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Упутство је израђено на основу Одлуке о извештавању о кредитним пословима са
иностранством („Службени гласник РС“, бр. 56/2013 и 4/2015) и Упутства о попуњавању
образаца за извештавање о кредитним пословима са иностранством ("Службени гласник
РС" бр. 102/2018).
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1. ПОДАЦИ КОЈЕ БАНКЕ ДОСТАВЉАЈУ НБС ЗA
ИЗВЕШТАВАЊЕ О КРЕДИТНИМ ПОСЛОВИМА
СА ИНОСТРАНСТВОМ

4

1.1. Заглавље свих података
НАЗИВ ТАГА
<DatumStanja>

САДРЖАЈ
Датум слања података.

<Obrazac>

Шифра податка

<MaticniBroj>

Матични
број
банке
је
стандардизована
нумеричка
ознака која се налази у
постојећој бази банака Народне
банке Србије

<RedniBroj>

Редни број слања податка за
задати датум стања
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ТИП
Date DD.MM.YYYY
Датум слања је датум за који важе подаци и
одговара датуму у називу фајла
Обавезно попуњено;
Могуће поруке о грешкама:
код грешке 10-Датум слања -Податак није
одговарајућег типа;
код грешке 12-Датум слања -Недостаје
податак који мора бити попуњен;
код грешке 21-Датум слања података мора
бити исти као и датум у називу xml фајла ;
код грешке 34-Датум слања података треба
бити текући датум;
Text CC
Иста као у називу податка, дужине 2, KZ
Обавезно попуњено;
Могуће поруке о грешкама:
код грешке 10-Образац-Податак није
одговарајућег типа;
код грешке 12-Образац-Недостаје податак
који мора бити попуњен;
код грешке 13-Образац-Податак не постоји
у регистру важећих образаца НБС;
код грешке 21-Образац мора бити исти као
и образац у називу xml фајла
Number 8N
Нумеричка вредност дужине 8, контрола
постојања у регистру банака
Обавезно попуњено;
Могуће поруке о грешкама:
код грешке 10- Матични број обвезника
извештавања мора бити нумерички податак
дужине 8 ;
код грешке 12-Матични број-Недостаје
податак који мора бити попуњен;
код грешке 13-Матични број-Податак не
постоји у регистру НБС;
код грешке 21-Матични број банке мора
бити исти као и матични број банке у
називу xml фајла ;
Integer NN
Редни број мора бити исти као у називу
фајла;обавезно попуњено;
Могуће поруке о грешкама:
код грешке 10-Редни број слања-Податак
није одговарајућег типа;
код грешке 12-Редни број слања-Недостаје
податак који мора бити попуњен;

<PodatkeObradio>

Име и презиме особе која је
податке обрадила

<Kontakt>

Телефон, факс, или и-меил
адреса одговорног лица

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;
Text 240C,
Текст податак дужине 240,обавезно
попуњено;
Могуће поруке о грешкама:
код грешке 10-Податке обрадио-Податак
није одговарајућег типа;
код грешке 12-Податке обрадo-Недостаје
податак који мора бити попуњен;
код грешке 36- Податак је дужи од
максималне дозвољене дужине;
Text 240C,
Текст податак дужине 240,обавезно
попуњено;
Могуће поруке о грешкама:
код грешке 10-Контакт-Податак није
одговарајућег типа;
код грешке 12-Контакт-Недостаје податак
који мора бити попуњен;
код грешке 36-Контакт-Податак је дужи од
максималне дозвољене дужине;
код грешке 226
Контакт мора садржати телефон и имејл
адресу;

Сви елементи заглавља су обавезни.
Ово упутство ступа на снагу 20. фебруара 2020. године.
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1.2. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕЊА
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1.2.1. КZ – Извештај о кредитном задужењу
SlogКZ
<BankaBroj>

<Filijala>

SlogКZ2
<DatumUgovora>

Јединствена шифра податка под којом
банка води извештај док не добије број
извештаја од НБС. Банка додељује број
почевши од 1 у редоследу
Филијала кредитног посла , 6 ако је
седиште корисника кредита по решењу
АПР- у Србији, 8 ако је седиште
корисника у Војводини
Датум закључења уговора резидентадужника и нерезидента –
кредитора/добављача

<Revolving>

1- ако се кредитно задужење користи на
РЕВОЛВИНГ основи
2 - у осталим случајевима

<RezidentDuznik1>

- Матични број резидента-дужника под
којим је правно лице, предузетник или
огранак страног правног лица уписан у
регистар који води Агенција за привредне
регистре, односно број који додељује
Републички завод за статистику за субјекте
који нису уписани у наведени регистар.
- Ако је дужник Република са аутономним
покрајинама, уписује се шифра 7. Ако је
дужник Република ван аутономних
покрајина,. уписује се 7.1, а ако је дужник
аутономна покрајина, уписује се шифра 8.
- Ако је дужник физичко лице, уписује се
шифра „88888888“ – привремена шифра,
осим ако у бази података о кредитним
задужењима већ постоји шифра за то
физичко лице.
Секторска припадност - попуњава се
шифра:
1 – за државни дуг,
2 – за дуг за који гарантује држава,
3 – за приватни дуг.
Секторска припадност - попуњава се
шифра:
1 – Република,
2 – аутономна покрајина,
3 – Народна банка Србије,
4 – локална самоуправа,
5 – јавно предузеће,
6 – привредно друштво у мешовитој
својини,

<RezidentDuznik2>

<RezidentDuznik3>
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Number 3N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
3;
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Date DDMMYYYY
Датумско
поље
задатог
формата
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1.
ОБАВЕЗНО
Number 8N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
8;
ОБАВЕЗНО

Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2;
ОБАВЕЗНО
Number 2N
Целобројна
нумеричка
вредност максималне дужине
2;
ОБАВЕЗНО

<RezidentDuznik4>

<RezidentDuznik5>

<RezidentDuznik6>

<RezidentDuznik7>

<RezidentKorisnik1>

<RezidentKorisnik2>

7 – банка,
8 – привредно друштво у приватној
својини,
9 – правно лице из финансијског сектора,
10 – предузетник,
11 – установа,
12 – удружење,
13 – огранак страног правног лица,
14 – предузеће чији је капитал у
друштвеној/ државној својини,
15 – физичко лице.
Учешће државног капитала –попуњава се Number 3N.NN
проценат учешћа државног капитала у
Нумеричка вредност са 3
капиталу правног лица, са две децимале.
целих и 2 децимална места,
може бити NULL
Привредна грана – попуњава се ознака
Number 4N
гране. ОБАВЕЗНО за РЕЗИДЕНТА –
Целобројна
нумеричка
ДУЖНИКА – ПРАВНО ЛИЦЕ које није
вредност максималне дужине
регистровано код АПР-а,
4
а у супротном мора бити NULL
може бити NULL
Извршен извоз – попуњава се укупан извоз Number 15N.NN
резидента-дужника, прекурсиран у евре
Нумеричка вредност са 15
према курсу на дан извоза и исказан у
целих и 2 децимална места,
апсолутном износу, и то у претходној
може бити нула
години износ извоза остварен у периоду од ОБАВЕЗНО
1.1. до 31.12. године која претходи години
у којој се подноси извештај о кредитном
задужењу;
попуњава се само у случају да је дужник
привредно друштво, предузетник или
огранак страног правног лица
Извршен извоз – попуњава се укупан извоз Number 15N.NN
резидента-дужника, прекурсиран у евре
Нумеричка вредност са 15
према курсу на дан извоза и исказан у
целих и 2 децимална места,
апсолутном износу, и то у текућој години
може бити нула
износ извоза остварен од 1.1. до датумa
ОБАВЕЗНО
подношења извештаја о кредитном
задужењу; попуњава се само у случају да
је дужник привредно друштво,
предузетник или огранак страног правног
лица
1 - ако постоји један корисник,
Number 1N
2 - ако је резидент-дужник кључио
Целобројна
нумеричка
кредитни уговор за два или више
вредност дужине 1;
резидената-корисника.
ОБАВЕЗНО
Матични број резидента-корисника под
Number 8N
којим је правно лице или предузетник
Целобројна нумеричка
уписано у регистар који води Агенција за
вредност максималне дужине
привредне регистре, односно број који
8;
додељује Републички завод за статистику
може бити NULL
за субјекте који нису уписани у наведени
регистар.
- Ако је корисник:
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<RezidentKorisnik3>

<NerezidentKreditor1>

<NerezidentKreditor2>

<NerezidentKreditor3>

- Република са аутономним покрајинама,
уписује се шифра 7,
- Република ван аутономних покрајина,.
уписује се 7.1,
- аутономна покрајина, уписује се шифра
8.
- Ако је корисник физичко лице, уписује се
шифра „88888888“ – привремена шифра,
осим ако у бази података о кредитним
задужењима већ постоји шифра за то
физичко лице.
-Не попуњава се ако постоји више
резидената-корисника (када се уз КЗ-2 се
подноси спецификација на обрасцу КЗ-7)
Привредна грана- уписује се ознака гране,
ОБАВЕЗНО за РЕЗИДЕНТА –
КОРИСНИКА – ПРАВНО ЛИЦЕ које није
регистровано код АПР-а,
а у супротном мора бити NULL.
-Уколико по кредитном послу има више
резидената-корисника, уз КЗ-2 се подноси
спецификација на обрасцу КЗ-7
Нерезидент-кредитор/добављач,
1 - кредитни посао закључен са једним
нерезидентом-кредитором/добављачем,
2 - кредитни посао закључен са два или
више нерезидената-кредитора/добављача.
-Шифра из шифарника нерезидената по
кредитним пословима са иностранством
који се води у Народној банци Србије и
доставља банкама (Шифарник
нерезидента) - уколико по кредитном
послу постоји само један нерезиденткредитор/добављач
-Уколико у Шифарнику нерезидената није
предвиђена шифра конкретног
нерезидента-кредитора/добављача, у ово
поље се уноси вредност 999999
-Уколико по кредитном послу има више
нерезидената-кредитора/добављача, уз КЗ2 се подноси спецификација на обрасцу
КЗ-7
Повезаност нерезидентакредитора/добављача и резидента-дужника
попуњава се шифра:
1 – нерезидент – кредитор/добављач,
власник више од 50% удела у капиталу
резидента – дужника;
2 – нерезидент – кредитор/добављач,
власник од 10 до 50% удела у капиталу
резидента – дужника;
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Number 4N
Целобројна
нумеричка
вредност максималне дужине
4
може бити NULL

Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Number 8N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
6;
може бити NULL

Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2;
може бити NULL

<NerezidentKreditor4>

<NerezidentKreditor5>

<OsigAgencija1>

<OsigAgencija2>

3 – нерезидент – кредитор/добављач,
власник мање од 10% удела у капиталу
резидента – дужника;
4 – резидент – дужник, власник више од
50% удела у капиталу нерезидента –
кредитора/добављача;
5 – резидент – дужник, власник од 10 до
50% удела у капиталу нерезидента –
кредитора/добављача;
6 – резидент – дужник, власник мање од
10% удела у капиталу нерезидента –
кредитора/добављача;
7 – резидент – дужник и нерезидент –
кредитор/добављач посредно су повезани
преко оснивача;
8 – не постоји својинска повезаност
нерезидента – кредитора/добављача и
резидента – дужника.
Ако је кредитни посао закључен са више
нерезидената-кредитора/добављача, уз КЗ2 се подноси спецификација на КЗ-7
обрасцу.
Повезаност нерезидентакредитора/добављача са банком из
Републике Србије је одговарајућа шифра:
1 – нерезидент – кредитор/добављач
повезан је с банком са седиштем у
Републици као члан исте банкарске групе;
2 – нерезидент – кредитор/добављач није
повезан с банком сa седиштем у
Републици, односно није члан исте
банкарске групе.
-Уколико по кредитном послу има више
нерезиденaтa-кредиторa/добављачa, уз КЗ2 се подноси спецификација на обрасцу
КЗ-7
Матични број банке у Републици Србији
са којом је повезан нерезиденткредитор/добављач.
Ако је кредитни посао закључен са више
нерезидената-кредитора/добављача, уз КЗ2 се подноси спецификација на КЗ-7
обрасцу.
Страна осигуравајућа агенција – шифра:
1 – страна државна осигуравајућа
агенција,
2 – међународна осигуравајућа агенција,
3 – страна приватна осигуравајућа
агенција.
Шифра стране осигуравајуће агенције из
Шифарника нерезидената.
Уколико у Шифарнику нерезидената није
предвиђена шифра конкретне стране
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Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
може бити NULL

Number 8N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
8;
може бити NULL
Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
може бити NULL
Number 6N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
6;

<Aranzman>

<SifRef>

осигуравајуће агенције, у ово поље се
уноси вредност 999999
Међудржавни аранжман
1 - ако су уговорне стране у кредитном
послу представници влада или других
субјеката по овлашћењу влада.
2 - у осталим случајевима
Споразум за рефинансирање дуга – Шифра
- Народна банка Србије уписује шифру
споразума када се ради о кредиту за
рефинансирање дуга

<UgovorenaValuta>

Шифра валуте
из уговора из шифарника објављеног на
интернет страници Народне банке Србије
(Шифарник валута)

<UgovoreniIznos>

Износ из уговора о кредиту

<KredZaduzValuta>

Шифра валуте
отплате из Шифарника валута.

<KredZaduzIznos>

Износ кредитног задужења у валути
отплате, у којој се приказују планови и
реализација по кредитном задужењу.

<TroskoviKZ>

Трошкови кредитног задужења
1-ако су по кредитном послу уговорени
трошкови, а у таг <Napomena> уписују се
врста и износ трошкова.
2-Ако по кредитном послу нису уговорени
трошкови
Шифра каматне стопе:
1 – без камате,
2 – фиксна камата,
3 – две фиксне камате,
4 – променљива камата,
5 – остало.
Прва стопа - уколико је кредит закључен
уз камату по фиксној стопи.
-Ако је кредит закључен са две фиксне
каматне стопе, уписује се камата која ће се
прва примењивати.
- У случају када је кредит закључен са
променљивом каматном стопом, уписује се
фиксни део каматне стопе (маржа) ако
постоји.
-Ако маржа не постоји, уписује се 0,0000.

<KamatnaStopa1>

<KamatnaStopa2>
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може бити NULL
Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Number 4N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
4;
може бити NULL
Text CCC
Алфанумеричкa вредност,
дужине 3 из шифарника
валута
ОБАВЕЗНО
Number 13N.NN
Нумеричка вредност са 13
целих и 2 децимална места
ОБАВЕЗНО
Text CCC
Алфанумеричкa вредност,
дужине 3 из шифарника
валута
ОБАВЕЗНО
Number 13N.NN
Нумеричка вредност са 13
целих и 2 децимална места
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Integer 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Number 2N.NNNN
Нумеричка вредност са 2 цела
и 4 децимална места;
може бити NULL;
може бити и 0;

<KamatnaStopa3>

<PromenljivaKS>

-Код кредита закључених са специфичном
каматном стопом у зависности од тога
каква је каматна стопа уговорена,упусије
се фиксни део каматне стопе а у таг
<Napomena> уписују се допунски подаци о
тој врсти каматне стопе.
-Ако је кредит закључен без камате не
попуњава се
- Друга стопа ако је кредит закључен са
две фиксне каматне стопе, уписује се
камата која ће се примењивати у другом
каматном периоду. Истовремено у таг
<Napomena> треба уписати периоде и
основице на које ће се примењивати ове
две каматне стопе.
-у случају када је кредит закључен са
променљи-вом каматном стопом уписује
се променљиви део каматне стопе на дан
закључења уговора о кредиту.
-Код кредита закључених са специфичном
каматном стопом у зависности од тога
каква је каматна стопа уговорена уписује
се променљиви део, а у таг <Napomena>
уписују се допунски подаци о тој врсти
каматне стопе.
-Ако је кредит закључен без камате не
попуњава се
Попуњава се ако је уговорена променљива
каматна стопа. Врста променљиве каматне
стопе je шифра:
11 – LIBOR 1M,
12 – LIBOR 3M,
13 – LIBOR 6M,
14 – LIBOR 1Y,
15 – LIBOR 1W,
21 – EURIBOR 1M,
22 – EURIBOR 3M,
23 – EURIBOR 6M,
24 – EURIBOR 1Y,
25 – EURIBOR 1W
30 – PIBOR,
40 – PRIMЕ RATE,
50 – AKA,
70 – DOMESTIC,
90 – OSTALO,
91 – NIBOR,
92 – CIBOR,
93 – STIBOR,
96 – ATMARKETRATE

<InterkalarnaKS>

Интеркаларна камата
1 - ако је уговорена интеркаларна камата
2 - ако таква камата није уговорена.

<BrojRata1>

Укупан број рата
- коришћења: уписује се укупан број рата
коришћења по кредитном задужењу.
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Number 2N.NNNN
Нумеричка вредност са 2 цела
и 4 децимална места;
може бити NULL;
може бити и 0;

Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2;
може бити NULL

Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Number 2N

Ако се извештава о обавезама према
иностранству по активираној страној
гаранцији или јемству по послу у
Републици Србији које се измирују са
одложеним роком и/или каматом, у овај
таг уписује се број 1.
- Не попуњава се за краткорочне банкарске
кредитне линије и револвинг кредите.
Укупан број рата отплате главницеПланирани број рата отплате главнице
- Не попуњава се за краткорочне банкарске
кредитне линије и револвинг кредите.

Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2;
може бити NULL

<TrajanjeMesec>

Трајање кредитног задужења - број месеци
за део периода који је краћи од године
дана, с тим што се за сваки дан започетог
месеца уписује цео месец

<Obezbedjenje1>

- Обезбеђење - матични број под којим је
банка или правно лице које даје средства
обезбеђења уписано у регистар код
Агенције за привредне регистре, односно
број који додељује Републички завод за
статистику за субјекте који нису уписани у
наведени регистар.
- Ако је гаранцију издала Република,
односно Аутономна покрајина, у ово поље
уписује се шифра:

Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2;
може бити нула
ОБАВЕЗНО
Number 8N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
8;
може бити NULL

<BrojRata2>

<BrojRata3>

<PeriodGodina>

<PeriodMesec>

<TrajanjeGodina>

Number 3N
Целобројна
нумеричка
вредност максималне дужине
3;
може бити NULL
Укупан број рата отплате каматеNumber 3N
планирани број рата отплате камате
Целобројна нумеричка
- Не попуњава се за краткорочне банкарске вредност максималне дужине
кредитне линије и револвинг кредите.
3;
може бити NULL
Период почека -година уписује се број
Number
година за период у коме резидент-дужник
2N
по кредитном послу не врши отплату
Целобројна нумеричка
главнице(период од првог коришћења до
вредност максималне дужине
прве отплате главнице)
2;
може бити NULL
Период почека - месеци уписује се број
Number 2N
месеци за део периода почека који је краћи Целобројна нумеричка
од године дана.
вредност максималне дужине
2;
може бити NULL
Трајање кредитног задужења- број година - Number 2N
период трајања кредитног задужења из
Целобројна
нумеричка
уговора о кредитном послу (период од
вредност максималне дужине
првог коришћења до коначне отплате )
2;
може бити нула
ОБАВЕЗНО
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<Obezbedjenje2>

<Obezbedjenje3>

<Obezbedjenje4>

7 – Република са аутономним покрајинама,
7.1 – Република ван аутономних
покрајина,
8 – аутономна покрајина.
- Ако је уговором по кредитном задужењу
предвиђено више инструмената
обезбеђења или више давалаца
обезбеђења, овде се уписује матични број
даваоца средства обезбеђења највеће
вредности, у таг <Napomena> уписују се
подаци о осталим даваоцима и средствима
обезбеђења.
Обезбеђење - секторска припадност,
попуњава се шифра:
1 – државни дуг,
2 – дуг за који гарантује држава,
3 – приватни дуг
Обезбеђење - секторска
припадност,
шифра:
1 – Република,
2 – аутономна покрајина,
4 – локална самоуправа,
5 – јавно предузеће,
6 – привредно друштво у мешовитој
својини,
7 – банка,
8 – привредно друштво у приватној
својини,
9 – правно лице из финансијског сектора,
10 – предузетник,
11 – установа,
12 – удружење,
14 – предузеће чији је капитал у
друштвеној/ државној својини
15 – физичко лице.
- Обезбеђење-шифра средства обезбеђења:
1 – јемство,
2 – гаранција,
3 – менични авал,
4 – гаранција или јемство за испуњење
меничних обавеза – непреносива,
5 – гаранција или јемство за испуњење
меничних обавеза – преносива,
6 – меница,
7 – хипотека,
8 – залога на покретној ствари,
9 – залога на потраживању,
10 – обезбеђење које даје нерезидент,
11 – остало,
12 – залога на акцијама које су у
власништву резидента,
13 – залога на уделима који су у
власништву резидента.
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Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2;
може бити NULL
Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2;
може бити NULL
Контрола:
Шифра 15 може бити унета
само је у тагу
<RezidentDuznik3>
унета шифра 15

Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2;
може бити NULL

<Supergarant>

<VrstaKP>

<NamenaKZ1>

- Ако уговором о кредитном задужењу
нису предвиђена средства обезбеђења, ово
обележје се не попуњава.
Супергарант-матични број под којим је
супергарант уписан у регистар који води
Агенција за привредне регистре.
- Ако је супергаранцију издала Република,
односно Аутономна покрајина, уписује се
шифра:
7 – Република са аутономним
покрајинама,
7.1 – Република ван аутономних
покрајина,
8 – аутономна покрајина.
- Ако уговором о кредитном задужењу
није предвиђено издавање супергаранције,
ово обележје се не попуњава.
Врста кредитног посла- шифра:
1 – комерцијални кредит – одложено
плаћање и плаћање унапред робе и услуга
у спољнотрговинском промету до годину
дана, с каматом, односно преко годину
дана;
2 – комерцијални кредит – финансирање
одложеног плаћања и плаћања унапред
робе и услуга које кредитор одобрава
дужнику – купцу по спољнотрговинском
промету робе и услуга тако што по налогу
купца обавезу измирује непосредно
продавцу;
3 – финансијски кредит;
4 – краткорочна банкарска кредитна
линија;
5 – издавање дужничких хартија од
вредности резидената у иностранству;
6 – субординирани кредит;
10 – динарски кредит;
11 – обавеза према иностранству по
активираној страној гаранцији или јемству
прибављеном по банкарском послу у
Републици;
12 – обавеза према иностранству по
активираној страној гаранцији или јемству
прибављеном по послу између два
резидента – правна лица у Републици;
13 – задужење резидента – правног лица
које је Република основала посебним
законом ради финансирања извоза.
Намена кредитног задужења
1 - постоји једна намена кредита
2 - постоји више намена кредита.
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Number 8N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
8;
може бити NULL

Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2;
ОБАВЕЗНО

Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
Обавезно попуњено, осим за
VrstaKP 6,11,12 када је NULL ;

<NamenaKZ2>

<GarantMB>

Шифра намене кредитног задужења:
2 – кредит за ликвидност банке;
10 – продаја (конверзија) за динаре;
12 – подстицање пољопривреде – EBRD
кредити (WHR);
13 – финансирање пољопривредне
производње;
20 – опрема;
21 – резервни делови за инвестиционо
одржавање;
22 – примљени аванс по извозном послу;
23 – враћање аванса примљеног по
извозном послу;
30 – сировине и репроматеријал;
31 – резервни делови за текуће
одржавање;
40 – услуге;
41 – монтажа, инжењеринг, лиценце и
друга права индустријске својине (know
how), пројекти и студије;
50 – извођење инвестиционих радова;
51 – опрема – инвестициони радови;
60 – широка потрошња – увоз робе;
71 – отплата раније коришћених кредита
из иностранства;
74 – претварање готовинског посла у
кредит;
81 – друга улагања у иностранству;
83 – куповина и закуп некретнина за
девизе у земљи;
91 – куповина домаћих хартија од
вредности које гласе на страну валуту;
92 – уплата девизног депозита код
Централног регистра, депоа и клиринга
хартија од вредности;
95 – враћање уплаћеног страног капитала
који не повећава основни капитал
нерезиденту – члану друштва са
ограниченом одговорношћу;
96 – директна инвестиција у иностранству
(стицање најмање 10% учешћа или
гласачких права).
-Ако се кредит користи за више намена, уз
извештај о кредитном задужењу подноси
се спецификација на обрасцу КЗ-7
Банка - гарант/банка преко које се врши
платни промет по кредитном задужењуматични број банке-гаранта, односно банке
преко које се врши платни промет по
кредитном задужењу
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Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2; Мора бити NULL ако је
NamenaKZ1 NULL, иначе
може бити NULL

Number 8N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
8;
ОБАВЕЗНО

<Napomena>

Напомена - допунски подаци у вези са
обележјима, како је то код појединих
обележја назначено. Осим тога, уписују се
и друге значајне појединости специфичне
за конкретни посао задужења у
иностранству, а које нису обухваћене
прописаним обележјима.
- Уколико се допунски подаци односе на
одређено обележје, у напомени се наводи
број тог обележја.

<SlogKZ3>
<RedniBrojDokumenta> Увек се уписује број 1

<Valuta>

<SlogKZ3Stavke>
<RedniBroj>

<PoslovnaPromena>

<DatumPlana>

<IznosPlana>

<Napomena>

Валута је шифра валуте из обележја бр. 11.
''Износ кредита у валути отплате'' обрасца
КЗ-2

Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Text CCC
Алфанумеричкa вредност,
дужине 3 из шифарника
валута
ОБАВЕЗНО

Редни број промене почев од 1.

Number 4N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
4;
ОБАВЕЗНО
Пословна промена може бити само 111 Number 3N
(прва цифра је ПЛАН а друге две су НОВИ Целобројна нумеричка
план коришћења)
вредност дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Датум плана коришћења
Date DDMMYYYY
Датумско
поље
задатог
формата
ОБАВЕЗНО
Износ плана коришћења
Number 13N.NN
Нумеричка вредност са 13
целих и 2 децимална места
ОБАВЕЗНО
Кратка напомена или допунски податак
Text 200C
који се односи на једну или више
Текст податак дужине 200,
пословних промена.
може бити NULL

<SlogKZ7>
<RedniBrojDokumenta> Редни број документа је редни број
документа према редоследу испостављања
у оквиру једног кредитног задужења
<BrojObelezja>

Text 3000C
Текст податак дужине 3000.
може бити NULL

Број обележја из извештаја је
- 5- за спецификацију резиденатакорисника кредита,
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Number 3N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
3;
ОБАВЕЗНО
Number 2N

- 6- за спецификацију нерезиденатакредитора/добављача ,
- 22- за спецификацију намене кредитног
задужења.

Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2;
ОБАВЕЗНО

<Valuta>

Шифра валуте, обележје 10 из КЗ-2
обрасца

<UgovoreniIznos>

Уговорени износ кредитног задужења из
обележја 10 из КЗ-2 обрасца

Text CCC
Алфанумеричкa вредност,
дужине 3 из шифарника
валута
ОБАВЕЗНО
Number 13N.NN
Нумеричка вредност са 13
целих и 2 децимална места
ОБАВЕЗНО

<Napomena>

Кратка напомена или допунски податак
који се односи на једну или више
пословних промена.

<SlogKZ7Stavke>
<RedniBroj>

<PoslovnaPromena>

<MB_Sifra>

Text 1000C
Текст податак дужине 1000,
може бити NULL

Редни број ставке спецификације, односно Number 3N
редни број промене.
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
3;
ОБАВЕЗНО
Може да буде уписана само шифра 1 Number 1N
Ново- ако се ради о новом резидентуЦелобројна нумеричка
кориснику кредита, нерезидентувредност дужине 1;
кредитору/добављачу или намени
ОБАВЕЗНО
кредитног задужења, који се први пут
појављују,
- Матични број резидента - корисника под Number 8N
којим је правно лице или предузетник
Целобројна нумеричка
уписано у регистар који води Агенција за
вредност максималне дужине
привредне регистре, односно број који
8;
додељује Републички завод за статистику
може бити NULL
за субјекте који нису уписани у наведени
регистар, или
- шифра нерезидента-кредитора/добављача
из шифарника Народне банке Србије, или
- шифра намене кредитног задужења:
2 – кредит за ликвидност банке;
10 – продаја (конверзија) за динаре;
12 – подстицање пољопривреде – EBRD
кредити (WHR);
13 – финансирање пољопривредне
производње;
20 – опрема;
21 – резервни делови за инвестиционо
одржавање;
22 – примљени аванс по извозном послу;
23 – враћање аванса примљеног по
извозном послу;
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<UcesceUKZ>

<PrivrednaGrana>

30 – сировине и репроматеријал;
31 – резервни делови за текуће
одржавање;
40 – услуге;
41 – монтажа, инжењеринг, лиценце и
друга права индустријске својине (know
how), пројекти и студије;
50 – извођење инвестиционих радова;
51 – опрема – инвестициони радови;
60 – широка потрошња – увоз робе;
71 – отплата раније коришћених кредита
из иностранства;
74 – претварање готовинског посла у
кредит;
81 – друга улагања у иностранству;
83 – куповина и закуп некретнина за
девизе у земљи;
91 – куповина домаћих хартија од
вредности које гласе на страну валуту;
92 – уплата девизног депозита код
Централног регистра, депоа и клиринга
хартија од вредности;
95 – враћање уплаћеног страног капитала
који не повећава основни капитал
нерезиденту – члану друштва са
ограниченом одговорношћу;
96 – директна инвестиција у иностранству
(стицање најмање 10% учешћа или
гласачких права).
-Уколико у Шифарнику нерезидената није
предвиђена шифра конкретног
нерезидента-кредитора/добављача, ово
поље се уноси вредност 999999
- ако је пословна промена 1 - уписује се
учешће резидента-корисника, нерезидентакредитора/добављача или намене
кредитног задужења у укупном износу
кредита
- ако је пословна промена 2 - сторно
ставке, уписује се учешће у износу
кредитног задужења за ставку која се
сторнира са знаком минус (-). У случају
сторна целе спецификације, уписује се
укупан износ спецификације која се
сторнира са знаком минус (-).
- ако је пословна промена 3 - измена
износа, уписује се разлика између новог и
старог учешћа у износу кредитног
задужења (са предзнаком – ако се
умањује).
Привредна грана - је ознака гране за сваког
резидента-корисника.
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Number 13N.NN
Нумеричка вредност са 13
целих и 2 децимална места
ОБАВЕЗНО

Number 4N

ОБАВЕЗНО за РЕЗИДЕНТА –
Целобројна нумеричка
КОРИСНИКА – ПРАВНО ЛИЦЕ које није вредност максималне дужине
регистровано код АПР-а, а у супротном
4, може бити NULL
мора бити NULL
<PovezanostDuznik>
Повезаност са дужником ако по кредитном Number 2N
послу
има
више
нерезидената- Целобројна нумеричка
кредитора/добављача
је
одговарајућа вредност максималне дужине
шифра:
2;
1 – нерезидент – кредитор/добављач,
може бити NULL
власник више од 50% удела у капиталу
резидента – дужника;
2 – нерезидент – кредитор/добављач,
власник од 10 до 50% удела у капиталу
резидента – дужника;
3 – нерезидент – кредитор/добављач,
власник мање од 10% удела у капиталу
резидента – дужника;
4 – резидент – дужник, власник више од
50% удела у капиталу нерезидента –
кредитора/добављача;
5 – резидент – дужник, власник од 10 до
50% удела у капиталу нерезидента –
кредитора/добављача;
6 – резидент – дужник, власник мање од
10% удела у капиталу нерезидента –
кредитора/добављача;
7 – резидент – дужник и нерезидент –
кредитор/добављач посредно су повезани
преко оснивача;
8 – не постоји својинска повезаност
нерезидента – кредитора/добављача и
резидента – дужника.
<PovezanostBanka>
Повезаност са банком из Републике Србије Number 1N
- ако по кредитном послу има више
Целобројна нумеричка
нерезидената-кредитора/добављача је
вредност дужине 1;
одговарајућа шифра:
може бити NULL
1 – нерезидент – кредитор/добављач
повезан је с банком са седиштем у
Републици као члан исте банкарске групе;
2 – нерезидент – кредитор/добављач није
повезан с банком сa седиштем у
Републици, односно није члан исте
банкарске групе.
<SifraPovezaneBanke>
Матични број банке из Републике Србије Целобројна нумеричка
ако је
нерезидент-кредитор/добављач вредност максималне дужине
повезан са неком банком из Републике 8;
Србије
може бити NULL
Електронски се достављају само конкретни извештаји, оквирни у папирној форми као и до
сада.
Динамика достављања: ДНЕВНА, по закљученом кредитном послу.
Контрола: Ако је врста кредитног посла <VrstaKP>=1 и датум слања <DatumStanja> већи од 30 дана
у односу на датум закључења уговора <DatumUgovora> извештај КZ ће бити примљен уз напомену да
су подаци достављени у року дужем од 30 дана од датума закључења уговора. У свим осталим
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случајевима, уколико је датум слања <DatumStanja> већи од 10 дана у односу на датум закључења
уговора <DatumUgovora> извештај КZ ће бити примљен уз напомену да су подаци достављени у року
дужем од 10 дана од датума закључења уговора.
Исправка извештаја може да се ради само док не буде оверен у НБС, тј.док не добије Број
извештаја у НБС; Исправка извештаја се ради по јединственом броју <BankaBroj> који
додељује банка.
Уз извештај слог <SlogKZ3> може бити празан у случају када је:
- краткорочна банкарска кредитна линија <VrstaKP> = 4
- обавеза према иностранству настала по активираној страној гаранцији или јемству по послу у
Републици која се измирује са одложеним роком и/или каматом <VrstaKP> = 11 или 12,
- комерцијални кредит повезан са спољнотрговинским прометом робе и услуга - одложено
плаћање и плаћање унапред робе и услуга до годину дана, с каматом, односно преко годину дана
<VrstaKP> = 1, ако је по тим кредитима већ извршен увоз, односно авансна наплата извоза
- када је револвинг <Revolving> = 1.
У свим осталим случајевима мора постојати <SlogKZ3>
Слог <SlogKZ7> може бити празан, или постоји један или постоји више таквих слогова, а
највише три. Обавезно постоји ако је <RezidentKorisnik1> = 2, ако је <NerezidentKreditor1> = 2
или ако је <NamenaKZ1> = 2.
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Пример података у XML формату KZ010408_01_07564856.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>01.02.2020</DatumStanja>
<Obrazac>KZ</Obrazac>
<MaticniBroj>07564856</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>gordanamedojevic</PodatkeObradio>
<Kontakt>Telefon:011-345345,petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
<SlogKZ>
<BankaBroj>100</BankaBroj>
<Filijala>8</Filijala>
<SlogKZ2>
<DatumUgovora>10012020</DatumUgovora>
<Revolving>2</Revolving>
<RezidentDuznik1>7054688</RezidentDuznik1>
<RezidentDuznik2>1</RezidentDuznik2>
<RezidentDuznik3>7</RezidentDuznik3>
<RezidentDuznik4>1100.00</RezidentDuznik4>
<RezidentDuznik5>45450</RezidentDuznik5>
<RezidentDuznik6>3000</RezidentDuznik6>
<RezidentDuznik7>2500</RezidentDuznik7>
<RezidentKorisnik1>2</RezidentKorisnik1>
<RezidentKorisnik2>0</RezidentKorisnik2>
<RezidentKorisnik3>0</RezidentKorisnik3>
<NerezidentKreditor1>1</NerezidentKreditor1>
<NerezidentKreditor2>56004</NerezidentKreditor2>
<NerezidentKreditor3>4</NerezidentKreditor3>
<NerezidentKreditor4>1</NerezidentKreditor2>
<NerezidentKreditor5>07737068</NerezidentKreditor3>
<OsigAgencija1>2</OsigAgencija1>
<OsigAgencija2>124009</OsigAgencija2>
<Aranzman>1</Aranzman>
<SifRef>1302</SifRef>
<UgovorenaValuta>EUR</UgovorenaValuta>
<UgovoreniIznos>2121000.00</UgovoreniIznos>
<KredZaduzValuta>EUR</KredZaduzValuta>
<KredZaduzIznos>2121000.00</KredZaduzIznos>
<TroskoviKZ>1</TroskoviKZ>
<KamatnaStopa1>4</KamatnaStopa1>
<KamatnaStopa2>2.3000</KamatnaStopa2>
<KamatnaStopa3>12.5675</KamatnaStopa3>
<PromenljivaKS>25</PromenljivaKS>
<InterkalarnaKS>2</InterkalarnaKS>
<BrojRata1>2</BrojRata1>
<BrojRata2>40</BrojRata2>
<BrojRata3>100</BrojRata3>
<PeriodGodina>5</PeriodGodina>
<PeriodMesec>0</PeriodMesec>
<TrajanjeGodina>15</TrajanjeGodina>
<TrajanjeMesec>9</TrajanjeMesec>
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<Obezbedjenje1>7021461</Obezbedjenje1>
<Obezbedjenje2>1</Obezbedjenje2>
<Obezbedjenje3>7</Obezbedjenje3>
<Obezbedjenje4>6</Obezbedjenje4>
<Supergarant>7038500</Supergarant>
<VrstaKP>1</VrstaKP>
<NamenaKZ1>1</NamenaKZ1>
<NamenaKZ2>81</NamenaKZ2>
<GarantMB>07564856</GarantMB>
<Napomena />
</SlogKZ2>
<SlogKZ3>
<RedniBrojDokumenta>1</RedniBrojDokumenta>
<Valuta>EUR</Valuta>
<SlogKZ3Stavke>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>111</PoslovnaPromena>
<DatumPlana>25022008</DatumPlana>
<IznosPlana>250000.00</IznosPlana>
<Napomena />
</SlogKZ3Stavke>
</SlogKZ3>
<SlogKZ7>
<RedniBrojDokumenta>2</RedniBrojDokumenta>
<BrojObelezja>5</BrojObelezja>
<Valuta>EUR</Valuta>
<UgovoreniIznos>11000.00</UgovoreniIznos>
<Napomena />
<SlogKZ7Stavke>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>1</PoslovnaPromena>
<MB_Sifra>7564856</MB_Sifra>
<UcesceUKZ>10000.00</UcesceUKZ>
<PrivrednaGrana>45450</PrivrednaGrana>
<PovezanostDuznik>7</PovezanostDuznik>
<PovezanostBanka>2</PovezanostBanka>
<SifraPovezaneBanke></SifraPovezaneBanke>
</SlogKZ7Stavke>
<SlogKZ7Stavke>
<RedniBroj>2</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>1</PoslovnaPromena>
<MB_Sifra>17555566</MB_Sifra>
<UcesceUKZ>12345.88</UcesceUKZ>
<PrivrednaGrana>45450</PrivrednaGrana>
<PovezanostDuznik>7</PovezanostDuznik>
<PovezanostBanka>1</PovezanostBanka>
<SifraPovezaneBanke>07737068</SifraPovezaneBanke>
</SlogKZ7Stavke>
</SlogKZ7>
</SlogKZ>
<Dokument>
</ZaSlanje>
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1.2.2. К3 – Реализација коришћења, план и реализација отплате по

кредитном задужењу
SlogКZ3
<Broj>

<RedniBrojDokumenta>

<Valuta>

<VrstaKoriscenja>

<VrstaOtplate>

Број извештаја уписује се број из
осенченог поља бр. 2 у обележју бр.
1. из обрасца КЗ-2.
Редни број документа је редни број
документа према редоследу
испостављања у оквиру једног
кредитног задужења
Валута је шифра валуте из обележја
бр. 11 из обрасца КЗ-2
Шифра врсте коришћења:
1 – редовно коришћење;
2 – коришћење кредита за
рефинансирање дуга по споразуму;
3 – настанак или повећање обавезе
без обављеног платног промета са
иностранством;
4 – припис камате главници;
5 – коришћење кредита за отплату
раније коришћеног кредита;
6 – коришћење динарског кредита –
средства из примарне продаје
динарских дугорочних хартија од
вредности;
7 – коришћење динарског кредита –
средства из текућих трансакција;
8 – коришћење динарског кредита –
средства из капиталних трансакција
дозвољених законом којим се уређује
девизно пословање
Врста отплате је шифра врсте отплате
главнице и камате:
1 – редовна отплата;
2 – отплата кредитом за
рефинансирање по споразуму;
3 – смањење или престанак обавезе
без обављеног платног промета са
иностранством;
4 – претварање дуга у акције (улог);
6 – отплата раније коришћеног
кредита новим кредитом;
7 – престанак обавезе по основу
пребијања потраживањем по
кредитном одобрењу;
8 – престанак обавезе по основу
пребијања потраживањем по послу из
члана 4. Закона;
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Number 6N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Text CCC
Алфанумеричкa вредност,
дужине 3 из шифарника валута
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
може бити NULL
Мора бити попуњено ако се у
таг <PoslovnaPromena>
уписује пословна промена којој
је прва цифра 2, а друга 11 или
12.

Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине 2;
може бити NULL
Мора бити попуњено ако се у
таг <PoslovnaPromena>
уписује пословна промена којој
је прва цифра 2, а друга једна
од оних цифара која се односе
на отплату главнице или камате
или трошкова.

<Refinansiranje>

<SlogKZ3Stavke>
<RedniBroj>

<PoslovnaPromena>

<DatumRealizacije>

<IznosRealizacije>

9 – престанак обавезе по основу
пребијања потраживањем по
реализованом извозу робе;
10 – престанак обавезе по основу
пребијања потраживањем по
реализованом извозу услуге;
11 – престанак обавезе по основу
пребијања потраживањем по
директној инвестицији резидента у
иностранству – учешће у добити
(дивиденда);
12 – престанак обавезе по основу
пребијања потраживањем по улагању
нерезидента у непокретност у
Републици;
13 – престанак обавезе по основу
преноса потраживања с нерезидента –
кредитора на резидента – новог
кредитора;
14 – престанак обавезе по основу
преноса дуговања с резидента –
дужника на нерезидента – новог
дужника.
Шифра споразума за рефинансирање
дуга. Ово поље не попуњава се
уколико се кредит отплаћује новим
кредитом за отплату раније
коришћених кредита.
Редни број промене почев од 1.

Number 4N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине 4;
може бити NULL

Number 4N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине 4;
ОБАВЕЗНО
Први карактер је 1- ако се на
Number 3N
евидентирање подноси план,
Целобројна нумеричка
2 - ако се подноси реализација.
вредност максималне дужине 3;
Друга два су шифре из обележја 15 ОБАВЕЗНО
овог обрасца, а које се односе на
коришћење и отплату главнице,
камате и трошкова.
Датум реализације коришћења,
Date DDMMYYYY
отплате главнице, отплате камате
Датумско
поље
задатог
(редовне и затезне), отплате
формата,може бити NULL
трошкова и отплате интеркаларне
Контрола:
камате.
- NULL ако је
<PoslovnaPromena> 111 или
113
- ако је <PoslovnaPromena>
121, 131, 133 и 123 мора бити
попуњен
Износ реализације
Number 13N.NN
Нумеричка вредност са 13
целих и 2 децимална места
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<DatumPlana>

Датум плана коришћења, плана
отплате главнице и плана отплате
камате (редовна камата)

<IznosPlana>

Износ плана

<StanjeObaveza>

Стање обавеза по главници или стање
обавеза по камати, на нивоу кредита,
после извршене промене која је
наведена у пословној промени
-Код реализације отплате трошкова, у
ову колону се уписује стање укупно
плаћених трошкова кредита.
Каматна стопа која је примењена за
израчунавање плана отплате камате
или реализације отплате камате. У
осталим случајевима ово обележје се
не попуњава.
-Примењена каматна стопа која се
уписује у ово обележје једнака је
збиру фиксног и променљивог дела,
уколико је уговорена променљива
каматна стопа.
Датум коришћења

<KamatnaStopa>

<DatumKoriscenja>
<Napomena>

Контрола:
- Мора бити NULL ако је
<PoslovnaPromena> 121, 122,
131, 132, 133, 123
- ако је сторно онда су износи
са минусом (-)
- ОБАВЕЗНО у осталим
случајевима кад је попуњен таг
<DatumRealizacije>;
Date DDMMYYYY
Датумско поље задатог формата
може бити NULL
Контрола:
ако
је
<PoslovnaPromena> 111 и 113
онда мора бити попуњено;
Number 13N.NN
Нумеричка вредност са 13
целих и 2 децимална места
ОБАВЕЗНО, ако је попуњен
таг <DatumPlana>;
може бити NULL;
Number 13N.NN
Нумеричка вредност са 13
целих и 2 децимална места
може бити NULL ;

Number 2N.NNNN
Нумеричка вредност са 2 целих
и 4 децимална места, може
бити NULL;

Date DDMMYYYY
Датумско
поље
задатог
формата, може бити NULL;
Text 200C
Текст податак дужине 200,
може бити NULL;

Кратка напомена или допунски
податак који се односи на једну или
више пословних промена.
Динамика достављања: ДНЕВНА, по извршеној реализацији.
Контрола: Ако <PoslovnaPromena> почиње са 2 (ако се подноси реализација) и ако је датум слања
<DatumStanja> већи од 10 дана у односу на датум реализације <DatumRealizacije> извештај K3 ће бити
примљен уз напомену да су подаци достављени у року дужем од 10 дана од датума промене.
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Пример података у XML формату K3010408_01_07564856.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>01.10.2019</DatumStanja>
<Obrazac>K3</Obrazac>
<MaticniBroj>07564856</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>gorda petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>Telefon:011-343434,petar.petrovic@nbs.rs </Kontakt>
<SlogKZ3>
<Broj>878789</Broj>
<RedniBrojDokumenta>3</RedniBrojDokumenta>
<Valuta>EUR</Valuta>
<VrstaKoriscenja>1</VrstaKoriscenja>
<VrstaOtplate></VrstaOtplate>
<Refinansiranje>66</Refinansiranje>
<SlogKZ3Stavke>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>221</PoslovnaPromena>
<DatumRealizacije>20082019</DatumRealizacije>
<IznosRealizacije>250000.00</IznosRealizacije>
<DatumPlana>25022008</DatumPlana>
<IznosPlana>250000.00</IznosPlana>
<StanjeObaveza>250000.00</StanjeObaveza>
<KamatnaStopa />
<DatumKoriscenja />
<Napomena />
</SlogKZ3Stavke>
<SlogKZ3Stavke>
<RedniBroj>2</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>121</PoslovnaPromena>
<DatumRealizacije>22022019</DatumRealizacije>
<IznosRealizacije />
<DatumPlana>30062013</DatumPlana>
<IznosPlana>250000.00</IznosPlana>
<StanjeObaveza />
<KamatnaStopa />
<DatumKoriscenja />
<Napomena />
</SlogKZ3Stavke>
<SlogKZ3Stavke>
<RedniBroj>3</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>131</PoslovnaPromena>
<DatumRealizacije>22022012</DatumRealizacije>
<IznosRealizacije />
<DatumPlana>30062013</DatumPlana>
<IznosPlana>1500.00</IznosPlana>
<StanjeObaveza>1500.00</StanjeObaveza>
<KamatnaStopa>1.6534<KamatnaStopa>
<DatumKoriscenja />
<Napomena />
</SlogKZ3Stavke>
</SlogKZ3>
</Dokument>
</ZaSlanje>

28

1.2.3. K7- Спецификација уз извештај о кредитном задужењу
SlogКZ7
<Broj>

Број извештаја уписује се број из
осенченог поља бр. 2 у обележју бр. 1. из
обрасца КЗ-2.

<RedniBrojDokumenta> Редни број према редоследу испостављања
документа у оквиру једног кредитног
задужења.
<BrojObelezja>

<Valuta>

Број обележја из извештаја је:
- 5- за спецификацију резиденатакорисника кредита,
- 6- за спецификацију нерезиденатакредитора/добављача ,
- 22- за спецификацију намене кредитног
задужења.
Шифра уговорене валуте, обележје 10 из
обрасца КЗ-2

Number 6N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка
вредност максималне
дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне
дужине 2;
ОБАВЕЗНО
Text CCC
Алфанумеричкa
вредност, дужине 3 из
шифарника валута
ОБАВЕЗНО
Number 13N.NN
Нумеричка вредност са
13 целих и 2 децимална
места
ОБАВЕЗНО

<UgovoreniIznos>

Уговорени Износ кредитног задужења
обележје 10 из обрасца КЗ-2

<Napomena>

Кратка напомена или допунски податак
који се односи на једну или више
пословних промена.

Text 1000C
Текст податак дужине
1000,
може бити NULL

Редни број ставке спецификације, односно
редни број промене.

Number 3N
Целобројна нумеричка
вредност максималне
дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
ОБАВЕЗНО

<SlogKZ7Stavke>
<RedniBroj>

<PoslovnaPromena>

<MB_Sifra>

1 - Ново - ако се ради о новом резидентукориснику кредита, нерезидентукредитору/добављачу или намени
кредитног задужења, који се први пут
појављују,
2 - Сторно - за сторнирање (брисање)
једне ставке или целе спецификације
3 - Измена - уколико се мења учешће
резидента-корисника кредита,
нерезидента-кредитора/добављача или
намене кредитног задужења у укупном
износу кредита.
Mатични број резидента-корисника под
којим је правно лице или предузетник
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Number 8N

уписано у регистар који води Агенција за
привредне регистре, односно број који
додељује Републички завод за статистику
за субјекте који нису уписани у наведени
или
- шифра нерезидента-кредитора/добављача
из шифарника Народне банке Србије, или
- шифра намене кредитног задужења:
2 – кредит за ликвидност банке;
10 – продаја (конверзија) за динаре;
12 – подстицање пољопривреде – EBRD
кредити (WHR);
13 – финансирање пољопривредне
производње;
20 – опрема;
21 – резервни делови за инвестиционо
одржавање;
22 – примљени аванс по извозном послу;
23 – враћање аванса примљеног по
извозном послу;
30 – сировине и репроматеријал;
31 – резервни делови за текуће
одржавање;
40 – услуге;
41 – монтажа, инжењеринг, лиценце и
друга права индустријске својине (know
how), пројекти и студије;
50 – извођење инвестиционих радова;
51 – опрема – инвестициони радови;
60 – широка потрошња – увоз робе;
71 – отплата раније коришћених кредита
из иностранства;
74 – претварање готовинског посла у
кредит;
81 – друга улагања у иностранству;
83 – куповина и закуп некретнина за
девизе у земљи;
91 – куповина домаћих хартија од
вредности које гласе на страну валуту;
92 – уплата девизног депозита код
Централног регистра, депоа и клиринга
хартија од вредности;
95 – враћање уплаћеног страног капитала
који не повећава основни капитал
нерезиденту – члану друштва са
ограниченом одговорношћу;
96 – директна инвестиција у иностранству
(стицање најмање 10% учешћа или
гласачких права).
-Уколико у Шифарнику нерезидената није
предвиђена шифра конкретног
нерезидента-кредитора/добављача, у ово
поље се уноси вредност 999999
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Целобројна нумеричка
вредност максималне
дужине 8;
може бити NULL

<UcesceUKZ>

<PrivrednaGrana>

<PovezanostDuznik>

<PovezanostBanka>

- Ако је пословна промена 1 - уписује се
учешће резидента-корисника, нерезидентакредитора/добављача или намене
кредитног задужења у укупном износу
кредита
- ако је пословна промена 2 - сторно
ставке, уписује се учешће у износу
кредитног задужења за ставку која се
сторнира са знаком минус (-). У случају
сторна целе спецификације, уписује се
укупан износ спецификације која се
сторнира са знаком минус (-).
- ако је пословна промена 3 - измена
износа, уписује се разлика између новог и
старог учешћа у износу кредитног
задужења (са предзнаком – ако се
умањује).
Привредна грана - је ознака гране за сваког
резидента-корисника. ОБАВЕЗНО за
РЕЗИДЕНТА – ДУЖНИКА ПРАВНО
ЛИЦЕ које није регистровано код АПР-а, а
у супротном мора бити NULL
Повезаност са дужником ако по
кредитном послу има више нерезиденатакредитора/добављача је одговарајућа
шифра:
1 – нерезидент – кредитор/добављач,
власник више од 50% удела у капиталу
резидента – дужника;
2 – нерезидент – кредитор/добављач,
власник од 10 до 50% удела у капиталу
резидента – дужника;
3 – нерезидент – кредитор/добављач,
власник мање од 10% удела у капиталу
резидента – дужника;
4 – резидент – дужник, власник више од
50% удела у капиталу нерезидента –
кредитора/добављача;
5 – резидент – дужник, власник од 10 до
50% удела у капиталу нерезидента –
кредитора/добављача;
6 – резидент – дужник, власник мање од
10% удела у капиталу нерезидента –
кредитора/добављача;
7 – резидент – дужник и нерезидент –
кредитор/добављач посредно су повезани
преко оснивача;
8 – не постоји својинска повезаност
нерезидента – кредитора/добављача и
резидента – дужника.
Повезаност са банком из Републике Србије
- ако по кредитном послу има више
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Number 13N.NN
Нумеричка вредност са
13 целих и 2 децимална
места
ОБАВЕЗНО

Number 4N
Целобројна нумеричка
вредност максималне
дужине 4, може бити
NULL
Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне
дужине 2;
може бити NULL

Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;

<SifraPovezaneBanke>

нерезидената-кредитора/добављача је
одговарајућа шифра:
1 – нерезидент – кредитор/добављач
повезан је с банком са седиштем у
Републици као члан исте банкарске групе;
2 – нерезидент – кредитор/добављач није
повезан с банком сa седиштем у
Републици, односно није члан исте
банкарске групе..
Матични број банке из Републике Србије
ако је нерезидент-кредитор/добављач
повезан са неком банком из Републике
Србије

Динамика достављања: ДНЕВНА, по закљученом кредитном послу.
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може бити NULL

Number 8N
Целобројна нумеричка
вредност максималне
дужине 8;
може бити NULL

Пример података у XML формату K7010408_01_07564856.xml
<?xml version="1.0" encoding ="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>01.04.2008</DatumStanja>
<Obrazac>K7</Obrazac>
<MaticniBroj>07564856</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>gordanamedojevic</PodatkeObradio>
<Kontakt>Telefon:011-345345</Kontakt>
<SlogKZ7>
<Broj>878789</Broj>
<RedniBrojDokumenta>2</RedniBrojDokumenta>
<BrojObelezja>6</BrojObelezja>
<Valuta>EUR</Valuta>
<UgovoreniIznos>11000.00</UgovoreniIznos>
<Napomena />
<SlogKZ7Stavke>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>1</PoslovnaPromena>
<MB_Sifra>1345678</MB_Sifra>
<UcesceUKZ>777777.77</UcesceUKZ>
<PrivrednaGrana>12345</PrivrednaGrana>
<PovezanosDuznik>1</PovezanosDuznik>
<PovezanostBanka>1</PovezanostBanka>
<SifraPovezaneBanke>07737068</SifraPovezaneBanke>
</SlogKZ7Stavke>
<SlogKZ7Stavke>
<RedniBroj>2</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>1</PoslovnaPromena>
<MB_Sifra>12345678</MB_Sifra>
<UcesceUKZ>12345.88</UcesceUKZ>
<PrivrednaGrana>23451</PrivrednaGrana>
<PovezanosDuznik>6</PovezanosDuznik>
<PovezanostBanka>1</PovezanostBanka>
<SifraPovezaneBanke>07737068</SifraPovezaneBanke>
</SlogKZ7Stavke>
<SlogKZ7Stavke>
<RedniBroj>3</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>1</PoslovnaPromena>
<MB_Sifra>1345678</MB_Sifra>
<UcesceUKZ>777777.77</UcesceUKZ>
<PrivrednaGrana>12345</PrivrednaGrana>
<PovezanosDuznik>2</PovezanosDuznik>
<PovezanostBanka>2</PovezanostBanka>
<SifraPovezaneBanke></SifraPovezaneBanke>
</SlogKZ7Stavke>
</SlogKZ7>
</Dokument>
</ZaSlanje>
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1.2.4. K8 – Измена или сторно извештаја о кредитном задужењу
SlogКZ5
<Broj>

Број извештаја уписује се број из
осенченог поља бр. 2 у обележју бр. 1.
обрасца КЗ-2.

<RedniBrojDokumenta> Редни број према редоследу
испостављања документа у оквиру
једног кредитног задужења.
<VrstaPromene>

1-Измена
2-Сторно

<DatumPromene>

Датум анекса, односно раскида уговора

<Napomena>

Напомена-подаци о основу за
подношење обрасца КЗ-5 (нпр.
исправка грешке у унетим подацима,
измена или раскид уговора о кредиту),
као и други допунски подаци везани за
поједина обележја овог обрасца.

<SlogKZ5Stavke>
<RedniBroj>

<BrojObelezja>

<BrojPolja>

<StariSadrzaj>

<NoviSadrzaj>

Number 6N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка
вредност максималне
дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Date
DDMMYYYY
Датумско поље задатог
формата
ОБАВЕЗНО
Text 1000C
Текст податак дужине
1000,
може бити NULL

Редни број промене.

Number 3N
Целобројна нумеричка
вредност максималне
дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Број обележја је број обележја из KZ-2 Number 2N
обрасца, које се мења
Целобројна нумеричка
вредност максималне
дужине 2;
ОБАВЕЗНО
Број поља је број осенченог поља у Number 1N
обележју које се мења на обрасцу KZ-2. Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Стари садржај, уписује се стари садржај Text 15C
осенченог поља из обрасца KZ-2 које се Текстуално поље
мења
максималне дужине 15 ,
може бити NULL
Нови садржај,уписује се нови садржај Text 15C
осенченог поља из обрасца KZ-2 које се Текстуалнопоље
мења
максималне дужине 15,
може бити NULL

Динамика достављања: ДНЕВНА, по насталој промени по закљученом кредитном послу.
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Пример података у XML формату K8010408_01_07564856.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>01.04.2008</DatumStanja>
<Obrazac>K8</Obrazac>
<MaticniBroj>07564856</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>gordanamedojevic</PodatkeObradio>
<Kontakt>Telefon:011-333333</Kontakt>
<SlogKZ5>
<Broj>800567</Broj>
<RedniBrojDokumenta>6</RedniBrojDokumenta>
<VrstaPromene>1</VrstaPromene>
<DatumPromene>25032008</DatumPromene>
<Napomena />
<SlogKZ5Stavke>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<BrojObelezja>13</BrojObelezja>
<BrojPolja>1</BrojPolja>
<StariSadrzaj>1</StariSadrzaj>
<NoviSadrzaj>2</NoviSadrzaj>
</SlogKZ5Stavke>
<SlogKZ5Stavke>
<RedniBroj>2</RedniBroj>
<BrojObelezja>13</BrojObelezja>
<BrojPolja>2</BrojPolja>
<StariSadrzaj>NULL</StariSadrzaj>
<NoviSadrzaj>4.7754</NoviSadrzaj>
</SlogKZ5Stavke>
<SlogKZ5Stavke>
<RedniBroj>3</RedniBroj>
<BrojObelezja>18</BrojObelezja>
<BrojPolja>1</BrojPolja>
<StariSadrzaj>1</StariSadrzaj>
<NoviSadrzaj>2</NoviSadrzaj>
</SlogKZ5Stavke>
</SlogKZ5>
</Dokument>
</ZaSlanje>
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1.2.5. NB_К3 – Одговор НБС после суштинске контроле документа
који је доставила банка (К3-3Б)
SlogКZ3
<Kod>

<Broj>

1 = прихваћени подаци које је
послала банка
2 = НБС је исправила податке
3 = аутоматско рачунско
усклађивање стања обавеза
Број извештаја

<RedniBrojDokumenta> Редни број документа

<Valuta>

Валута

<VrstaKoriscenja>

Шифра врсте коришћења.

<VrstaOtplate>

Шифра врсте отплате

<Refinansiranje>

Споразум

<Prihvaceno>

Датум прихватања

<SlogKZ3Stavke>
<RedniBroj>

Редни број промене

<PoslovnaPromena>

<DatumRealizacije>

<IznosRealizacije>

Number 1N
Целобројна нумеричка вредност дужине
1;
ОБАВЕЗНО
Number 6N
Целобројна нумеричка вредност дужине
6;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Text CCC
Алфанумеричкa вредност, дужине 3 из
шифарника валута
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Целобројна нумеричка вредност дужине
1;
може бити NULL
Number 2N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 2;
може бити NULL
Number 4N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 4;
може бити NULL
Date
Датум прихватања у НБС

Number 4N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 4;
ОБАВЕЗНО
Шифре пословне промене
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност дужине
3;
ОБАВЕЗНО
Датум реализације коришћења, Date DDMMYYYY
отплате главнице, отплате камате Датумско поље задатог формата
(редовне и затезне), отплате може бити NULL
трошкова и отплате интеркаларне
камате.
Износ реализације
Number 13N.NN
Нумеричка вредност са 13 целих и 2
децимална места
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<DatumPlana>
<IznosPlana>

Датум плана коришћења, плана
отплате главнице и плана отплате
камате (редовна камата)
Износ плана

<StanjeObaveza>

Стање обавеза

<KamatnaStopa>

Каматна стопа.

<DatumKoriscenja>

Датум коришћења

<Napomena>

Кратка напомена или допунски
податак који се односи на једну
или више пословних промена.

SlogКZ3OB
<Broj>

Број извештаја

Number 6N
Целобројна нумеричка вредност дужине
6;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Text 500C
Текст поруке која је фиксна ‘KZ-3B je u
obradi’

<RedniBrojDokumenta> Редни број документа

<Poruka>

Порука банкама

SlogКZ3OD
<Broj>

Број извештаја

Date DDMMYYYY
Датумско поље задатог формата
може бити NULL
Number 13N.NN
Нумеричка вредност са 13 целих и 2
децимална места
Number 13N.NN
Нумеричка вредност са 13 целих и 2
децимална места
може бити NULL
Number 2N.NNNN
Нумеричка вредност са 2 целих и 4
децимална места,
може бити NULL
Date DDMMYYYY
Датумско поље задатог формата
може бити NULL
Text 200C
Текст податак дужине 200, може бити
NULL

<RedniBrojDokumenta> Редни број документа

<Poruka>

Порука банкама

<RazlogNeprihvatanja>

Разлог зашто КЗ-3Б није
прихваћен
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Number 6N
Целобројна нумеричка вредност дужине
6;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Text 500C
Текст поруке која је фиксна ‘KZ-3B nije
prihvaćen za ovо kreditno zaduženje’
Text 500C
Текст поруке максималне дужине 500;
ОБАВЕЗНО

Пример података у XML формату NB_K3220509_02_99999999_697350_1.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaIzvestaj>
<Izvestaj>
<Obrazac>K3</Obrazac>
<Poruka>K3250609_04_99999999.xml</Poruka>
<DatumPrijema>25.06.2009 16:46:49</DatumPrijema>
<DatumObrade>25.06.2009 16:49:22</DatumObrade>
<Kontakt>office.cpo@nbs.rs</Kontakt>
<SlogK3>
<Kod>1</Kod>
<Broj>806650</Broj>
<RedniBrojDokumenta>11</RedniBrojDokumenta>
<Valuta>EUR</Valuta>
<VrstaKoriscenja></VrstaKoriscenja>
<VrstaOtplate>1</VrstaOtplate>
<Refinansiranje></Refinansiranje>
<Overeno>29.06.2009 15:40:16</Overeno>
<SlogK3Stavke>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>261</PoslovnaPromena>
<DatumRealizacije>14072009</DatumRealizacije>
<IznosRealizacije>42.13</IznosRealizacije>
<DatumPlana></DatumPlana>
<IznosPlana></IznosPlana>
<StanjeObaveza>55036.32</StanjeObaveza>
<KamatnaStopa></KamatnaStopa>
<DatumKoriscenja></DatumKoriscenja>
<Napomena></Napomena>
</SlogK3Stavke>
</SlogK3>
<SlogK3OB>
<Broj>817903</Broj>
<RedniBrojDokumenta>11</RedniBrojDokumenta>
<Poruka>KZ-3B je u obradi</Poruka>
</SlogK3OB>
<SlogK3OB>
<Broj>610164</Broj>
<RedniBrojDokumenta>10</RedniBrojDokumenta>
<Poruka>KZ-3B je u obradi</Poruka>
</SlogK3OB>
<SlogK3OD>
<Broj>618320</Broj>
<RedniBrojDokumenta>10</RedniBrojDokumenta>
<Poruka>KZ-3B nije prihvaćen za ovo kreditno zaduženje</Poruka>
<RazlogNeprihvatanja>Redni broj dokumenta nije
dobar</RazlogNeprihvatanja>
</SlogK3OD>
</Izvestaj>
</ZaIzvestaj>
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1.2.6. NB_KZ - Одговор НБС после суштинске контроле (K3-2, K3-3A и
КЗ-7)
SlogКZEV
<BankaBroj>

<RedniBrojDokumenta>

Јединствена шифра податка под којом
банка води извештај док не добије број
извештаја од НБС, банка додељује број
почевши од 1 у редоследу
Редни број документа

<Poruka>

Порука банкама

<BrojIzveštaja>

Број под којим је извештај оверен у НБС

<DatumOvere>

Датум овере

SlogКZOB
<BankaBroj>

<RedniBrojDokumenta>

Јединствена шифра податка под којом
банка води извештај док не добије број
извештаја од НБС, банка додељује број
почевши од 1 у редоследу
Редни број документа

Number 6N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Нумеричка вредност 1,
ОБАВЕЗНО
Text 500C
Текст поруке која је
фиксна ‘KZ-2 је overen pod
brojem:’
Number 6N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Date Датум извршене
овере у НБС
Number 6N
Целобројна нумеричка
вредност максималне
дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Нумеричка вредност 1;
ОБАВЕЗНО

<Poruka>
SlogКZOD
<BankaBroj>

<RedniBrojDokumenta>

Порука банкама

Text 500C
Текст поруке која је
фиксна ‘KZ-2 je u obradi’

Јединствена шифра податка под којом
банка води извештај док не добије број
извештаја од НБС, банка додељује број
почевши од 1 у редоследу

Number 6N
Целобројна нумеричка
вредност максималне
дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Number 1N

Редни број документа

Нумеричка вредност 1;
ОБАВЕЗНО

<Poruka>

Порука банкама

<RazlogNeOveravanja>

Разлог зашто извештај није оверен
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Text 500C
Текст поруке која је
фиксна ‘KZ-2 niје overen’
Text 500C
Текст поруке максималне
дужине 500; ОБАВЕЗНО

Пример података у XML формату NB_K3260609_01_99999999_699411_9.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaIzvestaj>
<Izvestaj>
<Obrazac>KZ</Obrazac>
<Poruka>KZ260609_01_99999999.xml</Poruka>
<DatumPrijema>26.06.2009 11:31:44</DatumPrijema>
<DatumObrade>26.06.2009 11:37:54</DatumObrade>
<Kontakt>office.cpo@nbs.rs</Kontakt>
<SlogKZEV>
<BankaBroj>184</BankaBroj>
<RedniBrojDokumenta>0</RedniBrojDokumenta>
<Poruka> KZ-2 je evidentiran pod brojem:</Poruka>
<BrojIzveštaja>619121</BrojIzveštaja>
<DatumEvidentiranja>24.12.2009 00:00:00</DatumEvidentiranja>
</SlogKZEV>
<SlogKZOB>
<BankaBroj>185</BankaBroj>
<RedniBrojDokumenta>0</RedniBrojDokumenta>
<Poruka>KZ-2 je u obradi</Poruka>
</SlogKZOB>
<SlogKZOD>
<BankaBroj>187</BankaBroj>
<RedniBrojDokumenta>0</RedniBrojDokumenta>
<Poruka>KZ-2 nije overen</Poruka>
<RazlogNeoveravanja>Niste dostavili ugovor</RazlogNeoveravanja>
</SlogKZOD>
</Izvestaj>
</ZaIzvestaj>

40

1.2.7. NB_K8 - Одговор НБС после суштинске контроле (K3-5)
SlogК5OD
<Broj>

Број извештаја

<RedniBrojDokumenta>

Редни број документа

<Poruka>

Порука банкама

<RazlogNeoveravanja>

Разлог зашто КЗ-5 није
оверен
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Number 6N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Text 500C
Текст поруке која је фиксна ‘KZ-5
nije overen za ovo kreditno zaduženje’
Text 500C
Текст поруке максималне дужине
500; ОБАВЕЗНО

Пример података у XML формату NB_K8280509_01_99999999_637868_1.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaIzvestaj>
<Izvestaj>
<Obrazac>K8</Obrazac>
<Poruka>K8280509_01_99999999.xml</Poruka>
<DatumPrijema>02.06.2009 13:04:02</DatumPrijema>
<DatumObrade>04.06.2009 09:39:28</DatumObrade>
<Kontakt>office.cpo@nbs.rs</Kontakt>
<SlogK5OD>
<Broj>618497</Broj>
<RedniBrojDokumenta>6</RedniBrojDokumenta>
<Poruka>KZ-5 nije overen za ovaj izveštaj</Poruka>
<RazlogNeoveravanja>Redni broj dokumenta nije dobar</RazlogNeoveravanja>
</SlogK5OD>
</Izvestaj>
</ZaIzvestaj>
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1.2.8. NB_K7 - Одговор НБС после суштинске контроле (K3-7)
SlogК7OD
<Broj>

Број извештаја

<RedniBrojDokumenta>

Редни број документа

<Poruka>

Порука банкама

<RazlogNeoveravanja>

Разлог зашто КЗ-7 није
оверен

Number 6N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Text 500C
Текст поруке која је фиксна ‘KZ7 nije overen za ovo kreditno
zaduženje’
Text 500C
Текст поруке максималне
дужине 500; ОБАВЕЗНО

Пример података у XML формату NB_K7160909_01_99999999_824146_1.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaIzvestaj>
<Izvestaj>
<Obrazac>K7</Obrazac>
<Poruka>K7160909_01_99999999.xml</Poruka>
<DatumPrijema>16.09.2009 12:28:11</DatumPrijema>
<DatumObrade>16.09.2009 12:32:38</DatumObrade>
<Kontakt>office.cpo@nbs.rs</Kontakt>
<SlogK7OD>
<Broj>807082</Broj>
<RedniBrojDokumenta>4</RedniBrojDokumenta>
<Poruka>KZ-7 nije overen za ovo kreditno zaduženje</Poruka>
<RazlogNeoveravanja>Redni broj dokumenta nije dobar</RazlogNeoveravanja>
</SlogK7OD>
</Izvestaj>
</ZaIzvestaj>
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Структура поруке коју НБС доставља пословним банкама после извршене
суштинске контроле обрасца K3-2, K3-3A, КЗ-3Б, KЗ-5 и КЗ-7
NB
_
K3220509
_
02
_
07601093
_
697350
_
1

NB_K3220509_02_07601093_697350.xml
Ознака да је порука од стране НБС
Обавезно _
Шифра података + датум у облику ddmmyy
Обавезно _
Редни број слања пословне банке
Обавезно _
Матични број банке
Обавезно _
Број под којим је заведена XML порука
Обавезно _
Редни број слања НБС

1.Садржај података је дефинисан у строго формалном облику и дели се на три
дела: Обaвезни НАЗИВ ТАГови (дефиниције), документ и општи подаци о документу и
слогови документа.
1. Обавезни НАЗИВ ТАГови, У свим порукама дефинисаним овим материјалом
неопходно је да први НАЗИВ ТАГА буде <?xml version="1.0" encoding = "UTF8"?>
2. Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени НАЗИВ
ТАГАови :
a. <Obrazac> - шифра податка иста као у ПОДАТАКу file,
b. <Poruka> - наслов поруке коју је пословна банка послала а подаци
логички и суштински обрађени,
c. <DatumPrijema> - Датум кад су подаци достављени НБС
d. <DatumObrade> - Датум кад су подаци обрађени од стране контроле
исправности XML поруке
3. Подаци су бројеви као целобројне вредности или износи где се децимално
раздвајање врши тачком .
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1.2.9. NB_К3B – Одговор НБС после извршеног уноса без документа
банке (К3-3Б)
SlogКZ3
<Kod>

2 = НБС је исправила
податке

<Broj>

Број извештаја

<RedniBrojDokumenta>

Редни број документа

<Valuta>

Валута

<VrstaKoriscenja>

Шифра врсте коришћења

<VrstaOtplate>

Врста

<Refinansiranje>

Споразум

<Prihvaćeno>

Датум прихватања

<SlogKZ3Stavke>
<RedniBroj>

Редни број промене

<PoslovnaPromena>

Шифра пословне промене .

<DatumRealizacije>

Датум реализације
коришћења, отплате
главнице, отплате камате
(редовне и затезне), отплате
трошкова и отплате
интеркаларне камате.
Износ реализације

<IznosRealizacije>

Number 1N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Number 6N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Text CCC
Алфанумеричкa вредност, дужине 3
из шифарника валута
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 1;
може бити NULL
Number 2N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 2;
може бити NULL
Number 4N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 4;
може бити NULL
Date
Датум прихватања у НБС
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Number 4N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 4;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Date DDMMYYYY
Датумско поље задатог формата
може бити NULL

Number 13N.NN
Нумеричка вредност са 13 целих и 2
децимална места

<DatumPlana>

<IznosPlana>

Датум плана коришћења,
плана отплате главнице и
плана отплате камате
(редовна камата)
Износ плана

<StanjeObaveza>

Стање обавеза

<KamatnaStopa>

Каматна стопа.

<DatumKoriscenja>

Датум коришћења

<Napomena>

Кратка напомена или
допунски податак који се
односи на једну или више
пословних промена.
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Date DDMMYYYY
Датумско поље задатог формата
може бити NULL
Number 13N.NN
Нумеричка вредност са 13 целих и 2
децимална места
Number 13N.NN
Нумеричка вредност са 13 целих и 2
децимална места
може бити NULL
Number 2N.NNNN
Нумеричка вредност са 2 целих и 4
децимална места,
може бити NULL
Date DDMMYYYY
Датумско поље задатог формата
може бити NULL
Text 200C
Текст податак дужине 200, може
бити NULL

Пример података у XML формату NB_K3B_805255_99999999.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaIzvestaj>
<Izvestaj>
<Obrazac>K3</Obrazac>
<Kontakt>office.cpo@nbs.rs</Kontakt>
<SlogK3>
<Kod>2</Kod>
<Broj>805255</Broj>
<RedniBrojDokumenta>15</RedniBrojDokumenta>
<Valuta>USD</Valuta>
<VrstaKoriscenja />
<VrstaOtplate>1</VrstaOtplate>
<Refinansiranje />
<Overeno>30.07.2009 13:41:00</Overeno>
<SlogK3Stavke>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>221</PoslovnaPromena>
<DatumRealizacije>30072009</DatumRealizacije>
<IznosRealizacije>8.08</IznosRealizacije>
<DatumPlana></DatumPlana>
<IznosPlana>8.08</IznosPlana>
<StanjeObaveza>.00</StanjeObaveza>
<KamatnaStopa></KamatnaStopa>
<DatumKoriscenja></DatumKoriscenja>
<Napomena></Napomena>
</SlogK3Stavke>
</SlogK3>
</Izvestaj>
</ZaIzvestaj>
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Структура поруке коју НБС доставља пословним банкама после извршеног уноса
обрасца КЗ-3Б
NB
_
K3B
_
805255
_
08074313

NB_K3B_805255_08074313.xml
Ознака да је порука од стране НБС
Обавезно _
Шифра података
Обавезно _
Број извештаја о кредитном задужењу
Обавезно _
Матични број банке

.Садржај података је дефинисан у строго формалном облику и дели се на три дела
: Обaвезни НАЗИВ ТАГови (дефиниције), документ и општи подаци о документу и
слогови документа.
4. Обавезни НАЗИВ ТАГови, У свим порукама дефинисаним овим материјалом
неопходно је да први НАЗИВ ТАГА буде <?xml version="1.0" encoding = "UTF8"?>
5. Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени НАЗИВ
ТАГАови :
a. <Obrazac> - шифра податка иста као у ПОДАТАКу file,
b. <Kontakt> - Телефон и маил за контакт са НБС
Подаци су бројеви као целобројне вредности или износи где се децимално раздвајање
врши тачком
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1.3. КРЕДИТНА ОДОБРЕЊА
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1.3.1. KO – Извештај о кредитном одобрењу
SlogKO
<BankaBroj>

<Filijala>

SlogKO2
<DatumUgovora>

<VrstaPrijave>

<RezidentKreditor>

<SektorskaPripadnost>

Јединствена шифра податка под којом
банка води извештај док не добије број
извештаја од НБС, банка додељује број
почевши од 1 у редоследу
Филијала кредитног посла, 6 ако је
седиште резидента–кредитора у Србији,
8 ако је седиште резидента–кредитора у
Војводини
Датум закључења уговора резидента кредитора и нерезидента - дужника
Попуњава се шифра:
1 – редовни извештај,
2 – извештај за рефинансирање
потраживања,
4 – авансно плаћање увоза,
5 – кредит који нерезиденту одобрава
резидент – правно лице које је Република
основала посебним законом ради
финансирања извоза.
- Матични број резидента-кредитора под
којим је правно лице или предузетник
уписано у регистар који води Агенција за
привредне регистре, односно број који
додељује Републички завод за
статистику за субјекте који нису уписани
у наведени регистар,
- Ако је кредитор Република, односно
Аутономна покрајина, у ово поље
уписује се шифра:
7 – Република са аутономним
покрајинама,
7.1 – Република ван аутономних
покрајина,
8 – аутономна покрајина
Уписује се шифра:
1 – јавно предузеће,
2 – привредно друштво у мешовитој
својини,
3 – банка,
4 – привредно друштво у приватној
својини,
5 – правно лице из финансијског сектора,
6 – предузетник,
7 – Република,
8 – аутономна покрајина,
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Number 3N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
3;
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Date DDMMYYYY
Датумско
поље
задатог
формата
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1
ОБАВЕЗНО

Number 8N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
8
ОБАВЕЗНО

Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2
ОБАВЕЗНО

<UcesceDK>

<PrivrednaGrana>

<IzvrseniIzvozPG>

<IzvrseniIzvozTG>

<IznosDobiti>

<PeriodDobiti>

<NerezidentDuznik>

9 – локална самоуправа,
10 – Народна банка Србије,
11 – установа.
Учешће државног капитала – попуњава
се проценат учешћа државног капитала у
капиталу правног лица, са две децимале.
Привредна грана – попуњава се ознака
гране. ОБАВЕЗНО за РЕЗИДЕНТА –
КРЕДИТОРА ПРАВНО ЛИЦЕ које није
регистровано код АПР-а
а у супротном мора бити NULL.
Извршен извоз – попуњава се укупан
извоз резидента-кредитора, прекурсиран
у евре према курсу на дан извоза и
исказан у апсолутном износу, и то у
претходној години износ извоза остварен
у периоду од 1.1. до 31.12. године која
претходи години у којој се подноси
извештај о кредитном одобрењу,
попуњава се само у случају да је
кредитор привредно друштво или
предузетник
Извршен извоз – попуњава се укупан
извоз резидента-кредитора, прекурсиран
у евре према курсу на дан извоза и
исказан у апсолутном износу, и то у
текућој години износ извоза остварен од
1.1. до датумa подношења извештаја о
кредитном одобрењу; попуњава се само
у случају да је кредитор привредно
друштво или предузетник
Износ добити до које се одобрава
финансијски зајам нерезиденту,
прекурсирана у евре према курсу на дн 31.
12.у којој је добит остварена
попуњава се само у случају да је кредитор
привредно друштво
Период у коме је добит остварена
попуњава се само у случају да је
кредитор привредно друштво и ако се ради
о финансијском зајму. Увек када је
попуњен таг <IznosDobiti>
Шифра из шифарника нерезидената по
кредитним пословима са иностранством
који се води у Народној банци Србије и
доставља банкама (шифарник
нерезидента).
-Уколико у Шифарнику нерезидената
није предвиђена шифра конкретног
нерезидента-дужника, у ово поље се
уноси вредност 999999
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Number 3N.NN
Нумеричка вредност са 3
целих и 2 децимална места,
може бити NULL
Number 4N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
4 може бити NULL
Number 15N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
15,
Може бити и 0
може бити NULL

Number 15N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
15,
Може бити 0
може бити NULL

НЕ ПОПУЊАВА СЕ

НЕ ПОПУЊАВА СЕ

Number 6N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
6.
ОБАВЕЗНО

<PovezanostRK>

<PovezanostPL>

Повезаност нерезидента дужника са
резидентом кредитором. Попуњава се
шифра:
1 – нерезидент – дужник, власник више од
50% удела у капиталу резидента –
кредитора;
2 – нерезидент – дужник, власник од 10%
до 50% удела у капиталу резидента –
кредитора;
3 – нерезидент – дужник, власник мање од
10% удела у капиталу резидента –
кредитора;
4 – резидент – кредитор, власник више од
50% удела у капиталу нерезидента –
дужника;
5 – резидент – кредитор, власник од 10%
до 50% удела у капиталу нерезидента –
дужника;
6 – резидент – кредитор, власник мање од
10% удела у капиталу нерезидента –
дужника;
7 – резидент – кредитор и нерезидент –
дужник посредно су повезани преко
оснивача;
8 – не постоји својинска повезаност
нерезидента – дужника и резидента –
кредитора.
Повезаност нерезидента дужника са
другим правним лицем у Србији.
Попуњава се шифра:
1 – нерезидент – дужник, власник више
од 50% удела у капиталу другог правног
лица са седиштем у Републици;
2 – нерезидент – дужник, власник од 10%
до 50% удела у капиталу другог правног
лица са седиштем у Републици;
3 – нерезидент – дужник, власник мање
од 10% удела у капиталу другог правног
лица са седиштем у Републици;
4 – друго правно лице са седиштем у
Републици, власник више од 50% удела у
капиталу нерезидента – дужника;
5 – друго правно лице са седиштем у
Републици, власник од 10% до 50%
удела у капиталу нерезидента – дужника;
6 – друго правно лице са седиштем у
Републици, власник мање од 10% удела у
капиталу нерезидента – дужника;
7 – друго правно лице са седиштем у
Републици и нерезидент – дужник
посредно су повезани преко оснивача;
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Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2
ОБАВЕЗНО

Number
2N
Целобројна нумеричка
вредност аксималне дужине 2
ОБАВЕЗНО

<UgovorenaValuta>

<UgovoreniIznos>

<VrstaKP>

<NamenaKredita>

8 – не постоји својинска повезаност
нерезидента – дужника и другог правног
лица са седиштем у Републици.
Шифра валуте уговора из шифарника
објављеног на интернет страници
Народне банке Србије (Шифарник
валута)
Износ из уговора о кредиту

Врста кредитног посла. Попуњава се
шифра:
1 – комерцијални кредит – одложено
плаћање и плаћање унапред робе и
услуга по спољнотрговинском промету
до годину дана са каматом, односно
преко годину дана;
2 – комерцијални кредит – финансирање
одложеног плаћања и плаћања унапред
робе и услуга које кредитор одобрава
дужнику – купцу по спољнотрговинском
промету робе и услуга тако што по
налогу купца обавезу измирује
непосредно продавцу;
3 – финансијски кредит;
4 – краткорочна банкарска кредитна
линија;
6 – субординирани кредит;
14 – потраживање банке по активираној
банкарској гаранцији, авалу и другом
облику јемства датом по кредитном
послу између два нерезидента у
иностранству;
15 – потраживање резидента – правног
лица по активираном јемству и другом
средству обезбеђења датом по кредитном
послу између два нерезидента у
иностранству.
Шифра намене кредитног одобрења.
Попуњава се шифра:
2 – услуге,
3 – директна инвестиција у Републици,
4 – измиривање обавеза у Републици,
5 – куповина домаћих дугорочних
дужничких хартија од
вредности,
6 – плаћање у иностранству,
7 – остало,
8 – куповина и закуп непокретности у
Републици,
11 – опрема,
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Text CCC
Алфанумеричкa вредност,
дужине 3 из шифарника валута
ОБАВЕЗНО
Number 15N
Нумеричка вредност са 15
целих
ОБАВЕЗНО
Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2;
ОБАВЕЗНО

Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2;
ОБАВЕЗНО

<TroskoviKО>

<InterkalarnaKS>

<SifraKamatneStope>

<KamatnaStopa1>

<KamatnaStopa2>

12 – сировине и репроматеријал,
13 – широка потрошња,
14 – пољопривредни производи.
Ако је кредит одобрен за више намена
овде се наводи шифра претежне намене а
у <Napomena> се уносе остале намене
Трошкови кредитног одобрења:
1 - ако су по кредитном послу уговорени
трошкови, а у таг <Napomena> уписују
се врста и износ трошкова.
2 - Ако по кредитном послу нису
уговорени трошкови
Интеркаларна камата
1-ако је уговорена интеркаларна камата,
2- ако таква камата није уговорена.
Шифра каматне стопе:
1 – без камате,
2 – фиксна камата,
3 – две фиксне камате,
4 – променљива камата,
5 – остало.
Прва стопа - уколико је кредит закључен
уз камату по фиксној стопи,
-Ако је кредит закључен са две фиксне
каматне стопе, уписује се камата која ће
се прва примењивати
- У случају када је кредит закључен са
променљивом каматном стопом, уписује
се фиксни део каматне стопе (маржа) ако
постоји
-Ако маржа не постоји, уписује се 0.0000
-Код кредита закључених са
специфичном каматном стопом у
зависности од тога каква је каматна
стопа уговорена, уписује се фиксни део
каматне стопе а у таг <Napomena>
уписују се допунски подаци о тој врсти
каматне стопе.
-Ако је кредит закључен без камате не
попуњавају се
- Друга стопа ако је кредит закључен са
две фиксне каматне стопе, уписује се
камата која ће се примењивати у другом
каматном периоду. Истовремено у таг
<Napomena> треба уписати периоде и
основице на које ће се примењивати ове
две каматне стопе.
-у случају када је кредит закључен са
променљивом каматном стопом уписује
се, променљиви део каматне стопе на дан
закључења уговора о кредиту
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Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Integer 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Number 2N.NNNN
Нумеричка вредност са 2
целих и 4 децимална места.
Може бити NULL
може бити и 0;

Number 2N.NNNN
Нумеричка вредност са 2
целих и 4 децимална места;
може бити NULL;
може бити и 0;

<PromenljivaKS>

<PeriodGodina>

<PeriodMesec>

-Код кредита закључених са
специфичном каматном стопом у
зависности од тога каква је каматна
стопа уговорена уписује се променљиви
део, а у таг <Napomena> уписују се
допунски подаци о тој врсти каматне
стопе.
-Ако је кредит закључен без камате не
попуњава се
Врста променљиве каматне стопе je
шифра променљиве каматне стопе:
11 – LIBOR 1M,
12 – LIBOR 3M,
13 – LIBOR 6M,
14 – LIBOR 1Y,
15 – LIBOR 1W,
21 – EURIBOR 1M,
22 – EURIBOR 3M,
23 – EURIBOR 6M,
24 – EURIBOR 1Y,
25 – EURIBOR 1W
30 – PIBOR,
40 – PRIMЕ RATE,
50 – AKA,
70 – DOMESTIC,
90 – остало,
91 – NIBOR,
92 – CIBOR,
93 – STIBOR,
96 – ATMARKETRATE.
Период почека - година уписује се број
година за период у коме нерезидентдужник по кредитном послу не врши
отплату кредита (период од првог
коришћења до прве наплате главнице по
кредиту)
Период почека - месеци уписује се број
месеци за део периода почека који је
краћи од године дана

<TrajanjeGodina>

Трајање кредитног одобрења - број
година - период трајања кредита из
уговора о кредитном послу (период од
првог коришћења до коначне наплате)

<TrajanjeMesec>

Трајање кредитног одобрења - број
месеци за део периода који је краћи од
године дана
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Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2;
може бити NULL

Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2;
може бити NULL
Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2;
може бити NULL
Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2;
може бити нула
ОБАВЕЗНО
Number 2N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
2;
може бити нула

<Banka>

<Revolving>

<Osiguranje>

<SifraOsiguranja>

<Obezbedjenje>

<Napomena>

ОБАВЕЗНО
Number 8N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
8;
ОБАВЕЗНО
1- ако се кредитно одобрење користи на Number 1N
РЕВОЛВИНГ основи
Целобројна нумеричка
2 - у осталим случајевима
вредност дужине 1,
ОБАВЕЗНО
1 - ако је кредит одобрен уз осигурање од
Number 1N
ризика
Целобројна нумеричка
2 - није осигуран од ризика
вредност дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Попуњава се шифра:
Number
1 – агенција Републике,
2N
2 – агенција стране државе,
Нумеричка вредност са 2
3 – осигуравајуће друштво у Републици, целих
4
–
осигуравајуће
друштво
у може бити NULL
иностранству,
ако је <Osiguranje>
5 – остало
=2
Попуњава се шифра:
Number
1 – гаранција стране банке,
2N
2 – меница,
Целобројна нумеричка
3 – Promissory note,
вредност максималне дужине
4 – остало,
2;
5 – залога на акцијама/уделима у
може бити NULL
власништву нерезидента
Напомена-допунски подаци у вези са
Text
обележјима уписују се онако како је то
3000C
код појединих обележја назначено, уз
Текст податак дужине 3000.
навођење броја тог обележја као и друге може бити NULL
значајне појединости које нису
обухваћене посебним обележјима.
- Банка - банка преко које се врши
платни промет по кредитном одобрењу

SlogКO3
<RedniBrojDokumenta> Увек се уписује број 1

<Valuta>

<SlogKO3Stavke>
<RedniBroj>

Валута је шифра валуте из обележја бр.
6. из обрасца КО-2

Редни број промене почев од 1.
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Number 1N
Целобројна нумеричка
вредност дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Text CCC
лфанумеричкa вредност,
дужине 3 из шифарника валута
ОБАВЕЗНО
Number 4N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
4;
ОБАВЕЗНО

<PoslovnaPromena>

Пословна промена може бити само 111
(прва цифра је ПЛАН а друге две су
НОВИ план коришћења)

<DatumPlana>

Датум плана коришћења

<IznosPlana>

Износ плана

<Napomena>

Кратка напомена или допунски податак
који се односи на једну или више
пословних промена.

Number 3N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
3;
ОБАВЕЗНО
Date DDMMYYYY
Датумско поље задатог
формата
ОБАВЕЗНО, осим ако се
кредит користи на револвинг
основи
Number 15N
Нумеричка вредност са 15
целих
ОБАВЕЗНО, осим ако се
кредит користи на револвинг
основи
Text 200C
Текст податак дужине 200,
може бити NULL

Динамика достављања: ДНЕВНА, по закљученом кредитном послу.

Контрола: Ако је врста кредитног посла <VrstaKP>=1 и датум слања <DatumStanja> већи од 30 дана
у односу на датум закључења уговора <DatumUgovora> извештај КО ће бити примљен уз напомену
да су подаци достављени у року дужем од 30 дана од датума закључења уговора. У свим осталим
случајевима, уколико је датум слања <DatumStanja> већи од 10 дана у односу на датум закључења
уговора <DatumUgovora> извештај КО ће бити примљен уз напомену да су подаци достављени у року
дужем од 10 дана од датума закључења уговора.
Исправка извештаја може да се ради само док не буде оверен у НБС, тј.док не добије Број извештаја у НБС;
Исправка извештаја се ради по јединственом броју <BankaBroj> који додељује банка.
Уз извештај слог <SlogKO3> може бити празан у случају када је:

- краткорочна банкарска кредитна линија <VrstaKP> = 4
- потраживање банке или резидента – правног лица из иностранства настало по активираној
банкарској гаранцији, авалу, јемству или другом средству обезбеђења по кредитном послу између два
нерезидента у иностранству, која се наплаћују са одложеним роком и/или каматом <VrstaKP> = 14
или 15,
- комерцијални кредит повезан са спољнотрговинским прометом робе и услуга - одложено плаћање и
плаћање унапред робе и услуга до годину дана, с каматом, односно преко годину дана <VrstaKP> = 1,
ако је по тим кредитима већ извршен извоз, односно авансно плаћање увоза,
- када је револвинг <Revolving> = 1.
У свим осталим случајевима мора постојати <SlogKО3>
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Пример података у XML формату KO010409_01_99999999.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>03.02.2020</DatumStanja>
<Obrazac>KO</Obrazac>
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>Telefon:011-9999999,petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
<SlogKO>
<BankaBroj>100</BankaBroj>
<Filijala>8</Filijala>
<SlogKO2>
<DatumUgovora>20012020</DatumUgovora>
<VrstaIzvestaja>1</VrstaIzvestaja>
<RezidentKreditor>07054688</RezidentKreditor>
<SektorskaPripadnost>3</SektorskaPripadnost>
<UcesceDK>5.25</UcesceDK>
<PrivrednaGrana>1100</PrivrednaGrana>
<IzvrseniIzvozPG>45450</IzvrseniIzvozPG>
<IzvrseniIzvozTG>3000</IzvrseniIzvozTG>
<IznosDobiti/>
<PeriodDobiti/>
<NerezidentDuznik>1</NerezidentDuznik>
<PovezanostRK>3</PovezanostRK>
<PovezanostPL>7</PovezanostPL>
<UgovorenaValuta>EUR</UgovorenaValuta>
<UgovoreniIznos>2121000</UgovoreniIznos>
<VrstaKP>1</VrstaKP>
<NamenaKredita>1</NamenaKredita>
<TroskoviKO>1</TroskoviKO>
<InterkalarnaKS>2</InterkalarnaKS>
<SifraKamatneStope>2</SifraKamatneStope>
<KamatnaStopa1>12.5675</KamatnaStopa1>
<KamatnaStopa2></KamatnaStopa2>
<PromenljivaKS></PromenljivaKS>
<PeriodGodina>14</PeriodGodina>
<PeriodMesec>9</PeriodMesec>
<TrajanjeGodina>15</TrajanjeGodina>
<TrajanjeMesec>9</TrajanjeMesec>
<Banka>07737068</Banka>
<Revolving>2</Revolving>
<Osiguranje>2</Osiguranje>
<SifraOsiguranja>1</SifraOsiguranja>
<Obezbedjenje>1</Obezbedjenje>
<Napomena></Napomena>
</SlogKO2>
<SlogKO3>
<RedniBrojDokumenta>1</RedniBrojDokumenta>
<Valuta>EUR</Valuta>
<SlogKO3Stavke>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>111</PoslovnaPromena>
<DatumPlana>25032009</DatumPlana>
<IznosPlana>250000</IznosPlana>
<Napomena></Napomena>
</SlogKO3Stavke>
</SlogKO3>
</SlogKO>
</Dokument>
</ZaSlanje>

58

1.3.2. B3 – Реализацијa коришћења, план и реализација наплате по

кредитном одобрењу
SlogКO3
<Broj>

Број извештаја - уписује се
број из осенченог поља бр. 2
обележја бр. 1. из обрасца
КO-2.

<RedniBrojDokumenta> Редни број документа је
редни број документа према
редоследу испостављања у
оквиру једног кредитног
одобрења
<Valuta>
Валута је шифра валуте из
обележја бр. 6. из обрасца
КО-2
<VrstaKoriscenja>

Шифра врсте коришћења:
1 – редовно коришћење,
3 – настанак или повећање
потраживања без обављеног
платног промета са
иностранством,
4 – припис камате главници.

<VrstaNaplate>

Шифра врсте наплате:
1 – редовна наплата;
3 – смањење или престанак
потраживања без обављеног
платног промета са
иностранством;
4 – претварање потраживања
у акције (улог);
6 – наплата робом по
плаћеном авансу;
7 – престанак потраживања
по основу пребијања
дуговањем по кредитном
задужењу;
8 – престанак потраживања
по основу пребијања
дуговањем по послу из члана
4. Закона;
9 – престанак потраживања
по основу пребијања
дуговањем по реализованом
увозу робе;
10 – престанак потраживања
по основу пребијања
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Number
6N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Number
3N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Text
CCC
Алфанумеричкa вредност, дужине
3 из шифарника валута
ОБАВЕЗНО
Number
1N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 1;
може бити NULL
Мора бити попуњено ако се у таг
<PoslovnaPromena> уписује
пословна промена којој је прва
цифра 2, а друга 11 или 12
Number
2N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 2;
може бити NULL
Мора бити попуњено ако се у таг
<PoslovnaPromena> уписује
пословна промена којој је прва
цифра 2, а друга једна од оних
цифара која се односе на наплату
главнице или камате или трошкова

дуговањем по реализованом
увозу услуге;
11 – престанак потраживања
по основу пребијања
дуговањем по директној
инвестицији нерезидента у
Републици – учешће у добити
(дивиденда);
12 – престанак потраживања
по основу пребијања
дуговањем по улагању
резидента у непокретност у
иностранству;
13 – престанак потраживања
по основу преноса дуговања с
нерезидента – дужника на
резидента – новог дужника;
14 – престанак потраживања
по основу преноса
потраживања с резидента –
кредитора на нерезидента –
новог кредитора
<SlogKO3Stavke>
<RedniBroj>

<PoslovnaPromena>

<BrojKoriscenja>

<DatumRealizacije>

Редни број промене почев од
1. Сваки следећи број је за 1
већи од претходног.
Први карактер је 1- ако се
подноси план,
2- ако се подноси
реализација.
Друга два су шифре из
обележја 14 овог обрасца, а
које се односе на коришћење
и наплату главнице, камате и
трошкова.
Редни број коришћења који
се не може понављати кад је
упитању врста пословне
промене 2 - реализација и 11
– ново коришћење
Датум реализације
коришћења, наплате
главнице, наплате камате
(редовне, затезне и
интеркаларне) и наплате
трошкова
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Number 4N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 4;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 3;
ОБАВЕЗНО

Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО, осим код пословних
промена 2,41 и 2,61, као и код
збирних наплата главнице и камате
Date DDMMYYYY
Датумско поље задатог формата
може бити NULL
Контрола:
- NULL ако се <PoslovnaPromena>
односи на план (прва цифра 1)

<IznosRealizacije>

Износ реализације

Number 11N
Нумеричка вредност са 11 целих
може бити NULL
Контрола:
- Мора бити NULL ако се
<PoslovnaPromena> односи на
план (прва цифра 1)
- ако је сторно онда су износи са
минусом (-)
- ОБАВЕЗНО у осталим
случајевима кад је попуњен таг
<DatumRealizacije>

<DatumPlana>

Датум плана коришћења,
плана наплате главнице и
плана наплате камате
(редовна камата)

<IznosPlana>

Износ плана

Date
DDMMYYYY
Датумско поље задатог формата
може бити NULL
Контрола: ако се
<PoslovnaPromena> односи на
планове (прва цифра 1), онда мора
бити попуњено
Number 11N
Нумеричка вредност са 11 целих
може бити NULL
ОБАВЕЗНО, ако је попуњен таг
<DatumPlana>.
Number 11N
Нумеричка вредност са 11 целих
може бити NULL

<StanjePotrazivanja>

Стање потраживања по
главници или стање
потраживања по камати, на
нивоу кредита, после
извршене промене која је
наведена у пословној
промени
-Код реализације наплате
трошкова, у ову колону се
уписује стање укупно
наплаћених трошкова
кредита.
- Код реализације наплате
затезне и интеркаларне
камате преписује се послење
стање по редовној камати
<Napomena>
Кратка напомена или
Text 1000C
допунски податак који се
Текст податак дужине 1000, може
односи на једну или више
бити NULL
пословних промена.
Динамика достављања: ДНЕВНА, по извршеној реализацији.
Контрола: Ако <PoslovnaPromena> почиње са 2 (ако се подноси реализација) и ако је датум
слања <DatumStanja> већи од 10 дана у односу на датум реализације <DatumRealizacije>
извештај B3 ће бити примљен уз напомену да су подаци достављени у року дужем од 10 дана од
датума промене.
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Пример података у XML формату B3010509_01_99999999.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>01.02.2020</DatumStanja>
<Obrazac>B3</Obrazac>
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>Telefon:011-999999,petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
<SlogKO3>
<Broj>878789</Broj>
<RedniBrojDokumenta>3</RedniBrojDokumenta>
<Valuta>EUR</Valuta>
<VrstaKoriscenja></VrstaKoriscenja>
<VrstaNaplate></VrstaNaplate>
<SlogKO3Stavke>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>112</PoslovnaPromena>
<BrojKoriscenja>1</BrojKoriscenja >
<DatumRealizacije></DatumRealizacije>
<IznosRealizacije></IznosRealizacije>
<DatumPlana>25022008</DatumPlana>
<IznosPlana>250000</IznosPlana>
<StanjePotrazivanja></StanjePotrazivanja>
<Napomena></Napomena>
</SlogKO3Stavke>
<SlogKO3Stavke>
<RedniBroj>2</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>113</PoslovnaPromena>
<BrojKoriscenja>1</BrojKoriscenja >
<DatumRealizacije></DatumRealizacije>
<IznosRealizacije></IznosRealizacije>
<DatumPlana>15052008</DatumPlana>
<IznosPlana>250000</IznosPlana>
<StanjePotrazivanja></StanjePotrazivanja>
<Napomena></Napomena>
</SlogKO3Stavke>
<SlogKO3Stavke>
<RedniBroj>3</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>221</PoslovnaPromena>
<BrojKoriscenja>1</BrojKoriscenja>
<DatumRealizacije>10012020</DatumRealizacije>
<IznosRealizacije>7670</IznosRealizacije>
<DatumPlana>28042019</DatumPlana>
<IznosPlana>7670</IznosPlana>
<StanjePotrazivanja>0</StanjePotrazivanja>
<Napomena>kreditno odobrenje otplaćeno u celosti</Napomena>
</SlogKO3Stavke>
</SlogKO3>
</Dokument>
</ZaSlanje>
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1.3.3. B5 – Измена или сторно извештаја о кредитном одобрењу
SlogКO5
<Broj>

Број извештаја - уписује се
број из осенченог поља бр. 2
обележја бр. 1. обрасца КO-2.

<RedniBrojDokumenta>

Редни број према редоследу
испостављања документа у
оквиру једног кредитног
одобрења.

<VrstaPromene>

1-Измена
2-Сторно

<DatumPromene>

<Napomena>

<SlogKO5Stavke>
<RedniBroj>

Number 6N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО

Number 1N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Датум анекса, односно раскида Date DDMMYYYY
уговора
Датумско поље задатог формата
ОБАВЕЗНО
Напомена-подаци о основу за
подношење обрасца КO-5
(нпр. исправка грешке у
унетим подацима, измена или
раскид уговора о кредиту), као
и други допунски подаци
везани за поједина обележја
овог обрасца.

Text 1000C
Текст податак дужине 1000,
може бити NULL

Редни број промене.

Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Number 2N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 2;
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Text 15C
Текстуално поље
максималне дужине 15 , може
бити NULL

<BrojObelezja>

Број обележја је број обележја
из KO-2 обрасца, које се мења

<BrojPolja>

Број поља је број осенченог
поља у обележју које се мења
на обрасцу KO-2.

<StariSadrzaj>

Стари садржај, уписује се
стари садржај осенченог поља
из обрасца KO-2 које се мења

<NoviSadrzaj>

Нови садржај,уписује се нови
садржај осенченог поља из
обрасца KO-2 које се мења

Динамика достављања: ДНЕВНА, по извршеној промени.
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Text 15C
Текстуално поље
максималне дужине 15 , може
бити NULL

Пример података у XML формату B5010509_01_99999999.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>01.05.2009</DatumStanja>
<Obrazac>B5</Obrazac>
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>Telefon:011-99999999</Kontakt>
<SlogKO5>
<Broj>878789</Broj>
<RedniBrojDokumenta>3</RedniBrojDokumenta>
<VrstaPromene>1</VrstaPromene >
<DatumPromene>05102009</DatumPromene>
<Napomena>1</Napomena >
<SlogKO5Stavke>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<BrojObelezja>10</BrojObelezja>
<BrojPolja>1</BrojPolja >
<StariSadrzaj>2</StariSadrzaj>
<NoviSadrzaj>3</NoviSadrzaj>
</SlogKO5Stavke>
<SlogKO5Stavke>
<RedniBroj>2</RedniBroj>
<BrojObelezja>10</BrojObelezja>
<BrojPolja>2</BrojPolja >
<StariSadrzaj>4.5</StariSadrzaj>
<NoviSadrzaj>2.5</NoviSadrzaj>
</SlogKO5Stavke>
<SlogKO5Stavke>
<RedniBroj>3</RedniBroj>
<BrojObelezja>10</BrojObelezja>
<BrojPolja>3</BrojPolja >
<StariSadrzaj></StariSadrzaj>
<NoviSadrzaj>4.5</NoviSadrzaj>
</SlogKO5Stavke>
</SlogKO5>
</Dokument>
</ZaSlanje>
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1.3.4. NB_B3 – Одговор НБС после суштинске контроле документа
који је доставила банка (КО-3Б)
SlogКO3
<Kod>

<Broj>

1 = прихваћени подаци које је
послала банка
2 = НБС је исправила податке
3 = аутоматско рачунско
усклађивање стања потраживања
Број извештаја

<RedniBrojDokumenta>

Редни број документа

<Valuta>

Валута

<VrstaKoriscenja>

Шифра врсте коришћења

<VrstaNaplate>

Шифра врста наплате:

<Prihvaćeno>

Датум прихватања

<SlogKO3Stavke>
<RedniBroj>

Редни број промене

<PoslovnaPromena>

Пословна промена

<BrojKoriscenja>

Број коришћења

<DatumRealizacije>

Датум реализације коришћења,
наплате главнице, наплате камате
(редовне, затезне или
интеркаларне) и наплате
трошкова.
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Number 1N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Number 6N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Text CCC
Алфанумеричкa вредност, дужине 3
из шифарника валута
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 1;
може бити NULL
Number 2N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 2;
може бити NULL
Date
Датум прихватања у НБС
Number 4N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 4;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Date DDMMYYYY
Датумско поље задатог формата
може бити NULL

<IznosRealizacije>

<DatumPlana>

<IznosPlana>
<StanjePotrazivanja>

<Napomena>

Износ реализације

Number 11N
Нумеричка вредност са 11 целих
ОБАВЕЗНО
може бити NULL
Датум плана коришћења, плана
Date
наплате главнице и плана наплате DDMMYYYY
камате (редовна камата)
Датумско поље задатог формата
може бити NULL
Износ плана
Number 11N
Нумеричка вредност са 11 целих
може бити NULL
Стање потраживања
Number 11N
Нумеричка вредност са 11 целих
може бити NULL
Кратка напомена или допунски
Text 1000C
податак који се односи на једну
Текст податак дужине 1000, може
или више пословних промена.
бити NULL

SlogКO3OB
<Broj>

Број извештаја

<RedniBrojDokumenta>

Редни број документа

<Poruka>

Порука банкама

SlogКO3OD
<Broj>

Број извештаја

<RedniBrojDokumenta>

Редни број документа

<Poruka>

Порука банкама

<RazlogNeprihvatanja>

Разлог зашто КО-3Б није
прихваћен

Number 6N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Text
500C
Текст поруке која је фиксна ‘KO-3B
je u obradi’
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Number 6N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Text 500C
Текст поруке која је фиксна ‘KO-3B
nije prihvaćen za ovo kreditno
odobrenje’
Text 500C
Текст поруке максималне дужине
500; ОБАВЕЗНО

Пример података у XML формату NB_B3250709_01_99999999_697350_1.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaIzvestaj>
<Izvestaj>
<Obrazac>B3</Obrazac>
<Poruka>B3250709_01_99999999.xml</Poruka>
<DatumPrijema>25.07.2009 13:46:49</DatumPrijema>
<DatumObrade>25.07.2009 13:49:22</DatumObrade>
<Kontakt>office.cpo@nbs.rs</Kontakt>
<SlogKO3>
<Kod>1</Kod>
<Broj>606650</Broj>
<RedniBrojDokumenta>11</RedniBrojDokumenta>
<Valuta>EUR</Valuta>
<VrstaKoriscenja></VrstaKoriscenja>
<VrstaOtplate>1</VrstaOtplate>
<Refinansiranje></Refinansiranje>
<Overeno>29.07.2009 11:40:16</Overeno>
<SlogKO3Stavke>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>261</PoslovnaPromena>
<BrojKoriscenja>3</BrojKoriscenja>
<DatumRealizacije>14092009</DatumRealizacije>
<IznosRealizacije>1442</IznosRealizacije>
<DatumPlana></DatumPlana>
<IznosPlana></IznosPlana>
<StanjePotrazivanja>55077</StanjePotrazivanja>
<Napomena></Napomena>
</SlogKO3Stavke>
</SlogKO3>
<SlogKO3OB>
<Broj>617903</Broj>
<RedniBrojDokumenta>11</RedniBrojDokumenta>
<Poruka>KO-3B je u obradi</Poruka>
</SlogKO3OB>
<SlogKO3OB>
<Broj>610164</Broj>
<RedniBrojDokumenta>10</RedniBrojDokumenta>
<Poruka>KO-3B je u obradi</Poruka>
</SlogKO3OB>
<SlogKO3OD>
<Broj>618320</Broj>
<RedniBrojDokumenta>10</RedniBrojDokumenta>
<Poruka>KO-3B nije prihvaćen za ovo kreditno odobrenje</Poruka>
<RazlogNeprihvatanja>Redni broj dokumenta nije
dobar</RazlogNeprihvatanja>
</SlogKO3OD>
</Izvestaj>
</ZaIzvestaj>
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1.3.5. NB_КО – Одговор НБС после суштинске контроле (КО-2, КО-3А)
SlogКOEV
<BankaBroj>

<RedniBrojDokumenta>

Јединствена шифра податка под
којом банка води извештај док не
добије број извештаја од НБС,
банка додељује број почевши од 1
у редоследу
Редни број документа

Number 6N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
6;
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Нумеричка вредност 1;
ОБАВЕЗНО

<Poruka>

Порука банкама

Text 500C
Текст поруке која је фиксна ‘KO2 је overen pod brojem:’

<BrojIzvestaja>

<DatumOvere>
SlogКOOB
<BankaBroj>

<RedniBrojDokumenta>

Број под којим је извештај оверен у Number 6N
НБС
Целобројна нумеричка
вредност дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Датум оверавања
Date
Датум овере у НБС
Јединствена шифра податка под
којом банка води извештај док не
добије број извештаја од НБС,
банка додељује број почевши од 1
у редоследу
Редни број документа

Number 6N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
6;
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Нумеричка вредност 1;
ОБАВЕЗНО

<Poruka>

Порука банкама

Text 500C
Текст поруке која је фиксна ‘KO2 je u obradi’

SlogКOOD
<BankaBroj>

<RedniBrojDokumenta>

Јединствена шифра податка под
којом банка води извештај док не
добије број извештаја од НБС,
банка додељује број почевши од 1
у редоследу
Редни број документа

Number 6N
Целобројна нумеричка
вредност максималне дужине
6;
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Нумеричка вредност 1;
ОБАВЕЗНО

<Poruka>

Порука банкама

Text 500C
Текст поруке која је фиксна ‘KO2 niје overen’

<RazlogNeоveravanja>

Разлог зашто извештај није оверен

Text 500C
Текст поруке максималне
дужине 500; ОБАВЕЗНО

Пример података у XML формату NB_KO240309_04_99999999_824147_1.xml
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaIzvestaj>
<Izvestaj>
<Obrazac>KO</Obrazac>
<Poruka>KO240309_04_99999999.xml</Poruka>
<DatumPrijema>24.03.2009 00:00:00</DatumPrijema>
<DatumObrade>24.03.2009 00:00:00</DatumObrade>
<Kontakt>office.cpo@nbs.rs</Kontakt>
<SlogKOEV>
<BankaBroj>113</BankaBroj>
<RedniBrojDokumenta>0</RedniBrojDokumenta>
<Poruka>KO-2 je overen pod brojem:</Poruka>
<BrojIzveštaja>611011</BrojIzveštaja>
<DatumOvere>24.12.2009 00:00:00</DatumOvere>
</SlogKOEV>
<SlogKOOB>
<BankaBroj>117</BankaBroj>
<RedniBrojDokumenta>0</RedniBrojDokumenta>
<Poruka>KO-2 je u obradi</Poruka>
</SlogKOOB>
<SlogKOOD>
<BankaBroj>111</BankaBroj>
<RedniBrojDokumenta>0</RedniBrojDokumenta>
<Poruka> KO-2 nije overen </Poruka>
<RazlogNeoveravanja>Niste dostavili ugovor</RazlogNeoveravanja>
</SlogKOOD>
</Izvestaj>
</ZaIzvestaj>
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1.3.6. NB_B5 – Одговор НБС после суштинске контроле (КО-5)
SlogКO5OD
<Broj>

Број извештаја

<RedniBrojDokumenta>

Редни број документа

<Poruka>

Порука банкама

<RazlogNeoveravanja>

Разлог зашто КО-5 није
оверен

Number 6N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Text 500C
Текст поруке која је фиксна ‘KO-5
nije overen …‘
Text 500C
Текст поруке максималне дужине
500; ОБАВЕЗНО

Пример података у XML формату NB_B5210909_01_99999999_824149_1.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaIzvestaj>
<Izvestaj>
<Obrazac>B5</Obrazac>
<Poruka>B5210909_01_99999999.xml</Poruka>
<DatumPrijema>21.09.2009 00:00:00</DatumPrijema>
<DatumObrade>21.09.2009 00:00:00</DatumObrade>
<Kontakt>office.cpo@nbs.rs</Kontakt>
<SlogKO5OD>
<Broj>610103</Broj>
<RedniBrojDokumenta>19</RedniBrojDokumenta>
<Poruka>KO-5 nije overen za ovo kreditno odobrenje</Poruka>
<RazlogNeoveravanja>Redni broj dokumenta nije
dobar</RazlogNeoveravanja>
</SlogKO5OD>
</Izvestaj>
</ZaIzvestaj>
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Структура поруке коју НБС доставља пословним банкама после извршене
суштинске контроле обрасца КO-3Б
NB
_
B3220509
_
02
_
07601093
_
697350
_
1

NB_B3220509_02_07601093_697350_1.xml
Ознака да је порука од стране НБС
Обавезно _
Шифра података + Датум у облику ddmmyy
Обавезно _
Редни број слања пословне банке
Обавезно _
Матични број банке
Обавезно _
Број под којим је заведена XML порука
Обавезно _
Редни број под којим НБС шаље податке банкама

1. Садржај података је дефинисан у строго формалном облику и дели се на три
дела : Обaвезни НАЗИВ ТАГови (дефиниције), документ и општи подаци о документу и
слогови документа.
1. Обавезни НАЗИВ ТАГови, У свим порукама дефинисаним овим материјалом
неопходно је да први НАЗИВ ТАГА буде <?xml version="1.0" encoding = "UTF8"?> Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени
НАЗИВ ТАГАови :
o <Obrazac> - шифра податка иста као у ПОДАТАКу file,
o <Poruka> - наслов поруке коју је пословна банка послала а подаци
логички и суштински обрађени,
o <DatumPrijema> - Датум кад су подаци достављени НБС
o <DatumObrade> - Датум кад су подаци обрађени од стране контроле
исправности XML поруке
2. Подаци су бројеви као целобројне вредности или износи где се децимално
раздвајање врши тачком .
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1.3.7. NB_B3B – Одговор НБС после извршеног уноса без документа
банке (КО-3Б)
SlogКO3
<Kod>

2 = НБС је исправила податке

<Broj>

Број извештаја

<RedniBrojDokumenta>

Редни број документа

<Valuta>

Валута

<VrstaKoriscenja>

Шифра врсте коришћења

<VrstaNaplate>

Шифра врсте наплате

<Prihvaćeno>

Датум прихватања

Date
Датум прихватања извештаја

<SlogKO3Stavke>
<RedniBroj>

Редни број промене

<PoslovnaPromena>

Шифра пословне промене

Number 4N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 4;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 3; ОБАВЕЗНО

<BrojKoriscenja>

Број коришћења

<DatumRealizacije>

Number 1N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 1;
ОБАВЕЗНО
Number 6N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 6;
ОБАВЕЗНО
Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Text CCC
Алфанумеричкa вредност, дужине
3 из шифарника валута
ОБАВЕЗНО
Number 1N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 1;
може бити NULL
Number 1N
Целобројна нумеричка вредност
дужине 1;
може бити NULL

Number 3N
Целобројна нумеричка вредност
максималне дужине 3;
ОБАВЕЗНО
Датум реализације коришћења, Date DDMMYYYY
наплате главнице, наплате
Датумско поље задатог формата
камате (редовне, затезне и
може бити NULL
интеркаларне) и наплате
трошкова
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<IznosRealizacije>

Износ реализације

<DatumPlana>

<IznosPlana>

Датум плана коришћења,
плана наплате главнице и
плана наплате камате (редовна
камата)
Износ плана

<StanjePotrazivanja>

Стање потраживања

<Napomena>

Кратка напомена или допунски Text 1000C
податак који се односи на
Текст податак дужине 1000, може
једну или више пословних
бити NULL
промена.
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Number 11N
Нумеричка вредност са 11 целих
ОБАВЕЗНО
може бити NULL
Date DDMMYYYY
Датумско поље задатог формата
може бити NULL
Number 11N
Нумеричка вредност са 11 целих
може бити NULL
Number 11N
Нумеричка вредност са 11 целих
може бити NULL

Пример података у XML формату NB_B3B_606310_99999999.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaIzvestaj>
<Izvestaj>
<Obrazac>B3</Obrazac>
<Kontakt>office.cpo@nbs.rs</Kontakt >
<SlogKO3>
<Kod>2</Kod>
<Broj>606310</Broj>
<RedniBrojDokumenta>37</RedniBrojDokumenta>
<Valuta>EUR</Valuta>
<VrstaKoriscenja></VrstaKoriscenja>
<VrstaNaplate>1</VrstaNaplate>
<Prihvaćeno>28.08.2009 09:35:16</Prihvaćeno>
<SlogKO3Stavke>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>221</PoslovnaPromena>
<BrojKoriscenja>1</BrojKoriscenja>
<DatumRealizacije>31072009</DatumRealizacije>
<IznosRealizacije>36</IznosRealizacije>
<DatumPlana>31072009</DatumPlana>
<IznosPlana>36</IznosPlana>
<StanjePotrazivanja>19890</StanjePotrazivanja>
<Napomena></Napomena>
</SlogKO3Stavke>
<SlogKO3Stavke>
<RedniBroj>2</RedniBroj>
<PoslovnaPromena>231</PoslovnaPromena>
<BrojKoriscenja>1</BrojKoriscenja>
<DatumRealizacije>31072009</DatumRealizacije>
<IznosRealizacije>166</IznosRealizacije>
<DatumPlana>31072009</DatumPlana>
<IznosPlana>166</IznosPlana>
<StanjePotrazivanja>21925</StanjePotrazivanja>
<Napomena></Napomena>
</SlogKO3Stavke>
</SlogKO3>
</Izvestaj>
</ZaIzvestaj>
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Структура поруке коју НБС доставља пословним банкама после извршеног уноса
обрасца КО-3Б
NB
_
B3B
_
606310
_
07726716

NB_B3B_606310_07726716.xml
Ознака да је порука од стране НБС
Обавезно _
Шифра података
Обавезно _
Број извештаја о кредитном одобрењу
Обавезно _
Матични број банке

1.Садржај података је дефинисан у строго формалном облику и дели се на три
дела : Обaвезни НАЗИВ ТАГови (дефиниције), документ и општи подаци о документу и
слогови документа.
1. Обавезни НАЗИВ ТАГови, У свим порукама дефинисаним овим материјалом
неопходно је да први НАЗИВ ТАГА буде <?xml version="1.0" encoding = "UTF8"?>
2. Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени НАЗИВ
ТАГАови :
a. <Obrazac> - шифра податка иста као у ПОДАТАКу file,
b. <Kontakt> - Телефон и маил за контакт са НБС
Подаци су бројеви као целобројне вредности или износи где се децимално раздвајање
врши тачком
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3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ
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Поруке се од стране банака шаљу на јединствено одредишно место у Народној
банци Србије и то у прописаним периодима и роковима зависно од врсте извештаја
искључиво у XML формату.
Електронске поруке у XML формату морају бити електронски потписане.
Електронски сертификат потписника мора бити квалификовани сертификат издат од
регистрованог сертификационог тела (CA) у Републици Србији.
Субјекат у електронској размени података у XML формату мора доставити списак
серијских бројева електронских сертификата чији ће тајни криптографски кључеви бити
употребљивани за потписивање XML докумената који се шаљу Народној банци Србије.
Електронски потписан XML документ са становишта електронског потписа ће бити
потпуно валидан и прихваћен уколико су испуњени сви услови који су дефинисани у
Упутсву за креирање електронског потписа за XML документе који су у систему
обавезног електронског извештавања Народне банке Србије.
Поруке се шаљу File Transfer Protocol-ом и то у XML формату са структурaмa коje су
дате у овом упутству.
Пример назива и структуре назива фајла који се доставља:
EE
310713
_
02
_
99999999

EE310713_02_99999999.xml
Шифра обрасца
Датум на који се подаци односе у облику
ddmmgg(danmesecgodina)
Обавезно _
Редни број слања овог податка
Обавезно _
Матични број банке
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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" ?> Encoding (кодни
распоред) филе треба да буде UTF-8.
2. Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени тагови:
a. <DatumStanja> датум у дефинисаном облику који представља датум
стања података и исти је као у називу file,
b. <Obrazac> шифра податка иста као у називу file,
c. <MaticniBroj> исти као у називу file,
d. <RedniBroj> исти као у називу file,
e. <PodatkeObradio> име и презиме одговорног лица,
f. <Kontakt> телефон, е-mail итд. одговорног лица.
3. Датуми су у дефинисаном облику dd.mm.yyyy;
4. Децимална позиција се дефинише као . (тачка).
5. Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другим
деловима овог материјала.

6. По пријему, декодирању и провери аутентичности врши се контрола података.
Контрола обухвата проверу обухватности, шифарске исправности и логичности
послатих података Приликом преузимања података у базу шаље се повратна порука
пошиљаоцу, на исто одредишно место,са потврдом да су подаци прихваћени.
Уколико се констатују неисправности или некомплетност података, у повратној
поруци банка добије листу грешака и дужно да исправи податке и поруку поново
пошаље у најкраћем року са следећим редним бројем слања.
Одговор на примњену поруку има облик:
NBEE310713_02_99999999_3598.xml,
где је EE310713_02_99999999 име податка за који се шаље одговор.
префикс NB је ознака да се ради о одговору НБС,
3598 је ид који се односи на број обраде у НБС.
Исправни подаци се прослеђују у централну извештајну базу података где се они
стављају на располагање корисницима ради добијања свих потребних извештаја
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