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Девизни платни промет – приступ Web апликацији
Тестна WEB апликација за Девизни платни промет налази се на адреси

https://tswtest.mfin.trezor.rs
Продукциона WEB апликација за Девизни платни промет налази се на адреси

https://deviznapl.mfin.trezor.rs
Да би апликација могла да ради непоходно је да је инсталиран:
-

Сертификат (упутство за инсталацију је дато у тачки III овог упутства)
Silverlight (упутство за инсталацију је дато у тачки IV овог упутства)

-

Урадити подешавање proxy server кроз Internet options
Потребно је да су отворене приступне шифре.

Да би без проблема могли да користите Excel извештаје треба да у Internet Explorer-у
изаберете Tools->Options->Trusted Sites, Sites -> унесите горњу адресу у “Add this website to the zone” ,
Add, Close -> Trusted Sites, Custom Level -> чекирајте Enable за “Automatic prompting for file downloads”
и “File downloads”, Ok ->Ok
Када у Internet Explorer унесете дату адресу добићете уводну форму:
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Потребно је унети одговарајућу корисничку групу, корисничко име и лозинку за приступ
пројекту. Организационе јединице УТ могу да приступе подацима само са овлашћењим корисничким
именом и лозинком.

Када кликнете на дугме "ПРИЈАВА", добићете нову форму на којој је са горње стране мени за
избор посла а са доње стране радна површина за изабрану врсту посла.
Постоји избор рада :
-

Главна табла – приликом прве пријаве у програм приказују се подаци са главне табле.
Исто прикаже ове податке и кликом на ово дугме којим се враћате на почетну форму.
Унос налогa - врши се избор налога (овлашћења и потврда прилива) за унос података
Извештаји - врши се избор врсте извештаја

Главна табла садржи податке о налозима који су унешени и то o врсти налога, статусу налога,
датуму обраде, броју предмета, времену слања у НБС, времену пријема из НБС, која је
референца, валута, износ и конвертовани износ. На дугме
главној табли.

врши се освежавање података на
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Редослед рада у апликацији по пословним процесима

1.1
I.

Плаћање према иностранству, плаћање резиденту у девизама по основу аконтације
и обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство
1.
Потребна докуменација:
1) У случају плаћања према иностранству:
• Писмо
• Основ плаћања
• Одлука или решење КЈС о конкретном плаћању
• Налог за пренос, односно одштампан извод послатог налога у динарски
платни промет
• Инструкција за девизно плаћање банке примаоца
• Образац 70
2) У случају плаћања резиденту у девизама по основу аконтације за трошкове
службеног путовања у иностранство:
• Писмо
• Решење/одлука/наредба надлежног органа и/или закључак владе
• Одлука или решење КЈС о конкретном плаћању
• Налог за пренос, односно одштампан извод послатог налога у динарски
платни промет
• Инструкција за девизно плаћање банке примаоца
• Образац 70
3) У случају плаћања резиденту у девизама по основу обрачуна трошкова
службеног путовања у иностранство:
• Писмо
• Решење/одлука/наредба надлежног органа и/или закључак владе
• Одлука или решење КЈС о конкретном плаћању
• Налог за пренос, односно одштампан извод послатог налога у динарски
платни промет
• Инструкција за девизно плаћање банке примаоца
• Образац 70
2. Провера да ли је динарски налог извршен (у случају налога ФХ 11)
• Елементи налога за пренос:
• Рачун у корист: 880-105-50
• ПБО по модулу 97: КБ6437050ЈБКЈСггаааа
КБ – контролни број
ЈБКЈС – петоцифрени ЈБКЈС корисника
ггаааа – прве две цифре су ознака године, а остале четири цифре су
јединствена идентификација уплате у току године
• износ – динарска противвредност по продајном курсу за девизе, односно
средњи курс ако је то утврђено међународним уговорима/споразумима
• уплате за куповину девиза по једном предмету морају бити у оквиру 5 дана
3. Отварање предмета – дугме Упиши предмет, I – 1.1
• (РОП 830)
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4. Обезбеђење потребног износа девизних средстава уносом једног од следећа три налога
или комбинацијом истих:
1) Налога за куповину девиза ФХ 11, I – 1.31
• На рачун: РОП (840-ЈБКЈС830-КБ)
• у оквиру једног предмета може да постоји само један налог за куповину
девиза којим се купује једна валута, а ако има више различитих валута, онда
се за сваку валуту спрема посебан налог
2) Налога за конверзију (из једне валуте у другу ) ФХ 13, I – 1.33
• На рачун: РОП (840-ЈБКЈС830-КБ)
• примењује се средњи курс НБС на дан када се врши конверзија
3) Налога за пренос ФХ 14, I – 1.34
• На рачун: РОП (840-ЈБКЈС830-КБ)
5.
Плаћање према иностранству уносом:
1) Налога за плаћање према иностранству ПИ 70, I – 1.2
• Са рачуна: РОП (840-ЈБКЈС830-КБ)
• SWIFT код: SWIFT код или BIC код банке примаоца
• ПИ 70 се испоставља пет радних дана пре датума извршења трансакције
(датума валуте плаћања)
• У оквиру једног предмета може да постоји више налога ПИ 70
6.
Потврда предмета – дугме Потврди предмет, I – 1.1
7.
Праћење статуса налога ради обавештавања налогодавца, I – 1.1
1) Статуси:
• Извршен – НБС извршила налог
• Погрешан у НБС – налог и/или документација неисправни и НБС га не може
извршити. Обавестити налогодавца ради исправке грешака
• Одбијен од НБС – документација не испуњава критеријум режимске
контроле и не може се вршити исправка налога и документације
II. Рефакција ПДВ-а страном обвезнику
1.
Потребна докуменација:
1) Писмо
2) Решење којим се одобрава право на рефакцију ПДВ-а страном обвезнику
3) Налог за пренос, односно одштампан извод послатог налога у динарски платни
промет
4) Образац 70
2.
Провера да ли је динарски налог извршен (у случају налога ФХ 11)
• Елементи првог налога за пренос:
• Рачун на терет: 840-714112843-10
• Рачун у корист: 840-30685845-55
• Износ - из Решења којим се одобрава право на рефакцију ПДВ-а
• ПБЗ: 97 КБ601ПИБ ( Из Решења којим се одобрава право на рефакцију ПДВа)
• ПБО: 97 41601
• Шифра плаћања: 257
• Елементи другог налога за пренос:
• Рачун на терет: 840-30685845-55
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•
•

3.
4.

5.

6.
7.

III.
1.

Рачун у корист: 880-105-50
Износ - из Решења којим се одобрава право на рефакцију ПДВ-а умањен за
износ SWIFT трошкова (500,00 динара)
• ПБЗ: 97 41601
• ПБО по модулу 97: КБ6437050ЈБКЈСггаааа
КБ – контролни број
ЈБКЈС – петоцифрени ЈБКЈС корисника
ггаааа – прве две цифре су ознака године, а остале четири цифре су јединствена
идентификација уплате у току године
• Шифра плаћања: 290
Отварање предмета – дугме Упиши предмет, I – 1.1
1) РОП: 840-1832-64
Обезбеђење потребног износа девизних средстава куповином девиза из динарских
средстава уносом:
1) Налога за куповину девиза ФХ 11, I – 1.31
• Са рачуна: 840-30685845-55
• На рачун: 840-1832-64
• ЈБКЈС: 10523
• Продајни курс за девизе према курсној листи за НБС формираној на дан када
се врши куповина девиза
Плаћање према иностранству уносом:
1) Налога за плаћање према иностранству ПИ 70, I – 1.2
• Са рачуна (РОП): 840-1832-64
• На рачун: уноси се IBAN или девизни рачун из Решења
• ЈБКЈС: 10523
• Трошкови Ино Банке: инокорисник
• Рок датум – крајњи рок до када би требало да се изврши плаћање
• ПИ 70 се испоставља пет радних дана пре датума извршења трансакције
(датума валуте плаћања)
Потврда предмета – дугме Потврди предмет, I – 1.1
Праћење статуса налога ради обавештавања налогодавца, I – 1.1
1) Статуси:
• Извршен – НБС извршила налог
• Погрешан у НБС – налог и/или документација неисправни и НБС га не може
извршити. Обавестити налогодавца ради исправке грешака
• Одбијен од НБС – документација не испуњава критеријум режимске
контроле и не може се вршити исправка налога и документације
Плаћање и пренос резиденту у девизама у случајевима дозвољеним законом којим
се уређује девизно пословање
Потребна докуменација за:
1) плаћање и пренос резидентима у девизама:
• Писмо
• Основ плаћања
• Одлука или решење КЈС о конкретном плаћању
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•

2.
3.

Налог за пренос, односно одштампан извод послатог налога у динарски
платни промет
• Инструкција за девизно плаћање банке примаоца
2) Плаћање резиденту у девизама по основу аконтације за трошкове службеног
путовања у иностранство
• Писмо
• Решење/одлука/наредба надлежног органа и/или закључак Владе
• Одлука или решење КЈС о конкретном плаћању
• Налог за пренос, односно одштампан извод послатог налога у динарски
платни промет
• Инструкција за девизно плаћање банке примаоца
• Образац 70
3) Плаћање резиденту у девизама по основу обрачуна трошкова службеног
путовања у иностранство
• Писмо
• Решење/одлука/наредба надлежног органа и/или закључак Владе
• Одлука или решење КЈС о конкретном плаћању
• Налог за пренос, односно одштампан извод послатог налога у динарски
платни промет
• Инструкција за девизно плаћање банке примаоца
• Образац 70
Отварање предмета – дугме Упиши предмет, I – 1.1
(РОП 830)Обезбеђење потребног износа девизних средстава уносом једног од
следећа три налога или комбинацијом истих:
1) Налога за куповину девиза ФХ 11, I – 1.31
• На рачун: РОП (840-ЈБКЈС830-КБ)у оквиру једног предмета може да постоји
само један налог за куповину девиза којим се купује једна валута, а ако има
више различитих валута, онда се за сваку валуту спрема посебан налог
2) Налога за конверзију ФХ 13, I – 1.33
• На рачун: РОП (840-ЈБКЈС830-КБ)примењује се средњи курс НБС на дан
када се врши конверзија
3) Налога за пренос ФХ 14, I – 1.34
• На рачун: РОП (840-ЈБКЈС830-КБ)
4. Плаћање према иностранству уносом:
1) Налога за плаћање резиденту у девизама ПИ 76, I – 1.2
• Са рачуна: 840-ЈБКЈС830-КБ
• На рачун: IBAN примаоца или девизни рачун
• ПИ 76 се испоставља пет радних дана пре датума извршења трансакције
(датума валуте плаћања)
• У оквиру једног предмета може постојати више налога ПИ 76
5. Потврда предмета – дугме Потврди предмет, I – 1.1
6. Праћење статуса налога ради обавештавања налогодавца, I – 1.1
1) Статуси:
• Извршен – НБС извршила налог
• Погрешан у НБС – налог и/или документација неисправни и НБС га не може
извршити. Обавестити налогодавца ради исправке грешака
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Одбијен од НБС – документација не испуњава критеријум режимске
контроле и не може се вршити исправка налога и документације

IV.

Плаћање према партнерима на територији Косова и Метохије у складу са
прописима којима се регулише обављање платног промета са Косовом и
Метохијом
1. Потребна докуменација:
1) Писмо
2) Основ плаћања
3) Одлука или решење КЈС о конкретном плаћању
4) Налог за пренос, односно одштампан извод послатог налога у динарски платни
промет
5) Инструкција за девизно плаћање банке примаоца
2. Отварање предмета – дугме Упиши предмет, I – 1.1
1) (РОП 830)
3. Обезбеђење потребног износа девизних средстава куповином девиза из динарских
средстава уносом:
1) Налога за куповину девиза ФХ 11, I – 1.31
• На рачун РОП: 840-ЈБКЈС830-КБ)
• у оквиру једног предмета може да постоји само један налог за куповину
девиза којим се купује једна валута, а ако има више различитих валута, онда
се за сваку валуту спрема посебан налог
4. Плаћање према партнерима на КиМ уносом:
1) Налога за плаћање према иностранству ПИ 77, I – 1.2
• Са рачуна РОП: 840-ЈБКЈС830-КБ
• На рачун: IBAN примаоца или девизни рачун
• ПИ 77 се испоставља пет радних дана пре датума извршења трансакције
(датума валуте плаћања)
• У оквиру једног предмета може постојати више налога ПИ 77
5. Потврда предмета – дугме Потврди предмет, I – 1.1
6. Праћење статуса налога ради обавештавања налогодавца, I – 1.1
1) Статуси:
• Извршен – НБС извршила налог
• Погрешан у НБС – налог и/или документација неисправни и НБС га не може
извршити. Обавестити налогодавца ради исправке грешака
• Одбијен од НБС – документација не испуњава критеријум режимске
контроле и не може се вршити исправка налога и документације

V.

Плаћања трошкова инобанке
1. Потребна докуменација:
1) Писмо
2) Обавештење о обавези плаћања инотрошкова
3) Одлука или решење КЈС о конкретном плаћању
4) Налог за пренос, односно одштампан извод послатог налога у динарски платни
промет
2. Праћење Обавештења о плаћању трошкова инобанке ПИ 74, I – 1.11
Page 10 of 73

Министарство финансија
Управа за трезор
Сектор за информационе технологије

3.
4.

5.

6.
7.

VI.
VII.
VIII.

Пројекат : ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ

1) УТ-ф писаним путем обавештава налогодавца о доспећу плаћања трошкова
инобанке и прилаже Обавештење о трошковима ПИ 74 у .pdf формату
Отварање предмета – дугме Упиши предмет, I – 1.1
1) РОП 830
Обезбеђење потребног износа девизних средстава уносом једног од следећа три
налога или комбинацијом истих:
1) Налога за куповину девиза ФХ 11, I – 1.31
• На рачун РОП: 840-ЈБКЈС830-КБ)
• у оквиру једног предмета може да постоји само један налог за куповину
девиза којим се купује једна валута, а ако има више различитих валута, онда
се за сваку валуту спрема посебан налог
2) Налога за конверзију ФХ 13, I – 1.33
• На рачун РОП: 840-ЈБКЈС830-КБ)
• примењује се средњи курс НБС на дан када се врши конверзија
3) Налога за пренос ФХ 14, I – 1.34
• На рачун РОП: 840-ЈБКЈС830-КБ)
Плаћање трошкова инобанке уносом:
1) Налога за плаћање трошкова инобанке ПИ 75, I – 1.2
• Уносе се подаци са Обавештења о трошковима ПИ 74
• Са рачуна РОП: 840-ЈБКЈС830-КБ
• Износ: износ трошкова наведених у обавештењу ПИ 74 од НБС
• Референца НБС: Из Обавештења о трошковима ПИ 74
• Датум валуте: текући датум
• Датум рок: не попуњавати
• Остали подаци из Обавештења ПИ 74
• Додај основ (Подаци за статистику) – шифра 400
Потврда предмета – дугме Потврди предмет, I – 1.1
Праћење статуса налога ради обавештавања налогодавца, I – 1.1
1) Статуси:
• Извршен – НБС извршила налог
• Погрешан у НБС – налог и/или документација неисправни и НБС га не може
извршити. Обавестити налогодавца ради исправке грешака
• Одбијен од НБС – документација не испуњава критеријум режимске
контроле и не може се вршити исправка налога и документације

Плаћање трошкова по основу плаћања и наплате преко банке у Републици Србији
1. Врши се аутоматски кроз ЈАФИН
Плаћање SWIFT трошкова
1. Врши се аутоматски кроз ЈАФИН
Отплата инокредита у девизама по којима је Република Србија дужник, односно
гарант а народна банка Србије агент – Град Београд (Филијала Стари град) и Град
Нови Сад (Филијала Нови Сад)
1. Потребна докуменација:
1) Писмо
2) Обавештење о доспећу кредитне обавезе
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3) Налог за пренос, односно одштампан извод послатог налога у динарски платни
промет
Праћење налога за плаћање кредитних обавеза , Главна табла
Праћење Обавештења за измирење кредитних обавеза ПХ 50, I – 1.4
1) УТ-ф писаним путем обавештава Секретаријат за финансије Градска управа
Град Београд о доспећу кредитне обавезе и прилаже Обавештење за измирење
кредитних обавеза ПХ 50
2) Град Београд доставља документацију ОБАВЕЗНО два радна дана пре датума
валуте плаћања
3) Провера да ли је динарски налог извршен:
• Елементи првог налога за пренос:
• Рачун на терет: 840-147640-13 (за Град Београд) или 840-58640-69 (за Град
Нови Сад)
• Рачун у корист: 880-105-50
• Износ:по продајном курсу НБС за девизе, односно средњем курсу НБС ако је
тако утврђено међународним уговорима/споразумима
• ПБО по модулу 97: КБ6437050ЈБКЈСггаааа
КБ – контролни број
ЈБКЈС – петоцифрени ЈБКЈС корисника
ггаааа – прве две цифре су ознака године, а остале четири цифре су
јединствена идентификација уплате у току године
• ПБЗ: прописан правилником
• може бити више динарских уплата за куповину девиза у оквиру једног
предмета, али сви морају имати исти позив на број одобрења
Отварање предмета – дугме Упиши предмет, I – 1.1
1) РОП 830
2) ЈБКЈС: 03587 за Град Београд, 03654 за Град Нови Сад
Обезбеђење потребног износа девизних средстава куповином девиза из динарских
средстава уносом:
1) Налога за куповину девиза ФХ 11, I – 1.31
• Са рачуна: 840-147640-13 (за Град Београд) или 840-58640-69 (за Град Нови
Сад)
• На рачун: 840-ЈБКЈС830-КБ (840-3587830-49 за Град Београд или 8403654830-33 за Град Нови Сад)
• у оквиру једног предмета може да постоји само један налог за куповину
девиза којим се купује једна валута, а ако има више различитих валута, онда
се за сваку валуту спрема посебан налог. Уноси се исти позив на број
одобрења из динарског налога.
Отплата инокредита у девизама по којима је РС гарант а НБС агент, уносом:
1) Налога за плаћање кредитних обавеза ПХ 51, I – 1.4
• Са рачуна: 840-ЈБКЈС830-КБ (840-3587830-49 за Град Београд или 8403654830-33 за Град Нови Сад)
Потврда предмета – дугме Потврди предмет, I – 1.1
Праћење статуса налога ради обавештавања налогодавца, I – 1.1
1) Статуси:
• Извршен – НБС извршила налог
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Погрешан у НБС – налог и/или документација неисправни и НБС га не може
извршити. Обавестити налогодавца ради исправке грешака
Одбијен од НБС – документација не испуњава критеријум режимске
контроле и не може се вршити исправка налога и документације

IX.

Исплата ефективе по основу обезбеђења аконтације за покриће трошкова
службеног путовања у иностранство
1. Потребна докуменација:
1) Писмо
2) Решење/одлука/наредба надлежног органа и/или закључак Владе
3) Одлука или решење КЈС о конкретном плаћању
4) Налог за пренос, односно одштампан извод послатог налога у динарски платни
промет
5) Образац 70
Промена овлашћеног лица и/или исплата места ефективе:
6) Писмо
7) Образац 70
2. Провера да ли је динарски налог извршен:
• Елементи налога за куповину ефективе из динарских средстава :
• Рачун у корист: 880-30-81
• Износ по продајном курсу НБС за ефективу, односно средњем курсу НБС ако
је тако утврђено међународним уговорима/споразумима
• ПБО по модулу 97: КБ6437055ЈБКЈСггаааа
КБ – контролни број
ЈБКЈС – петоцифрени ЈБКЈС корисника
ггаааа – прве две цифре су ознака године, а остале четири цифре су
јединствена идентификација уплате у току године
• ПБЗ: прописан правилником
• у току дана може бити више оваквих налога у оквиру једног предмета, али
сви морају имати исти позив на број одобрења
3. Отварање предмета – дугме Упиши предмет, I – 1.1
1) РОП 831
4. Обезбеђење потребног износа девизних средстава уносом једног од следећа три
налога:
1) Налога за куповину ефективе ФХ 15, I – 1.35
• На рачун: РОП (840-ЈБКЈС831-КБ)
• Позив на број: ПБО из налога за пренос
• у оквиру једног предмета може да постоји само један налог за куповину
ефективе којим се купује једна валута, а ако има више различитих валута,
онда се за сваку валуту спрема посебан налог. Уноси се исти позив на број
одобрења из динарског налога
2) Налога за конверзију ФХ 13, I – 1.33
• На рачун: РОП (840-ЈБКЈС831-КБ)
• примењује се средњи курс НБС на дан када се врши конверзија
3) Налога за пренос ФХ 14, I – 1.34
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• На рачун: РОП (840-ЈБКЈС831-КБ)
5. Исплата ефективе уносом:
1) Налога за подизање ефективе ПИ 30, I – 1.8
• Са рачуна: РОП (840-ЈБКЈС831-КБ)
• Налог број: прој предмета корисника или деловодни број под којим је заведен
у УТ-ф
• Рок датум: датум поласка на службени пут
• Додај основ (Подаци за статистику): шифра 340
• Налог за подизање ефективе испоставља се најраније 5 радних дана пре
датума поласка на службени пут
• У оквиру једног предмета може да постоји више налога за подизање
ефективе, у зависности од начина обезбеђеивања потребног износа девизних
средстава (ако су, на пример, средства обезбеђена комбинацијом ФХ 15 и ФХ
13, онда постоје два ПИ 30)
6. Потврда предмета – дугме Потврди предмет, I – 1.1
7. Праћење статуса налога ради обавештавања налогодавца, I – 1.1
Статуси:
• Извршен – извршена исплата ефективе у НБС
• Погрешан у НБС – налог и/или документација неисправни и НБС га не може
извршити. Обавестити налогодавца ради исправке грешака
• Одбијен од НБС – документација не испуњава критеријум режимске
контроле и не може се вршити исправка налога и документације
• Дозвољена исплата/уплата – обавештвање корисника, могуће подизање
ефективе или могућа измена места за исплату ефективе, лица и датума
• Одобрена измена – статус након измене
• Послат у НБС-измена – након дигиталног потписивања и слања фајлова у
НБС (УТ-Ц-СЈПФС-ГДППК)
• Дозвољена исплата/уплата-измена – могућа исплата фективе у НБС
• Извршен-измена – након подизања ефективе у НБС
• Неактиван у НБС – није подигнута ефектива (налогодавац мора у року од 3
дана да изврши продају ефективе уколиоко су средства била обезбеђена из
динара
X.

Наплата из иностранства
1. Потребна докуменација у случају неприхватања:
1) Писмо
У случају прихватања:
2) Писмо
3) Основ плаћања
2. Праћење обавештења о приливу ПО 60 , Главна табла
3. Праћење евиденције прилива, I – 1.7
4. Обавештавање налогодавца о о приливу
1) УТ-ф писаним путем обавештава налогодавца о приливу и прилаже одштампано
Обавештење о приливу
2) Налогодавац може да се изјасни да не прихвата, прихвата делимично или цео
износ
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5. Отварање предмета – дугме Упиши предмет, I – 1.1
6. Потврђивање прилива уносом:
1) Налога за потврду прилива ПО 61, I – 1.7
• пренос целог износа девизног прилива на динарски рачун
• шифра плаћања: 286
• Динарски рачун: унети
• Девизни рачун: унети
• пренос целог износа девизног прилива на девизни рачун
• Не уноси се динарски рачун
• пренос дела износа девизног прилива на девизни рачун, а пренос другог дела
на динарски рачун
• Динарски рачун: унети
• Девизни рачун: унети
• делимично прихватање девизног прилива
• Напомена: навести инструкцију налогодавца
7. Потврда предмета – дугме Потврди предмет, I – 1.1
8. Праћење статуса налога ради обавештавања налогодавца, I – 1.1
Статуси:
• Извршен – извршена исплата ефективе у НБС
• Погрешан у НБС – налог и/или документација неисправни и НБС га не може
извршити. Обавестити налогодавца ради исправке грешака
• Одбијен од НБС – документација не испуњава критеријум режимске
контроле и не може се вршити исправка налога и документације
XI. Наплата од партнера са територије Косово и Метохије
Врши се на начин описан у Наплати из иностранства
XII.

Повраћај ефективе по основу обрачуна трошкова службеног путовања у
иностранство
1. Потребна докуменација:
1) Писмо
Промена овлашћеног лица и/или исплата места ефективе:
2) Писмо
3) Образац 70
2. Отварање предмета – дугме Упиши предмет, I – 1.1
1) Исти број предмета у ДепПП преко кога се вршило подизање ефективе, предмет
је отворен
3. Враћање неутрошених средстава уносом:
1) Налога за предају ефективе ПО 32, I – 1.9
• Инструмент плаћања: Сторно (повраћај) ефективе
• Девизни рачун: РОП 840-ЈБКЈС831-КБ – уколико је ефектива обезбеђена из
динарских средстава, односно девизни рачун налогодавца са кога су
обезбеђена средства за РОП
• Динарски рачун: унети број динарског рачуна ако су средства обезбеђена са
тог рачуна. У супротном, поље остаје непопуњено
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Шифра плаћања: 286, ако се врши повраћај на динарски рачун
Седиште НБС – Филијала НБС где се врши подизање ефективе
Датум предаје: у року од 10 радних дана треба предати ефективу на благајни
у филијали НБС. У супротном, шаље се нови налог за предају ефективе
• Порекло девиза: средства обезбеђена са: 1- динарског рачуна, 2 – са девизног
рачуна
• Додај основ (део за статистику) – шифра 340
4. Потврда предмета – дугме Потврди предмет, I – 1.1
5. Праћење статуса налога ради обавештавања налогодавца, I – 1.1
1) Статуси:
• Погрешан у НБС – налог и/или документација неисправни и НБС га не може
извршити. Обавестити налогодавца ради исправке грешака
• Одбијен од НБС – документација не испуњава критеријум режимске
контроле и не може се вршити исправка налога и документације
• Дозвољена исплата/уплата – обавештвање корисника, могућа предаја
ефективе или могућа измена места за уплату ефективе и овлашћеног лица.
(Опционо, промена овлашћеног лица које подиже ефективу и места где се
врши уплата ефективе, исправком постојећег налога за предају ефективе на
дугме за исправку)
• Извршен – уплаћена ефектива у НБС
• Одобрена измена – статус након измене
• Послат у НБС-измена – након дигиталног потписивања и слања фајлова у
НБС (УТ-Ц-СЈПФС-ГДППК)
• Дозвољена исплата/уплата-измена – могућа предаја ефективе у НБС
• Извршен-измена – након предаје ефективе у НБС
• Неактиван у НБС – није предата ефектива (налогодавац није предао до
датума назначеног у налогу за предају ефективе и мора да се испостави нови
налог)
XIII.

Продаја девиза
1. Потребна докуменација:
1) Писмо
2) Изјава корисника да ће средства бити трошена наменски, у складу са уговором
2. Отварање предмета – дугме Упиши предмет, I – 1.1
3. Продаја девиза са девизног подрачуна у оквиру ДКРТ-а и са девизног рачуна код
НБС, уносом:
1) Налога за продају девиза ФХ 12, I – 1.32
• На рачун: број динарског рачуна налогодавца
• Износ – у страној валути
• Специфичан курс: за куповину по средњем курсу НБС, ако је тако наведено у
међународним уговорима/споразумима
• Куповни курс за девизе, односно средњи курс ако је то утврђено
међународним уговорима/споразумима
4. Потврда предмета – дугме Потврди предмет, I – 1.1
5. Праћење статуса налога ради обавештавања налогодавца, I – 1.1
Статуси:
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Извршен – извршена исплата ефективе у НБС
Погрешан у НБС – налог и/или документација неисправни и НБС га не може
извршити. Обавестити налогодавца ради исправке грешака
Одбијен од НБС – документација не испуњава критеријум режимске
контроле и не може се вршити исправка налога и документације

XIV.

Продаја ефективе
У случају да налогодавац не подигне ефективу у предвиђеном року, а средства су била
обезбеђена из динара, у року од три радна дана мора да изврши продају ефективе
(Статус налога: Неактиван у НБС). Ако је налог за подизање ефективе суспендован или
није послат, а средстав су такође била обезбеђена из динара, рок за продају ефективе је
четири дана.
РОП 831
1. Потребна докуменација:
1) Писмо
2. Отварање предмета – дугме Упиши предмет, I – 1.1
3. Продаја ефективе са подрачуна пренетих девизних средстава за готовинске исплате
из групе 831, уносом:
1) Налога за продају ефективе ФХ 16, I – 1.36
• Са рачуна РОП: 840-ЈБКЈС831-КБ
• На рачун: динарски подрачун налогодавца са кога је претходно извршена
уплата за куповину ефекетиве.
• Износ: износ ефективе
• Куповни курс за ефективу, односно средњи курс ако је то утврђено
међународним уговорима/споразумима
4. Потврда предмета – дугме Потврди предмет, I – 1.1
5. Праћење статуса налога ради обавештавања налогодавца, I – 1.1
Статуси:
• Извршен – извршена исплата ефективе у НБС
• Погрешан у НБС – налог и/или документација неисправни и НБС га не може
извршити. Обавестити налогодавца ради исправке грешака
• Одбијен од НБС – документација не испуњава критеријум режимске
контроле и не може се вршити исправка налога и документације

XV.

Повраћај уплаћених динарских средстава
1. Потребна докуменација:
1) Писмо
2. Отварање предмета – дугме Упиши предмет, I – 1.1
1) Исти број предмета у ДеПП преко кога се вршила куповина девиза, односно
ефективе, предмет је отворен
3. Повраћај више уплаћених динарских средстава од износа потребног за куповину
девиза и ефективе, уносом:
1) Налога за повраћај уплаћених динара ФХ 17, I – 1.10
• Са рачуна: динарски рачун код НБС на коме су средства за куповину девиза
(880-105-50, 880-106-47) или ефективе (880-30-81)
• На рачун: динарски подрачун налогодавца са кога су обезбеђена средства за
куповину девиза, односно ефективе
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•
•

Шифра плаћања: из динарског платног промета (пр:286)
Позив на број: ПБО из динарског налога за уплату на динарски рачун у НБС
за куповину девиза, тј. ефективе
4. Потврда предмета – дугме Потврди предмет, I – 1.1
5. Праћење статуса налога ради обавештавања налогодавца, I – 1.1
Статуси:
• Извршен – извршена исплата ефективе у НБС
• Погрешан у НБС – налог и/или документација неисправни и НБС га не може
извршити. Обавестити налогодавца ради исправке грешака
• Одбијен од НБС – документација не испуњава критеријум режимске
контроле и не може се вршити исправка налога и документације
XVI.

Одустајање од реализације девизног налога
1. Потребна докуменација:
1) Писмо
2. Захтев налогодавца за одистајање од реализације девизног налога, прослеђује се у
УТ-Ц-СЈПФС-ГДППК
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Ову опцију добијате када на основном менију станете показивачем на избор „Унос
налога“ и кликнете из падајућег менија на врсту налога за који се уносе подаци :

-

Предмет
Налог за плаћање
Налог конверзије
Налог за плаћање кредитних обавеза
Налог за плаћање кредитних обавеза 53
Налог СПВ
Потврда прилива
Подизање ефективе
Предаја ефективе
Повраћај динара
Обавештења
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2.1.1 Предмет
Преглед предмета
У опцији преглед предмета , имамо омогућен преглед следећих података:
-

Број предмета , датум отварања налога, број налога, броју рачуна, број извршених налога ,
валута, контролни збир, салдо и расположиви салдо .
Поред броја предмета

налогу,

брисање и

постоје три дугмета за

исправке података на унетом

Преглед копиране документације УТ која се прилаже уз предмет.

Додавање предмета
Отварање предмета у Филијали врши се након формалне контроле примљене
документације. За унос новог предмета кликне се на лист УНОС и добија се празна форма за
отварање новог предмета
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У пољу врста броја предмета бира се из падајућег менија начин уноса броја предмета:

код ручног уноса броја предмета бира се „Унос“, а у поље Рбр. уноси редни број предмета.
У пољу РОП рачун бира се из падајућег менија рачун обезбеђења плаћања:

бира се: 830 код девизног плаћања, 831 код исплате ефективе, 832 код рефакције ПДВ-а
страном обвезнику, 920 код послова са наменским кредитним рачунима ван Девизног КРТ-а.
Поље остаје празно код девизног прилива, уплате ефективе, продаје девиза или ефективе и
повраћаја динара.
Уносе се поља:
- ЈББК - уноси се ЈБКЈС Налогодавца
-Број предмета (корисника) – број предмета налогодавца или деловодни број под којим је
заведен предмет
-Текући Датум отварања предмета
-Број налога конверзије – укупан број налога за куповину девиза
На дугме
отвара се форма за унос укупног износа за плаћање, односно
исплату ефективе по свим валутама по једном предмету.
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У пољу Валута бира се из падајућег менија валута у којој се врши плаћање, односно исплата
ефективе.
У пољу Износ уноси се износ у наведеној валути.
На дугме

потврђује се унет износ за сваку валуту. Када се заврши унос по свим

валутама по једном предмету, на дугме

На дугме

затвара се форма за Контролни збир.

врши се упис унетих података и формира Број предмета ДЕПП.

Након формирања броја предмета на дугме
врши се додавање
пратеће скениране документације у форми једног .pdf фајла. Отвара се форма Копирана
документација где се учитава .pdf фајл.
Када се добије број предмета ДЕПП , врши се унос налога за плаћање, конверзије, плаћање
кредитних обавеза, налога СПВ, налога за потврду прилива и предају ефективе.
У пољу Врста налога бира се из падајућег менија одговарајући налог за обраду предмета, при
чему се врши аутоматско везивање налога за предмет.
Након уноса свих налога у оквиру предмета, врши се потврда предмета на дугме Потврди
предмет.
2.1.2 Налог за плаћање – Образац 70
Налог за девизно плаћање се извршава када буџетски корисник врши :
девизна плаћања за буџетског корисника или за налогодаваца, који извршава посао за
буџетског корисника
за плаћања по кредиту који је држава узела од домаће банке
трансфер са девизног рачуна код НБС на рачун код домаће банке
Налози који могу да се унесу на овој форми :
70 - налог за плаћање према иностранству
71 - налог за плаћање домаћој банце (кредит)
72 - налог за трансфер на рачун код пословне банке
75 - налог за плаћање трошкова
76 - Налог за плаћање резиденту у девизама
77 – Налог за плаћање партнерима у КиМ
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Када на падајућем мениу кликнете на „Налог за плаћање“ добићета форму за преглед налога
и унос података за Образац 70. Постоје два листа за рад :

Преглед – где се за изабрани Датум и изабрани Статус налога

добија преглед унетих налога.

Статус налога се бира из избора :

Поред избора статуса налога постоје два дугмета
, обриши критеријуме да
можеш унети нови критеријум приказа налога и тражи којим се врши претрага за задати
критеријум. Ова два дугмета се налазе на свим формама и имају исту функцију.
У пегледу налога код сваког налога са леве стране постоје три дугмета
испраке података на унетом налогу, гашење и штампа налога.

за

Уколоко су дугмићи за исправку и брисање
дисејбловани, односно не може им
се прићи, може се врши само штампа унетих налога. Уколико је статус налога
Унет, Одбијен од администратора, Одбијен од организатора, Неликвидан подрачун,
Неликвидан трезор, Неликвидан у НБС могу се извршавати измене и поново потврдити
налог и слати на извршење.
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Када се кликне на дугме исправке података добија се форма са унешеним подацима са
тог налога . На фоми су обележена поља која су обавезна црвеном звездицом.

На дну форме се налаз функцијска дугмад где се бира :

Страна представништва – кликом добија се форма за избор :
Тип представништва – Дипломатско конзуларна представништва
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Економско представништво
Војно представништво
Државе - где се налази представништво
Празни форму– врши се брисање текућих података са форме.
Упиши – врши се упис измењених података
Потврда – ради се после исправке података са налога
Штампа – кликом на ово дугме врши се штампа изабраног налога
После сваког уписа после исправке података на налогу, врши се скидање потврде тако
да се после исправке података налога и уписа мора поново урадити потврда налога.

УНОС - добија се празна форма за унос новог налога. Црвеном тачком поред поља
су обележена поља која су обавезна да садрже податак.
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Врста налога – врши се избор налога за који се уносе подаци :

Инструмент плаћања - врши се избор врсте инструмента плаћања :

Налог број - уписује се деловодни број предмета (Број предмета ДЕПП) или број
предмета (корисника).
НА ТЕРЕТ
Уноси се подаци ДБК и ИБК корисника по чијем се налогу врши плаћање . Треба
унети Рачун и ЈББК (ЈБКЈС) корисника.
На папирном обрасцу 70 обавезно је уписати име и телефон контакт особе уколико
већ није наведено. То је важан податак за платни промет са иностранством уколико је
потребно додатно прибавити неки податак.
Порекло девиза – може бити 1- динари ili 2-девизе
Уноси се матични број, ПИБ,назив, адреса, место , при чему јеje oбавезно поље за унос
подаци налогодавца, попуњавају се и подаци о кориснику.
Налогодавац – уносе се подаци о резиденту који даје налог УТ за извршење плаћања,
МБ,ПИБ назив,адреса,место. Мора да је евидентиран у шифарнику и да је активан.
Корисник – попуњава се само када налогодавац није и корисник робе-услуга , тада се
уносе подаци МБ,ПИБ,назив,адреса,место. Ако су попунјени МБ и ПИБ мора да је
евидентиран у шифарнику и да је активан.
Шифра валуте – бира се валута у којој се врши плаћање,из падајућег мениа. Унети
прво слово валуте за бржу селекцију приказа (нпр. Е за избор евра) :
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Датум валуте – бира се из календара и представља тражени датум извршења налога.
У КОРИСТ
На рачун – уноси се рачун ( IBAN ) у банци код које се врши плаћање кориснику.
За кориснике плаћања из земаља ЕУ уместо рачуна се наводи IBAN (International
bank account number ) који је комбинација рачуна и кода банке.
Уносе се подаци корисника у иностранству коме се врши плаћање – назив корисника и
шифра његове земље.
За подизање ефективе у ово поље уносе се подаци о лицу које подиже ефективу, име
и презиме и ЈМБГ.
SWIFT примаоца – уноси се SWIFT домаће банке код које се налази рачун коме се
врши плаћање (из инструкције банке) ако је плаћање према домаћој банци . Ако је
попуњено не мора се уносити назив примаоца.
Назив- назив примаоца коме се плаћање врши.Поред имена банке веома је важно да постоји
SWIFT адреса банке.
Обавезно поље је шифра државе (као и поља држава) која се бира из падајућег мениа.
Откуца се прво слово из назива и изабере се земља :
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ЕВИЗНИ ПЛАТНИ
П
П
ПРОМЕТ
Прројекат : ДЕ

-------------------------

Б
Банка при
имаоца ту се
с уносе поодаци о бан
нци примаооца коме сее врши упллата.
S
SWIFT коод - Унооси се SW
WIFTкод, НБС
Н
NBSR
RRSBG (к
када је пл
лаћање пр
рема
домаћоој банци), може
м
бити 8 или 11 места.
м
Н
Назив
бан
нке преузи
има се на основу унеш
шеног SWIF
FT код бан
нке ,адреса и град.
Б
Број
креди
итне пријааве и Годи
ина кредитта се уносее код отплаате кредитн
не линије.
Трошкови
Т
и ино банк
ке – обавеззно поље то
т је ознак
ка на чији терет пад
дају трошк
кови,
из падај
ајућег мени
иа се бира :
-

OUR трошкови
т
и на тер
иду
рет налогоддавца
BEN трошкове
т
п
плаћа
ино банка
SHA – подељени
п
и, свако пл
лаћа своје
трошкови

Д
Додај
кор
респодентаа– Уносе се подаци:п
позиција, коресподен
к
нт SWIFT и кореспоодент
рачун.
К
Кликом
наа дугме

уписује се
с ред са подацима у прозоруу, које мож
жемо

исправљ
љати или брисати.
б
Заттвара се клликом на

.
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Детаљи плаћања – уноси се текстуални опис плаћања.
•

За унос података за налог 75 – налог за плаћање трошкова, на форми се приказује и
поље ФМИС Референца

.

Подаци за статистику
Додај основ - уноси се основ плаћања кликом на дугме
Уноси се редни број основа, шифра основа, опис основа, година из контролника,
број уговора из контролника.
На једном налогу може бити наведено више основа плаћања где се за сваки основ
наводи број контролника, опис трансакције и износ.
Добија се мени за унос података. Уколико има више унешених основа збир свих износа
основа мора бити једнак износу налога .Обавезна поља су шифра основа и износ основа.
Уноси се редни број основа , шифра основа, опис основа, година из контролника,
број уговора из контролника.
На једном налогу може бити наведено више основа плаћања где се за сваки основ
наводи број контролника, опис трансакције и износ.
Сума по свим основама мора бити једнака износу на налогу.
На избор Шифра основа добија се избор основа из падајућег мениа.
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И
Из падајућег менија бира
б
се шифра основ
ва:

У
Уколико
су
ума по сви
им основам
ма није јед
днака изно
осу на нало
огу добија се порука :

П
После
уноса податакка о основаама плаћањ
ња,кликне се на дугм
ме

а послле на

.
А се жел
Ако
ли исправка података већ унетогг основа , кликне
к
се на
н дугме

и изврш
ши се

исправкка податакка. Ако хоћћемо да изб
бришемо унети основв кликну на
н дугме заа брисање
После и
исправки се кликне даа дугме

вори.
., па на затв
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К
Кликом
наа дугме

ЕВИЗНИ ПЛАТНИ
П
П
ПРОМЕТ
Прројекат : ДЕ

уписује се
с ред са подацима у прозоруу, које мож
жемо

исправљ
љати или брисати.
б
Ун
нос основа се затвара кликом наа

.

Н
На дну фор
рме се нал
лазе функц
цијски дугм
мићи :

Страна пр
С
редставниш
штве – кли
иком добијаа се форма за избор :
Тип
п представништва – Дипломатсско конзулаарна предсставништваа
Економско
Е
представништво
Војно
В
предсставништво
Држ
жава - избоор државе где
г се налаази предстаавништво

На основу изабраногг типа пред
Н
дставништвве и земљее где се наалази та прредставниш
штва,
побија се преглед са кога се бира коме се врши пллаћање.
П
Празни
фо
орму– врш
ши се брисањ
ње текућихх података са форме.
У
Упиши
– врши
в
се упис унетих података
п
П
Потврди
– после упи
иса податакка налога вррши се поттврда налогга
Ш
Штампај
– кликом на
н ово дугм
ме врши се штампа
ш
нал
лога
Уколико сее мења инсструмент плаћања и уносе под
У
даци за еф
фективу саа нпр. 70 налог
н
за плаћ
ћање иносттранству програм
п
ће да вас упоозори да ће да се бриш
шу ставке основа:
о
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Н клик наа дугме ОК
На
К бришу се ставке осн
нова са пор
руком :

2.1.3

Налог ко
онверзије

Н
Налог конвеерзије се фоормира у следећим
с
сллучајевимаа као :
-

11 - Налог куповине девиза дин
нарима
12 - Налог за
з продајуу девиза и добијање
д
п
против
вреедности у динарима
13 - Налог конверзије девиза из једне вал
луте у друггу
14 - Налог за
з пренос са једног девизног
д
р
рачуна
на други
д
15 - Налог за
з куповин
ну ефективе
16 - Налог за
з продајуу ефективее

К
Код уноса новог
н
налогга на форм
ми у пољу врста налоога бира сее из падајућег менијаа који
налог кконверзије уносимо:
у
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На дну форме за унос података се налазе функцијски дугмићи :

Упиши – врши се упис унетих података
Потврди – после уписа података налога врши се потврда налога конверзије
Штампај – кликом на ово дугме врши се штампа налога конверзије

Преглед налога
На овој форми може се изабрати следећи критеријум прегледа налога :
- датум уноса налога
- избор статуса налога – где се бира за који статус налога хоће се преглед :

У прегледу налога код сваког налога са леве стране постоје тридугмета за исправке
података на унетом налогу, гашење и штампа налога.
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ЕВИЗНИ ПЛАТНИ
П
П
ПРОМЕТ
Прројекат : ДЕ

А
Ако хоћемо исправку унетог
у
нал
лога конверрзије кликкне се поред налога на
н дугме
добија се форма са
с подацимаа са налогаа.

и

д
заа исправкуу и брисањ
ње
но не можее им
дисејбловаани, односн
Укколико су дугмићи
се прићћи, може сее врши самоо штампа унетих
у
налоога. Уколико је статус налога
Ун
нет, Одбијјен од адм
министратоора, Одбијјен од орга
анизатора, Неликви
идан подраачун,
Неликв
видан треззор, Нелик
квидан у НБС
Н
могу се
с изврша
авати измеене и поноово потврд
дити
налог и слати наа извршењее.
И
Иначе се оттвара форм
ма са подац
цима за иссправку :

Овде се врш
ши исправкка податакка већ унеттог налогаа. Када се заврши иззмена подаатака
ме
кликне се на дугм
з оверу
дугме за
2.1.3.1

који
им се уписуују промен
не. После тога
т
се морра кликнутти на
јерр се уписив
вањем изм
мена аутом
матски ски
ида овера.

Налог заа куповину девиза из
и динара

Кууповина деевиза уплаатом динарра врши сее за потреб
бе буџетскких корисника за исп
плату
аконтац
ција за путтовања у ин
ностранствва, плаћањаа обавеза према
п
иносстранству, плаћања према
п
домаћи
им банкама, отплата рата кредитта , камата и остало.
Заа унос новоог налога кликне
к
се на
н лист УН
НОС и доб
бија се праззна форма за унос нал
лога.
Из падаајућег мени
иа Врсте налога
н
изаабере се Наалог за куп
повину девиза. Овај налог се уноси
у
када пррође налог динарске
д
у
уплате
на рачун НБС кроз
к
ЈАФИ
ИН због поодатка из поозива на број.
б
Добија се пр
разна форм
ма са уоквирреним пољ
љима плавоом бојом кооја се мораају попуни
ити.
П
Поред тога је
ј обавезноо попунити
и и поље Позив
П
на бр
рој и то поодатком којји је иденттичан
позивуу на број од
добрења изз динарскоог налога који
к
је унеет у ЈАФИ
ИН.
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Из падајућег менија Врста налога :

бира се „11 Налог за куповину девиза“.
На основу динарске уплате на рачун НБС на један од рачуна 880 (880-105-50, 880-106-47,
880-30-81) кроз ЈАФИН, уносе се подаци у налог конверзије за куповину девиза, за одређену
валуту. Уносе се следећи подаци :
У поља Из валуте :
-

Валута је РСД
Динарски износ који је уплаћен кроз динарски платни промет ЈАФИН
Са рачуна – уноси се рачун задужења из динарске уплате из ЈАФИН

У поља У валуту :
-

Валута уноси се (бира из падајућег мениа) валута у коју се конвертују динари
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Конвертовани износ – се добија аутоматски на основу унетог динарског износа и кликом
на дугме поред динарског износа (израчунавање конвертованог износа) , израчунава се
на основу дневног курса за одабрану валуту.
Исто тако можете видети колико треба да уплатите динара за тачан износ девиза, уносом
износа девиза у поље конвертовани износ и кликом на дугме поред ( израчунавање
износа).
- На рачун – уноси се рачун са партијом ЈББК830 или ЈББК831, који је отворен за сваког
буџетског корисника за евидентирање валуте која се купује из динара, за подизање
ефективе или плаћање (или неки други - рачун 920 отплата кредита)
- Назив – назив органа који је купио одређени износ валуте из динара
- Позив на број одобрења – уноси се се податак са налога задужења из динарског платног
промета из поља Позива на број одобрења. Сами корисници уносе овај податак на налог
по унапред дефинисаној структури (да ли је куповина за девизно плаћање, за исплату
ефективе, за плаћање кредита KFW,EBDR).
- Напомена – уноси се неки текстуални опис
- ФМИС Референца– уноси се за врсту налога 11- налог за куповину девиза и 14- налог за
пренос девиза

-

-

Програм ће сам да узме курс који је важио на дан трансакције и то продајни курс за
девизе и по том курсу ће да израчуна износ девиза у траженој валути, при чему се на форми
види по ком курсу је рађено.
паривање података са овог налога са динарском уплатом из ЈАФИН врши се са следећим
подацима :
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П
П
ПРОМЕТ
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Д
Датум валу
уте
И
Износ у дин
нарима
Р
Рачун задуужења са ког
к су уплааћена динаарска сред
дства
П
Позив на бр
рој - уноси
и се позив на
н број одообрења са динарског
д
н
налога
( акоо је попуњеен)

2.1.3.2 Налог коонверзије из валуте у динаре
Овај налогг се уноси када
О
к
се хоће конверзиј
ија девизнихх износа изз одређене валуте у
динаре.. Уколико постоји
п
већћ унет налоог и хоћемоо исправку налога кли
икне се на лист
л
:
П
ПРЕГЛЕД
Д и изаберре се налоог на ком ж
желимо исп
правку под
датака кликком на дуггмета
за исправке
и
п
података.
Уколоко су
У
с дугмићи
и за испраавку и брисање
дисеејбловани (није
(
омоггућен
приступ
п), односно
о не може им се прићћи, може сее вршити саамо штамп
па унетих налога.
н
Укоолико
је статуус налога Унет,
У
Одби
ијен од адм
министраттора, Одби
ијен од оргганизатораа, Неликви
идан
подрач
чун, Нелик
квидан треезор, Нели
иквидан у НБС могу
у се изврш
шавати изм
мене и пон
ново
потврд
дити налогг и слати на
н извршењ
ње.

Д
Добија се фоорма са подаацима и по потреби
п
врш
шити изменее података.
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П
П
ПРОМЕТ
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К
Конверзија из валуте се
с рачуна по
п куповноом курсу и он је дат на
н форми као
к КУРС са
с
којим јее израчунатт динарски
и износ.
К
Када се завврши измен
на податакка Кликнее се на дуггме
промен
не. После тога
т
се морра кликнутти на дугмее оверу
аутоматтски скида овера.

кој
ојим се упи
исују
ивањем измена
јерр се уписи

У
Уколико хоћћемо УНО
ОС новог налога
н
за конверзију
к
у из валутте у динар
ре кликне се
с на
лист УН
НОС и доб
бија се праззна форма :

И
Из падајућегг менија Вр
рста налогга :

би
ира се „12 Налог за продају
п
дев
виза“.
У
Уносе се пољ
ља :
И
Из валуте :
-

О
Одреди се валута
в
из које
к се врш
ши конверзи
ија
ддевизни рачун са ког се врши ко
онверзија
И
Износ валутте која се конвертује
к
у динаре
ЈЈББК и на
азив девиззног рачун
на
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П
П
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У валуту:
-

В
Валута је динар
д
РСД
Д
Д
Динарски рачун
р
на који
к
се уплааћује конвеертован изн
нос у ЈАФИ
ИН
Д
Динарски износ
и
који се добије од конверззије по при
иказаном курсу
к
– куп
повни кур
рс за
ддевизе

-

П
Позив на бр
рој одобреења и шиф
фра плаћањ
ња уноси се из шифар
рника (271 из динарскког
п
платног проомета када је реч о прриливу кред
дита)
Н
Напомена уноси се неки
н
текст

-

Када се завр
рши унос новог налога кликнее се на дугме
подаци новог налоога. После тога се морра кликнутти на дугмее потврду

ојим се упи
исују
кој
.

2.1.3.3 Налог заа конверзи
ију из једнее валуте у другу
Када се врш
ши конверзи
ија из једнее у другу ваалуту уносси се налог са избором
м врсте наалога
Н
за коонверзију..
- 13 - Налог
И
Избором
наа лист ПРЕ
ЕГЛЕД прриказује сее преглед унетих
у
налога. Уколи
ико је потрребно
изврши
ити измену неких под
датака и саа прегледаа налога клликне се наа дугме
за исправке
податаака на одрређеном налогу,
н
укоолико дугм
ме није дисејблован
но, односн
но онемоггућен
приступ
п исправкаама налога.
п
такко да
Поосле свакогг уписа поосле исправвке податакка на налоггу, врши сее скидање потврде
се послле исправке податакаа налога и уписа мор
ра се поно
ово урадитти потврдда налога. Ако
хоћете налог видеети у штам
мпаној форм
ми кликнутти на дугмее за штампуу.

У
Уколико
се
с хоће изввршити бр
рисање некког налога кликне сее на пеглееду налога
а на
дугме

и јави
и се порукаа за потврд
ду брисањ
ња налога са
с редним бројем нал
лога .
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ЕВИЗНИ ПЛАТНИ
П
П
ПРОМЕТ
Прројекат : ДЕ

Ако хоћем
А
мо унос ноовог налогга за конвеерзију кли
икне се на лист УНО
ОС и доби
ија се
празна форма. Пл
лавом бојом
м су обележена обавеезана поља која треб
ба унети.

У пољу врста налогаа бира се из падајућегг менија ко
оји налог коонверзије уносимо:
у

би
ира се „13 Налог за конверзију
к
у“.
Обавезна пооља за уносс података су
с уоквиреена плавом
м бојом.
У
Уносе се пољ
ља :
И
Из валуте :
- О
Одреди се валута
в
из које
к се врш
ши конверзи
ија
- Д
Девизни по
одрачун бууџетског ко
орисника саа кога се вррши конверрзија
- у пољу ЈББ
БК уноси сее ЈБКЈС и добија се назив
н
подраачуна

-

У валуту:
О
Одреди се валута
в
у коју
к
се врши
и конверзи
ија
Р
Рачун обезббеђења пл
лаћања (РО
ОП) који јее унет код отварања
о
прредмета
У
Уноси се по
отребан иззнос средсттава у страаној валутти који се добија
д
конвверзијом
Н
Напомена - уноси се неки текстт по потреби – основв/разлог конверзије из једне у другу
д
ввалуту
Ф
ФМИС Реф
ференца
Н дну фор
На
рме се налаазе функци
ијски дугм
мићи :
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ЕВИЗНИ ПЛАТНИ
П
П
ПРОМЕТ
Прројекат : ДЕ

Упиши – врши
У
в
се упис унетих података
п
П
Потврди
– после упи
иса податакка налога вррши се овеера налога конверзије
к
Ш
ШтампаЈ
– кликом на
н ово дугм
ме врши се штампа наалога конвеерзије
2.1.3.4 Налог заа пренос саа једног раачуна на др
руги у истој валути
Када се врш
К
ши пренос са једног девизног
д
раачуна у исстој валути
и на други девизни рачун
р
уноси ссе налог са избором врсте налогга - 14 - Налог
Н
за пр
ренос.
И
Избором
наа лист ПРЕ
ЕГЛЕД прриказује сее преглед унетих
у
налога. Уколи
ико је потрребно
изврши
ити измену неких под
датака и саа прегледаа налога клликне се наа дугме
за исправке
податаака на одрређеном налогу,
н
укоолико дугм
ме није дисејблован
но, односн
но онемоггућен
приступ
п исправкаама налога.
Поосле свакогг уписа поосле исправвке податакка на налоггу, врши сее скидање потврде
п
такко да
се послле исправке податакаа налога и уписа мор
ра се поно
ово урадитти потврдда налога. Ако
хоћете налог видеети у штам
мпаној форм
ми кликнутти на дугмее за штампуу.

У
Уколико
се
с хоће изввршити бр
рисање некког налога кликне сее на пеглееду налога
а на
дугме

и јави
и се порукаа за потврд
ду брисањ
ња налога са
с редним бројем нал
лога .

Ако хоћем
А
мо унос ноовог налогга за конвеерзију кли
икне се на лист УНО
ОС и доби
ија се
празна форма. Пл
лавом бојом
м су обележена обавеезана поља која треб
ба унети.
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ЕВИЗНИ ПЛАТНИ
П
П
ПРОМЕТ
Прројекат : ДЕ

У пољу врста налогаа бира се из падајућегг менија ко
оји налог коонверзије уносимо:
у

би
ира се „14 Налог за пренос“.
п

-

Обавезна пооља за уносс података су
с уоквиреена плавом
м бојом.
У
Уносе се пољ
ља :
И
Из валуте :
О
Одреди се валута
в
за које
к се врши пренос
Д
Девизни раачун буџеттског кориссника у валлути са којеег се врши пренос
И
Износ валутте која се преноси
п
ЈЈББК и доб
бија се нази
ив девизноог рачуна

-

У валуту:
О
Одреди се валута
в
у коју
к
се врши
и пренос, мора
м
да буде иста
Д
Девизни раачун буџеттског кориссника у валлути на који
и се преносс врши
У
Уноси се деевизни изн
нос у валутти који се преноси са
с рацуна на
н рачун
П
Позив на бр
рој одобреења
Н
Напомена - уноси се неки
н
текст по потреби
и
Ф
ФМИС Реф
ференца
Н дну фор
На
рме се налаазе функци
ијски дугм
мићи :
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ЕВИЗНИ ПЛАТНИ
П
П
ПРОМЕТ
Прројекат : ДЕ

Упиши – врши
У
в
се упис унетих података
п
П
Потврди
– после упи
иса податакка налога вррши се овеера налога конверзије
к
Ш
ШтампаЈ
– кликом на
н ово дугм
ме врши се штампа наалога конвеерзије
2.1.3.5 Налог заа куповинуу ефективее
К
Када
се врши
в
куповина валлуте из динара,
д
за подизањее ефективее на благгајни
експози
итуре НБС
С, уноси се налог саа избором врсте наалога - 15 - Налогг за купов
вину
ефекти
иве.
О
Овај
налогг се уноси
и и шаље када кори
исник крозз динарски
и платни промет
п
извврши
динарскку уплату на рачун НБС, водеећи рачунаа да износ за исплатту мора би
ити дељив
в без
остаткаа за Евро са
с 5, за амеереички доолар са 1 и за швајц
царски фраанак са 10..
И
Избором
на
н лист ПРЕ
ЕГЛЕД приказује
п
сее преглед унетих
у
наллога. Уколи
ико је потрребно
изврши
ити измену неких под
датака и саа прегледаа налога клликне се наа дугме
за исправке
податаака на одрееђеном налоогу уколикко дугме ни
ије дисејбловано, одн
носно онемоогућен при
иступ
исправккама и брисању налогга.

П
После свакког уписа после
п
испр
равке податтака на наллогу, врши се скидањ
ње потврде тако
да се поосле испраавке податаака налога и уписа мора се пон
ново уради
ити потврд
да налога. Ако
хоћете налог видеети у штам
мпаној форм
ми кликнутти на дугмее за штампуу.

У
Уколико
се
с хоће изввршити бр
рисање некког налога кликне сее на пеглееду налога
а на
дугме

и јави
и се порукаа за потврд
ду брисањ
ња налога са
с редним бројем нал
лога .
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ЕВИЗНИ ПЛАТНИ
П
П
ПРОМЕТ
Прројекат : ДЕ

Ако хоћем
А
мо унос ноовог налогга за купоовину ефек
ктиве клик
кне се на лист УНО
ОС и
добија се празна форма.
ф
Плаавом бојом
м су обележ
жена обавеезана пољаа која требаа унети.

И
Из падајућеег менија Врста налогга :

б
бира
се „155 Налог за куповину
у ефективее“.
Унети подаатаци се коонтролишу и обавезноо мора се слажу са ди
У
инарским налогом :
- Динарски
и рачун са ког
к су уплааћени динарри
- Мора да се унесе позив
п
на број
б
који јее подудараан са позиввом на броој одобрењ
ња са
динаарске уплаате
- Мора да је
ј динарски
и износ упл
лате већи или
и једнак износу ефективе који
и се уноси кроз
налоог за конверрзију рачун
нат по прод
дајном курссу за ефекттиву за назн
начену валууту.
2.1.3.6 Налог заа продају ефективе
е
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ЕВИЗНИ ПЛАТНИ
П
П
ПРОМЕТ
Прројекат : ДЕ

Када се врши продајаа ефективее и исплатаа у динарим
К
ма, уноси се
с налог са избором врсте
в
налогаа - 16 - Нал
лог за прод
дају ефекттиве.
О налогг се уноси и шаље кад
Овај
да корисникк коме су остала
о
деви
изна средсттва на рачун
ну за
куповину девиза, изврши предају
п
ефеективе у НБС.
Н
Уноси се налогг 16 за продају ефекктиве
којим Н
НБС конвеертује на раачун кориссника крозз динарски платни пр
ромет и извврши динаарску
уплату на рачун корисника
к
п куповноом курсу заа ефективу.
по
И
Избором
на
н лист ПРЕ
ЕГЛЕД приказује
п
сее преглед унетих
у
наллога. Уколи
ико је потрребно
изврши
ити измену неких података, са пр
регледа наалога кликн
не се на дуггме
правке поодатака наа одређеноом налогу уколико дугме
д
нијее дисејбловвано,
за исп
односноо онемогућћен приступ
п исправкаама и брисаању налогаа.

П
После свакког уписа после
п
испр
равке податтака на наллогу, врши се скидањ
ње потврде тако
да се поосле испраавке податаака налога и уписа мора се пон
ново уради
ити потврд
да налога. Ако
хоћете налог видеети у штам
мпаној форм
ми кликнутти на дугмее за штампуу

У
Уколико
се
с хоће изввршити бр
рисање некког налога кликне сее на пеглееду налога
а на
дугме

и јави
и се порукаа за потврд
ду брисањ
ња налога са
с редним бројем нал
лога .
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ЕВИЗНИ ПЛАТНИ
П
П
ПРОМЕТ
Прројекат : ДЕ

Ако хоћем
А
мо унос ноовог налогга за купоовину ефек
ктиве клик
кне се на лист УНО
ОС и
добија се празна форма.
ф
Плаавом бојом
м су обележ
жена обавеезана пољаа која требаа унети.

И
Из падајућегг мениа Вр
рста налогаа :

би
ира се „16 Налог за продају
п
еф
фективе“.
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2.1.4

ЕВИЗНИ ПЛАТНИ
П
П
ПРОМЕТ
Прројекат : ДЕ

Н
Налог
за плаћање
п
кр
редитних обавеза
о

Н избор прегледа
На
п
П
Преглед
до
обија се прреглед обаавештења инокредито
и
ора о досспећу
обавезаа и плаћањаа месец дан
на пре рокаа. Ово обаввештење сее прослеђујје корисникку кредита и он
на осноову тога врш
ши плаћањ
ње.

Кликом наа избор врссте налогаа за измиреења обавезза бира се избор из падајућег
К
п
м
мениа
за прегглед:

-

У прегледуу у сваком
м реду посттоје функц
цијски дугмићи
О
Отварање детаља
д
порууке при чем
му можемоо да вршим
мо исправк
ку, гашењее и штампу.
И
Исправка - кликом на
н дугме заа исправкуу података о обавешттењу добија се форм
ма са
п
подацима.
К
Кликом на штампу
ш
оббавештењаа добија се :
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Пројекат : ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Осенчена поља се не уносе и не мењају . Потребно је допунити поља са рачуном са
ког ће се вршити плаћање, валута је обавезна, датумом доспећа, датумом плаћања.
Након подношења налога за плаћање, на основу обавештења, формира се налог за
плаћање који ће се видети у другом реду испод обавештења и који може да се мења , брише
или да се оштампа.
Број НБС – обавезан податак
Врста налога – обавештење за измирење кредита, обавеза која доставља НБС
Референца, ЈББК , назив, МБ, ПИБ су блокирани за измену.
МБ , ПИБ дужника – Ако је дужник Република Србија ставља се МБ и ПИБ Управе
за трезор ако је РС само гарант ставља се МБ и ПИБ дужника.
Са рачуна може се изменити други рачун са ког се врши плаћање
Шифра кредита – идентификација кредита – зајма , интерни шифарник кредита
(пројекти)
Шифра валуте се не мења
Износ, датум доспећа, датум плаћања – могу се изменити
На дугме
уносе се основи плаћања , при чему збир основа мора бити једнак
укупном износу плаћања. За сваки основ плаћања подаци се могу исправити или брисати.
Кликом на САЧУВАЈ и ЗАТВОРИ завршавамо рад са основама плаћања.
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Пројекат : ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ

На дну форме се налазе функцијска дугмат за упис промена, оверу (после сваке
промене податка и уписа скине се овера) и за штампу обавештења.

2.1.5

Налог за плаћање кредитних обавеза 53

Број НБС – обавезан податак
Врста налога – обавештење за измирење кредита, обавеза која доставља НБС
Референца, ЈББК , назив, МБ, ПИБ су блокирани за измену.
МБ , ПИБ дужника – Ако је дужник Република Србија ставља се МБ и ПИБ Управе
за трезор ако је РС само гарант ставља се МБ и ПИБ дужника.
Са рачуна може се изменити други рачун са ког се врши плаћање
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Управа за трезор
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Пројекат : ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Шифра кредита – идентификација кредита – зајма , интерни шифарник кредита
(пројекти)
Шифра валуте се не мења
Износ, датум доспећа, датум плаћања – могу се изменити

2.1.6

Налози специјалних права вучења
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2.1.7

ЕВИЗНИ ПЛАТНИ
П
П
ПРОМЕТ
Прројекат : ДЕ

Евиденти
ирање при
илива

Када стигн
К
не обавешттење од Народне
Н
бан
нке да су средства Ино-кредит
И
тора одоб
брена
наменскком рачунуу буџетскогг корисникка, потребн
но га је обаввестити о томе и треб
ба да одред
ди да
ли сва средства остају
о
на том
т
рачунуу или ће део
д или свва средстваа конвертоовати у дин
наре.
Поребн
но је да одрреди на који
и динарски
и рачун трееба да се уп
плате конвеертована срредства.
К
Кликом
наа избор врссте налога за прилив
в бира се избор
и
из паадајућег мениа за прееглед
обавеш
штења:

П
Прво
се ун
носе подац
ци о корисн
нику

У
Уколико
је стигло обавештењ
ње и нисуу допуњени подаци за корисн
ника средсстава
прилива, кликне се
с на

и добија сее :
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И тражи се потврда прихватања прилива на
.
На основу овог обавештења потребно је унети девизни рачун на који ће се пребацити
девизни износ и колики износ а колики износ ће се конвертовати у динаре и на који динарски
рачун у ЈАФИН.
Потврда прилива у коме су унети подаци о рачунима и износима динарски и девизни.

Измена на форми је могућа на пољима која нису осенчена.После уноса исправака прво
се упишу измене па се поново врши овера кликом на дугмад за оверу.
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2.1.8 Подизање ефективе

Када се добије потврда да је извршена куповина ефективе, шаље се налог 30 -налог за
подизање ефективе, односно Обавештење НБС да ће овлашћено лице доћи да подигне
ефективу, којим се дефинише са ког рачуна се врши подизање , када и где у којој филијали
НБС, име и презиме овлашћеног лица са бројем ЈМБГ.
НБС шаље обавештење да овлашћено лице може да дође и подигне ефективу и у коју
филијалу НБС.

Уколико постоји потреба за исправком већ унетог налога за подизање ефективе,
потребно је листу ПРЕГЛЕД кликнути на дугме за исправку
код изабраног налога ако
није дисејбловано (није могуће вршити исправке података већ само штампа). Добија се форма
са подацима који се могу исправити.
После исправке података кликнути на дугмад упиши па потврди
Уколико хоћете штампу налога кликнути на дугме

.

.

За унос новог налога за подизање ефективе, кликнути на лист УНОС којим се добија
празна форма за унос података.
Изабрати на форми :
Врста налога – 30 налог за подизање ефективе
Инструмент плаћања – изабере се ефектива
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Обавезна поља су уоквирена плавом бојом и обележена црвеном тачком.

У пољу седиште НБС уноси се шифра филијале НБС где ће се извршити подизање
ефективе из падајућег мениа :

2.1.9

Предаја ефективе - повраћај готовог новца

Предаја ефективе се врши када је исплаћено више ефективног новца као аконтација за
пут. После обрачуна уколико постоји потреба за враћање ефективног новца потребно је унети
налог за повраћај новца – предају ефективе.
Овим налогом се дефинише на који рачун се врши повраћај, која валута, износ , датум
када ће се предати као и филијала НБС где се предаја врши.
НБС враћа обавештење да може да се изврши предаја ефективног новца.
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Уколико постоји потреба за исправком већ унетог налога, потребно је
ПРЕГЛЕД кликнути на дугме за исправку

листу

. Добија се форма са попуњеним подацима.

После исправке података кликнути на дугмад упиши па потврди
хоћете штампу налога кликнути на дугме за штампу.

. Уколико

Могу да се исправљају само поља која нису осенчена.
Инструмент плаћања је ПОВРАЋАЈ.
Уносе се подаци за девизни и динарски рачун, укупан износ, порекло девиза позив
на број, ЈББК, шифра валуте, датумпредаје.
На дугме
уносе се основи плаћања , при чему збир основа мора бити једнак
укупном износу плаћања. Сваки основ плаћања подаци се могу исправити или брисати.
Кликом на САЧУВАЈ и ЗАТВОРИ завршавамо рад са основама плаћања.
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Унос – на избор се добија празна форма за унос податата налога за ефективу.
На избор Инструмент плаћања из падајућег менија бира се ПОВРАЋАЈ.

Уносе се подаци за девизни и динарски рачун, износ који се конвертује ако је порекло
из динара, позив на број одобрења из динарског налога. Ако су средства обезбеђена из
постојећих девиза, онда треба унети девизни рачун, укупан износ (у овом случају се не
уноси износа који се конвертује и позива на број).

Подаци о основу плаћања за статистику се уносе на дугме
Добија се форма за унос података о основи плаћања
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После уноса података, при чему збир свих основа мора бити једнак укупном износу ,
кликне се на САЧУВАЈ па на ЗАТВОРИ.
2.1.10 Повраћај динара
Уколико је купљно више ефективе из динара, после обрачуна путног налога, врши се
враћање ефективе слањем налога за повраћај, на рачун на који су купљена девизна средства.
После тога уносе се подаци за повраћај динара који се врши продајом са девизног рачуна на
динарски рачун кроз динарски платни промет по куповном курсу.
Повраћај динара се врши са рачуна 880-105-50 (за плаћање у девизама), 880-30-81 (за
исплату ефективе) и 880-106-47 (за плаћање кредита ЕБРД).
Уколико хоћемо да извршимо исправку унешених података, на листу Преглед кликне
се на дугме

. Добија се форма са подацима из унешеног налога повраћаја динара. После

исправки података кликнути на дугмад Упиши и Потврди

.

Код уноса података налога 17 – налог за враћање динара, попуњавају се :
Датум валуте
Из валуте - ознака валуте из које се врећање врши, са ког рачуна и износ
У валуту – РСД динар, на који динарски рачун, позив на број, а износ се аутоматски
рчуна по куповном курсу.
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После уноса података кликнути на дугмад Упиши и Потврди
Може да се оштампа налог кликом на дугме

.

.

2.1.11 Обавештења
Када стигну обавештења из НБС, администратор одређује за ког корисника је то
обавештење по ЈББК (јединственом броју буџетског корисника) и на фоми Обавештења ће се
појавити подаци са таквог обавештења и то :
-

63 - Обавештење о најави прилива PO 63
64 - Обавештење о повлачењу кредита PO 64

Када стигне ово обавештење корисник по потреби уноси Налога за продају девиза. Из
опадајућег мениа изабере се УНОС НАЛОГА, подопција НАЛОГ КОНВЕРЗИЈЕ, лист
УНОС и на форми избор ВРСТА НАЛОГА 12 – налог за продају девиза.
-

74 - Обавештење о плаћању трошкова PO 74

Када се изврши плаћање према иностранству, НБС шаље обавештење о обавези плаћања
трошкова. Корисник који је извршио плаћање према иностранству попуњава налог који се
добија избором из падајућег мениа УНОС НАЛОГА па избор треба да унесе налог и то из
избора из падајућег мениа НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ, лист УНОС и на форми избор ВРСТА
НАЛОГА 75 – плаћање трошкова.
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Извештаји
Упит у стање девизног рачуна
За упит стања одређеног девизног рачуна потребно је унети :

-

Датум за који хоћемо стање
Партија девизног рачуна
Валута рачуна

Поред основних података о рачуну (назив,место, трезор,активност,статус), добијају се
подаци о расположивом и претходном салду, дневно дугује и потражује,нови салдо у валути и
динарима по приказаном курсу.

Page 59 of 73

Министарство финансија
Управа за трезор
Сектор за информационе технологије

2.2.2

Пројекат : ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Серијски упит

Ако се хоће приказ података стања за одабрани датум, ЈББК, Рачун из партије (три
цифре) и унету валуту добиће се за изабрану валуту преглед података стања.
Уколико не одаберемо ни једну валуту добиће се преглед салда за унети рачун за све
валуте.
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2.2.3 Преглед налога
За преглед налога потребно је изабрати одређене критеријуме за приказ . Из падајућих
мениа као критеријуми могу да се бирају следеће подаци :
-

Образац
Тип налога
Врста налога
Шифре државе задужења и одобрења
Статус налога
Шифра валуте
Износ ( критеријум да је <, >, =, <=, >= од неког износа)
Датум уписа и датум књижења од – до

Образац :

Врста налога:

Статус налога:

Тип налога :
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ЕВИЗНИ ПЛАТНИ
П
П
ПРОМЕТ
Прројекат : ДЕ

Ако се желли преглед по рачунуу потребно је
А
ј да се унеесе рачун задужења
з
или рачун
н
одобрењ
ња на 18 места
м
или из
и парије рачуна
р
зад
дужења (ра
ачун на тр
ри места) или
и по ЈББ
БК.
Д
Држава
за
адужења и држава од
добрења сее бира из падајућег меениа.
И
Изглед
форрме за избоор критеријјума преглееда налога

К
Кликом
на дугме
д
за штампу

, добија се преглед нал
лога.
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ЕВИЗНИ ПЛАТНИ
П
П
ПРОМЕТ
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Преглед стања за период
п

Н основу унетих
На
у
податтака датумаа од и датум
ма до и унетте партије рачуна
р
за кооји хоћемо
преглед стања, прогграм форми
ира преглед кумулативн
к
них податако
о о дуговном
м, потражноом промету као
и салду,, по данима,, по свим валлутама на којим
к
је билло промена у том периоду.

К
Кликом
на дугме
д
на фоормирање пр
регледа

2.2.5

добија се
с преглед који
к
може даа се штампаа.

Преглед XML греш
шака

Са форме сее одређује период
С
п
за којји хоћемо да добијемо преглед
п
XM
ML грешака . Одређује се
с
датум оод и датум до.
д

Page
e 63 of 73

Министарство финансија
Управа за трезор
Сектор за информационе технологије

Пројекат : ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Добија се преглед са подацима о датуму обраде, врста налога , тип корисника,
седиште ЈББК, РБР налога, статус, таг као и опис XML грешке.
Изглед штампе прегледа XML

3.

Упутство за инсталирање сертификата

Корисници који приступају апликацији за Девизни платни промет везано за сертификат
ROOT CA сервера, ако приступају тестном систему могу, а не морају да инсталирају
сертифика.
Ако се приступа продукционом систему мора да преузме и инсталира сертификат
ROOT CA сервера Сертификационог тела Привредне коморе Србије. Инсталација
сертификата захтева администраторска права на локалном рачунару.
Тестни сертификат
Тестни сертификат се налази на интернет страници www.trezor.gov.rs – Девизни платни
промет – Тестни серверски сертификат. Прво се сними а потом распакује зипован фајл
Tswtestcert.zip на локални рачунар.
На фајл Root.cer кликне се десним дугметом миша и изабере Install Certificate.
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Стартује се Wizard и кликне се на дугме Next

Чекира се Place all certificates in following store, кликне се на дугме Browse и изабеле
из мениа Trusted Root Certification Authorities. Потврди се са ОК.
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На добијеној форми кликнути на дугме Next
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На добијеној форми кликнути на дугме Finish

На питање Dо you wand to install this certificate кликнути на дугме Yes
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Продукциони сертификат
Корисници који приступају продукционом систему ДЕПП морају да преузму и
инсталирају сертификат ROOT CA сервера Сертификационог тела Привредне коморе
Србије који се налази на URL адреси http://ca.pks.rs/v2/certs/ (PKSCARoot.crt)

4.

Упутство за инсталирање Silverlight
Кораци инсталације

Апликација Девизни платни промет захтева
инсталиран Microsoft Silverlight.
Инсталација апликације Microsoft Silverlight захтева администраторска права на локалном
рачунару.
У интернет претраживач унети адресу апликације:
https://tswtest.mfin.trezor.rs – тестна верзија
У Internet Explorer-у отворити Tools, Internet Options, Advanced, потребно је да опција
Do not save encrypted pages to disk буде одчекирана.
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Кликнути на Apply и OK.

Кликом на Install now Microsoft Silverlight, појављује вам се следећи прозор:
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Кликните на Run.
На следећем прозору опет кликните на дугме Run:

Кликните на YES

Кликните на Install now, како бисте инсталирали Silverlight:
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Кликнути на CLOSE

Кликнути на OK

Логовати се на апликацију.
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Подешавање proxy server кроз Internet options

Ово подешавање важи само за интерне кориснике у Управе за трезор.
Потребно је стартовати Tools па изабрати Internet options

Изабрати Connections па кликнути на LAN settings

Чекирати Proxy server и изабрати Advanced
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У поље Exceptions укуцати текст „ *mfin.trezor.rs“ и дати ОК.
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