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ПОДАЦИ:           О ИЗВРШЕНОЈ КОНВЕРЗИЈИ ДЕВИЗНИХ ШТЕДНИХ УЛОГА ГРАЂАНА 
У ОБВЕЗНИЦЕ  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ТАБЕЛА : КОНВЕРЗИЈА ДЕВИЗНИХ ШТЕДНИХ УЛОГА ГРАЂАНА У ОБВЕЗНИЦЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ                                              (S1)

Динамика
достављања: ДНЕВНО   (за текући датум до 22 часа, а најкасније следећег дана

до 8 сати)

Законски основ: Oдлука о ближим условима и начину вршења конверзије штедних улога грађана
у обвезнице Републике Србије и Републике Црне Горе  ("Сл.лист СРЈ" бр.44/02)

Редни 
број 
колоне

Дозвољене шифре 000 - за банку    402 - за Дафимент банку
1 Носилац обавезе 000, 402, 403, 400 403 - за Банку приватне привреде Црне горе ДД

400 - за остале банке
 А серија

2 Ознака серије  А2002 - А2016

  
3 Датум конверзије   

 
4 Номинална вредност обвезнице  Износ у валути ЕУР

  
0 - Исправна трансакција

   1 - Сторно трансакција
5 Врста трансакције Дозвољена вредност Код достављања сторно трансакције  
              0 или  1 врста трансакције = 1, а садржај осталих 

података мора бити исти као код трансакције 
 која се сторнира

6 Коментар  Садржај није обавезан,  уноси се по потреби
 

 

1 2 3 4 5 6

Н (3) А (5) дд.мм.гггг Н (14.2) Н (1) А (60)
14 целих и   
2 децимале

 

са 1, сва поља треба да буду иста, осим датума слања података).
Након сторно слога треба да уследи слог са исправљеним подацима.

КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ ПОДАТАКА
1.  Датум слања података  не сме бити млађи од  текућег датума
2.  Матични број банке контролише се у односу на шифарник ЈУ Банке
3. Носилац обавезе контролише се у односу на шифарник Носилац Обавезе
4. Ознака серије контролише се на основу шифарника Ознака Серије
6. Датум конверзије мора бити старији од датума слања

Номинална 
вредност 
обвезница

Ако се  шаље  сторно трансакција, она треба да садржи слог који треба сторнирати (слог са врстом 

 

Н    а   з   и   в           к   о   л   о   н   е Н  а  п  о  м  е  н  а

   

Табела:  Конверзија девизних штедних улога грађана у обвезнице Републике Србије  ( S1)

Садржај колоне              

 

НАПОМЕНА

Врста 
трансакције

КоментарНосилац 
обавезе

Ознака 
серије

Датум 
конверзије

 



 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--  VERZIJA XML-a Slog  S1 za NBS  --> 
<!DOCTYPE ZaSlanje [ 
 <!ELEMENT DatumSlanja (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT NosilacObaveze (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT OznakaSerije (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT DatumKonverz (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT NominVred (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT VrstaTrans (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT Koment (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT SlogS1 (NosilacObaveze, OznakaSerije, DatumKonverz, NominVred, 
VrstaTrans, Koment)> 
 <!ELEMENT dokument (DatumSlanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj, SlogS1+)> 
 <!ELEMENT ZaSlanje (dokument)> 
]> 
<ZaSlanje> 
 <dokument> 
  <DatumSlanja/> 
  <Obrazac/> 
  <MaticniBroj/> 
  <RedniBroj/> 
  <SlogS1> 
   <NosilacObaveze/> 
   <OznakaSerije/> 
   <DatumKonverz/> 
   <NominVred/> 
   <VrstaTrans/> 
   <Koment/> 
  </SlogS1> 
 </dokument> 
</ZaSlanje> 
 

 
 
 
 



ПОДАЦИ:           О ИЗВРШЕНОЈ  ЗАМЕНИ ОБВЕЗНИЦА СРЈ  У ОБВЕЗНИЦЕ  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ТАБЕЛА : ЗАМЕНА ОБВЕЗНИЦА СРЈ У ОБВЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ    (S2)
Динамика ДНЕВНО   (за текући датум до 22 часа, а најкасније  следећег дана
достављања: до 8 сати)

Законски основ: Правилник о начину замене  обвезница серије  А и Б емитеваних у складу са  
Одлуком о емисији обвезница Савезне  републике  Југославије  за измирење  
обавеза по основу девизне  штедње  грађана  ("Сл. Гласник РС" бр.60 од 25.9.2002).

Редни 
број 
колоне

  
1 Датум замене   

 
 А  серија       А2003 - А2004

2 Ознака серије  СРЈ  Б серија        Б2005 -   Б2011

  
3 Рок доспећа обвезница СРЈ  Датум  у  облику дд.мм .гггг

 
4 Номинална вредност обвезнице   Износ у валути ДЕМ

                             СРЈ   

5 Ознака серије  РС  А  серија       А2003 - А2011

6 Номинална вредност обвезнице  Износ у валути ЕУР
                            РС

0 - Исправна трансакција
   1 - Сторно трансакција

Код достављања сторно трансакције  
7 Врста трансакције врста трансакције = 1, а садржај осталих 

података мора бити исти као код трансакције 
 која се сторнира

8 Коментар  Садржај није обавезан,  уноси се по потреби

 

   Врста
   трансакције                            Коментар
 

1 2 3 4 5 6                7                                            8

дд.мм .гггг А  (5) дд.мм .гггг Н (14.2) А  (5) Н (14.2)             Н (1)                                    А  (60)                 
14 целих и   14 целих и   
2 децимале 2 децимале

 

са 1, сва поља треба да буду иста, осим датума слања података).
Након сторно слога треба да уследи слог са исправљеним подацима.

КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ  ПОДАТАКА
1.  Датум слања података  не сме бити млађи од  текућег датума
2.  Матични број банке контролише се у односу на шифарник ЈУ  Банке
3.  Датум замене мора бити старији од датума слања података
4.  Ознака серије СРЈ  можа бити једнака вредности А2003 до А2004 или Б2005 до Б2011
5.  Ознака серије РС можа бити једнака вредности А2003 до А2011
6.  Ако је податак у пољу Ознака серије СРЈ А2003, у пољу  Ознака серије РС податак такође мора бити А2003
7.  Ако је податак у пољу Ознака серије СРЈ А2004, у пољу  Ознака серије РС податак такође мора бити А2004
8.  Ако је податак у пољу Ознака серије СРЈ Б  (2005-2011), у пољу Ознака серије РС податак мора бити А (2005-2011)

НАПОМЕНА

Датум  
ѕамене

Ознака 
серије СРЈ

Рок 
доспећа 
СРЈ

    

Дозвољена вредност

 

Н    а   з   и   в           к   о    л   о   н   е Садржај колоне              Н  а  п  о   м   е  н  а

                      0 или  1

Табела:  Замена обвезница СРЈ у обвезнице  Републике  Србије   ( S2)

Ако се  шаље  сторно трансакција, она треба да садржи слог који треба сторнирати (слог са врстом 

Номинална 
вредност 
обвезнице 

СРЈ

Ознака 
серије РС

Номинална 
вредност РС

 



 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--  VERZIJA XML-a Slog  S2 za NBS  --> 
<!DOCTYPE ZaSlanje [ 
 <!ELEMENT DatumSlanja (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT DatumZamene (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT OznakaSerijeSRJ (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT RokDospecaSRJ (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT NominVredSRJ (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT OznakaSerijeRS (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT NominVredRS (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT VrstaTrans (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT Koment (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT SlogS2 (DatumZamene, OznakaSerijeSRJ, RokDospecaSRJ, 
NominVredSRJ, OznakaSerijeRS, NominVredRS, VrstaTrans, Koment)> 
 <!ELEMENT dokument (DatumSlanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj, SlogS2+)> 
 <!ELEMENT ZaSlanje (dokument)> 
]> 
<ZaSlanje> 
 <dokument> 
  <DatumSlanja/> 
  <Obrazac/> 
  <MaticniBroj/> 
  <RedniBroj/> 
  <SlogS2> 
   <DatumZamene/> 
   <OznakaSerijeSRJ/> 
   <RokDospecaSRJ/> 
   <NominVredSRJ/> 
   <OznakaSerijeRS/> 
   <NominVredRS/> 
   <VrstaTrans/> 
   <Koment/> 
  </SlogS2> 
 </dokument> 
</ZaSlanje> 
 

 



 

ПОДАЦИ:                      О ИЗВРШЕНИМ ИСПЛАТАМА ДОСПЕЛИХ ОБВЕЗНИЦА  СРЈ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ТАБЕЛА : ИСПЛАТЕ ДОСПЕЛИХ ОБВЕЗНИЦА  СРЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  (S3)
Динамика ДНЕВНО   (за текући датум до 22 часа, а најкасније следећег дана
достављања: до 8 сати)
Законски основ:    Инструкције Гувернера НБЈ   Г. бр. 40/68 од 23.08.2002.

Редни  
број
колоне

000-за банку    
 402-за Дафимент банку
1 Носилац обавезе 403-за Банку приватне привреде Црне Горе ДД

400-за остале банке

2 Припадност обвезница 1- СРЈ  (А2002-А2004, Б2005-Б2011)
2 - РС   (А2002-А2016)

3 Датум исплате
Серија А= А2002-А2016

4  Ознака серије Серија Б = Б 2005-Б 2011

5 Износ исплаћених обвезница у еурима Износ у валути ЕУР

6 Износ обвезница у еврима-исплаћено у динарима Износ у валути ЕУР

7 Број курсне листе на дан исплате

8 Курс из курсне листе на дан исплате

9 Износ исплаћених обвезница у динарима Износ у динарима

10 Укупан износ исплаћених обвезница у еурима Износ у валути ЕУР

0 - Исправна трансакција
1 - Сторно трансакција

11 Врста трансакције Код достављања сторно трансакције  
 врста трансакције = 1,  

садржај осталих података мора бити  
исти као код трансакције која се
 сторнира

12 Коментар Садржај није обавезан, уноси се по потреби

Табела:   Исплата досполех обвезница  СРЈ и Републике Србије     (S3)

Врста     Комен-
тран-       тар
сакције

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     11             12
Н (3) H (1) дд.мм.гггг А (5) Н (14.2) Н (14.2) Н (3) Н (6,8) Н (14.2) Н (14.2)

14 целих и   14 целих и   6 целих 14 целих                        14 цел.    Н (1)           А(60)
2 децимале 2 децимале 8 дец. 2 дец. 2 дец.

са 1, сва поља треба да буду иста, осим датума слања података).
Након сторно слога треба да уследи слог са исправљеним подацима.

Курс за обвезнице РС примењује из курсне листе НБС за девизе, куповни курс на дан исплате
Курс за обвезнице СРЈ примењује из курсне листе НБС за девизе, средњи курс на дан исплате

КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ ПОДАТАКА

1.  Датум слања података  не сме бити млађи од  текућег датума
2.  Матични број банке контролише се у односу на шифарник ЈУ Банке
3.  Носилац обавезе контролише се у односу на шифарник Носилац Обавезе
4.  Припадност обвезница мора бити 1 или 2
5.  Датум исплате мора бити старији од датума слања података
6.  Ако  је Припадност обвезница = 1, Ознака серије мора бити у интервалу А2002 до А2004 или Б2005 до Б2011
7.  Ако  је Припадност обвезница = 2, Ознака серије мора бити у интервалу А2002 до А2016
8.  Износ исплаћених обвезница у динарима =  Износ обвезница у еврима-исплаћено у динарима  x Курс из курсне листе на дан исплате, толеранција 50 дин.
9.  Укупан износ исплаћених обвезница у еврима =  Износ обвезница у еврима  +  Износ обвезница у еврима-исплаћено у динарима.

Ако се шаље сторно трансакција, она треба да садржи слог који треба сторнирати (слог са врстом трансакције 0 

Дозвољене шифре
000, 402, 403, 400

Дозвољене шифре 1 и 2

А2002-А2016

Н а п о м е н а

Укупан износ 
испл.обвезница

Носил
ац 

обавез
е

Н а з и в     к о л о н е Садржај колоне

Б 2005-Б 2011

Дозвољене вредности   0 и 1

Износ 
обвезница у 
еурима-
исп.у дин.

Број 
к.листе 
на дан 
исплате

Курс из 
к.листе на 
дан исплате

Припадно
ст 

обвезниц
а

Датум 
исплате

Износ 
испл.обвезн
ица у дин.

Ознака 
серије

Износ исплаћених 
обвезница у еурима

НАПОМЕНА



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--  VERZIJA XML-a Slog  S3 za NBS  --> 
<!DOCTYPE ZaSlanje [ 
 <!ELEMENT DatumSlanja (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT NosilacObaveze (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT PripObvez (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT DatIsplate (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT OznakaSerije (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT IznIspEur (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT IznEurIspDin (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT BrojKl (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT Kurs (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT IznIspDin (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT UkupIznIsp (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT VrstaTrans (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT Koment (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT SlogS3 (NosilacObaveze, PripObvez, DatIsplate, OznakaSerije, 
IznIspEur, IznEurIspDin, BrojKl, Kurs, IznIspDin, UkupIznIsp, VrstaTrans, Koment)> 

 <!ELEMENT dokument (DatumSlanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj, SlogS3+)> 
 <!ELEMENT ZaSlanje (dokument)> 
]> 
<ZaSlanje> 
 <dokument> 
  <DatumSlanja/> 
  <Obrazac/> 
  <MaticniBroj/> 
  <RedniBroj/> 
  <SlogS3> 
   <NosilacObaveze/> 
   <PripObvez/> 
   <DatIsplate/> 
   <OznakaSerije/> 
   <IznIspEur/> 
   <IznEurIspDin/> 
   <BrojKl/> 
   <Kurs/> 
   <IznIspDin/> 
   <UkupIznIsp/> 
   <VrstaTrans/> 
   <Koment/> 
  </SlogS3> 
 </dokument> 
</ZaSlanje> 



ПОДАЦИ:                       О ИЗВРШЕНИМ ИСПЛАТАМА ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕ РОКА ДОСПЕЋА У ДИНАРИМА

ТАБЕЛА : ИСПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
ПРЕ РОКА ДОСПЕЋА У ДИНАРИМА        (S4)

Динамика ДНЕВНО   (за текући датум до 22 часа, а најкасније следећег дана
достављања: до 8 сати)
Законски основ:    Правилник о начину поступања банака у поступку коришћења обвезница 

Републике Србије по основу девизне штедње грађана пре рока доспећа ради
плаћања одређених трошкова ("Сл. Гласник РС" бр. 60 од 25.09.2002.)

Редни  
број
колоне

000-за банку    
 402-за Дафимент банку
1 Носилац обавезе 403-за Банку приватне привреде  Црне Горе ДД

400-за остале банке
2 Датум исплате

 
3  Ознака серије Серија А= А2002-А2016

4.. Номинална вредност обвезница у еурима Износ у валути ЕУР

5 Динарски износ исплаћених обвезница Износ у  динарима

6 Број курсне листе на дан исплате

7 Курс из курсне листе на дан исплате

8 Дисконтни износ обвезница у еврима Износ у валути ЕУР
исплаћен у динарима

0 - Исправна трансакција
1 - Сторно трансакција

9 Врста трансакције Код достављања сторно трансакције  
 врста трансакције = 1,  

садржај осталих података мора бити  
исти као код трансакције која се
сторнира

10 Коментар Садржај није обавезан, уноси се по потреби
 

Табела:   Исплата обвезница Републике Србије пре рока доспећа у динарима  (S4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Н (3) дд.мм.гггг А (5) Н (14.2) Н (14.2) Н (3) Н (6,8) Н (14.2) Н (1) А(60)

14 целих и   14 целих и    6 целих 14 целих   
2 децимале 2 децимале  8 дец. 2 дец.

са 1, сва поља треба да буду иста, осим датума слања података).
Након сторно слога треба да уследи слог са исправљеним подацима.

Курс за обвезнице  примењује из курсне листе НБС за девизе, куповни курс на дан исплате

КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ ПОДАТАКА

1.  Датум слања података  не сме бити млађи од  текућег датума
2.  Матични број банке контролише се у односу на шифарник ЈУ Банке
3.  Носилац обавезе контролише се у односу на шифарник Носилац Обавезе
4.  Датум исплате мора бити старији од датума слања података
5.  Ознака серије контролише се на основу шифарника Ознака Серије
6.  Дисконтни износ обвезница у еврима исплаћен у динарима = Динарски износ исплаћених обвезница  : Курс из курсне листе, толеранција 1 евро.

Номинална 
вредност 

обвезница у 
еврима

Врста 
трансакције

Н а з и в     к о л о н е Садржај колоне Н а п о м е н а

Динарски износ 
исплаћених 

обвезница - ДИН

Курс из 
к.листе на 

дан 
исплате

Дисконтни 
износ 

обвезница у 
еурима 

исплаћен у 
дин.

Коментар

Дозвољене шифре

Ако се шаље сторно трансакција, она треба да садржи слог који треба сторнирати (слог са врстом трансакције 0 треба 

000, 402, 403, 400

А2002-А2016

Дозвољене вредности   0 и 1

НАПОМЕНА

Број к.листе 
на дан 
исплате

Носила
ц 

обавезе

Датум 
исплате

Ознака 
серије

 



 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--  VERZIJA XML-a Slog  S4 za NBS  --> 
<!DOCTYPE ZaSlanje [ 
 <!ELEMENT DatumSlanja (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT NosilacObaveze (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT DatIsplate (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT OznakaSerije (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT NomVredEur (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT IznIspDin (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT BrojKl (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT Kurs (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT DiskIznIspDin (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT VrstaTrans (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT Koment (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT SlogS4 (NosilacObaveze, DatIsplate, OznakaSerije, NomVredEur, 
IznIspDin, BrojKl, Kurs, DiskIznIspDin, VrstaTrans, Koment)> 
 <!ELEMENT dokument (DatumSlanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj, SlogS4+)> 
 <!ELEMENT ZaSlanje (dokument)> 
]> 
<ZaSlanje> 
 <dokument> 
  <DatumSlanja/> 
  <Obrazac/> 
  <MaticniBroj/> 
  <RedniBroj/> 
  <SlogS4> 
   <NosilacObaveze/> 
   <DatIsplate/> 
   <OznakaSerije/> 
   <NomVredEur/> 
   <IznIspDin/> 
   <BrojKl/> 
   <Kurs/> 
   <DiskIznIspDin/> 
   <VrstaTrans/> 
   <Koment/> 
  </SlogS4> 
 </dokument> 
</ZaSlanje> 
 



 
ПОДАЦИ:           О ИЗВРШЕНИМ ИСПЛАТАМА ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ПРЕ РОКА ДОСПЕЋА У ЕВРИМА
ТАБЕЛА : ИСПЛАТА ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ПРЕ РОКА ДОСПЕЋА У ЕВРИМА         (S5)
Динамика
достављања: ДНЕВНО  (Најкасније до 8 часова следећег дана за претходни дан)
Законски основПравилник о начину поступања банака у поступку коришћења обвезница 

Републике Србије по основу девизне штедње грађана пре рока доспећа ради
плаћања одређених трошкова ("Сл. Гласник РС" бр. 60 од 25.09.2002.)

Редни 
број 
колоне

000 - за банку    402 - за Дафимент банку
1 Носилац обавезе 403 - за Банку приватне привреде Црне горе ДД

400 - за остале банке

2 Датум исплате

3 Ознака серије 

  
4 Номинална  износ обвезница  Износ у валути ЕУР

у еврима
 

5 Дисконтни износ обвезница  Износ у валути ЕУР
исплаћен у еврима   

0 - Исправна трансакција
   1 - Сторно трансакција

       Дозвољена вредност Код достављања сторно трансакције  
6 Врста трансакције                   0 или  1 врста трансакције = 1, а садржај осталих 

података мора бити исти као код трансакције 
 која се сторнира

7 Коментар  Садржај није обавезан,  уноси се по потреби
 

 

К о м е н т а р

1 2 3 4 5 6 7

Н (3) дд.мм.гггг А (5) Н (14.2) Н (14.2) Н (1) А (60)
14 целих и   14 целих и
2 децимале 2 децимале

 

са 1, сва поља треба да буду иста, осим датума слања података).
Након сторно слога, треба да уследи слог са исправљеним подацима.

КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ ПОДАТАКА
1.  Датум слања података  не сме бити млађи од  текућег датума
2.  Матични број банке контролише се у односу на шифарник ЈУ Банке
3. Носилац обавезе контролише се у односу на шифарник Носилац Обавезе
4. Датум исплате мора бити старији од датума слања
5. Ознака серије контролише се на основу шифарника Ознака Серије

А2002 - А2016

Дозвољене шифре
000, 402, 403, 400

А серија

Н    а   з   и   в           к   о   л   о   н   е Садржај колоне              Н  а  п  о  м  е  н  а

   

Табела:  Исплата обвезница    Републике Србије пре рока доспећа у ЕВРИМА     ( S5)

Ако се шаље сторно трансакција, она треба да садржи слог који треба сторнирати (слог са врстом 

Номинални 
износ 

обвезнице у 
еурима

Врста 
трансакције

Дисконтни 
износ 

обвезница у 
еурима

НАПОМЕНА

Носилац 
обавезе

Датум 
исплате

Ознака 
серије



 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--  VERZIJA XML-a Slog  S5 za NBS  --> 
<!DOCTYPE ZaSlanje [ 
 <!ELEMENT DatumSlanja (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT NosilacObaveze (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT DatIsplate (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT OznakaSerije (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT NomVredEur (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT DiskIznIspEur (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT VrstaTrans (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT Koment (#PCDATA)> 
 <!ELEMENT SlogS5 (NosilacObaveze, DatIsplate, OznakaSerije, NomVredEur, 
DiskIznIspEur, VrstaTrans, Koment)> 
 <!ELEMENT dokument (DatumSlanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj, SlogS5+)> 
 <!ELEMENT ZaSlanje (dokument)> 
]> 
<ZaSlanje> 
 <dokument> 
  <DatumSlanja/> 
  <Obrazac/> 
  <MaticniBroj/> 
  <RedniBroj/> 
  <SlogS5> 
   <NosilacObaveze/> 
   <DatIsplate/> 
   <OznakaSerije/> 
   <NomVredEur/> 
   <DiskIznIspEur/> 
   <VrstaTrans/> 
   <Koment/> 
  </SlogS5> 
 </dokument> 
</ZaSlanje> 
 
 


