 NB_TO190808_01_99999999_12345678.XML за електронску поруку 
TO. 
 

 Пример кад је захтев прихваћен 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>TO</Obrazac> 
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<Poruka>TO190710_02_07654812.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>15.07.2010 13:35:46</DatumPrijema> 
<DatumObrade>19.07.2010 09:49:00</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>19.07.2010</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>20</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>19.07.2010</DatumRealizacije> 
<Poruka>Zahtev je prihvacen</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs esn.trezor@nbs.rs</Kontakt> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 
 

Пример кад је захтев одбијен 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>TO</Obrazac> 
<Poruka>TO190710_01_07654812.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>15.07.2010 13:34:15</DatumPrijema> 
<DatumObrade>19.07.2010 09:47:39</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>19.07.2010</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>21</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>19.07.2010</DatumRealizacije> 
<Poruka>Zahtev nije prihvacen</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs 
esn.trezor@nbs.rs</Kontakt> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 
 
 
 

 NB_TE190808_01_99999999_12345678.XML  за електронску поруку 
TE. 

 Пример кад је захтев прихваћен 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 
<Izvestaj> 

<Obrazac>TE</Obrazac> 
<Poruka>TE190710_01_07654812.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>15.07.2010 13:47:04</DatumPrijema> 
<DatumObrade>19.07.2010 09:47:39</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>19.07.2010</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>21</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>19.07.2010</DatumRealizacije> 
<Poruka>Zahtev je prihvacen</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs 
esn.trezor@nbs.rs</Kontakt> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 
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Пример кад је захтев одбијен 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>TE</Obrazac> 
<Poruka>TE190710_02_07654812.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>15.07.2010 13:48:56</DatumPrijema> 
<DatumObrade>19.07.2010 09:49:00</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>19.07.2010</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>20</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>19.07.2010</DatumRealizacije> 
<Poruka>Zahtev nije prihvacen</Poruka> 
<Kontakt>7654 011 333 7674 esn.trezor@nbs.rs</Kontakt> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 
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 NB_GU31_32145678_P.XML за електронску поруку GU кад је 
прихваћена 
 

ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
<Izvestaj> 

<Obrazac> Шифра обрасца Text 
2 

Шифра поруке 
дужине 2 , 
ОБАВЕЗНО 

<Poruka> Назив поруке на коју 
одговара НБС 

Text 
24 

 

<DatumPrijema> Датум и време кад је 
банка ставила 
поруку на ФТП 
сервер НБ 

Date 
DD.MM.YYYY 
HH:MI:SI 

Датумског фирмата 

<DatumObrade> Датум и време кад је 
НБ обрадила поруку 

Date 
DD.MM.YYYY 
HH:MI:SI 

Датумског фирмата 

<DatumPodnosenja> Датум кад је банка 
поднела захтев 

Date 
DD.MM.YYYY  

Датум у дефинисаном 
облику 
DD.MM.YYYY 

<BrojZahteva> Број захтева 
пословне банке 

Text 
20 

Текст податак дужине  
до 20 
ОБАВЕЗНО 

<DatumRealizacije> Датум реализације  Date 
DD.MM.YYYY 

Датум у дефинисаном 
облику 
DD.MM.YYYY  

<Poruka> Одговор НБС Text 
100C 

Одговор НБС 

<Kontakt> Телефон, факс, маил 
итд одоговорног 
лица НБ 

Text 
100C 

Телефон, факс ,маил 
итд одоговорног лица, 
дужине 100 

<SlogGU> 
<RBStavke> Редни број ставке Number 

4N 
Целобројна 
нумеричка вредност 
максималне дужине 4 

<FilijalaNB> Шифра филајала НБ 
где ће се извршити 
уплата 

Number 
3N 
 

111 – Београд 
180 – Ниш 
210 – Нови Сад 
310 – Ужице 
340 –Крагујевац  
383 – Косовска 
Митровица 

<FilijalaBanke> Филијала пословне 
банке 

Text 
200 

Текст податак дужине 
200 
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<VremeUplateBanka> Време кад 

пословна банка 
жели да уплати 
новац 

Text 
8C 

Формат је HH:MM 
(на пример: 10:00)   

<VremeUplateNB> Време кад НБ 
одређује време 
уплате 

Text  
8C 

Формат је HH:MM 
(на пример: 10:00)   

<MestoUplateNB> Благајна фНБС или  
Друго место у 
фНБС 

Text  
200 

Текст податак дужине 
200 

 
NB_GU210711_03_07759231_32145678_P.XML  
Напомена: “_P” значи ознаку да је захтев прихваћен 

 
Пример XML поруке 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>GU</Obrazac> 
<Poruka>GU210711_03_07759231.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>21.07.2011 13:36:01</DatumPrijema> 
<DatumObrade>21.07.2011 13:37:20</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>21.07.2011</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>511</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>22.07.2011</DatumRealizacije> 
<Poruka>Zahtev je prihvaćen</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654  gotov.novac@nbs.rs </Kontakt> 
<SlogGU> 

<RBStavke>1</RBStavke> 
<FilijalaNB>383</FilijalaNB> 
<FilijalaBanke>FILIJALA BAČKA TOPOLA, Glavna 22</FilijalaBanke> 
<VremeUplateBanka>10:00</VremeUplateBanka> 
<VremeUplateNB>11:00</VremeUplateNB> 
<MestoUplateNB>Blagajna</MestoUplateNB> 

</SlogGU> 
<SlogGU> 

<RBStavke>2</RBStavke> 
<FilijalaNB>210</FilijalaNB> 
<FilijalaBanke>FILIJALA BAČKA TOPOLA, Glavna 29</FilijalaBanke> 
<VremeUplateBanka>11:00</VremeUplateBanka> 
<VremeUplateNB>10:30</VremeUplateNB> 
<MestoUplateNB>Blagajna</MestoUplateNB> 

</SlogGU> 
</Izvestaj> 

</ZaIzvestaj> 
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 NB_GU210711_03_07759231_32145678_R.XML за електронску поруку 
GU кад је реализована 

ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
<Izvestaj> 
<Obrazac> Шифра обрасца Text 

2 
Шифра поруке дужине 2 
, ОБАВЕЗНО 

<Poruka> Назив поруке на коју 
одговара НБС 

Text 
24 

 

<DatumPrijema> Датум и време кад је 
банка ставила поруку 
на ФТП сервер НБ 

Date 
DD.MM.YYYY 
HH:MI:SI 

Датумског фирмата 

<DatumObrade> Датум и време кад је 
НБ обрадила поруку 

Date 
DD.MM.YYYY 
HH:MI:SI 

Датумског фирмата 

<DatumPodnosenja> Датум кад је банка 
поднела захтев 

Date 
DD.MM.YYYY  

Датум у дефинисаном 
облику DD.MM.YYYY 

<BrojZahteva> Број захтева пословне 
банке 

Text 
20 

Текст податак дужине  
до 20 
ОБАВЕЗНО 

<DatumRealizacije> Датум реализације  Date 
DD.MM.YYYY 

Датум у дефинисаном 
облику DD.MM.YYYY  

<Poruka> Одговор НБС Text 
100C 

Одговор НБС 

<Kontakt> Телефон, факс ,маил 
итд одоговорног лица 
НБ 

Text 
100C 

Телефон, факс ,маил итд 
одоговорног лица, 
дужине 100 

<SlogGU> 
<RBStavke> Редни број ставке Number 

4N 
Целобројна нумеричка 
вредност максималне 
дужине 4 

<FilijalaNB> Шифра филајала НБ где 
ће се извршити уплата 

Number 
3N 

111 – Београд 
180 – Ниш 
210 – Нови Сад 
310 – Ужице 
340 –Крагујевац  
383 – Косовска Митровица 

<FilijalaBanke> Филијала пословне 
банке 

Text 
200C 

Текст податак дужине 
200 
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<Realizovano> 
 

Може бити: 
Ова ставка је 
реализована 
или 
 Ова ставка није 
реализована 
Порука о реализацији 
уплата (ставки) по 
захтеву број… 

Text 
200C 

Текст податак дужине 
200 
 

 
NB_GU210711_03_07759231_32145678_R.XML  
Напомена: “_R” значи ознаку да је захтев реализован 
 
Пример XML поруке 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>GU</Obrazac> 
<Poruka>GU210711_03_07759231.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>21.07.2011 13:36:01</DatumPrijema> 
<DatumObrade>21.07.2011 13:37:20</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>21.07.2011</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>511</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>22.07.2011</DatumRealizacije> 
<Poruka>Zahtev je realizovan</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs </Kontakt> 
<SlogGU> 

<RBStavke>1</RBStavke> 
<FilijalaNB>383</FilijalaNB> 
<FilijalaBanke>FILIJALA BAČKA TOPOLA, Glavna 22</FilijalaBanke> 
<Realizovano>Ova stavka je realizovana</Realizovano> 

</SlogGU> 
<SlogGU> 

<RBStavke>2</RBStavke> 
<FilijalaNB>210</FilijalaNB> 
<FilijalaBanke>FILIJALA BAČKA TOPOLA, Glavna 29</FilijalaBanke> 
<Realizovano>Ova stavka nije realizovana</Realizovano> 

</SlogGU> 
<SlogGU> 

<RBStavke>3</RBStavke> 
<FilijalaNB>340</FilijalaNB> 
<FilijalaBanke>FILIJALA ĆUPRIJA, Karađorđeva 57</FilijalaBanke> 
<Realizovano>Ova stavka je realizovana</Realizovano> 

</SlogGU> 
</Izvestaj> 

</ZaIzvestaj> 

 
 

 NB_GU270611_02_07737068_32145678.XML  за електронску поруку 
GU кад је одбијена 
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Пример XML поруке 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>GU</Obrazac> 
<Poruka>GU270611_02_07737068.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>01.07.2011 13:48:56</DatumPrijema> 
<DatumObrade>01.07.2011 09:49:00</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>19.07.2010</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>20</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije>19.07.2010</DatumRealizacije> 
<Poruka>Zahtev nije prihvacen</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 gotov.novac@nbs.rs </Kontakt> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 
 
 

 NB_NK290812_01_07737068_12345678.XML за електронску поруку 
NK кад је одбијена од стране НБС-СПГ 
 

Пример XML поруке 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>NK</Obrazac> 
<Poruka>NK300610_01_07737068.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>29.08.2012 15:03:09</DatumPrijema> 
<DatumObrade>29.08.2012 15:05:44</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>29.08.2012</DatumPodnosenja> 
<BrojObavestenja>3</BrojObavestenja> 
<Poruka>Mašina na postoji u spisku</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs esn.trezor@nbs.rs</Kontakt> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 

 NB_NK290812_02_07737068_12345678_P.XML за електронску поруку 
NK кад је прихваћена од стране НБС-СПГ 
 

Пример XML поруке 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>NK</Obrazac> 
<Poruka>NK300610_02_07737068.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>29.08.2012 15:03:09</DatumPrijema> 
<DatumObrade>29.08.2012 15:05:44</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>29.08.2012</DatumPodnosenja> 
<BrojObavestenja>4</BrojObavestenja> 
<Poruka>Vaše obaveštenje je prihvaćeno</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs esn.trezor@nbs.rs</Kontakt> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 
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NB_NK290812_02_07737068_12345678_P.XML  
Напомена: “_P” значи ознаку да је обавештење прихваћено 

 NB_OO_0004_010118_07759231 – Обавештење банкама о датуму и 
времену одржавање обуке 

 
ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
ZAGLAVLJE 
<BrojObavestenja> 
 

Број обавештења Number 
10 N 

Нумеричка вредност 
дужине 10 
ОБАВЕЗНО  

<MaticniBrojBanke> 
 

Матични број банке 
којој се достављају 
подаци 

Number 
8N 

Нумеричка вредност 
дужине 8 
ОБАВЕЗНО 

<DatumObavestenja> 
 
 

Датум обавештења  
 

Date 
DD.MM.YYYY 

Датумско поље 
задатог формата   
ОБАВЕЗНО  

<Kontakt> 
 
 

Телефон и и-меjл адреса 
одговорног лица у НБС 
(посебно је за готов 
новац а посебно за ЕСН) 

Text 
240C 

Текст податак дужине 
240 
ОБАВЕЗНО 

<SlogOO> 
<BrojObuke> 
 
 

Број обуке  Number 
10 N 

Нумеричка вредност 
са 10 целих  
ОБАВЕЗНО 

<Izmena> 
 

0=нова обука 
1=измена обуке  

 Number 
1 N 

Нумеричка вредност 
са 1 целих  
ОБАВЕЗНО 

<MestoObukeNBS> 
 
 
 

Место обуке код НБС  Number 
3N 

Нумеричка вредност 
дужине 3 ОБАВЕЗНО 

<MestoObukeBanka> 
 
 

Место обуке код 
пословне банле 

 Text 
200 C 

Алфанумеричкa 
вредност, дужине 10 
ОБАВЕЗНО 

<DatumPocObuke> 
 
 

Датум првог дана  
обуке 

Date 
DD.MM.YYYY 

Датумско поље 
задатог формата   
ОБАВЕЗНО 

<DatumKrajObuke> 
 
 

Датум другог дана 
обуке 

Date 
DD.MM.YYYY 

Датумско поље 
задатог формата   
ОБАВЕЗНО 

<VremeObuke> 
 
 

Време првог дана 
обуке 

 

Text 
10 C 

Алфанумеричкa 
вредност, дужине 10 
ОБАВЕЗНО 

<VremeKrajaObuke > 
 
 

Време другог дана 
обуке 
 

Text 
10 C 

Алфанумеричкa 
вредност са 
максималне дужине 
10; 
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ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
ОБАВЕЗНО 

<TrajanjeObuke> 
 
 

Трајање обуке 
 

Text 
10 C 

Алфанумеричкa 
вредност са 
максималне дужине 
10; 
ОБАВЕЗНО 

<BrojPolaznika> 
 
 

Број полазника 
 

Number 
5N 

Нумеричка вредност 
дужине 5; 
ОБАВЕЗНО 

<Valuta> 
 
 

Валута у којој се врши 
обука,из шифарника 
важећих валута , може 
бити само RSD и EUR 

Text 
3 C 

Алфанумеричкa 
вредност, дужине 3 
ОБАВЕЗНО  

Промене ступају на снагу 15.05.2018 
 
 
Пример података у  XML формату  NB_OO_0004_311012_07759231.xml 
Обука у просторијама НБС 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<BrojObavestenja>4</BrojObavestenja> 
<MaticniBrojBanke>07759231</MaticniBrojBanke> 
<DatumObavestenja>31.10.2012</DatumObavestenja> 
<Kontakt>333-7-653 gotov.novac@nbs.rs, 333-7-661 esn.trezor@nbs.rs </Kontakt> 
<SlogOO> 

<BrojObuke>1</BrojObuke> 
<Izmena>1</Izmena> 
<MestoObukeNBS>100</MestoObukeNBS> 
<MestoObukeBanka></MestoObukeBanka> 
<DatumPocObuke>12.11.2012</DatumPocObuke> 
<DatumKrajObuke>15.11.2012</DatumKrajObuke> 
<VremeObuke>09:00</VremeObuke> 
<VremeKrajaObuke>13:00</VremeKrajaObuke> 
<TrajanjeObuke>4:00</TrajanjeObuke> 
<BrojPolaznika>4</BrojPolaznika> 
<Valuta >EUR</Valuta > 

</SlogOO> 
</Izvestaj> 

</ZaIzvestaj> 
 
Пример података у  XML формату  NB_OO_0005_011112_07759231.xml 
Обука у просторијама пословне банке 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<BrojObavestenja>5</BrojObavestenja> 
<MaticniBrojBanke>07759231</MaticniBrojBanke> 
<DatumObavestenja>01.11.2012</DatumObavestenja> 
<Kontakt>333-7-653 gotov.novac@nbs.rs, 333-7-661 esn.trezor@nbs.rs </Kontakt> 
<SlogOO> 

<BrojObuke>101</BrojObuke> 
                <Izmena>1</Izmena> 

<MestoObukeNBS ></MestoObukeNBS> 
<MestoObukeBanka>Beograd, Centar za obuku, Bulevar Mihajla Pupina 
113</MestoObukeBanka> 
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<DatumPocObuke>15.11.2012</DatumPocObuke> 
<DatumKrajObuke>19.11.2012</DatumKrajObuke> 
<VremeObuke>09:00</VremeObuke> 

                <VremeKrajaObuke>13:00</VremeKrajaObuke> 
<TrajanjeObuke>4:00</TrajanjeObuke> 
<BrojPolaznika>30</BrojPolaznika> 

                <Valuta >EUR</Valuta > 
</SlogOO> 
<SlogOO> 

<BrojObuke>102</BrojObuke> 
  <Izmena>1</Izmena> 

<MestoObukeNBS ></MestoObukeNBS> 
<MestoObukeBanka>Beograd, Centar za obuku, Bulevar Mihajla Pupina 
113</MestoObukeBanka> 
<DatumObuke>20.11.2012</DatumObuke> 
<VremeObuke>09:00</VremeObuke> 

                <VremeKrajaObuke>13:00</VremeKrajaObuke> 
<TrajanjeObuke>4:00</TrajanjeObuke> 

  <BrojPolaznika>30</BrojPolaznika> 
  <Valuta > EUR</Valuta > 

</SlogOO> 
</Izvestaj> 

</ZaIzvestaj> 
 

ШИФАРНИЦИ: 
 
1. Организациона јединица у НБС 

100 – Београд,Седиште 
   180 - Ниш 
 210 – Нови Сад 
 310 – Ужице 
   340 - Крагујевац 
 
 
Структура поруке коју НБС доставља пословним банкама: 
 
 

NB_OO_0004_011112_07759231.xml 
 

NB Ознака да је порука од стране НБС 
_ Обавезно _ 
OO Прва слова од речи ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУЦИ 
_ Обавезно _ 
0004 Број обавештења 
_ Обавезно _ 
011112 Датум извештавања  - формата DDMMYY 

_ Обавезно _ 
07759231 Матични број банке 
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 NB_PR071112_01_07552335_12345.XML за електронску поруку PR 
кад је одбијена од стране НБС-СПГ 
 
Пример XML поруке 

 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>PR</Obrazac> 
<Poruka>PR071112_01_07552335.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>07.11.2012 12:41:04</DatumPrijema> 
<DatumObrade>07.11.2012 12:56:17</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>07.11.2012</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>P01</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije></DatumRealizacije> 
<Poruka>Neispravan broj polaznika</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs esn.trezor@nbs.rs 
</Kontakt> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 

 

 NB_ PR071112_02_07552335_12347_P.XML за електронску поруку PR 
кад је прихваћена од стране НБС-СПГ  

 
Пример XML поруке 

 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Obrazac>PR</Obrazac> 
<Poruka>PR071112_02_07552335.xml</Poruka> 
<DatumPrijema>08.11.2012 11:59:28</DatumPrijema> 
<DatumObrade>08.11.2012 12:01:03</DatumObrade> 
<DatumPodnosenja>07.11.2012</DatumPodnosenja> 
<BrojZahteva>P01</BrojZahteva> 
<DatumRealizacije /> 
<Poruka>Vas zahtev/prijava je prihvacen.</Poruka> 
<Kontakt>011 333 7654 011 333 7674 gotov.novac@nbs.rs  esn.trezor@nbs.rs  
</Kontakt> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 

  
NB_PR071112_02_07552335_12347_P.XML  
Напомена: “_P” значи ознаку да је обавештење прихваћено 
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 NB_SK_0013_161112_09081488 – Списак полазника по броју обуке 
 
 

ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
ZAGLAVLJE 
<Spisak> 
 

Фиксни текст Spisak 
polaznika 

Text 
11C 

Текст податак дужине 
11 
ОБАВЕЗНО  

<BrojObavestenja> 
 

Број обавештења Number 
10 N 

Нумеричка вредност 
дужине 10 
ОБАВЕЗНО  

<MaticniBrojBanke> 
 

Матични број банке 
којој се достављају 
подаци 

Number 
8N 

Нумеричка вредност 
дужине 8 
ОБАВЕЗНО 

<DatumObavestenja> 
 
 

Датум обавештења  
 

Date 
DD.MM.YYYY 

Датумско поље 
задатог формата   
ОБАВЕЗНО  

<Kontakt> 
 
 

Телефон и и-меjл адреса 
одговорног лица у НБС 
(посебно је за готов 
новац а посебно за ЕСН) 

Text 
240C 

Текст податак дужине 
240 
ОБАВЕЗНО 

<SlogSK> 
<BrojObuke> 
 
 

Број обуке  Number 
10 N 

Нумеричка вредност 
са 10 целих  
ОБАВЕЗНО 

<Izmena> 
 

0=нова обука 
1=измена обуке  

 Number 
1 N 

Нумеричка вредност 
са 1 целих  
ОБАВЕЗНО 

<MestoObukeNBS> 
 
 
 

Место обуке код НБС  Number 
3N 

Нумеричка вредност 
дужине 3 ОБАВЕЗНО 

<MestoObukeBanka> 
 
 

Место обуке код 
пословне банле 

 Text 
200 C 

Алфанумеричкa 
вредност, дужине 10 
ОБАВЕЗНО 

<DatumPocObuke> 
 
 

Датум почетка обуке Date 
DD.MM.YYYY 

Датумско поље 
задатог формата   
ОБАВЕЗНО 

<DatumKrajObuke> 
 
 

Датум краја обуке Date 
DD.MM.YYYY 

Датумско поље 
задатог формата   
ОБАВЕЗНО 

<VremeObuke> 
 
 

Време обуке 
 

 

Text 
10 C 

Алфанумеричкa 
вредност, дужине 10 
ОБАВЕЗНО 

<VremeKrajaObuke > 
 
 

Време другог дана 
обуке 
 

Text 
10 C 

Алфанумеричкa 
вредност са 
максималне дужине 
10; 
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ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
ОБАВЕЗНО 

<TrajanjeObuke> 
 
 

Трајање обуке 
 

Text 
10 C 

Алфанумеричкa 
вредност са 
максималне дужине 
10; 
ОБАВЕЗНО 

<BrojPolaznika> 
 
 

Број полазника 
 

Number 
5N 

Нумеричка вредност 
дужине 5; 
ОБАВЕЗНО 
 

<SlogPR> 
<RedniBroj> 
 
 

Редни број у списку 
 

Number 
5N 

Нумеричка вредност 
дужине 5; 
ОБАВЕЗНО 
 

<JMBG> 
 
 

Матични број полазника 
обуке 

 

Number 
13N 

Нумеричка вредност 
дужине 13; 
ОБАВЕЗНО 
 

<ImePrezime> 
 
 

Име и презиме 
полазника обуке 

 

Text 
200 C 

Алфанумеричкa 
вредност са 
максималне дужине 
200; 
ОБАВЕЗНО 

Промене ступају на снагу 15.05.2018 
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Пример података у  XML формату  NB_SK_0013_161112_09081488.xml  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<Spisak>Spisak polaznika</Spisak> 
<BrojObavestenja>13</BrojObavestenja> 
<MaticniBrojBanke>09081488</MaticniBrojBanke> 
<DatumObavestenja>16.11.2012</DatumObavestenja> 
<Kontakt>333-7-653 gotov.novac@nbs.rs, 333-7-661 esn.trezor@nbs.rs </Kontakt> 
<SlogSK> 

<BrojObuke>103</BrojObuke> 
               <Izmena>1</Izmena> 

<MestoObukeNBS>100</MestoObukeNBS> 
<MestoObukeBanka></MestoObukeBanka> 
<DatumPocObuke>25.11.2012</DatumPocObuke> 
<DatumKrajObuke>27.11.2012</DatumKrajObuke> 
<VremeObuke>09:00</VremeObuke> 
<VremeKrajaObuke>13:00</VremeKrajaObuke> 
<TrajanjeObuke>800</TrajanjeObuke> 
<BrojPolaznika>2</BrojPolaznika> 
<SlogPR> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<JMBG>0207970885015</JMBG> 
<ImePrezime>Borjana Marković</ImePrezime> 

</SlogPR> 
<SlogPR> 

<RedniBroj>2</RedniBroj> 
<JMBG>0103984738544</JMBG> 
<ImePrezime>Jelena Cvetković</ImePrezime> 

</SlogPR> 
<SlogPR> 

</SlogSK> 
<SlogSK> 

<BrojObuke>104</BrojObuke> 
                <Izmena>1</Izmena> 

<MestoObukeNBS>100</MestoObukeNBS> 
MestoObukeBanka></MestoObukeBanka> 
<DatumPocObuke>29.11.2012</DatumPocObuke> 
<DatumKrajObuke></DatumKrajObuke> 
<VremeObuke>09:00</VremeObuke> 
<VremeKrajaObuke>13:00</VremeKrajaObuke> 
<TrajanjeObuke>4:00</TrajanjeObuke> 
<BrojPolaznika>2</BrojPolaznika> 
<SlogPR> 

<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<JMBG>2712975765013</JMBG> 
<ImePrezime>Olgica Šarenac</ImePrezime> 

</SlogPR> 
<SlogPR> 

<RedniBroj>2</RedniBroj> 
<JMBG>2101990778625</JMBG> 
<ImePrezime>Vesna Trifunović</ImePrezime> 

</SlogPR> 
</SlogSK> 

  </Izvestaj> 
  </ZaIzvestaj> 
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 NB_OR_0013_161112_09081488 – Обавештење о присуству полазника 
обуке 

 
ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
ZAGLAVLJE 
<Spisak> 
 

Фиксни текст Spisak 
polaznika 

Text 
11C 

Текст податак дужине 
11 
ОБАВЕЗНО  

<BrojObavestenja> 
 

Број обавештења Number 
10 N 

Нумеричка вредност 
дужине 10 
ОБАВЕЗНО  

<MaticniBrojBanke> 
 

Матични број банке 
којој се достављају 
подаци 

Number 
8N 

Нумеричка вредност 
дужине 8 
ОБАВЕЗНО 

<DatumObavestenja> 
 
 

Датум обавештења  
 

Date 
DD.MM.YYYY 

Датумско поље 
задатог формата   
ОБАВЕЗНО  

<Kontakt> 
 
 

Телефон и и-меjл адреса 
одговорног лица у НБС 
(посебно је за готов 
новац а посебно за ЕСН) 

Text 
240C 

Текст податак дужине 
240 
ОБАВЕЗНО 

<SlogOR> 
<BrojObuke> 
 
 

Број обуке  Number 
10 N 

Нумеричка вредност 
са 10 целих  
ОБАВЕЗНО 

<SlogOR1> 
<JMBG> 
 
 

Матични број полазника 
обуке 

 

Number 
13N 

Нумеричка вредност 
дужине 13; 
ОБАВЕЗНО 
 

<JMBG_Pogresan> 
 
 

Матични број полазника 
обуке који је погрешно 
пријављен 

 

Number 
13N 

Нумеричка вредност 
дужине 13; 
Може бити и празан; 
 

<ImePrezime> 
 
 

Име и презиме 
полазника обуке 

 

Text 
200 C 

Алфанумеричкa 
вредност са 
максималне дужине 
200; 
ОБАВЕЗНО 

<Prisutnost> Узима вредност 
‘Prisutan' 
 или  
 'Odsutan' 

Text 
30 C 

Алфанумеричкa 
вредност са 
максималне дужине 
30; 
ОБАВЕЗНО 

 Промене ступају на снагу 15.05.2018 
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Пример података у  XML формату  NB_OR_4635_281117_07601093.xml  
 

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
    <ZaIzvestaj> 
  <Izvestaj> 
  <Spisak>Spisak prisutnih</Spisak>  
   <BrojObavestenja>4635</BrojObavestenja>  
   <MaticniBrojBanke>07601093</MaticniBrojBanke>  
   <DatumObavestenja>28.11.2017</DatumObavestenja>  
   <Kontakt>333-7-653 gotov.novac@nbs.rs, 333-7-661 esn.trezor@nbs.rs</Kontakt>  
  <SlogOR> 
   <BrojObuke>340</BrojObuke>  
 <SlogOR1> 
    <JMBG>1302984785062</JMBG>  
   <JMBG_Pogresan>14302984785062</ JMBG_Pogresan > 
    <ImePrezime>Jelena Cvetinović</ImePrezime>  
    <Prisutnost>Prisutan</Prisutnost>  
   </SlogOR1> 

  <SlogOR1> 
    <JMBG>3010993777036</JMBG>  
                     <JMBG_Pogresan>14302984785062</ JMBG_Pogresan > 
    <ImePrezime>Milena Teodorović</ImePrezime>  
    <Prisutnost>Prisutan</Prisutnost>  
   </SlogOR1> 
  </SlogOR> 
   </Izvestaj> 
   </ZaIzvestaj> 
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5. Упутство за периодични извештај банкама о утврђеним разликама 
у уплаћеном новцу
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5.1. NB_OB – Обавештење банкама о утврђеним разликама 
приликом обраде новца 

 
ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
ZAGLAVLJE 
<BrojObavestenja> 
 

Број обавештења Text 
40 

Текст податак 
дужине 40 
ОБАВЕЗНО  

<TipObavestenja> 
 

Тип обавештења може 
бити 1 =  готов новац 
или 2 = ЕСН   

Number 
1N 

Целобројна 
нумеричка 
вредност 
максималне 
дужине 1; 
ОБАВЕЗНО  

<MaticniBrojBanke> 
 

Матични број банке 
којој се достављају 
подаци 

Number 
8N 

Целобројна 
нумеричка 
вредност 
максималне 
дужине 8 
ОБАВЕЗНО 

<DatumObavestenja> 
 
 

Датум извештавања  
 

Date 
DD.MM.YYYY 

Датумско поље 
задатог формата   
ОБАВЕЗНО  

<DatumOD> 
 
 

Почетак периода Date 
DD.MM.YYYY 

Датумско поље 
задатог формата   
ОБАВЕЗНО 

<DatumDO> 
 

Крај периода Date 
DD.MM.YYYY 

Датумско поље 
задатог формата   
ОБАВЕЗНО 

<Kontakt> 
 
 

Телефон и и-меjл адреса 
одговорног лица у НБС 
(посебно је за готов 
новац а посебно за ЕСН) 

Text 
240C 

Текст податак 
дужине 240 
ОБАВЕЗНО 

SlogUplata 
<RedniBrojUplate> 
 
 

Редни број уплате у 
овом извештају 

 Number 
4N 

Нумеричка 
вредност са 4 
целих  
ОБАВЕЗНО 

<BrojUplate> 
 

 
 

Број документа уплате  Text 
20C 

Алфанумеричкa 
вредност, 
дужине 20  
ОБАВЕЗНО 

<SifraOrg> 
 
 

Шифра филијале где је 
уплата примљена 

 Number 
3N 

Нумеричка 
вредност са 3 
целих   
ОБАВЕЗНО 
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ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
<Datum> 
 
 

Датум уплате Date 
DD.MM.YYYY 

Датумско поље 
задатог формата   
ОБАВЕЗНО 

<Valuta> 
 
 

Шифра валуте 
 

 

Text 
CCC 

Алфанумеричкa 
вредност, 
дужине 3 из 
шифарника 
валута 
ОБАВЕЗНО 

<TipApoena> 
 
 

Тип апоена може бити:  
1 = новчанице 
2 = ковани новац 
 

Number 
1N 

Целобројна 
нумеричка 
вредност са 
максималне 
дужине 1; 
ОБАВЕЗНО 

<Kategorija> 
 
 

Шифра категорије 
Прилог 3 

 

Number 
2N 

Целобројна 
нумеричка 
вредност са 
максималне 
дужине 2; 
ОБАВЕЗНО 
 

SlogRazlika 
<RedniBrojStavke> 
  
 

Редни број ставке Number 
4N 

Целобројна 
нумеричка 
вредност са 
максималне 
дужине 4; 
ОБАВЕЗНО    

<RedniBrojAmaneta> 
 
 

Редни број аманета 
 

Number 
4N 

Целобројна 
нумеричка 
вредност 
максималне 
дужине 4; 
ОБАВЕЗНО 

<BrojVezice> 
 
 

Број везице Text 
20C 

Алфанумеричкa 
вредност, 
дужине 20 из 
шифарника 
валута 

<SifraOrg> 
 
 

Филијала која је нашла 
разлику 

 Number 
3N 

Нумеричка 
вредност са 3 
целих   
ОБАВЕЗНО 



 

 
 

121 / 148 
 

 
<Iznos> 
 
 

Износ разлике 
 

 Number 
16N.NN 

Нумеричка 
вредност са 16 
целих и 2 
децимална места 
ОБАВЕЗНО 

<Valuta> 
 
 

Шифра валуте 
 

 

Text 
CCC 

Алфанумеричкa 
вредност, 
дужине 3 из 
шифарника 
валута 
ОБАВЕЗНО 

<VrstaRazlike> Шифра врсте разлике 
Прилог 4 

Text 
1C 

Текст податак 
дужине 1 

<Kategorija> 
 

Шифра категорије 
Прилог 3 
 

 

Number 
2N 

Целобројна 
нумеричка 
вредност са 
максималне 
дужине 2; 
ОБАВЕЗНО 

Динамика достављања: петнаестодневно 
 
ШИФАРНИЦИ: 
 
1. Тип обавештења:   5. Организациона јединица у НБС 
  1 – Готов новац      100 – Београд,Седиште 
  2 – ЕСН       111 - Београд 
        119 – Београд, група за машинску обраду 
2. Врста новца:      210 – Нови Сад 
  1 – Новчанице      340 - Крагујевац 
  2 – Ковани новац      180 - Ниш 
        310 - Ужице 
3. Категорија:      383 – Косовска Митровица 
  1   – Подобан готов новац 
  2   – Ваноптицајни готов новац 
  3   – Обојени готов новац 
  4   – Оштећен готов новац преко 51% 
  5   – Незаменљив ваноптицајни готов новац 
  11 – Оптицајни ЕСН 
  12 – Оштећени ЕСН 
  13 – Ваноптицајни ЕСН 
  14 – Оштећени ЕСН који НБС не прима 
  15 – Ненаплативи ЕСН 
 
4. Врста разлике: 
  1 – Мањак 
  2 – Вишак 
  3 – Фалсификат 
  4 – Промена категорије 
 



 

 
 

122 / 148 
 

Пример података у  XML формату  NB_OB_1_240210_17138669.xml 
 
 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<BrojObavestenja>1/2010</BrojObavestenja> 
<TipObavestenja>1</TipObavestenja> 
<MaticniBrojBanke>17138669</MaticniBrojBanke> 
<DatumObavestenja>24.02.2010</DatumObavestenja> 
<DatumOD>16.02.2010</DatumOD> 
<DatumDO>28.02.2010</DatumDO> 
<Kontakt>333-7-653 gotov.novac@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogUplata> 

<RedniBrojUplate>1</RedniBrojUplate> 
<BrojUplate>340/1/83017</BrojUplate> 
<SifraOrg>340</SifraOrg> 
<Datum>19.02.2010</Datum> 
<Iznos>10000</Iznos> 
<Valuta>RSD</Valuta> 
<TipApoena>1</TipApoena> 
<Kategorija>1</Kategorija> 
<SlogRazlika> 

<RedniBrojStavke>1</RedniBrojStavke> 
<RedniBrojAmaneta>1</RedniBrojAmaneta> 
<BrojVezice>1150000000054</BrojVezice> 
<SifraOrg>340</SifraOrg> 
<Iznos>1000</Iznos> 
<Valuta>RSD</Valuta> 
<VrstaRazlike>1</VrstaRazlike> 
<Kategorija>1</Kategorija> 

</SlogRazlika> 
</SlogUplata> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 
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Пример података у  XML формату  NB_OB_2_240210_17138669.xml 
 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<BrojObavestenja>2/2010</BrojObavestenja> 
<TipObavestenja>2</TipObavestenja> 
<MaticniBrojBanke>17138669</MaticniBrojBanke> 
<DatumObavestenja>24.02.2010</DatumObavestenja> 
<DatumOD>16.02.2010</DatumOD> 
<DatumDO>28.02.2010</DatumDO> 
<Kontakt>333-7-661 esn.trezor@nbs.rs </Kontakt> 
<SlogUplata> 

<RedniBrojUplate>1</RedniBrojUplate> 
<BrojUplate>340/7/59815</BrojUplate> 
<SifraOrg>340</SifraOrg> 
<Datum>19.02.2010</Datum> 
<Iznos>10000</Iznos> 
<Valuta>EUR</Valuta> 
<TipApoena>1</TipApoena> 
<Kategorija>11</Kategorija> 
<SlogRazlika> 

<RedniBrojStavke>1</RedniBrojStavke> 
<RedniBrojAmaneta>1</RedniBrojAmaneta> 
<BrojVezice>1150000000044</BrojVezice> 
<SifraOrg>340</SifraOrg> 
<Iznos>100</Iznos> 
<Valuta>EUR</Valuta> 
<VrstaRazlike>1</VrstaRazlike> 
<Kategorija>11</Kategorija> 

</SlogRazlika> 
</SlogUplata> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 
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Структура поруке коју НБС доставља пословним банкама  
 

NB_OB_1_240210_17138669.xml 
 

NB Ознака да је порука од стране НБС 
_ Обавезно _ 
OB Прва два слова од речи ОБАВЕШТЕЊЕ 
_ Обавезно _ 
1 Број обавештења 
_ Обавезно _ 
240210 Датум извештавања  - формата DDMMYY 
_ Обавезно _ 
08074313 Матични број банке 
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6. Упутство за периодични извештај банкама о извршеној 
провери новца 
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6.1. NB_OТ – Обавештење банкама о извршеној провери новца 
ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
ZAGLAVLJE 
<BrojObavestenja> 
 

Број обавештења Text 
40 

Текст податак 
дужине 40 
ОБАВЕЗНО  

<TipObavestenja> 
 

Тип обавештења може 
бити:  
1 = Готов новац 
2 = ЕСН 
3 = Провера новца 

Number 
1N 

Целобројна 
нумеричка 
вредност 
максималне 
дужине 1; 
ОБАВЕЗНО  

<MaticniBrojBanke> 
 

Матични број банке 
којој се достављају 
подаци 

Number 
8N 

Целобројна 
нумеричка 
вредност 
максималне 
дужине 8 
ОБАВЕЗНО 

<DatumObavestenja> 
 
 

Датум извештавања  
 

Date 
DD.MM.YYYY 

Датумско поље 
задатог формата   
ОБАВЕЗНО  

<DatumOD> 
 
 

Почетак периода Date 
DD.MM.YYYY 

Датумско поље 
задатог формата   
ОБАВЕЗНО 

<DatumDO> 
 

Крај периода Date 
DD.MM.YYYY 

Датумско поље 
задатог формата   
ОБАВЕЗНО 

<Kontakt> 
 
 

Телефон и и-меjл адреса 
одговорног лица у НБС 
(посебно је за готов 
новац а посебно за ЕСН) 

Text 
240C 

Текст податак 
дужине 240 
ОБАВЕЗНО 

SlogProvera 
<RedniBrojProvere> 
 
 

Редни број провере у 
овом извештају 

 Number 
4N 

Нумеричка 
вредност са 4 
целих  
ОБАВЕЗНО 

<VrstaObavestenja> 1 – Обавештење по 
захтеву,  
2 – Обавештење по 
обради уплата 

NUMBER 
1N 

Целобројна 
нумеричка 
вредност 
максималне 
дужине 1; 
ОБАВЕЗНО  

<BrojEkspertize> Број захтева / број 
документа 

Техт 
50С 

Текст податак 
дужине 50 
ОБАВЕЗНО 
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ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
<BrojZahtevaBanke> Број захтева (за случај 

обавештења по захтеву) 
Техт 
50С 

Текст податак 
дужине 50 

<Datum> 
 
 

Датум захетва (за случај 
обавештења по захтеву) 

Date 
DD.MM.YYYY 

Датумско поље 
задатог формата 

<BrojUplate> 
 

 
 

Број уплате (за случај 
обавештења по обради 
уплата) 

 Text 
50C 

Текст податак 
дужине 50 

<RedniBrojAmaneta> 
 
 

Редни број аманета (за 
случај обавештења по 
обради уплата) 

NUMBER 
3N 

Целобројна 
нумеричка 
вредност  
максималне 
дужине 3 

<BrojVezice> 
 
 

Број везице аманета (за 
случај обавештења по 
обради уплата) 
 

Number 
13N 

Целобројна 
нумеричка 
вредност 
максималне 
дужине 13 

ProveraStavka 
<RedniBrojStavke> 
  
 

Редни број ставке Number 
4N 

Целобројна 
нумеричка 
вредност  
максималне 
дужине 4; 
ОБАВЕЗНО    

<SerijskiBroj> 
 
 

Серијски број новчанице 
 

Техт 
50С 

Текст податак 
дужине 50; 
ОБАВЕЗНО 

<Valuta> 
 
 

Шифра валуте 
новчанице 
 
 

Text 
CCC 

Алфанумеричкa 
вредност, 
дужине 3 из 
шифарника 
валута 
ОБАВЕЗНО 

<NominalnaVrednost> Номинална вредност 
новчанице 

Number 
7N.NN 

Нумеричка 
вредност са 7 
целих и 2 
децимална места 
ОБАВЕЗНО 

<VrstaApoena> 
 

Врста апоена 
1 – Новчаница 
2 – Ковани новац 

 

Number 
1N 

Целобројна 
нумеричка 
вредност 
максималне 
дужине 1; 
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ТАГ САДРЖАЈ ТИП НАПОМЕНА 
ОБАВЕЗНО 

<TipNovcanice> Тип новчанице 
1 – Оригинал 
2 – Фалсификат 
3 - Репродукција 

Number 
1N 

Целобројна 
нумеричка 
вредност 
максималне 
дужине 1; 
ОБАВЕЗНО 

<Komentar> Коментар из резултата 
експертизе 

Техт 
500С 

Текст податак 
дужине 500; 
ОБАВЕЗНО 

<DatumPlatnogNaloga> Датум платног налога 
(наплата мањка ако је 
било наплате) 

Date 
DD.MM.YYYY 

Датумско поље 
задатог формата; 
ОБАВЕЗНО 

<IznosPlatnogNaloga> Износ платног налога Number 
18N.NN 

Нумеричка 
вредност са 18 
целих и 2 
децимална места 
ОБАВЕЗНО 

Динамика достављања: петнаестодневно 
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Пример података у  XML формату  NB_OТ_1_211013_08074313.xml 
 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<BrojObavestenja>1/2013</BrojObavestenja> 
<TipObavestenja>3</TipObavestenja> 
<MaticniBrojBanke>08074313</MaticniBrojBanke> 
<DatumObavestenja>16.10.2013</DatumObavestenja> 
<DatumOD>1.10.2013</DatumOD> 
<DatumDO>15.10.2013</DatumDO> 
<Kontakt>333-7-661 esn.trezor@nbs.rs </Kontakt> 
<SlogProvera> 

<RedniBrojProvere>1</ RedniBrojProvere > 
<VrstaObavestenja>1</VrstaObavestenja> 
<BrojEkspertize>121</BrojEkspertize> 
<BrojZahtevaBanke>121</BrojZahtevaBanke> 
<Datum>1.10.2013</Datum> 
<BrojUplate/> 
<RedniBrojAmaneta/> 
<BrojVezice/> 
<ProveraStavka> 

<RedniBrojStavke>1</RedniBrojStavke> 
<SerijskiBroj>AR 0082779</SerijskiBroj> 
<Valuta>RSD</Valuta> 
<NominalnaVrednost>1000</NominalnaVrednost> 
<VrstaApoena>1</VrstaApoena> 
<TipNovcanice>2</TipNovcanice> 
<Komentar>Rezultat ekspertize</Komentar> 
<DatumPlatnogNaloga>16.10.2013</DatumPlatnogNaloga> 
<IznosPlatnogNaloga>1000</IznosPlatnogNaloga> 

</ProveraStavka> 
</SlogProvera> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 
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Пример података у  XML формату  NB_OТ_2_211013_08074313.xml 
 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<ZaIzvestaj> 

<Izvestaj> 
<BrojObavestenja>2/2013</BrojObavestenja> 
<TipObavestenja>3</TipObavestenja> 
<MaticniBrojBanke>08074313</MaticniBrojBanke> 
<DatumObavestenja>16.10.2013</DatumObavestenja> 
<DatumOD>1.10.2013</DatumOD> 
<DatumDO>15.10.2013</DatumDO> 
<Kontakt>333-7-661 esn.trezor@nbs.rs </Kontakt> 
<SlogProvera> 

<RedniBrojProvere>1</ RedniBrojProvere > 
<VrstaObavestenja>1</VrstaObavestenja> 
<BrojEkspertize>111/1/12345</BrojEkspertize> 
<BrojZahtevaBanke/> 
<Datum/> 
<BrojUplate>111/1/12345</BrojUplate> 
<RedniBrojAmaneta>11</RedniBrojAmaneta> 
<BrojVezice>1150000012345</TipApoena> 
<ProveraStavka> 

<RedniBrojStavke>1</RedniBrojStavke> 
<SerijskiBroj>AR 0082779</SerijskiBroj> 
<Valuta>RSD</Valuta> 
<NominalnaVrednost>1000</NominalnaVrednost> 
<VrstaApoena>1</VrstaApoena> 
<TipNovcanice>2</TipNovcanice> 
<Komentar>Rezultat ekspertize</Komentar> 
<DatumPlatnogNaloga>16.10.2013</DatumPlatnogNaloga> 
<IznosPlatnogNaloga>1000</IznosPlatnogNaloga> 

</ProveraStavka> 
</SlogProvera> 

</Izvestaj> 
</ZaIzvestaj> 
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Структура поруке коју НБС доставља пословним банкама  
 

NB_OT_1_211013_08074313.xml 
 

NB Ознака да је порука од стране НБС 
_ Обавезно _ 
OТ Почетна слова од речи Обавештење Трезора 
_ Обавезно _ 
1 Број обавештења 
_ Обавезно _ 
211013 Датум извештавања  - формата DDMMYY 
_ Обавезно _ 
08074313 Матични број банке 
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7. Упутство за периодични извештај банака о обради новчаница 
и кованог новца који гласи на ЕВРО  
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7.1. Заглавље XML порука PY, OY, NY, MY 
 

НАЗИВ ТАГА САДРЖАЈ ФОРМАТ НАПОМЕНА 
<Dokument> 

<DatumIzvestaja> Датум  извештаја, за PY, OY 
датум је увек 30.06.или 31.12. 
(шестомесечни),  а за NY, MY је 
датум извештаја датум  када се 
доставља извештај. 

Date 
DD.MM.YYYY 

Датум у дефинисаном 
формату и представља 
датум за који се 
достављају подаци и 
увек је мањи или исти са 
текућим датумом и исти 
као у називу фајла. Мора 
бити попуњено. 

<Obrazac> Шифра електронске поруке, 
односно xml којим се достављају 
подаци- PY, OY, NY, MY. 

Text 
(2) 

Иста као у називу 
податка. 
Мора бити попуњено. 

<MaticniBroj> Матични број банке Number 
(8) 

Нумеричка вредност 
дужине 8. 
Мора бити попуњено. 

<RedniBroj> Редни број слања податка за 
задати датум стања. 

Integer 
(2) 

Редни број мора бити 
исти као у називу фајла. 
Мора бити попуњено. 

<BrojOIZ> Број обавештења или извештаја 
или захтева или пријаве 

Text 
20C 

Текст податак дужине  
до 20. 
Мора бити попуњено. 

<PodatkeObradio> Име и презиме особе која је 
податке обрадила. 

Text 
(240) 

Текст податак дужине 
240.  Мора бити 
попуњено. 

<Kontakt>  
 

Телефон и меjл адреса особе која 
је податке обрадила. 

Text 
(240) 

Текст податак дужине 
240.  Мора бити 
попуњено. 

Ово упутство ступа на снагу 01. јануара 2020. године. 

 

Контроле: 
<DatumIzvestaja> код грешке 10 

Датум извештаја података мора бити формата DD.MM.YYYY   
 код грешке 21 

Датум извештаја података мора бити исти као и датум у називу xml  фајла   
 код грешке 34 

Датум извештаја података не може бити млађи од текућег датума 
 код грешке 35 

Датум извештаја података може бити само задњи дан полугодишта 
30.06.или  31.12. 

<Obrazac> код грешке 13 
Текстуалан податак дужине 2 и узима вредност PY, OY, NY, MY, провера се 
врши у шифарнику важећих обрасаца 

 код грешке 21 
Образац  мора бити исти као и образац у називу xml  фајла   

<MaticniBroj> код грешке 10 
Матични број  банке мора бити нумерички податак дужине 8   
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 код грешке 13 
Матичног броја банке    мора  постојати у шифарнику банака у НБС    

 код грешке 21 
Матичног броја банке  мора бити исти  као и матичног броја банке   у називу 
xml  фајла   

<RedniBroj> код грешке 10 
Редни  број  слања   мора бити нумерички податак дужине 2   

 код грешке 14 
Редни  број  слања   мора бити за 1 већи од претходног слања који је био у 
обради у НБС   

 код грешке 21 
Редни  број  слања   мора бити исти  као и редни број слања    у називу  xml  
фајла   

<Kontakt>  
 

код грешке 226 
Контакт мора садржати телефон и мејл адресу 

7.2.1. PY – Извештај о промету новчаница и кованог новца који гласи на 
ЕВРО (Прилог 16) 

 
НАЗИВ ТАГА САДРЖАЈ ФОРМАТ НАПОМЕНА 

<SlogPY>  
<StavkaPY> 
<Valuta> Валута, попуњава се  EUR Text 

(3) 
Алфанумеричкa вредност, 
дужине 3. Oбавезно попуњено. 

<VrstaNovca> 
 
 

Новчанице или ковани новац,  
1 – новчанице  
2 – ковани новац 

Integer 
(1) 

Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 1 Мора 
бити попуњено. 

<VrstaPosla> 
 
 

Уплата или исплата готовог 
новца, 
1 = уплата 
2 = исплата 

Integer 
(1) 

Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 1. 
Мора бити попуњено. 

<NacinIzvrsenja> 
 
 

Благајне или машине , 
1 = благајне  
2 = машине  
Достављају се само подаци за 
које је постојао  промет;Ковани 
новац не може имати промет на 
машинама.  

Integer 
(1) 

Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 1. 
Мора бити попуњено. 

<UkupanPromet> Укупан промет на нивоу врсте 
новца, врсте посла и начина 
извршења изражен у износима; 

Number 
(18,2) 

Нумерички податак максималне 
дужине 15 са два децимална 
места. 
Мора бити попуњено. 

<ListaApoena>  
<SlogAP>   
<Apoen> 
 
 

Апоен по шифарнику у 
наставку овог документа; 
Достављају се само подаци који 
су били у промету; 

Number 
(5,2) 

Нумеричка вредност са 5 целих  
и 2 децимала. 
Мора бити попуњено. 

<BrojKomada> 
 
 

Број комада на нивоу апоена. Integer 
(15) 

Целобројна нумеричка 
вредност, максималне  дужине 
15. 
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Мора бити попуњено. 
Динамика достављања: шестомесечно. 
Најкасније 10. августа текуће године за прву половину те године, односно 10. фебруара наредне  
године за другу половину текуће године. 

 
 
 
 
          

Контроле:  
За све елементе xml-а: код грешке 10 - Податак није одговарајућег типа  
 код грешке 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен  
 код грешке 17 - Податак није одговарајуће дужине 
 код грешке 799 –Недостаје елемент xml-a  
<Apoen> код грешке 15 –Податак није дозвољене вредности, узима вредност  апоена по 

шифарнику* 

<VrstaNovca> код грешке 15 –Податак није дозвољене вредности, узима вредност 1 или 2   
<VrstaPosla> код грешке 15 –Податак није дозвољене вредности, узима вредност 1 или 2   

<NacinIzvrsenja> код грешке 15 –Податак није дозвољене вредности, узима вредност 1 или 2   
<UkupanPromet> код грешке 331 – Укупан промет мора бити једнак апоен x број комада на нивоу врсте 

новца и врсте посла и начина извршења 

 
 
Вредности апоена по шифарнику*: 

 
 
Апоен-вредност која се доставља у xml-у 
 

Номинална вредност  

За Новчанице  
5 EUR 5 

10 EUR 10 
20 EUR 20 
50 EUR 50 
100 EUR 100 
200 EUR 200 
500 EUR 500 

За Ковани новац  

0.01 1 CENT 
0.02 2 CENT 
0.05 5 CENT 
0.1 10 CENT 
0.2 20 CENT 
0.5 50 CENT 
1 1 EUR 
2 2 EUR 

 
 
 
 
 
 
Пример података у XML формату PY: 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 
<Dokument> 
<DatumIzvestaja>30.06.2020</DatumIzvestaja> 
<Obrazac>PY</Obrazac> 
<MaticniBroj>88888888</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<BrojOIZ>1</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Milena Matić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>0113339104, milena.matic@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogPY> 
 <StavkaPY> 
  <Valuta>EUR</Valuta> 
  <VrstaNovca>1</VrstaNovca>     
  <VrstaPosla>1</VrstaPosla>   
                        <NacinIzvrsenja>1</NacinIzvrsenja>       
  <UkupanPromet>60150.00</UkupanPromet>   
  <ListaApoena> 
   <SlogAP> 
      <Apoen>10</Apoen>  
      <BrojKomada>130</BrojKomada>  
     </SlogAP> 
   <SlogAP> 
      <Apoen>20</Apoen>  
      <BrojKomada>160</BrojKomada>  
     </SlogAP> 
   <SlogAP> 
      <Apoen>50</Apoen>  
      <BrojKomada>17</BrojKomada>  
     </SlogAP> 
         <SlogAP> 
      <Apoen>100</Apoen>  
      <BrojKomada>24</BrojKomada>  
     </SlogAP> 
          <SlogAP> 
      <Apoen>200</Apoen>  
      <BrojKomada>32</BrojKomada>  
     </SlogAP> 
          <SlogAP> 
      <Apoen>500</Apoen>  
      <BrojKomada>92</BrojKomada>  
     </SlogAP>   
  </ListaApoena> 
 </StavkaPY> 
 <StavkaPY> 
  <Valuta>EUR</Valuta> 
  <VrstaNovca>1</VrstaNovca>     
  <VrstaPosla>1</VrstaPosla> 
  <NacinIzvrsenja>2</NacinIzvrsenja>         
  <UkupanPromet>40680.00</UkupanPromet>  
  <ListaApoena> 
  <SlogAP> 



 

 137 

     <Apoen>10</Apoen>  
     <BrojKomada>580</BrojKomada>  
  </SlogAP> 
  <SlogAP> 
     <Apoen>20</Apoen>  
     <BrojKomada>530</BrojKomada>  
  </SlogAP> 
  <SlogAP> 
     <Apoen>50</Apoen>  
     <BrojKomada>590</BrojKomada>  
  </SlogAP> 
 </ListaApoena> 
        </StavkaPY> 
        <StavkaPY> 
  <Valuta>EUR</Valuta> 
  <VrstaNovca>1</VrstaNovca>  
  <VrstaPosla>2</VrstaPosla> 
   <NacinIzvrsenja>1</NacinIzvrsenja>   
  <UkupanPromet>200000.00</UkupanPromet> 
                <ListaApoena> 
  <SlogAP> 
   <Apoen>100</Apoen> 
   <BrojKomada>500</BrojKomada> 
   </SlogAP> 
  <SlogAP> 
   <Apoen>200</Apoen> 
   <BrojKomada>750</BrojKomada> 
  </SlogAP> 
         </ListaApoena> 
         </StavkaPY> 
          <StavkaPY> 
  <Valuta>EUR</Valuta> 
  <VrstaNovca>1</VrstaNovca>  
  <VrstaPosla>2</VrstaPosla>  
                           <NacinIzvrsenja>2</NacinIzvrsenja> 
  <UkupanPromet>85000.00</UkupanPromet>    
                <ListaApoena> 
  <SlogAP> 
   <Apoen>10</Apoen> 
   <BrojKomada>2500</BrojKomada> 
  </SlogAP> 
  <SlogAP> 
   <Apoen>20</Apoen> 
   <BrojKomada>3000</BrojKomada> 
  </SlogAP> 
  </ListaApoena> 
 </StavkaPY> 
 <StavkaPY> 
  <Valuta>EUR</Valuta> 
  <VrstaNovca>2</VrstaNovca>  
  <VrstaPosla>1</VrstaPosla> 
  <NacinIzvrsenja>1</NacinIzvrsenja>   
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  <UkupanPromet>1500.20</UkupanPromet>   
  <ListaApoena> 
  <SlogAP> 
   <Apoen>0.05</Apoen> 
   <BrojKomada>500</BrojKomada> 
  </SlogAP> 
  <SlogAP> 
   <Apoen>0.10</Apoen> 
   <BrojKomada>1000</BrojKomada> 
  </SlogAP> 
                          <SlogAP> 
   <Apoen>0.02</Apoen> 
   <BrojKomada>10</BrojKomada> 
  </SlogAP> 
  </ListaApoena> 
 </StavkaPY> 
 <StavkaPY> 
  <Valuta>EUR</Valuta> 
  <VrstaNovca>2</VrstaNovca>  
  <VrstaPosla>2</VrstaPosla>  
  <NacinIzvrsenja>1</NacinIzvrsenja>  
  <UkupanPromet>8039.10</UkupanPromet>   
  <ListaApoena> 
  <SlogAP> 
   <Apoen>0.2</Apoen> 
   <BrojKomada>700</BrojKomada> 
  </SlogAP> 
  <SlogAP> 
   <Apoen>1</Apoen> 
   <BrojKomada>4000</BrojKomada> 
  </SlogAP> 

<SlogAP> 
   <Apoen>0.05</Apoen> 
   <BrojKomada>500</BrojKomada> 
  </SlogAP> 
  <SlogAP> 
   <Apoen>2</Apoen> 
   <BrojKomada>2000</BrojKomada> 
  </SlogAP> 
                           <SlogAP> 
   <Apoen>0.02</Apoen> 
   <BrojKomada>5</BrojKomada> 
  </SlogAP> 
  </ListaApoena> 
  </StavkaPY>   
</SlogPY> 
</Dokument> 
</ZaSlanje> 
 
Пример XML ако нема података PY: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<ZaSlanje> 
<Dokument> 

<DatumIzvestaja>30.06.2020</DatumIzvestaja> 
<Obrazac>PY</Obrazac> 
<MaticniBroj>88888888</MaticniBroj> 
<RedniBroj>2</RedniBroj> 
<BrojOIZ>1</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Milena Matić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>0113339104, milena.matic@nbs.rs</Kontakt> 

<SlogPY></SlogPY> 
</Dokument> 
</ZaSlanje> 

7.2.2. OY – Извештај о обрађеним новчаницама и кованом новцу који 
гласи на ЕВРО (Прилог 17) 

 
ТАГ САДРЖАЈ ФОРМАТ НАПОМЕНА 

<SlogOY>  
<StavkaOY>  
<Valuta> Валута, попуњава се EUR Text 

(3) 
Алфанумеричкa вредност, 
дужине 3. Обавезно попуњено. 

<VrstaNovca> 
 
 

Новчанице или ковани новац, 
1 = новчанице  
2 = ковани новац 

Integer 
(1) 

Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 1.  
Мора бити попуњено. 

<NacinObrade> 
 
 

Ручна односно аутоматска 
обрада готовог новца, 
1 = ручно обрађене  
2 = аутоматски обрађене 
новчанице 

Integer 
(1) 

Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 1.  
Мора бити попуњено. 

<Kategorija> 
 
 

Приликом обраде могу се 
утврдити категорије : 
1 = Оптицајни ЕСН 
2 = Оштећени ЕСН 
3 = Ваноптицајни ЕСН 
4 = ЕСН под сумњом 
фалсификата 
5 = Ненаплативи ЕСН 

Integer 
(1) 

Целобројна нумеричка вредност 
максималне дужине 1.  
Мора бити попуњено. 

<UkupanPromet> Укупан промет на нивоу врсте 
новца , начина обраде и 
категорије, изражен у 
износима; 

Number 
(18,2) 

Нумеричка вредност, 
максималне  дужине 15 са 2 
децимална места. 
Мора бити попуњено. 

<ListaApoena> 
<SlogAP>  
<Apoen> 
 
 

Апоен по шифарнику као за 
ОY. Достављају се само подаци 
који су били у промету. 

Number 
(5,2) 

Нумеричка вредност са 5 целих  
и 2 децимала. 
Мора бити попуњено. 

<BrojKomada> 
 
 

Број комада на нивоу апоена. Integer 
(15) 

Целобројна нумеричка вредност, 
максималне  дужине 15. 
Мора бити попуњено. 

Динамика достављања: шестомесечно. 
Најкасније 10. августа текуће године за прву половину те године, односно 10. фебруара наредне 
 године за другу половину текуће године. 



 

 140 

 
Контроле:  
За све елементе xml-а: код грешке 10 - Податак није одговарајућег типа  
 код грешке 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен  
 код грешке 17 - Податак није одговарајуће дужине 
 код грешке 799 –Недостаје елемент xml-a  
<Apoen> код грешке 15 –Податак није дозвољене вредности, узима вредност  апоена по 

шифарника   

<VrstaNovca> код грешке 15 –Податак није дозвољене вредности, узима вредност 1 или 2   
<NacinObrade> код грешке 15 –Податак није дозвољене вредности, узима вредност 1 или 2   

<Kategorija> код грешке 15 –Податак није дозвољене вредности, узима вредност 1,2,3,4 или 5   
<UkupanPromet> код грешке 331 – Укупан промет мора бити једнак апоен x број комада на нивоу 

врсте новца и врсте посла и начина извршења 

 
Пример података у XML формату OY: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 
<Dokument> 
<DatumIzvestaja>30.06.2020</DatumIzvestaja> 
<Obrazac>OY</Obrazac> 
<MaticniBroj>88888888</MaticniBroj> 
<RedniBroj>2</RedniBroj> 
<BrojOIZ>1</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Milena Matić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>0113339104, milena.matic@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogOY> 
        <StavkeOY> 
            <Valuta>EUR</Valuta> 
 <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
 <NacinObrade>1</NacinObrade> 
            <Kategorija>1</Kategorija>  
 <UkupanPromet>30000.00</UkupanPromet>  
 <ListaApoena> 
  <SlogAP> 
   <Apoen>10</Apoen> 
   <BrojKomada>1000</BrojKomada> 
  </SlogAP> 
  <SlogAP> 
   <Apoen>20</Apoen> 
   <BrojKomada>1000</BrojKomada> 
  </SlogAP> 
             </ListaApoena> 
        </StavkeOY> 
        <StavkeOY> 
             <Valuta>EUR</Valuta> 
 <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
 <NacinObrade>1</NacinObrade>   
         <Kategorija>2</Kategorija> 
        <UkupanPromet>130000.00</UkupanPromet> 
 <ListaApoena>  
  <SlogAP> 
   <Apoen>20</Apoen> 
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   <BrojKomada>1500</BrojKomada> 
  </SlogAP> 
  <SlogAP> 
   <Apoen>50</Apoen> 
   <BrojKomada>2000</BrojKomada> 
  </SlogAP> 
 </ListaApoena> 
   </StavkeOY> 
   <StavkeOY> 
             <Valuta>EUR</Valuta> 
 <VrstaNovca>1</VrstaNovca> 
 <NacinObrade>1</NacinObrade>   
              <Kategorija>3</Kategorija> 
             <UkupanPromet>4000.00</UkupanPromet> 
 <ListaApoena> 
  <SlogAP> 
   <Apoen>100</Apoen> 
   <BrojKomada>1000</BrojKomada> 
  </SlogAP> 
  <SlogAP> 
   <Apoen>500</Apoen> 
   <BrojKomada>3000</BrojKomada> 
  </SlogAP> 
 </ListaApoena> 
 </StavkeOY> 
 <StavkeOY> 
                          <Valuta>EUR</Valuta> 
  <VrstaNovca>1</VrstaNovca>  
  <NacinObrade>2</NacinObrade>  
  <Kategorija>4</Kategorija> 
  <UkupanPromet>628725.00</UkupanPromet> 
 <ListaApoena> 
 <SlogAP> 
  <Apoen>500</Apoen> 
  <BrojKomada>1234</BrojKomada> 
 </SlogAP> 
  <SlogAP> 
  <Apoen>5</Apoen> 
  <BrojKomada>2345</BrojKomada> 
 </SlogAP> 
 </ListaApoena> 
 </StavkeOY> 
 <StavkeOY> 
  <VrstaNovca>2</VrstaNovca>  
  <NacinObrade>2</NacinObrade>  
  <Kategorija>4</Kategorija> 
                <UkupanPromet>5250.10</UkupanPromet> 
 <ListaApoena> 
 <SlogAP> 
  <Apoen>1</Apoen> 
  <BrojKomada>1000</BrojKomada> 
 </SlogAP> 
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 <SlogAP> 
  <Apoen>2</Apoen> 
  <BrojKomada>2000</BrojKomada> 
 </SlogAP> 
              <SlogAP> 
  <Apoen>0.1</Apoen> 
  <BrojKomada>2000</BrojKomada> 
 </SlogAP> 
              <SlogAP> 
  <Apoen>0.01</Apoen> 
  <BrojKomada>5000</BrojKomada> 
 </SlogAP> 
              <SlogAP> 
  <Apoen>0.02</Apoen> 
  <BrojKomada>5</BrojKomada> 
 </SlogAP> 
 </ListaApoena> 
 </StavkeOY> 
</SlogOY> 
</Dokument> 
  </ZaSlanje> 
 
 
 
Пример XML ако нема података OY: 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 
<Dokument> 

<DatumIzvestaja>30.06.2020</DatumIzvestaja> 
<Obrazac>OY</Obrazac> 
<MaticniBroj>88888888</MaticniBroj> 
<RedniBroj>2</RedniBroj> 
<BrojOIZ>1</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Milena Matić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>0113339104, milena.matic@nbs.rs </Kontakt> 
<SlogOY></SlogOY> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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8. Упутство о достављању пописа машина за руковање 
новчаницама евра, машина за обраду кованог новца који 
гласи на евро, уређаја за исплату новчаница као и попис 
својих организационих делова у којима се врше уплате, 
исплате и обрада новчаница и кованог новца који гласе на 
ЕВРО 
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8.1.1. NY – Попис машина које банка, односно други овлашћени субјект 
поседује (Прилог 18) 

 
ТАГ САДРЖАЈ ФОРМАТ НАПОМЕНА 

<SlogNY>    
<StavkaNY>    

<TipPodatka> 1=Машине за руковање 
новчаницама евра које 
користе клијенти 
2=Машине за руковање 
новчаницама евра којима 
рукују запослени 
3=Машине за обраду 
кованог новца који гласи 
на евро 
4=Уређаји за исплату 
новчаница 

Integer 
(1) 

Мора бити попуњено. Узима 
вредност 1,2,3 или 4. 
 

<BrojSaListe> Број машине са списка 
објављеног на сајту ЕЦБ 

Text(30) Мора бити попуњено 
Текстуални податак 
максимално дужине 30. 

<TipMasine> Тип машине са списака у 
наставку објављеног на 
сајту НБС 

Text(10) Мора бити попуњено. 
Максималне дужине 10. 

<Proizvodjac> Пословни име 
произвођача  

Text(200) Мора бити попуњено 
Максимална вредност 200. 

<NazivMasine> 

 

Назив машине са списка 
објављеног на сајту ЕБЦ 

Text(200) Мора бити попуњено.  
Максимална вредност 200. 

<Hardware> Ознака хардвера Text(100) Обавезно попуњено.  
Максимална вредност 100. 

<Software> Ознака софтвера Text(200) Мора бити попуњено 
Максимална вредност 100. 

<SerijskiBrojMasine> Серијски број машине Text(200) Мора бити попуњено.  
Максимална вредност 100. 

<Zastupnik> Пословно име заступника  Text(200) Максимална вредност 200. 
Може бити NULL 

<Adresa> Адреса на којој је машина 
инсталирана  

Text(200) Мора бити попуњено. 
Максималне дужине 200. 

Динамика достављања по потреби и увек се доставља комплетан списак машина. 
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 Тип машине*: 
CIM 
CRM 
CCM 
COM 
BPM 
BAM 
TARM  
TAM  
CPM 
АТМ 

 
Контроле:  
За све елементе xml-а: код грешке 10 - Податак није одговарајућег типа  
 код грешке 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен  
 код грешке 17 - Податак није одговарајуће дужине 
 код грешке 799 –Недостаје елемент xml-a  
<TipPodatka> код грешке 15 –Податак није дозвољене вредности, узима вредност  1,2,3 или 4 

<TipMasine> код грешке 15 –Податак није дозвољене вредности, узима вредност по 
шифарнику типамашина *   

<BrojSaListe> код грешке 15 –Податак није дозвољене вредности, узима вредност са списка 
објављеног на сајту ЕЦБ  

 
Пример података у XML формату NY: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 
<Dokument> 

<DatumIzvestaja>29.08.2020</DatumIzvestaja> 
<Obrazac>NY</Obrazac> 
<MaticniBroj>88888888</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<BrojOIZ>1</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Stanko Cvijan</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3339104; stanko.cvijan@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogNY> 

<StavkaNY> 
<TipPodatka>1</TipPodatka > 
<BrojSaListe>10400029952</BrojSaListe> 
<TipMasine>TAM</TipMasine> 
<Proizvodjac>Cima S.p.a </Proizvodjac> 
<NazivMasine>AST7000NT-R5</NazivMasine> 
<Hardware> CR90 </Hardware> 
<Software> V11.05, FK003871, V1.1</Software> 
<SerijskiBrojMasine>A111000041</SerijskiBrojMasine> 
<Zastupnik> Salmont d.o.o. Aleksinačkih rudara 51 11070 

Beograd</Zastupnik> 
<Adresa>Beograd, Ustanička 73</Adresa> 

            </StavkaNY> 
<StavkaNY> 

<TipPodatka>2</TipPodatka > 
<BrojSaListe>2</BrojSaListe> 
<TipMasine>CRM</TipMasine> 
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<Proizvodjac>De La Rue House, Jays Close </Proizvodjac> 
<NazivMasine>De La Rue Cobr</NazivMasine> 
<Hardware> CPS 7.6.64-u </Hardware> 
<Software> V11.05, FK003871, V1.1</Software> 
<SerijskiBrojMasine>A111000041</SerijskiBrojMasine> 
<Zastupnik> Salmont d.o.o. Aleksinačkih rudara 51 11070 
Beograd</Zastupnik> 
<Adresa>Beograd, Ustanička 73</Adresa> 

</StavkaNY> 
</SlogNY> 
</Dokument> 
</ZaSlanje> 
 
Пример XML ако нема података NY: 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 
<Dokument> 

<DatumIzvestaja>30.06.2020</DatumIzvestaja> 
<Obrazac>NY</Obrazac> 
<MaticniBroj>07737068</MaticniBroj> 
<RedniBroj>2</RedniBroj> 
<BrojOIZ>1</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Milena Matić</PodatkeObradio> 
<Kontakt>011232323232, milena.matic@nbs.rs </Kontakt> 
<Slog NY></Slog NY> 

</Dokument> 
</ZaSlanje> 
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8.1.2. MY – Попис организационих делова банке, односно другог 
овлашћеног субјекта у којима се врше уплате, исплате и обрада 
новћаница и кованог новца који гласи на евро (Прилог 19) 

 
 

ТАГ САДРЖАЈ ФОРМАТ НАПОМЕНА 
<SlogMY> 
<StavkaMY> 

 

<RedniBroj> 

Редни број организационог дела 
банке, односно другог овлашћеног 
субјекта у којима се врше уплате, 
исплате и обрада новћаница и 
кованог новца који гласи на евро 

Integer 
(3) 

Мора бити попуњено 
Нумерички податак. 

<Naziv> Назив организационог дела Text(200) Мора бити попуњено 
Текстуални податак 
максимално дужине 
200. 

<Mesto> Место организационог дела Text(100) Мора бити попуњено 
Максималне дужине 
100. 

<Adresa> Адреса организационог дела Text(200) Мора бити попуњено 
Максималне дужине 
200. 

Динамика достављања по потреби и увек се доставља комплетан списак машина. 

 
 
Контроле:  
За све елементе xml-а: код грешке 10 - Податак није одговарајућег типа  
 код грешке 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен  
 код грешке 17 - Податак није одговарајуће дужине 
 код грешке 799 –Недостаје елемент xml-a  
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Пример података у XML формату MY: 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ZaSlanje> 
<Dokument> 
<DatumIzvestaja>30.06.2020</DatumIzvestaja> 
<Obrazac>MY</Obrazac> 
<MaticniBroj>88888888</MaticniBroj> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<BrojOIZ>1</BrojOIZ> 
<PodatkeObradio>Stanko Cvijan</PodatkeObradio> 
<Kontakt>3339104; stanko.cvijan@nbs.rs</Kontakt> 
<SlogMY> 

<StavkaMY> 
<RedniBroj>1</RedniBroj> 
<Naziv>Komercijalna Novi Sad</Naziv> 
<Mesto>Novi Sad</Mesto> 
<Adresa>Ustanička 73</Adresa> 

</StavkaMY> 
<StavkaMY> 

<RedniBroj>2</RedniBroj> 
<Naziv>Komercijalna Beograd</Naziv> 
<Mesto>Beograd</Mesto> 
<Adresa>Vojvode Stepe 77</Adresa> 

</StavkaMY> 
</SlogMY> 
</Dokument> 
</ZaSlanje> 
 
 
 

 
 
  


