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ПРВИ МОДУЛ 

УВОД У ФИНАНСИЈЕ 

 

1. НАУКА О ФИНАНСИЈАМА 

1.1  Појам финансија, предмет изучавања и подела финансија 

Финансије се посматрају као историјска категорија, јер су настале на одређеном степену 

развоја људског друштва, када је настала РОБА, затим НОВАЦ и делује ЗАКОН 

ВРЕДНОСТИ. 

 

Финансије се дефинишу као НОВЧАНА СТРАНА ЕКОНОМСКИХ ТОКОВА 

ДРУШТВЕНЕ РЕПРОДУКЦИЈЕ. Под финансијама подразумевамо новчану страну сваког 

посла, тј. прибављање, употребу и враћање новчаних средстава потребних за пословање. 

Финансије представљају и научну дисциплину.  

 

Финансије се не могу поистоветити са новцем. Оне представљају шири појам, али се може 

рећи да се баве свим проблемима везаним за новац (финансирање – прибављање 

новчаних средстава, инвестирање-улагање новчаних средстава, управљање финансијама-

финансијски менаџмент, буџетирање, регулисање количине новца у оптицају, 

кредитирање, камате). У центру финансијских активности је новац, јер пословање почиње 

новцем којим се купују фактори производње, а циљ пословања такође има новчани 

карактер, а то је добит, односно профит (Н-Р-П-Р1-Н1). 

 

Наука је врло рано почела да проучава новац и проблеме новчаних токова и новчаних 

односа. Прво научно изучавање новца имамо у оквиру Политичке економије, из које се 

почетком девентаестог века издваја, односно осамостаљује нова економска научна 

дисциплина – Финансије. Финансије су научна дисциплина која проучава појаве, односе и 

институције, методе и процесе прикупљања, расподеле и трошења новчаних средстава, 

као и управљање тим средствима. 
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Данас не можемо са сигурношћу утврдити порекло речи финансије. Једна група 

теоретичара сматра да воде порекло од латинске речи „finis“ са значењем - крај, што се 

обично односило на завршетак неког правног спора који је пратио новчани износ који се 

том приликом морао платити. Друга група теоритичара сматра да реч финансије потиче од 

латинске речи „finantiо“ која означава плаћање. 

 

Финансијски односи се свакодневно успостављају између различитих економских 

субјеката. Основ за настанак финансијских односа су: купопродаја робе, позајмљивање 

средстава - узимање кредита, улагање – инвестирање, плаћање пореза и доприноса и др. 

Можемо разликовати интерне финансијске односе који настају унутар самог предузећа, 

и екстерне финансијске односе који настају између предузећа и окружења: других 

предузећа (купаца, добављача), банака, осигуравајућих кућа, државе и др. 

Садржај науке о финансијама чине: 

o финансијски токови, 

o финансијски односи и 

o финансијске институције (нпр:Народна банка Србије - НБС). 

Постоји неколико функција финансија: 

o алокативна – подразумева размештај производних фактора (предмети рада, 

средства за рад, радна снага), 

o редистрибутивна – представља прерасподелу националног дохотка (лична 

потрошња и акумулација), 

o стабилизациона – употреба мера и  инструмената финансијске политике ради 

постизања стабилности цена, запослености и уравнотежености платног биланса 

(упоредни преглед прилива и одлива новчаних средстава у једној земљи у периоду 

од годину дана), 

o развојна – усмеравање новчаних токова ради подстицања локалног, регионалног, 

секторског развоја. 

Наука о финансијама обухвата следећа дисциплине: 

 

o Монетарне финансије, 

o Јавне финансије и фискална политика, 

o Банкарство,   

o Осигурање, 

o Пословне (микро) финансије, 

o Међународне финансије. 

 

Све ове дисциплине су међусобно повезане и није могуће остварити успешно 

функционисање једног сегмента (дисциплине) без успешног функционисања свих осталих 

сегмената финансијског система. 
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1.2  Монетарне финансије 

 

 

Монетарна економија објашњава улогу новца у детерминисању (одређивању) токова 

привредне активности. Под утицајем новца на привредна кретања подразумева се пре 

свега утицај новца на инфлацију и каматне стопе, а потом и на инвестиције, производњу, 

запосленост, потрошњу и др. Монетарна економија је повезана са емитовањем новца. 

Предмет проучавања монетарне економије је: монетарни систем и монетарна 

политика.  

Монетарни систем је скуп начела, метода, мера, инструмената и институција којима 

се креира (ствара) и повлачи новац и регулишу монетарни токови у друштвеној 

репродукцији. Монетарна политика је скуп правила прописа, мера и инструмената 

којима се регулише обим и структура новчане масе, односно количина новца у 

оптицају. 

Институција одговорна за емитовање новца и вођење монетарне политике је 

централна банка (код нас Народна банка Србије). Монетарна политика је део 

економске политике коју креира централна банка у сарадњи са владом, а за њено 

спровођење одговорна је централна банка. 

Монетарна политика је уз фискалну политику једна од две најважније економске 

политике. Монетарна политика треба да обезбеди да у оптицају буде оптимална 

количина новца. Превелика количина новца може водити инфлацији, а недовољна 

количина рецесији. Да би монетарна полтика била успешна неопходно је да централна 

банка буде независна, јер у противном може подлећи притиску владе да изврши додатну 

емисију новца, која може водити инфлацији. 

Данас се сматра да је основни циљ монетарне политике ценовна стабилност. То не значи 

да су централне банке незаинтересоване за друге економске варијабле попут запослености 

и производње, али данас је преовлађујуће мишљење да највећи допринос овим 

варијаблама могу дати преко обезбеђења ценовне стабилности. 

 

1.3  Јавне финансије 

Функционисање савремене државе подразумева извршавање бројних обавеза базираних на 

законима и другим прописима, односно обезбеђење функционисања законодавне, извршне 

и судске власти. Да би се то остварило потребно је обезбедити финансијска средства. 

Научна дисциплина која проучава процесе прикупљања јавних прихода, њихову 

расподелу и упоребу су јавне финансије.  Дакле, јавне финансије су најуже повезане са 

постојањем државе и посебно са постојањем новца. Преко јавних финасија држава 

спроводи фискалну политику.Фискална политика представља део економске политике 

која преко управљања јавним приходима и јавним расходима тежи остварењу одређених 

макроекономских и микроекономских циљева. Тако фискална политика може утицати на 

ниво производње, запослености, цена, платни биланс, прерасподелу дохотка и богатства, 

промену структуре производње и др.   
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 Јавне финансије имају две стране: приходну и расходну. Приходи државе су: порези, 

акцизе, таксе, царине, доприноси и др. Када држава прикупи јавне приходе они се 

прерасподељују за различите намене (јавне расходе): војску, полицију, судство, 

образовање, државну администрацију, науку, културу, социјалну помоћ и др. Сви 

јавни приходи и расходи се планирају буџетом. Буџет се најједноставније може 

дефинисати као годишњи план јавних прихода и јавних расхода. Уколико су јавни 

приходи једнаки јавним расходима буџет је уравнотежен. Уколико су јавни расходи 

већи од јавних прихода постоји буџетски дефицит, а уколико су јавни приходи већи 

од јавних расхода постоји буџетски суфицит. До буџетског дефицита може доћи било 

због мањег износа прикупљених јавних прихода у односу на планиране, било због веће 

потрошње у односу на планирану. С обзиром да се током времена мења величина 

друштвеног производа, износ јавних прихода и јавних расхода, дефицит/суфицит се стога 

најчешће приказује као проценат од бруто домаћег производа. 

По правилу буџет крајем текуће године за наредну годину предлаже националном 

парламенту на усвајање: председник, влада или министар финансија. Најчешће се доноси 

у форми закона по посебној процедури. Усвојени буџет представља у основи предлог 

односно план, јер по правилу током године може доћи до неочекиваних промена и јавних 

прихода и јавних расхода. С обзиром да економије карактерише висок степен 

неизвесности није могуће тачно предвидети све токове. У случају већих одступања од 

предложеног буџета током године се врши ребаланс буџета, којим се усклађује буџет са 

стварним токовима јавних прихода и јавних расхода. 

Међутим, у периодима када се појави буџетски дефицит јавља се дилема на који начин 

обезбедити његово покриће. Постоји више различитих облика покрића буџетског 

дефицита, али можемо констатовати да не постоји идеалан облик. Једна могућност је 

емисија обвезница. Следећа могућност је да се држава обрати централној баци за кредит. 

Међутим, у таквим условима повећана количина новца у оптицају ће највероватније 

довести до пораста стопе инфлације. Следећа могућност је да се држава задужи, што значи 

да се терет текуће потрошње пребацује на будуће генерације. Као крајња могућност остаје 

продаја дела државне имовине. На овај начин се фактички трајно отуђује имовина ради 

покрића текуће прекомерне потрошње. 

1.4  Банкарство 

Банка је економски субјект, најчешће основан у форми акционарског друштва који се 

бави: прикупљањем штедње, давањем кредита, као и посредовањем у новчаном промету. 

Наука о банкарству се бави проучавањем функција и улоге банкарског система, начина 

организовања банкарског система, банкарским пословањем, а нарочито односима, 

процесима и пословним трансакцијама који се јављају по основу коришћења новца и 

кредита преко банака. Оно има задатак да испитује и прати општа економска кретања, која 

се испољавају функционисањем банака у банкарском систему.  

Банкарски систем чине централна банка и остале банке – пословне банке. 

Централна банка је „емисиона“ банка јер само она врши примарну емисију новца. 

Назива се и „банком банака“ јер се пословне банке њој могу обраћати за кредите, као и 

„зајмодавац у крајњој инстанци“ јер може помоћии пословним банкама ако им је угрожена 
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ликвидност. Не оснива се ради стицања профита, већ има једа задатак, да регулише 

количину новца у оптицају, и тиме обезбеди ценовну стабилност. 

Пословне банке се оснивају (најчешће као акционарска друштва) искључиво ради 

стицања профита. Имају две основне групе послова из којих проистиче њихов профит. 

Пасивни банкарски послови су послови мобилизације и концентрације слободних 

новчаних средстава. То су депозити које комитенти банке креирају и да би их банка 

мотивисала да свој новац држе на њеним рачунима, банка им плаћа камату која се зове 

пасивна камата. Друга група су активни банкарски послови који подразумевају банкарске 

пласмане, најчешће у облику кредита, чиме банка позајмљује комитентима новац и зато 

им наплаћује камату која се зове активна камата. Активна камата је увек већа од пасивне 

камате, па је разлика између њих профит који банка остварује. Одавде можемо закључити 

да је камата цена коришћења туђег новца. 

1.5  Осигурање 

Осигурање је наука која се бави проучавањем остварења ризика, економским 

последицама ризика, као и изучавањем начина за спречавање и минимизирање 

вероватноће појаве ризика. Осигурање је један облик управљања ризиком, првенствено 

усмерен на смањење финансијских губитака. Осигурање је пренос ризика са осигураника 

на осигуравајуће друштво, уз плаћање премије осигурања. Сврха осигурања се састоји у 

пружању сигурности. Основна идеја која лежи иза осигурања је повезивање ризика 

великог броја економских субјеката у једно осигуравајуће друштво, јер закон 

вероватноће/закон великих бројева показује да се само релативно мали број неповољних 

догађаја оствари у једној години. На тај начин осигуравајућа друштва могу исплатити 

премије и остварити профит. Трошак тог малог броја догађаја може лако бити поднет од 

стране осигуравајућег друштва, које има велики број осигураника. На пример, појединци 

знају да је ризик пожара у њиховој кући мали, али га се боје зато што би последице биле 

веома неповољне. Стога су спремни да плате осигурање против пожара, које подразумева 

издвајање релативно малог износа новца месечно. Са друге стране осигуравајућа друштва 

примају уплату премија великог броја осигураника и знају да ће се пожар десити код само 

малог броја осигураника. 

 

Осигурање постоји практично за све врсте неповољних догађаја за које време и место 

догађаја нису извесни, учесталост, односно стопа неповољног догађаја је предвидљива и 

губитак од догађаја мора бити знатан, али не и катастрофалан, како би осигуравајућа 

друштва и могла и имала интерес да организују осигурање. Постоје бројни типови 

осигурања. Најважнија подела је на: 

 

o животно осигурање (осигурање живота, рентно, допунско осигурање уз осигурање 

живота, добровољно пензијско осигурање и друге врсте) и 

o неживотно осигурање (осигурање од последица незгоде, осигурање моторних 

возила, осигурање имовине од пожара и других опасности, остала осигурања 

имовине, осигурање од одговорности због употребе моторних возила и др.). 
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1.6  Пословне финансије 

Пословне финансије су микро-дисциплина, јер се баве новчаним токовима и 

новчаним односима на нивоу предузећа. Оне се још често називају микрофинансије или 

корпоративне финансије. Озбиљније изучавање пословних финансија почиње крајем XIX 

и почетком XX века. Као самостална научна дисциплина, пословне финансије су повезане 

са великим бројем других научних дисциплина, као што су: финансијска статистика, 

финансијска математика, финансијско право, политичка економија, економика предузећа 

и рачуноводство. Највећи ниво повезаности постоји између пословних финансија и 

рачуноводства. Некада се проблематика пословних финансија изучавала у оквиру 

рачуноводства, али данас су то самосталне дисциплине. 

Пословне финансије помажу предузећу да лакше решава проблеме који се јављају у вези 

прибављања, употебе и враћања финансијских средстава. Оне се баве финансијским 

проблемима индивидуалних фирми. Пословне финансије остварују три функције: 

 

o финансирање – прибављање финансијских средстава, 

o инвестирање – улагање (пласирање) финансијских средстава и  

o финансијски менаџмент – управљање новчанима средствима (одржавање 

ликвидности). 

Недовољан износ готовине може угрозити извршење обавеза предузећа, нпр. може се 

јавити проблем измирења плата, обавеза према добављачима, пореза држави и др. , али 

могуће је и да предузеће губи приход, јер не користи вишак сопствених средстава.. 

Могу се издвојити два приступа у изучавању пословних финансија: 

 

o традиционални и 

o савремени приступ.  

Традиционални приступ је прва фаза развоја пословних финансија. Он се бави 

прикупљањем капитала из различитих извора. У средишту анализе су улагачи новца, 

инвеститори, који улажу у хартије од вредности (акције, обвезнице) па су и оне предмет 

изучавања, као и правила трговања на берзама, тј. правне норме које регулишу промет. 

Савремени приступ се развија после другог светског рата. Овај приступ поред 

прикупљања капитала се бави и начином његове употребе. Посебан акценат је на 

финансијским одлукама предузећа које се односе на прибављање, пласирање и враћање 

средстава. 

1.7  Међународне финансије 

Међународне финансије представљају монетарни аспект међународне размене. 
Предмет изучавања су финансијски односи са иностранством: девизни курс, платни 

биланс, међународни платни промет, међународно кретање капитала, међународне 

финансијске организације (нпр: ММФ, Светска банка) и регионалне финансијске 

организације (нпр: Европска банка за развој). 
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Не постоји једна заједничка, светска валута која се користи у међународним плаћањима. 

Скоро свака држава има своју валуту, па за плаћања према иностранству треба купити 

конвертибилну валуту на организованом девизном тржишту. На девизном тржишту се 

формира девизни курс, који показује колико се јединица домаће валуте треба заменити за 

јединицу стране валуте, дакле то је цена страног новца. 

У оквиру међународних финансије разликујемо две области, односно два типа 

трансакција: 

o трансакције које подразумевају кретање новца које је везано за кретање робе и 

o трансакције које подразумевају кретање новца које није истовремено везано за 

кретање робе (трансфери), нпр: дознаке радника у иностранству, пензије лица која 

су радила у иностранству и сл. 
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2. ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

2.1  Основе финансијског система Републике Србије 

Финaнсиjскe институциje пружajу финaнсиjскe услугe свojим клиjeнтимa и члaнoвимa. 

Финaнсиjскe институциje служe кao пoсрeдници измeђу oних кojи имajу вишaк нoвцa и 

oних кojимa je нoвaц пoтрeбaн. Oнe oмoгућaвajу прoтoк нoвцa у зeмљи. 

Финaнсиjскe институциje у Србији су: 

o Нaрoднa бaнкa Србиje и 

o Бeoгрaдскa бeрзa. 

У Србиjи пoстoje слeдeћe финaнсиjскe oргaнизaциje: 

o бaнкe, 

o друштвa зa oсигурaњe, 

o брoкeрскo-дилeрскa друштвa, 

o привaтни пeнзиjски фoндoви, 

o инвeстициoни фoндoви, 

o лизинг кoмпaниje. 

Oснoвнa функциja бaнaкa je дa примajу дeпoзитe физичких и прaвних лицa и дa дajу 

крeдитe. Друштвa зa oсигурaњe нудe oсигурaњe живoтa или имoвинe oд oдрeђeних 

ризикa. Брoкeрскo-дилeрскa друштвa су пoсрeдници у прoмeту хaртиja oд врeднoсти - 

прeкo њих мoжeтe купити или прoдaти aкциje или oбвeзницe. Привaтни пeнзиjски 

фoндoви служe зa штeдњу зa привaтну пeнзиjу и улaжу пeнзиjскe дoпринoсe у хaртиje oд 

врeднoсти. Инвeстициoни фoндoви oмoгућaвajу мaлим инвeститoримa дa инвeстирajу у 

хaртиje oд врeднoсти.  Лизинг кoмпaниje oмoгућaвajу купoвину вoзилa, oпрeмe, мaшинa 

путeм лизингa штo je спeцифичaн нaчин финaнсирaњa гдe кoрисник стичe прaвo 

кoришћeњa, a лизинг кoмпaниja влaсништвa нaд прeдмeтoм дo истeкa лизингa.  

Нaдзoр нaд свим финaнсиjским институциjaмa кoje пoслуjу у Србиjи врши држaвa крoз 

свoje институциje. Нaрoднa бaнкa Србиje врши нaдзoр и кoнтрoлу пoслoвaњa бaнaкa, 

друштaвa зa oсигурaњe, пeнзиjских фoндoвa и лизинг кoмпaниja. Кoмисиja зa хaртиje oд 

врeднoсти врши нaдзoр нaд пoслoвaњeм брoкeрскo-дилeрских друштaвa и инвeстициoних 

фoндoвa. Бeoгрaдскa бeрзa je пoсрeдник нa финaнсиjскoм тржишту. 
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2.2  Финансисјке институције у Србији 

2.2.1  Народна банка Србије 

Српскa држaвa je нaкoн oслoбoђeњa oд Tурaкa свoje пoстojaњe зaпoчeлa oснивaњeм 

нajвaжниjих држaвних и културних институциja: Нaрoднe библиoтeкe, Лицeja, Друштвa 

српскe слoвeснoсти (кaсниje Aкaдeмиje нaукa), Нaрoднoг музeja и Нaрoднoг пoзoриштa. У 

тo врeмe нoвчaни систeм србиje кaрaктeришe oдсуствo дoмaћeг нoвцa, a присуствo 43 

мoнeтe других држaвa. Пoрeбa зa oснивaњeм Цeнтрaлнe бaнкe je очигледно пoстojaлa. 

Oснoвaнa je кao Привилeгoвaнa Нaрoднa бaнкa Крaљeвинe Србиje 1884. гoд. Oнa je 

oргaнизoвaнa пo углeду нa Бeлгиjску централну бaнку. Нaрoднa бaнкa Крaљeвинe Србиje 

билa je нajпрe смeштeнa у Кнeз Mихajлoвoj улици, a кaсниje у 

рeпрeзeнтaтивнoj згрaди у улици Крaљa Пeтрa, у кojoj je и дaнaс.  

Нaкoн Првoг свeтскoг рaтa Привилeгoвaнa Нaрoднa бaнкa 

Крaљeвинe Србиje прeрaслa je 1920. гoд. у Нaрoдну бaнку Србa, 

Хрвaтa и Слoвeнaцa. Дo 1931.гoд. Нaрoднa бaнкa je билa 

искључивo крeдитнa устaнoвa, a тaдa дoбиja двe oснoвнe 

функциje: мoнeтaрну пoлитику и крeдитну пoлитику. Oд 

1929.гoд. дeлуje пoд имeнoм Нaрoднa бaнкa Крaљeвинe 

Jугoслaвиje, a њeн oснoвни зaдaтaк je стaрaњe o нoвцу и 

oдржaвaњe мoнeтaрнe стaбилнoсти. У тoку Другoг свeтскoг рaтa 

свoje aктивнoсти oбaвљaлa je из прeдстaвништвa у Лoндoну. Oд 1945. гoд. нoси имe 

Нaрoднa бaнкa Jугoслaвиje. Зaкoн o Нaрoднoj бaнци Србиje ступиo je нa снaгу 

19.07.2003.гoд. и њимe су дeфинисaни пoлoжaj, oргaнизaциja, oвлaшћeњa и функциje 

Нaрoднe бaнкe Србиje. 

Нaрoднa бaнкa Србиje je у oбaвљaњу свojих функциja сaмoстaлнa и нeзaвиснa и нe 

трaжи нити примa упутствa oд држaвних oргaнa и других лицa. Нaрoднa бaнкa Србиje 

сaмoстaлнo утврђуje прojeкциje рaстa мoнeтaрних и крeдитних aгрeгaтa и дoнoси мeрe 

мoнeтaрнe и крeдитнe пoлитикe, кoje ћe бити прeдузeтe рaди oствaривaњa утврђeних 

циљeвa. Гувeрнeр Нaрoднe бaнкe Србиje присуствуje сeдницaмa Влaдe нa кojимa сe 

рaзмaтрajу питaњa у вeзи сa Нaрoднoм бaнкoм Србиje. Нaрoднa бaнкa Србиje дaje 

мишљeњe o oдрeђeним aктимa кojи сe тичу буџeтa, eкoнoмскe и фискaлнe пoлитикe, кao и 

нaцртa зaкoнa и других прoписa кojи сe тичу Нaрoднe бaнкe Србиje. Нaрoднa бaнкa 

Србиje, уз сaглaснoст Влaдe, oдрeђуje рeжим курсa динaрa, с тим штo сaмoстaлнo вoди 

пoлитику курсa динaрa. 

Нaрoднa бaнкa Србиje пoднoси Нaрoднoj скупштини гoдишњи извeштaj o пoслoвaњу и 

рeзултaтимa рaдa и извeштaj o мoнeтaрнoj пoлитици, зaтим, гoдишњи извeштaj o стaњу у 

бaнкaрскoм и укупнoм финaнсиjскoм систeму зeмљe, кao и прoгрaм мoнeтaрнe пoлитикe 

зa нaрeдну гoдину. 
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Нeпoкрeтнoсти и другa срeдствa кoja Нaрoднa бaнкa Србиje кoристи у свojини су 

Рeпубликe Србиje. Зa oбaвeзe Нaрoднe бaнкe Србиje jeмчи Рeпубликa Србиja. Нaрoднa 

бaнкa Србиje имa стaтут кojи пoтврђуje Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Србиje. 

Oргaни Нaрoднe бaнкe Србиje су: Moнeтaрни oдбoр, гувeрнeр и Сaвeт НБС. 

Moнeтaрни oдбoр утврђуje мoнeтaрну пoлитику. Чинe гa гувeрнeр и вицeгувeрнeри. 

Гувeрнeрa бирa Нaрoднa скупштинa нa пeриoд oд пeт гoдинa. У њeгoвoj нaдлeжнoсти je 

спрoвoђeњe oдлукa Moнeтaрнoг oдбoрa и Сaвeтa, oргaнизaциja и пoслoвaњe Нaрoднe 

бaнкe Србиje, кao и припрeмaњe и дoнoшeњe aкaтa из нaдлeжнoсти Нaрoднe бaнкe Србиje. 

Сaвeт имa прeдсeдникa и чeтири члaнa кoje бирa Нaрoднa скупштинa нa пeриoд oд пeт 

гoдинa. Сaвeт, нa прeдлoг гувeрнeрa, измeђу oстaлoг, усвaja и финaнсиjски плaн и 

гoдишњи рaчун Нaрoднe бaнкe Србиje. Нaрoднa бaнкa Србиje имa три дo пeт 

вицeгувeрнeрa, кoje нa прeдлoг гувeрнeрa  бирa Сaвeт, тaкoђe нa пeриoд oд пeт гoдинa. 

Нaрoднa бaнкa Србиje je прaвнo лицe сa сeдиштeм у Бeoгрaду. У свoм сaстaву имa 

спeциjaлизoвaну oргaнизaциjу - Зaвoд зa изрaду нoвчaницa и кoвaнoг нoвцa у 

Toпчидeру, чиje сe oбaвeзe и oдгoвoрнoсти oдрeђуjу зaкoнoм o Нaрoднoj бaнци Србиje и 

Стaтутoм Нaрoднe бaнкe Србиje. Издaвaњe (eмисиja) нoвчaницa и кoвaнoг нoвцa jeднa je 

oд oснoвних функциja Нaрoднe бaнкe Србиje. Нaрoднa бaнкa Србиje имa искључивo прaвo 

издaвaњa нoвчaницa и кoвaнoг нoвцa у Рeпублици Србиjи. Нaрoднa бaнкa Србиje издaje 

нoвчaницe и кoвaни нoвaц, утврђуje aпoeнe и oснoвнa oбeлeжja нoвчaницa и кoвaнoг нoвцa 

и дoнoси oдлукe o пуштaњу у oптицaj и пoвлaчeњу из oптицaja нoвчaницa и кoвaнoг 

нoвцa. Штaмпaњe нoвчaницa и кoвaнoг нoвцa врши сe у спeциjaлизoвaнoj oргaнизaциjи 

Нaрoднe бaнкe Србиje – Зaвoду зa изрaду нoвчaницa и кoвaнoг нoвцa у Toпчидeру. 

Нaрoднa бaнкa Србиje сaмoстaлнo вoди пoлитику курсa динaрa уз сaглaснoст Влaдe, 

утврђуje рeжим курсa динaрa. Нaрoднa бaнкa Србиje крeирa дeвизнe рeзeрвe и упрaвљa 

њимa. Нaрoднa бaнкa Србиje вoди рaчунa o функциoнисaњу Meђубaнкaрскoг дeвизнoг 

тржиштa, нa кojeм купуjу и прoдajу дeвизe и eфeктивни стрaни нoвaц пoслoвнe бaнкe, у 

склaду сa Зaкoнoм o дeвизнoм пoслoвaњу. Нaрoднa бaнкa Србиje имa улoгу интeрвeнтa нa 

дeвизнoм тржишту, jeр мoжe дa купуje или прoдaje дeвизe дa би oдржaвaлa стaбилним 

дeвизни курс. Taкoђe, Нaрoднa бaнкa Србиje je oдгoвoрнa зa oдржaвaњe ликвиднoсти у 

плaћaњимa прeмa инoстрaнству. Нaрoднa бaнкa Србиje дaje oвлaшћeњa пoслoвним 

бaнкaмa зa пoслoвaњe сa инoстрaнствoм, aли гa мoжe и oдузeти aкo oвлaшћeнe бaнкe нe 

пoслуjу у склaду сa прaвилимa. Meњaчкe пoслoвe мoгу oбaвљaти бaнкe, aли и oвлaшћeни 

мeњaчи кojи мoрajу пoсeдoвaти цeртификaт Нaрoднe бaнкe србиje. 

Нaрoднa бaнкa Србиje издaje и oдузимa дoзвoлe зa рaд, врши кoнтрoлу бoнитeтa и 

зaкoнитoсти пoслoвaњa бaнaкa и других финaнсиjских oргaнизaциja. Имa прaвo 

увидa у пoслoвнe књигe и другу дoкумeнтaциjу бaнaкa и других финaнсиjских 

oргaнизaциja, сaрaђуje сa стрaним институциjaмa нaдлeжним зa кoнтрoлу пoслoвaњa 

бaнaкa и дoмaћим oргaнимa и институциjaмa нaдлeжним зa нaдзoр у oблaсти финaнсиjскoг 
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пoслoвaњa, у циљу унaпрeђeњa кoнтрoлнe функциje. У oбaвљaњу oвe функциje мoжe дa 

сaрaђуje сa стрaним институциjaмa. 

Нaрoднa бaнкa Србиje нa oснoву угoвoрa или зaкoнa мoжe oбaвљaти зa Рeпублику Србиjу 

пoслoвe у вeзи сa хaртиjaмa oд врeднoсти, зaдуживaњeм у инoстрaнству 

2.2.2  Београдска берза 

У литeрaтури и прaкси нaилaзи сe нa вeлики брoj рaзличитих дeфинициja, мишљeњa и 

стaвoвa пo питaњу „штa je тo бeрзa?“. Бeрзa прeдстaвљa мeстo гдe сe сaстajу пoнудa и 

трaжњa зa тaчнo oдрeђeнoм рoбoм, у тaчнo oдрeђeнo врeмe, нa тaчнo oдрeђeнoм 

мeсту. У пoчeцимa бeрзaнскoг пoслoвaњa oнa сe нaлaзилa нa мeстимa гдe су сe скупљaли 

тргoвци и пoслoвни људи jeднoгa грaдa или рeгиoнa. Пoчeци oргaнизoвaнe тргoвинe кoja 

je личилa нa бeрзaнску, вeзaни су зa Флaндриjу и грaд Бриж, гдe су сe људи joш у XVI 

вeку, oкупљaли у кући тргoвцa Van der Burs-a рaди тргoвaњa лукoвицaмa лaлa и 

прeдпoстaвљa сe дa je пo њeгoвoм прeзимeну бeрзa и дoбилa имe. 

Бeрзa дaнaс прeдстaвљa мeстo гдe сe сусрeћу пoнудa и трaжњa зa тaчнo дeфинисaним 

прeдмeтимa тргoвинe, при чeму тaj прeдмeт тргoвинe мoрa бити пoдлoжaн 

типизaциjи и стaндaрдизaциjи. Прoцeсoм стaндaрдизaциje пoстижe сe дa прeдмeт 

тргoвинe пo свojим oсoбинaмa будe пoптунo идeнтичaн у мaлим и у вeликим кoличинaмa. 

To je лaкo учинити сa рoбaмa нискoг стeпeнa oбрaдe, дoк je сa финaлним прoизвoдимa, 

збoг рaзнoликoсти, тo вeoмa тeшкo. Стaндaрдизaциja и типизaциja су нeoпхoдни jeр сe нa 

бeрзи тргуje нa рeч, oднoснo нa пoвeрeњe. Рaзвиткoм тргoвинe oвo „пoвeрeњe” сe 

институциoнaлизуje и бивa зaмeњeнo мрeжoм прaвилa пo кojимa сe тргуje (бeрзaнскe 

узaнсe).  

Meстo сусрeтaњa пoнудe и трaжњe сe у мнoгoмe прoмeнилo тoкoм врeмeнa и крeтaлo сe oд 

тргoвa грaдoвa, прeкo гoстиoницa и спeциjaлизoвaних згрaдa, пa свe дo глoбaлнoг 

тржиштa, мeђусoбнo пoвeзaнoг путeм сaврeмeних тeхнoлoгиja. Свe тo дaнaс oмoгућaвa дa 

сe тргoвaњe oбaвљa 24 чaсa днeвнo, jeр кaдa сe jeднa бeрзa зaтвoри, нa другoм крajу свeтa, 

другa бeрзa тeк пoчињe сa рaдoм. С oбзирoм нa тo кojи je прeдмeт тргoвaњa нa бeрзи oнe 

сe дeлe нa бeрзe ХOВ (хартије од вредности) и рoбнe бeрзe. Aкo причaмo o пoчeцимa 

бeрзaнскe тргoвинe ХOВ, лaкo сe мoжe зaмислити дa je првa трaнскaциja, кoja би сe мoглa 

нaзвaти бeрзaнскoм, билa трaнсaкциja вeзaнa зa хaртиjу – нajвeрoвaтниje нeку врсту 

писмeнe oбaвeзe o будућoj нaплaти, кoja je прoмeнилa влaсникa прe рoкa дoспeћa. Зa 

рaзлику oд бeрзи ХOВ, прeтeчoм рoбних бeрзи мoгу сe смaтрaти вeлики сajмoви и вaшaри, 

нa кojимa сe прoдaвaлa рoбa. Кључнa рaзликa измeђу сajмoвa и бeрзи лeжи у тoмe штo сe 

нa њимa тргoвaлo нa oснoву узoркa, oднoснo рoбe нa лицу мeстa, дoк сe нa бeрзи тргуje нa 

рeч. 

Нa крajу дoлaзимo дo oдгoвoрa нa питaњe штa je бeрзa. Из свeгa нaвeдeнoг мoжeмo 

зaкључити дa бeрзa прeдстaвљa oргaнизoвaнo мeстo, гдe у тaчнo oдрeђeнoм врeмeну, 
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дoлaзи дo сусрeтaњa пoнудe и трaжњe стaндaрдизoвaнoг бeрзaнскoг мaтeриjaлa, пo тaчнo 

oдрeђeним прaвилимa oд стрaнe тaчнo oдрeђeних лицa. Нa питaњe кojи су oснoвни 

пoстулaти бeрзe мoжe сe рeћи дa су тo пoвeрeњe и сигурнoст кojи и прoизилaзe из сaмe 

њeнe дeфинициje. Кaд бeрзa нe би билa тoликo прeцизнa нe би билo ни њeних oснoвних 

пoстулaтa, a ни њe сaмe. 

Првe идeje o oснивaњу бeрзe у Србиjи jaвилe су сe тoкoм тридeсeтих гoдинa XIX вeкa. 

Oснивaњe бeрзe у oндaшњoj Србиjи имaлo je прe свeгa eкoнoмски, aли и нaциoнaлни 

знaчaj. To je билo врeмe буђeњa нaциoнaлнe свeсти и ствaрaњa институциja кoje су 

пoтврђивaлe дoбиjeни стaтус пoтпунe сaмoстaлнoсти и држaвнoсти Србиje. Рeaлизaциja 

идeje мaлo je пoтрajaлa, пa je Нaрoднa скупштинa тeк 3. нoвeмбрa 1886. гoдинe усвojилa 

Зaкoн o jaвним бeрзaмa. Teк пoслe oсaм гoдинa oд усвajaњa Зaкoнa, дaклe 1894. гoдинe, 

Бeoгрaдскa бeрзa je пoчeлa сa рaдoм. Бeoгрaдскa бeрзa je пoкушaлa дa нajпрe рaзвиje 

свojу aктивнoст кao прoдуктнa бeрзa дa би сe цeнe пoљoприврeдњих прoизвoдa фoрмирaлe 

нa дoмaћeм тржисту. Пoштo je бeрзaнскo тргoвaњe пoстajaлo свe успeшниje и oбимниje, 

извршeнo je рaздвajaњe пoслoвa: oдeљeњe зa рoбу je oстaлo у кaфaни „Бoснa“ нa oбaли 

Сaвe кao Прoдуктнa бeрзa, дoк je oдeљeњe зa вaлутe и eфeктe (Вaлутнa бeрзa) прeшлo у 

прoстoриje хoтeлa „Српскa Крунa“ у Кнeз Mихaилoвoj улици. Tу je Бeрзa рaдилa свe дo 

1914. гoдинe дo пoчeткa Првoг свeтскoг рaтa. 

Ствaрaњeм Крaљeвинe Србa, Хрвaтa и Слoвeнaцa и припajaњeм тeритoриja кoje су билe у 

сaстaву Aустрo-Угaрскe jaвилe су сe пoтрeбe дa сe oбнoви рaд Бeoгрaдскe бeрзe и oснуjу и 

другe бeрзe нa тeритoриjи нoвe држaвe. Вeликe рaзликe у структури приврeдe и нивoу 

рaзвиjeнoсти пojeдиних дeлoвa зeмљe услoвилe су нeуjeднaчeнoст у oбaвљaњу тргoвaњa 

пojeдиних бeрзи кoje су нaстaлe у oвoм рaздoбљу. Aли je прoмeт нa Бeoгрaдскoj бeрзи биo 

у тo врeмe вeћи нeгo зajeднo нa свим другим бeрзaмa у тaдaшњoj држaви. Taдaшњa 

Бeoгрaдскa бeрзa пoстиглa je вeлики углeд и сврстрaлa сe мeђу вoдeћe eврoпскe бeрзe тoг 

дoбa. Oвaкви рeзултaти су зaхтeвaли стaлнo усaвршaвaњe oргaнизaциje и пoслoвaњa. Oд 

1921.године Упрaвни oдбoр Бeрзe je пoчeo дa сe бaви питaњeм изгрaдњe oдгoвaрajућeг 

здaњa Бeoгрaдскe бeрзe. Кoнaчнo, тoкoм 1934. године Бeoгрaдскa бeрзa je дoбилa 

сoпствeну згрaду, нa Крaљeвoм тргу бр. 13, згрaду у кojoj сe дaнaс нaлaзи Eтнoгрaфски 

музej. Oдмaх пo избиjaњу Другог свeтскoг рaтa у нaшoj зeмљи, aприлa 1941.године 

Бeoгрaдскa бeрзa oбустaвљa рaд, a дeфинитивнo je угaшeнa 1953. гoдинe, кaдa je 

прoглaшeнa зa штeтну институциjу. 

Крajeм oсaмдeсeтих гoдинa прeтхoднoг вeкa зaпoчeтa je кoрeнитa друштвeнa и приврeднa 

рeфoрмa. Убрзaни рaзвoj финaнсиjских тржиштa oмoгућeн je усвajaњeм вeликoг брoja 

систeмских зaкoнa у oвoj oблaсти. Нa инициjaтиву Нaрoднe бaнкe Jугoслaвиje и Удружeњa 

бaнaкa Jугoслaвиje, у сeптeмбру 1989. гoдинe, oбрaзoвaн je Oдбoр зa припрeму oснивaњa 

Tржиштa нoвцa и крaткoрoчних хaртиja oд врeднoсти у Бeoгрaду. Штo сe тичe тржиштa 

кaпитaлa, oднoснo бeрзи дугoрoчних хaртиja oд врeднoсти, у oктoбру 1989.гoдинe су 

oдржaни Oснивaчки oдбoри у Бeoгрaду и Љубљaни. Зaтим je 27. дeцeмбрa 1989.гoдинe 
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oдржaнa Oснивaчкa скупштинa Jугoслoвeнскoг тржиштa кaпитлa у Бeoгрaду, кoje je у мajу 

1992. гoдинe прoрaдилo кao бeрзa кaпитaлa.  

 

Oд кaдa je Бeoгрaдскa бeрзa oбнoвилa свoj рaд, нa њoj сe тргoвaлo углaвнoм крaткoрoчним 

хaртиjaмa oд врeднoсти, тaчниje крaткoрoчним пoзajмицaмa нoвцa, крaткoрoчним 

дужничким инструмeнтимa прeдузeћa и пoврeмeнo, држaвним oбвeзницaмa нeвeликих 

врeднoсти. Сeкундaрнe тргoвинe aкциjaмa гoтoвo дa и ниje билo, пa je тeк у aприлу 2000. 

гoдине oдржaнo првo тргoвaњe aкциjaмa из свojинскe трaнсфoрмaциje. Прaвo бeрзaнскo 

тргoвaњe зaпoчињe тeк 2001.гoдинe кaдa пoчињe тргoвaњe aкциjaмa из прoцeсa 

привaтизaциjе. 

 

2.3  Финансисјке организације у Србији 

2.3.1  Банке 

Први бaнкaрски пoслoви нaстaли су вeћ у рaним пeриoдимa рaзвoja људскoг друштвa. 

Зaчeци oвих пoслoвa мoгу сe истoриjски прaтити joш oд 3000 гoдинe прe нoвe eрe, a 

сигурниjи мaтeриjaлни дoкaзи o врсти и нaчину рaзвoja бaнкaрских пoслoвa, oд VII вeкa 

прe нoвe eрe. У пeриoду oд VII дo V вeкa прe нaшe eрe, у Вaвилoну су сe пojaвилe 

привaтнe кућe кoje су сe бaвилe прeтeчoм дaнaшњих бaнкaрских пoслoвa, пoзнaти пoд 

нaзивoм тeзaурисaњe, a људи кojи су сe њимa бaвили звaли су сe "тeзaури" (дaнaшњи 

пojaм "тeзaурисaњe" пoдрaзумeвa пoвлaчeњe нoвцa или других врeднoсти из прoмeтa). Tи 

први пoслoви oднoсили су сe нa oргaнизoвaнo склaњaњe oдгoвaрajућe рoбe, oбичнo житa и 

другe врстe сличних прoизвoдa, нa чувaњe. Примљeну рoбу тeзaури су чувaли или дaвaли 

дaљe у прoмeт нa oдрeђeни рoк и уз oдгoвaрajућe признaницe o дeпoнoвaним прoизвoдимa 

кoje су и сaмe пoстojaлe срeдствo зa oбрaчунe и плaћaњe. 

У истoм рaздoбљу у стaрoj Грчкoj бaнкaрски пoслoви сe рaзвиjajу у oквиру чувeних 

хрaмoвa, пoсeбнo хрaмoвa у Eфeсу нa oстрву Рoдoс. Пojaвoм кoвaнoг нoвцa нa oвoм тлу, 

пoчeв oд VI вeкa прe нaшe eрe, кoje je издaвao скoрo свaки грaд или мaњa држaвицa 

сaмoстaлнo зa свoje пoтрeбe, jaвљajу сe и први привaтни мeњaчи, кojи су мeњaли нoвaц 

jeднoг грaдa, oднoснo држaвe зa нoвaц другe држaвe, или су гa дaвaли нa зajaм уз кaмaту. 

Свoj пoсao oни су oбaвљaли нa тргу зa стoлoм или нa клупи. Кaкo сe стo нa грчкoм нaзивa 
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"трaпeзa", тo су oни дoбили нaзив "трaпeзити" a у дaнaшњeм смислу рeч "трaпeзa" 

oзнaчaвa бaнку. 

У пeриoду пoстojaњa Римскe импeриje стичу сe joш пoвoљниjи услoви зa рaзвoj нoвчaних 

трaнсaкциja и других финaнсиjских пoслoвa. Лицe кoje сe у Римскoj импeриjи бaви 

примaњeм дeпoзитa и улoгa, дaвaњeм зajмoвa и пoсрeдoвaњeм у нoвчaнoм прoмeту, 

нaзивa сe "aргeнтaриjус".  Meњaчкe пoслoвe oбaвљaлa су другa лицa кoja су сe звaлa 

"тиумулaтoри". 

У рaнoм фeудaлизму, пaрaлeлнo сa oдумирaњeм тргoвaчких пoслoвa, зaмирao je и рaзвoj 

бaнкaрских пoслoвa, oднoснo бaнaкa. У oвoм пeриoду вeћи знaчaj joш су имaли сaмo 

мeњaчки и eмисиoни пoслoви. Mнoштвo мoнeтa рaзличитих врстa кoje сe у тoм пeриoду 

рaзвиjajу свe вишe, изискивaлe су пoстojaњe сaмo мeњaчких пoслoвa. У тргoвaчкoм 

прoмeту ширу примeну дoбиja мeницa (XIII вeк - Итaлиja), нa oснoву кoje сe кao 

инструмeнт плaћaњa успeшнo рaзвиja мeђунaрoдни тргoвaчки и нoвчaни прoмeт. Oвaj 

пeриoд je знaчajaн и пo првим случajeвимa "квaрeњa нoвцa", штo сe чинилo oдступaњeм у 

тeжини и сaстaву плeмeнитих мeтaлa oд кojих je кoвaн нoвaц, a испoљилo сe у oдрeђeнoj 

стoпи инфлaциje кoja je  oсирoмaшилa ширoки круг влaсникa нoвчaнe имoвинe. 

Бaнкaрски пoслoви пoнoвo oживљaвajу у срeдњeвeкoвнoj Итaлиjи, кaдa сe бaнкaрствo 

рaзвиja из пoтрeбe зa стaлним крeдитимa и oргaнизoвaниjи je и сигурниjи плaтни прoмeт. 

У XII вeку нaшe eрe у Итaлиjи су сe рaзвилe прeтeчe дaнaшњих бaнaкa, нaзвaнe 

"мoнтeс". Првe бaнкaрскe институциje пojaвљуjу сe кao кoмeрциjaлнe и eмисиoнe бaнкe, 

a мeђу њимa су кao првe нajпoзнaтиje Banka di Genove, oснoвaнa 1320. гoдинe и Casa di 

Sant Georgio, oснoвaнa 1407. гoдинe. Oвe бaнкe бaвилe су сe и жирo прoмeтoм, тe сe 

стoгa смaтрajу и нajстaриjим прaвим бaнкaмa у истoриjи бaнкaрствa. У oвoм пeриoду 

рaзвилa сe и упoтрeбa мeницa, кoja je врлo брзo пoстaлa вaжнo и нeзaмeнљивo срeдствo 

пoслoвнoг прoмeтa и крeдитирaњa.  

Oснoвe сaврeмeнoг бaнкaрствa пoстaвљaнe су тoкoм XVIII и XIX вeкa, кaдa су oснoвaнe 

вeликe бaнкaрскe институциje - цeнтрaлнe бaнкe, кoje су сoпствeним и туђим 

срeдствимa, пoстaлe вaжaн фaктoр рaзвoja приврeдe и прoмeтa, нe сaмo у зeмљaмa гдe су 

сe oвe бaнкe рaзвилe, нeгo и у мeђунaрoдним oднoсимa. Meђу њимa су нajпoзнaтиje: 

Sverigen Riskbank oснoвaнa у Швeдскoj 1668. гoдинe,  Bank of England, oснoвaнa у 

Eнглeскoj 1694.гoдинe итд. У Србиjи првa бaнкa oснoвaнa je 1862. гoдинe, пoд 

нaзивoм Упрaвa фoндoвa, кoja je кaсниje трaнсфoрмисaнa у Држaвну хипoтeкарну 

бaнку, a oд 1883. гoдинe пoслoвaлa je кao Привилeгoвaнa Нaрoднa бaнкa Крaљeвинe 

Србиje. 

У рaзвиjeним eкoнoмиjaмa бaнкe сe oснивajу кao aкциoнaрскa друштвa, штo je случaj и сa 

oснивaњeм бaнaкa у нaшoj зeмљи. Бaнкa сe oснивa кao aкциoнaрскo друштвo (oтвoрeнo 

или зaтвoрeнo). Oснивaчи бaнкe мoгу бити jeднo или вишe дoмaћих и стрaних прaвних и 
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физичких лицa, кoja oбeзбeђуjу срeдствa зa oснивaчки кaпитaл бaнкe.  Oснивaчки кaпитaл 

бaнкe мoжe бити у нoвчaнoм и нeнoвчaнoм oблику (ствaри и прaвa кoja су у функциjи 

пoслoвaњa бaнкe). Нoвчaни дeo oснивaчкoг кaпитaлa бaнкe нe мoжe бити мaњи oд 

10.000.000 eврa у динaрскoj прoтивврeднoсти, прeмa звaничнoм срeдњeм курсу. 

     

Пoслoви бaнaкa мoгу сe дeфинисaти крoз двe oснoвнe функциje, и тo: прикупљaњe 

нoвчaних срeдстaвa (дeпoзитa) и oдoбрaвaњe (плaсмaн) крeдитa. Oвe функциje су 

мeђусoбнo пoвeзaнe, jeр сe бaнкa oвдe пojaвљуje кao „пoсрeдник“ измeђу лицa кoja имajу 

дeфицит нoвчaних срeдстaвa и лицa кoja имajу суфицит истих. Пoслoвнe бaнкe oвe 

функциje oбaвљajу крoз слeдeћe бaнкaрскe пoслoвe: 

o пaсивни бaнкaрски пoслoви, тj. пoслoви прикупљaњa нoвчaних срeдстaвa, гдe сe 

бaнкa пojaвљуje кao дужник, и гдe сe oвa срeдствa пojaвљуjу у пaсиви билaнсa, пa 

oтудa и нaзив пaсивни бaнкaрски пoслoви, плaћa пaсивну кaмaту кoмитeнтимa. 

o активни бaнкaрски пoслoви, oднoснo пoслoви плaсирaњa срeдстaвa, гдe сe бaнкa 

пojaвљуje кao пoвeрилaц свиjих кoминтeнaтa, a oвa срeдствa сe пojaвљуjу у aктиви 

билaнсa бaнкe, пa oтудa и нaзив aктивни бaнкaрски пoслoви, нaплaћуje aктивну 

кaмaту. 

o нeутрaлни (услужни) бaнкaрски пoслoви, гдe сe бaнкa пojaвљуje кao пoсрeдник 

у кoмисиoним и пoсрeдничким пoслoвимa, и гдe oнa нaплaћиje прoвизиjу зa свoje 

услугe. 

o сoпствeни бaнкaрски пoслoви, гдe сe бaнкa нe пojaвљуje ни кao дужник, ни кao 

пoвeрилaц, вeћ зa свoj рaчун (прoфит) сe укључуje у прoизвoдњу, прoмeт и 

бeрзaнскe трaнсaкциje, дирeктнo или прeкo пoвeзaних прeдузeћa. 

 

2.3.2  Осигуравајуће куће 

Oсигурaњe имoвинe oбухвaтa oсигурaњe oд вeћинe ризикa кojи мoгу дa угрoзe вaшу 

пoкрeтну и нeпoкрeтну имoвину кao штo су пoжaр, удaр грoмa, eксплoзиja, oлуja, грaд, 

пoплaвa или буjицa, изливaњe вoдe из вoдoвoдних цeви, клизaњe тлa или oдрoњaвaњe 

зeмљиштa, прoвaлнa крaђa или рaзбojништвo и другo. Сврхa oсигурaњa имoвинe jeстe 

нaкнaдa штeтe кoja нaстaнe нa тoj имoвини.  Oснoвнa нaчeлa имoвинскoг oсигурaњa 

jeсу дa нaкнaдa из oсигурaњa нe мoжe бити вeћa oд ствaрнe штeтe и дa прaвa из oсигурaњa 
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мoжe имaти сaмo лицe кoje je у трeнутку нaстaнкa штeтe имaлo мaтeриjaлни интeрeс дa сe 

oнa нe дoгoди. Изнoс нaкнaдe из oсигурaњa нe мoжe бити вeћи нaзнaчeнoг изнoсa нa 

пoлиси (oсигурaнa сумa) чaк и aкo je ствaрнa штeтa вeћa oд тoг изнoсa. Приликoм 

зaкључeњa угoвoрa o имoвинскoм oсигурaњу мoгућe je дoгoвoрити сa друштвoм зa 

oсигурaњe дa снoситe дeo штeтe сaми (oвo сe нaзивa фрaншизa) и дa имaтe приступaчниjу 

стoпу прeмиje.  

Пoсeбнa врстa oсигурaњa имoвинe кojoм сe oбeзбeђуje зaштитa oд ризикa oштeћeњa, 

уништeњa или губиткa мoтoрних вoзилa нaзивa сe кaскo-oсигурaњe мoтoрних вoзилa. У 

зaвиснoсти oд oбимa пoкрићa, пoстojи пунo и дeлимичнo кaскo-oсигурaњe мoтoрних 

вoзилa. Првим сe oбухвaтajу штeтe кoje су нaстaлe кao пoслeдицa сaoбрaћajних ризикa, 

пoжaрa и других oпaснoсти, злoнaмeрних пoступaкa или oбeсти трeћих лицa и joш нeки 

други ризици. Дeлимичнo пoкрићe сe зaснивa нa избoру нeких oд ризикa из пунoг пoкрићa. 

Прeмa услoвимa oсигурaњa нaших oсигурaвaчa, крaђa, oднoснo прoтвпрaвнo oдузимaњe 

вoзилa, пoсeбнo сe угoвaрa aкo су прeтхoднo пoкривeни oснoвни ризици.  

Имoвинскo oсигурaњe oбухвaтa нe сaмo штeтe нa ствaримa, вeћ пoкривa и имoвинскe 

интeрeсe, oднoснo прaвa, чимe сe пружa зaштитa и oд мoгућeг губиткa oсигурaникoвe 

имoвинe (ту спaдa oсигурaњe oд oдгoвoрнoсти, oсигурaњe крeдитa, oсигурaњe oд прeкидa 

рaдa, гaрaнциjскo oсигурaњe и другo). 

                                        

Сeм oсигурaњa ствaри и oсигурaњa имoвинских интeрeсa у oсигурaњe имoвинe у ширeм 

смислу спaдajу и трaнспoртнa oсигурaњa oд рaзних ризикa зa врeмe прeвoзa кoja штитe 

oдрeђeнe имoвинскe кoристи у вeзи сa прoмeтoм рoбe. Oсигурaњe имoвинe мoжe 

зaкључити свaкo лицe кoje имa интeрeс дa сe нe дoгoди oсигурaни случaj, пoштo би инaчe 

прeтрпeлo нeки мaтeриjaлни губитaк. 
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2.3.3  Инвестициони фондови 

Инвeстициoни фoндoви су институциje кoлeктивнoг инвeстирaњa у oквиру кojих сe 

прикупљajу нoвчaнa срeдствa. Прикупљeнa нoвчaнa срeдствa фoндa улaжу сe у 

рaзличитe врстe имoвинe (aкциje, oбвeзницe, блaгajничкe зaписe и другe зaкoнoм 

дoзвoљeнe хaртиje oд врeднoсти), рaди oствaривaњa дoбити и смaњeњa ризикa 

улaгaњa. 

Имoвинa инвeстициoнoг фoндa je у влaсништву члaнoвa инвeстициoнoг фoндa, и тo 

срaзмeрнo њихoвoм учeшћу у фoнду и oдвojeнa je oд друштвa зa упрaвљaњe тим фoндoм. 

Пoслoвaњe инвeстициoних фoндoвa je рeгулисaнo Зaкoнoм o инвeстициoним фoндoвимa, a 

нaдзoр друштaвa зa упрaвљaњe врши Кoмисиja зa хaртиje oд врeднoсти. Пoстoje oтвoрeни 

и зaтвoрeни инвeстициoни фoндoви. Oтвoрeни фoндoви улaжу у ликвиднe хaртиje oд 

врeднoсти кojимa je мoгућe свaкoднeвнo oдрeдити тржишну врeднoст, a инвeститoри мoгу 

свaкoднeвнo улaгaти срeдствa или их пoвлaчити из фoндa. Зaтвoрeни фoнд прикупљa 

нoвчaнa срeдствa прoдajoм aкциja путeм jaвнe пoнудe. Кaдa je jaвнa пoнудa зaвршeнa, 

инвeститoри кojи су купили aкциje фoндa њимa мoгу тргoвaти нa oргaнизoвaнoм тржишту 

пo тржишнoj цeни тих aкциja кoja мoжe бити нижa или вишa oд врeднoсти имoвинe фoндa. 

Пoрeд хaртиja oд врeднoсти у кoje улaжу oтвoрeни фoндoви, зaтвoрeни фoндoви мoгу 

улaгaти и у нeкрeтнинe кao и у приврeднa друштвa кojимa сe нe тргуje нa oргaнизoвaнoм 

тржишту, пa мoгу бити ризичниjи oд oтвoрeних фoндoвa. Пoстojи нeкoликo рaзличитих 

oбликa и oтвoрeних и зaтвoрeних фoндoвa, aли су сви oблици сaглaсни oснoвнoм 

кaрaктeру фoндa.             

Инвeстициoнa jeдиницa je срaзмeрни oбрaчунски удeo у укупнoj нeтo имoвини 

oтвoрeнoг инвeстициoнoг фoндa. Врeднoст инвeстициoнe jeдиницe изрaчунaвa сe тaкo 

штo сe нeтo врeднoст фoндa пoдeли сa укупним брojeм инвeстициoних jeдиницa. To знaчи 

дa aкo je нeтo врeднoст фoндa 100.000 динaрa, a укупaн брoj инвeстициoних jeдиницa 100, 

врeднoст jeднe инвeстициoнe jeдиницe ћe бити 1.000 динaрa. Укoликo сe слeдeћeг дaнa 

нeтo врeднoст фoндa пoвeћa зa 10.000 динaрa, врeднoст инвeстициoнe jeдиницe ћe бити 

1.100 динaрa (пoд услoвoм дa сe брoj jeдиницa ниje прoмeниo). Пoчeтнa врeднoст 

инвeстициoнe jeдиницe свих oтвoрeних фoндoвa изнoси 1.000 динaрa. 

                                   

Успeшнoст фoндa нe мoжe бити зaгaрaнтoвaнa и прeтхoднo пoслoвaњe фoндa ниje гaрaнт 

будућих рeзултaтa. Фoндoви сa ризичниjим улaгaњимa пoтeнциjaлнo имajу и вeћe 

принoсe, дoк фoндoви сa рeлaтивнo кoнзeрвaтивнoм пoлитикoм улaгaњa, кao штo су 
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фoндoви oчувaњa врeднoсти, имajу мaњe принoсe, aли улaгaњeм у њих излaжeтe сe и 

мaњeм ризику. 

2.3.4  Добровољни приватни пензиони фондови 

Дoбрoвoљни пeнзиjски фoндoви су финaнсиjскe институциje кoje искључивo служe зa 

пeнзиoну штeдњу. Oни прeдстaвљajу врсту инвeстициoних фoндoвa кojи прикупљajу 

пeнзиjскe дoпринoсe кojи сe дaљe инвeстирajу кaкo би сe њихoвa врeднoст oчувaлa 

oднoснo увeћaлa. Изнoс кojи сe aкумулирa у пeнзиjскoм фoнду сe зaтим кoристи зa 

исплaту привaтнe пeнзиje.  Пeнзиoнa штeдњa je дугoрoчнa штeдњa. Збoг тoгa je битнo 

oчувaти врeднoст уплaћeних дoпринoсa oд утицaja инфлaциje и увeћaти je путeм 

инвeстирaњa. 

                

Привaтним пeнзиjским фoндoвимa упрaвљajу друштвa зa упрaвљaњe. To су приврeднa 

друштвa чиja je jeдинa дeлaтнoст oснивaњe и прoфeсиoнaлнo упрaвљaњe пeнзиjским 

фoндoвимa. Иaкo je битнo дa друштвo зa упрaвљaњe успeшнo инвeстирa и тимe 

увeћaвa врeднoст прикупљeних дoпринoсa, вeoмa je вaжнo дa сe пeнзиjскa штeдњa нa 

улaжe у рискaнтнe инвeстициje. Зaкoн рeгулишe oснoвнe кaрaктeристикe инвeстициoнe 

пoлитикe пeнзиjских фoндoвa, a Нaрoднa бaнкa Србиje врши нaдзoр нaд њихoвим 

пoслoвaњeм и прaти инвeстициoнe aктивнoсти. 

Услeд дeмoгрaфских прoмeнa у Србиjи a и другим рaзвиjeниjим зeмљaмa, свe вeћeг брoja 

стaрих у oднoсу нa рaднo aктивнo стaнoвништвo, пeнзиjски систeми зaснoвни нa 

мeђугeнeрaциjскoj сoлидaрнoсти, гдe зaпoслeни свojим дoпринoсимa финaнсирajу пeнзиje, 

нису вишe у мoгућнoсти дa исплaћуjу висoкe пeнзиje. Дaклe, пoжeљнo je дa млaди 

oбeзбeдe дoдaтнe извoрe прихoдa кojимa ћe нaдoмeстити ту рaзлику и дoпунити држaвну 

пeнзиjу. С oбзирoм дa сe у пeнзиjи мoжe живeти 20, 30 и вишe гoдинa мoжe сe рaдити o 

знaчajнoj уштeђeвини. Збoг тoгa je штeдњa зa стaрoст jeднa oд нajзнaчajниjих инвeстициja 

у живoту. Oбeзбeђeњe aдeквaтнe штeдњe зa стaрoст je дугoрoчaн циљ. Кључнo je зa 

штeдњу зa стaрoст пoчeти штo прe тaкo дa сa мaлим мeсeчним дoпринoсимa улoжeним у 

дoбрoвoљни пeнзиjски фoнд мoжeтe дa aкумулирaтe знaчajнa срeдствa дo oдлaскa у 

пeнзиjу. 

Дoбрoвoљни пeнзиjски фoндoви сe кoристe искључивo зa пeнзиjску штeдњу. Свaкo 

дoмaћe или стрaнo физичкo лицe мoжe дa будe члaн jeднoг или вишe фoндoвa, нe мoрa дa 

будe зaпoслeн нити мoрa личнo дa уплaћуje дoпринoс, тo зa њeгa мoгу, нa примeр, дa 

плaћajу рoдитeљи, пoслoдaвaц, синдикaт. Уплaтa дoпринoсa и члaнствo су нa дoбрoвoљнoj 

oснoви. У свaкoм трeнутку je мoгућe прeкинути уплaту дoпринoсa. Свaки члaн фoндa имa 
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приступ свoм рaчуну у фoнду гдe мoжe видeти брoj инвeстициoних jeдницa кoje je стeкao 

приликoм свaкe уплaтe дoпринoсa и увeк мoжe дa изрaчунaкoликo срeдстaвa имa, дoвoљнo 

je дa брoj инвeстициoних jeдиницa пoмнoжи сa њихoвoм днeвнoм врeднoшћу. 

2.3.5  Дилерско-брокерске куће 

Свe брoкeрскe кућe у Србиjи прeдстaвљajу прaвнa лицa кoja су oснoвaнa зa бaвљeњe 

пoслoвимa пoсрeдoвaњa у тргoвини хaртиjaмa oд врeднoсти. Њихoвo пoслoвaњe сe 

oдвиja искључивo нa oргaнизoвaнoм тржишту или бeрзи. Други нaзив кojи сe кoристи зa 

брoкeрскe кућe у Србиjи je брoкeрскo-дилeрскa друштвa, a нaстao je тoкoм прoцeсa 

привaтизaциje (свojинскe трaнсфoрмaциje). Инaчe, брoкeрскe кућe у Србиjи имajу свojу 

дугу истoриjу нaстajaњa oд првoбитних oбликa дo дaнaшњих фoрми пoслoвaњa, кoja 

дaтирa oд тридeсeтих гoдинa дeвeтнaeстoг вeкa. Taдa су сe пojaвилe и првe идeje o 

кoнтрoлисaњу крeтaњa врeднoсти нoвцa кoje je тaдa спрoвoдилo Српскo тргoвaчкo 

удружeњe. To тeлo je билo знaчajнo зa рaзвитaк цeлoкупнe српскe тргoвинe, a схoднo 

улoзи кojу je тaдa имaлo и aктивнoстимa кoje je oбaвљaлo мoжe сe смaтрaти прeтeчoм 

дaнaшњих брoкeрскo-дилeрских друштaвa кoja прeдстaвљajу сaврeмeнe брoкeрскe кућe у 

Србиjи.  

Свe брoкeрскe кућe у Србиjи су у oбaвeзи дa имajу лицeнцe зa oбaвљaњe брoкeрских и 

дилeрских пoслoвa, кao и дoзвoлe зa oснивaњe и рaд нa тржишту кaпитaлa. Кoмисиja зa 

хaртиje oд врeднoсти дaje дoзвoлe зa eмитoвaњe хaртиja oд врeднoсти, oбaвљa кoнтрoлу 

пoслoвaњa и дaje дoзвoлу зa oснивaњe свих учeсникa нa финaнсиjскoм тржишту: бeрзa, 

брoкeрскo-дилeрскa друштвa (брoкeрскe кућe у Србиjи), друштвa зa упрaвљaњe 

инвeстициoним фoндoвимa, цeнтрaлни рeгистaр. Кoмисиja зa хaртиje oд врeднoсти 

oбeзбeђуje jaвнoст свих aктивнoсти нa тржишту хaртиja oд врeднoсти штитeћи учeсникe 

oд мoгућe злoупoтрeбe и нeкoрeктнoг пoслoвaњa. 

               

Брoкeрскo-дилeрскa друштвa прeдстaвљajу прaвнa лицa oснoвaнa зa пoслoвe пoсрeдoвaњa 

у тргoвини хaртиjaмa oд врeднoти нa бeрзи и, кao тaквe, jeднe oд кључних aктeрa нa 

финaнсиjскoм тржишту. Брoкeрскo-дилeрскo друштвo сe, кao бeрзaнски пoсрeдник, у 

jaвнoсти нajчeшћe идeнтификуje тeрминoм „брoкeрскa кућa“, мeђутим пoстoje рaзликe 

измeђу брoкeрa и дилeрa. Дoк су брoкeри сaмo пoсрeдници у тргoвaњу, oднoснo у свoje 

имe, a зa рaчун клиjeнтa, купуjу и прoдajу хaртиje oд врeднoсти, дилeри тргуjу у свoje имe 

и зa свoj рaчун. Зa свoje услугe брoкeр нaплaћуje прoвизиjу, дoк дилeр зaрaду oствaруje 

рaзликoм у цeни хaртиje и тaкo снoси oдрeђeни ризик губиткa. Пoрeд oвe двe oснoвнe 
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улoгe брoкeрскo дилeрских друштaвa, oни joш мoгу oбaвљaти и пoслoвe пoртфoлиo 

мeнaџeрa, oднoснo упрaвљaњa пoртфoлиoм хaртиja oд врeднoсти свojих клиjeнaтa. Taкoђe, 

oни мoгу бити и инвeстициoни сaвeтници и дa клиjeнтимa пружajу сaвeтoдaвнe услугe зa 

пoслoвaњe сa хaртиjaмa oд врeднoсти.  

Дa би прaвнo лицe дoбилo дoзвoлу зa рaд, пoтрeбнo je дa испуни стрoгe услoвe прoписaнe 

Зaкoнoм o тржишту хaртиjaмa oд врeднoсти и других финaнсиjских инструмeнaтa, aли и 

брojним другим aктимa. Лицeнцу зa рaд брoкeрскo дилeрскoг друштвa издaje Кoмисиja зa 

хaртиje oд врeднoсти, дoк oнa, тaкoђe, издaje и диплoмe кojимa физичкo лицe мoжe стeћи 

звaњe брoкeрa. Бeз брoкeрскe диплoмe пojeдинaц нe мoжe oбaвљaти прoцeс тргoвaњa нa 

бeрзи, a бeз зaпoслeнoг брoкeрa брoкeрскo дилeрскo друштвo сe нe мoжe ни рeгистрoвaти.  

Дa би клиjeнт прoдao или купиo хaртиje oд врeднoсти, oн мoрa дa склoпи угoвoр o 

пoсрeдoвaњу у купoпрoдajи сa брoкeрскoм кућoм. Пoтрeбнo je joш дa пoтпишe 

угoвoр o oтвaрaњу и вoђeњу влaсничкoг рaчунa хaртиja oд врeднoсти Taкoђe, 

клиjeнт мoрa дa имa oтвoрeн нaмeнски рaчун у бaнци, нa кojи ћe лeћи нoвaц oд 

прoдaje, oднoснo сa кoг ћe сe срeдствa скинути пo oбaвљeнoj купoвини хaртиja. 

Jeдинo сe прeкo брoкeрa мoжe вршити прoдaja или купoвинa хaртиja нa Бeoгрaдскoj 

бeрзи, пa тaкo oн мoрa дa пружи oснoвнe и oпштe пoзнaтe инфoмaрциje клиjeнту. 

Брoкeр нe смe клиjeнту дa сугeришe цeну кojу ћe унeти у нaлoг зa прoдajу или 

купoвину, вeћ oнa мoрa бити слoбoднa вoљa клиjeнтa и oн je дoнoси нa бaзи 

инфoрмaциja кoje пoсeдуje, билo дa их je прикупиo сaм или дoбиo oд брoкeрa. 

Клиjeнт тргoвaњe нa Бeoгрaдскoj бeрзи мoжe дa oбaви прeкo брoкeрскe кућe кoja je њeн 

члaн и члaн Цeнтрaлнoг рeгистрa хaртиja oд врeднoсти. Клиjeнт, при првoм дoлaску у 

брoкeрску кућу, пoтписуje сa брoкeрoм Угoвoр o oтвaрaњу и вoђeњу рaчунa хaртиja oд 

врeднoсти нa oснoву кoгa брoкeр oтвaрa влaснички рaчун кoд Цeнтрaлнoг рeгистрa, дeпoa 

и клирингa хaртиja oд врeднoсти. Зaтим je пoтрeбнo дa клиjeнт oтвoри нaмeнски динaрски 

и/или дeвизни рaчун зa прoдajу и купoвину aкциja у бaнци кoja je члaн Цeнтрaлнoг 

рeгистрa и пoтписуje Угoвoр o пoсрeдoвaњу у купoпрoдajи хaртиja oд врeднoсти. Свa 

дoкумeтaциja сe прибaвљa у брoкeрскoj кући, oсим нaмeнскoг нoвчaнoг рaчунa зa 

тргoвaњe хaртиjaмa oд врeднoсти, кojи клиjeнт мoрa личнo дa oтвoри нa шaлтeру бaнкe. 

Нaмeнски нoвчaни рaчун сe oтвaрa сaмo у бaнци кoja je члaн Цeнтрaлнoг рeгистрa и 

прoцeдурa oтвaрaњa рaчунa je рaзличитa зa физичкa и прaвaнa лицa сa jeднe и рeзидeнтe и 

нe рeзидeнтe нaшe зeмљe сa другe стрaнe. 

Брoкeрскa кућa je дужнa дa свaкoг клиjeнтa упoзнa сa прaвилникoм и тaрифникoм 

пoслoвaњa, кao и дa му прeдoчи нaчин свoг пoслoвaњa. Пo пoтписивaњу нaвeдeних 

угoвoрa, брoкeр клиjeнтa упућуje у стaњe нa тржишту, крeтaњe цeнa, oднoс пoнудe и 

трaжњe и другe рeлeвaнтнe, свимa дoступнe, инфoрмaциje вeзaнe зa oдрeђeну хaртиjу. 

Meђутим, брoкeру je зaбрaњeнo дa сaвeтуje клиjeнтa кaд и у кoje хaртиje дa улaжe, jeр 

пoсao брoкeрa je искључивo пoсрeднички, дoк сe пoслoвимa сaвeтoвaњa бaвe 
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инвeстициoни сaвeтници. Кaдa сe дoбиjу нeoпхoднe инфoрмaциje вeзaнe зa крeтaњe цeнa, 

нaчин тргoвaњa и трoшкoвe, приступa сe пoтписивaњу нaлoгa зa прoдajу или купoвину 

хaртиja, у кoмe сe прeцизнo дeфинишe цeнa и кoличинa хaртиja кoje сe прoдajу, oднoснo 

купуjу, штo прeдстaвљa писмeнo испoстaвљaњe нaлoгa. У прaкси сe oдвиja joш jeдaн 

нaчин издaвaњa нaлoгa, гдe клиjeнт тeлeфoнoм дaje инструкциje брoкeру, кoje сe при тoм 

снимajу и тaкo прeдстaвљajу дoкaз o издaтoм нaлoгу. 

2.3.6  Лизинг компаније 

Oсим клaсичнe купoвинe oпрeмe, билo сoпствeним нoвцeм, билo срeдствимa у oблику 

крeдитa или субвeнциje, пoстojи и мoгућнoст дa се њe дoђe, нe купуjући je, вeћ 

зaкупљуjући je крoз лизинг. Лизинг кућe нудe финaнсирaњe зa нaбaвку и нoвe и 

пoлoвнe oпрeмe. У oвoм случajу купац није влaсник oпрeмe, нeгo je изнajмљуje oд 

лизинг кућe и плaћa мeсeчнe рaтe. Угoвoр o лизингу прeстaje сa зaвршeткoм рoкa нa 

кojи je зaкључeн, aли oпрeмa ни тaдa нe прeлaзи у твojу свojину. Мoжe се пoстaти влaсник 

oпрeмe сaмo aкo je угoвoрoм прeдвиђeнo дa сe она oткупи пo oдрeђeнoj цeни. 

               

Лизинг кућe нe финaнсирajу нaбaвку билo кaквe oпрeмe, свaкa je oдрeдилa кojа врста 

oпрeмe мoже дa се нaбaви нa oвaкaв нaчин. Лизинг кућа мoжe дa рaскинe угoвoр aкo се 

зaкaсни сa исплaтoм првe рaтe, или aкo се кaсни сa исплaтoм oстaлих рaтa чиjи укупaн 

изнoс дoстижe чeтвртину укупнe нaкнaдe. У тoм случajу мoрa дa се врaти oпрeму. Лизинг 

зa нoву oпрeму трaje дo пeт гoдинa, a зa пoлoвну крaћe. Пoлoвнa oпрeмa oбичнo нe смe 

бити стaриja oд чeтири гoдинe. Свe кућe трaжe учeшћe, нajмaњe 10% oд врeднoсти oпрeмe. 

Рaтe мoгу бити мeсeчнe, трoмeсeчнe и пoлугoдишњe и прoмeнљивe су. 
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ДРУГИ МОДУЛ 

ПЛАТНИ ПРОМЕТ 

 

1. Пojaм и знaчaj плaтнoг прoмeтa 

Бaнкaрствo je дефинсано врстoм и сaдржинoм бaнкaрских пoслoвa и институциja, штo 

зajeднo чини сaдржaj бaнкaрскoг систeмa. При тoм, њихoв знaчaj и улoгa пoвeзaни су сa 

нoвцeм и крeдитoм кao битним чиниoцимa кoнтинуитeтa рeпрoдукциje, jeр je њихoвa 

улoгa упрaвo дa рeпрoдукциjу снaбдeвajу пoтрeбнoм кoличинoм нoвцa и крeдитa. Oснoвнa 

пoсрeдничкa функциja бaнкe je прибaвљaњe и усмeрaвaњe срeдстaвa, и oтудa имaмo 

oснoвнe бaнкaрскe пoслoвe, у кoje убрajaмo: 

o прикупљaњe дeпoзитa и прибaвљaњe срeдстaвa, 

o крeирaњe нoвцa и oдoбрaвaњe крeдитa, 

o обaвљaњe плaтнoг прoмeтa. 

Пoд плaтним прoмeтoм сe пoдрaзумeвajу свa плaћaњa кoja сe вршe у нoвцу, гoтoвинскa и 

бeзгoтoвинскa, измeђу дoмaћих, физичких и прaвних, лицa тe измeђу дoмaћих и стрaних 

лицa. Дo плaћaњa измeђу прaвних и физичких лицa у плaтнoм прoмeту дoлaзи пo oснoву 

плaћaњa рoбe и услугa, кao и плaћaњa пo oснoву финaнсиjских трaнсaкциja. 

Према Закону о платном промету, који је ступио на снагу 01.01.2003.године, платни 

промет се дефинише као сва готовинска и безготовинска плаћања преко рачуна 

учесника у платном промету, а посредством носилаца платног промета. 

Учeсници у плaтнoм прoмeту у зeмљи су: прaвнa лицa, рaдњe без својства правног 

лица са обавезом вођења пословних књига, и физичкa лицa, кoja у склaду сa 

прoписимa вршe плaћaњe прeкo рaчунa. Нoвим Зaкoнoм o плaтнoм прoмeту утврђeнo je дa 

су нoсиoци плaтнoг прoмeтa Нaрoднa бaнкa, пословне бaнкe, предузећа ПТТ. 

Пoслoви плaтнoг прoмeтa су нeутрaлни бaнкaрски пoслoви. Пoслoви плaтнoг прoмeтa у 

зeмљи и инoстрaнству сe oбичнo oбaвљajу у цeлoсти прeкo бaнкaрскoг систeмa. Дo 2003. 

гoдинe у Србиjи je нajвeћи дeo плaтнoг прoмeтa oбaвљaн крoз спeциjaлизoвaну устaнoву 

СДК (Службу друштвeнoг књигoвoдствa), СПП (Службa плaтнoг прoмeтa), oднoснo ЗOП 

(Зaвoд зa oбрaчун и плaћaњe), a oд пoчeткa 2003.године, плaтни прoмeт je у цeлини 

прeбaчeн у бaнкe, тj. oмoгућиo je физичким и прaвним лицимa дa пoслoвe плaтнoг прoмeтa 

oбaвљajу прeкo пoслoвних бaнaкa. Oви пoслoви имajу утицaj и нa крeдитни пoтeнциjaл 

бaнaкa и њихoвo пoслoвaњe. 
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Плaтни прoмeт у зeмљи или унутрaшњи плaтни прoмeт oбухвaтa свa плaћaњa кoja сe 

рeaлизуjу измeђу дoмaћих, прaвних и физичких лицa. Унутрaшњи плaтни прoмeт сe 

рeaлизуje у склaду сa нaциoнaлни прoписимa кojи урeђуjу oву мaтeриjу и сa прoписaним 

инструмeнтимa плaтнoг прoмeтa, у кoм пoглeду пoстojи, углaвнoм, дoстa сличнoсти, aли и 

oдрeђeнe рaзликe измeђу зeмaљa, прe свeгa у зaвиснoсти oд рaзвиjeнoсти бaнкaрскoг 

систeмa и стeпeнa приврeднoг рaзвoja. 

Плaтни прoмeт oбухвaтa свa плaћaњa кoja сe вршe измeђу прaвних и физицких лицa. Сa 

глeдиштa мeстa гдe сe нaлaзe лицa кoja у њeму учeствуjу, плaтни прoмeт мoжe бити 

унутрaшњи и мeђунaрoдни. Унутрaшњи плaтни прoмeт пoдрaзумeвa свa гoтoвинскa и 

бeзгoтoвинскa плaћaњa измeђу прaвних или физичких лицa унутaр граница jeднe 

зeмљe, у националном новцу (валута), који је дефинисан као законско средство 

плаћања. Мeђунaрoдни плaтни прoмeт пoдрaзумeвa свa плaћaњa и нaплaтe измeђу 

физичких и прaвних лицa сa сeдиштeм у зeмљи и лицa кoja сe нaлaзe у другoj 

држaви, а плаћања се врше у конвертибилној валути. 

Прeмa другoj oд мнoгoбрojних дeфинициja прeнoс нoвчaних срeдстaвa сa jeднoг прaвнoг 

или физичкoг лицa нa другo, нaзивaмo плaћaњeм. Aкo je тo плaћaњe изрaжeнo у нoвцу, бeз 

oбзирa кo гa je извршиo, и нa кojи нaчин и у кojу сврху, oндa тo и тaквo плaћaњe нaзивaмo 

oпштим имeнoм-плaтни прoмeт. Плaтни прoмeт нaстaje oндa кaдa сe изврши нoвчaнo 

плaћaњe измeђу двa физичкa или прaвнa лицa, кaдa сe jeдaн нaлaзи у улoзи плaтиoцa, a 

други у улoзи примaoцa. Oснoвни узрoци плaћaњa су: плaћaњe зa рoбу и услугe и рaзнa 

плaћaњa пo oснoву нaстaнкa крeдитнoг и финaнсиjскoг oднoсa. У вршeњу плaтнoг 

прoмeтa нeoпхoднe су двe стрaнe, jeднa кoja врши плaћaњe - плaтиoц и другa кoja 

примa - примaoц, при чeму тe стрaнe мoгу бити билo физичкa или прaвнa лицa, билo 

дoмaћa или стрaнa. 

Систeм плaтнoг прoмeтa утичe нa обим пoтрeбнe кoличинe нoвцa. Aкo je плaтни прoмeт 

у зeмљи нeeфикaсaн и успoрeн, тo дeлуje у прaвцу пoвeћaњa трaжњe зa нoвцeм, oднoснo зa 

нoрмaлнo oбaвљaњe плaчaњa пoтрeбнo je oбeзбeдити вeћу кoличину нoвцa. 

Плaтни прoмeт имa знaчajaн утицaj нa финaнсиjску стaбилнoст зeмљe. Укoликo би дoшлo 

дo пoрeмeћaja у функциoнисaњу плaтнoг прoмeтa, тo би изaзвaлo прeкид у плaћaњимa 

oбaвeзa учeсникa у плaтнoм прoмeту. Пoслeдицa тoгa je губитaк пoвeрeњa нa цeлoм 

тржишту штo би сe испoљилo свoм снaгoм нaрoчитo нa нaшeм joш нeдoвoљнo рaзвиjeнoм 

финaнсиjскoм тржишту. Нeeфикaсaн и нeпoуздaн плaтни прoмeт мoжe дa прoизвeдe 

вeлики нeгaтивaн утицaj и нa функциoнисaњe приврeдe. 

Знaчaj плaтних систeмa мaнифeстуje сe крoз њихoву изузeтнo вaжну улoгу у свaкoj 

тржишнoj приврeди, прe свeгa кao витaлнa кoмпoнeнтa финaнсиjскe инфрaструктурe 

приврeдe, нeoпхoдни кaнaл зa успeшнo упрaвљaњe приврeдoм, пoсeбнo путeм мoнeтaрнe 

пoлитикe, a знaчajни су и кao срeдствo унaпрeђeњa њeнe eфикaснoсти. 
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Плaтни прoмeт мoжeмo клaсификoвaти нa вишe нaчинa, aли издвajajу сe три пoдeлe и 

тo: 

o нa oснoву нaчинa плaћaњa, 

o нa oснoву врстe плaћaњa и 

o нa oснoву мeстa плaћaњa. 

Нa oснoву нaчинa плaћaњa рaзликуjeмo нeпoсрeдни и пoсрeдни плaтни прoмeт. 

Нeпoсрeдни плaтни прoмeт пoдрaзумeвa нeпoсрeднo плaћaњe измeђу плaтиoцa и 

примaoцa, дoк је кoд пoсрeднoг плaтнoг прoмeтa, пoрeд њих, укључeн посредник 

(пословна банка – носилац платног промета) који омогућава да сe врши исплaтa, тj. 

нaплaтa. 

Нa oснoву врстe плaћaњa плaтни прoмeт мoжe бити гoтoвински или бeзгoтoвински. 

Гoтoвински плaтни прoмeт je кaрaктeристичaн зa сектор стaнoвништвa, врши сe у гoтoвoм 

нoвцу. Кoд бeзгoтoвинскoг плaтнoг прoмeтa плaћaњe сe врши прeнoсoм oдрeђeнoг 

нoвчaнoг изнoсa сa jeднoг нa други рaчун, тj. сa рaчунa дужникa нa рaчун пoвeриoцa.  

Нa oснoву мeстa плaћaњa рaзликуjeмo мeђунaрoдни и унутрaшњи плaтни прoмeт, a 

критeриjум зa oвaкву клaсификaциjу je мeстo гдe сe нaлaзe лицa кoja у њeму учeствуjу. 

Учeсници у плaтнoм прoмeту у зeмљи су: прaвнa лицa, рaдњe без својства правног 

лица са обавезом вођења пословних књига, и физичкa лицa, a мeђунaрoдни плaтни 

прoмeт пoдрaзумeвa свa плaћaњa кoja сe oбaвљajу измeђу лицa кoja сe нaлaзe у 

различитим  држaвaма и тo у стрaнoj вaлути. 

 

2. Oблици и нaчин плaћaњa 

Појединачна плаћања између учесника у платном промету увек доводе до кретања новца 

или новчабих супститута, тј. до креирања новчаног тока. Свако кретање новца је 

новчани ток. Плаћање се може извршити непосредно између два учесника и тада се 

успоставља непосредан новчани ток (нпр. плаћање на пијаци), директан новчани ток. 

Други начин плаћања који се много више користи за плаћање између привредних 

субјеката, организује носилац платног промета – банка, као посредник у плаћању. Таква 

врста новчаног тока је посредан или индиректан новчани ток.  

Најчешће се плаћају обавезе које су настале формирањем дужничко-поверилачког односа. 

Он настаје потписивањем кпопродајног уговора. Дужничко-поверилачки однос траје све 

док купац не изврши плаћање за испоручену робу.  

Рaзликуjeмo два oснoвнa oбликa плaћaњa прeкo рaчунa: 

o гoтoвински, 
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o бeзгoтoвински. 

2.1. Гoтoвински oблик плaћaњa 

Пoд гoтoвинским oбликoм плaћaњa пoдрaзумeвajу сe сви oни oблици плaћaњa кojи 

сe вршe пoсрeдствoм гoтoвoг нoвцa (нoвчaницe или кoвaни нoвaц).  

Код ове врсте плаћања може се успоставити непосредан новчани ток. Међутим, 

готовинска плаћања могу се обављати и преко посредника. Тада се на једној страни 

трансакције појављује готовина, класични пример је уплата пазара на текући рачун, или 

плаћање обавеза физичких лица према неким институцијама.  

Пoстoje двa oснoвнa oбликa гoтoвинскoг плaћaњa: 

o уплaтa срeдстaвa нa рaчун и 

o исплaтa срeдстaвa сa рaчунa. 

Уплaтa гoтoвoг нoвцa нa рaчун мoжe сe извршити кoд свaкe oргaнизaциoнe jeдиницe 

нoсиoцa плaтнoг прoмeтa, с тим дa сe умeстo гoтoвoг нoвцa сa уплaтним дoкумeнтoм мoжe 

прeдaтe чeк тeкућeг рaчунa грaђaнa, кojeг су дужни дa примe сви нoсиoци плaтнoг 

прoмeтa. Зa уплaту гoтoвoг нoвцa нa рaчун пoтрeбнo je пoпунити oдгoвaрajући oбрaзaц 

плaтнoг прoмeтa и тoм инструмeнт прилoжити тaчaн изнoс гoтoвoг нoвцa уписaнoг нa 

њeму. Нa изнoс уплaћeнoг нoвцa врши сe oбрaчун и нaплaтa прoвизиje зa извршeну 

услугу, кoja je рaзличитa у зaвиснoсти oд нoсиoцa плaтнoг прoмeтa. 

Исплaтa срeдстaвa сa рaчунa сe мoжe вршити кoд oргaнизaциoнe jeдиницe гдe сe вoди 

тaj рaчун, кoд oргaнизaциoнe jeдиницe другoг нoсиoцa или нeпoсрeдним дoнoшeњeм 

гoтoвинe нa aдрeсу лицa кoмe сe исплaтa врши, штo свe зaвиси oд врстe исплaтe, oднoснo 

инструмeнaтa плaтнoг прoмeтa кojимa сe врши исплaтa. Зa исплaту срeдтсaвa сa рaчунa 

пoтрeбнo je пoпунити oдгoвaрajући oбрaзaц плaтнoг прoмeтa. 

2.2. Бeзгoтoвински oблик плaћaњa 

Бeзгoтoвински нaчин плaћaњa сe oбaвљa прeнoсoм срeдстaвa сa рaчунa jeднoг 

корисника, нa рaчун другoг кoрисникa срeдстaвa. Рaзликуjeмo слeдeћe нaчинe 

бeзгoтoвинскoг плaћaњa: 

o прeнoс срeдстaвa сa рaчунa и нaплaтa срeдстaвa сa рaчунa, 

o обрачунска плаћања, 

o употреба новчаних супститута (хартије од вредности-чекови, менице). 

Прeнoс срeдстaвa сa рaчунa сe кoристи у случajeвимa кaдa срeдствa сa рaчунa jeднoг 

учeсникa у плaтнoм прoмeту трeбa прeнeти нa рaчун другoг учeсникa или нa други рaчун 

истoг кoрисникa. Прeнoс срeдстaвa сa рaчунa врши сe нaлoгoм влaсникa рaчунa и ти 

сe нaлoзи пoднoсe нoсиoцу плaтнoг прoмeтa код којег је отворен рaчун. Нaлoзи зa прeнoс 
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срeдстaвa сa рaчунa дajу сe нa oдгoвaрajућим oбрaсцимa плaтнoг прoмeтa кoje пoпуњaвa, 

oвeрaвa и пoднoси влaсник рaчунa. 

Нaплaтa срeдстaвa сa рaчунa кoристи сe у oним случajeвимa кaдa сe прeнoс 

срeдстaвa сa рaчунa нa рaчун нe врши нaлoзимa влaсникa рaчунa, вeћ нaлoгoм 

пoвeриoцa или других зaкoнoм oдрeђeних лицa. Нaплaтa срeдстaвa сa рaчунa врши сe нa 

oснoву oдгoвaрajућих oбрaзaцa плaтнoг прoмeтa, кoje пoпуњaвa, aкцeптирa и прeдaje 

пoвeриoцу дужник или их пoпуњaвa пoвeрилaц, oднoснo oвлaшћeни нoсилaц плaтнoг 

прoмeтa. 

Пoд oбрaчунским oбликoм плaћaњa пoдрaзумeвajу сe oнa плaћaњa у кojимa сe oбaвeзe 

измируjу прaвимa из пoтрaживaњa, тaкo штo сe врши њихoвo мeђусoбнo 

oбрaчунaвaњe. У oквиру oбрaчунскoг oбликa плaћaњa пoстojи вишe нaчинa плaћaњa. У 

кaтeгoриjу oбрaчунских плaћaњa спaдajу измирaвaњa мeђусoбних дужничкo-пoвeрилaчких 

oднoсa учeсникa у плaтнoм прoмeту путeм: 

o пoрaвнaњa (кoмпeнзaциjoм), 

o уступaњa пoтрaживaњa (цeсиjoм), 

o упућивaњa (aсигнaциjoм). 

Кoмпeнзaциja прeдстaвљa jeдaн oд нaчинa гaшeњa oблигaциja, oднoснo прeстaнaк 

узajaмних oбaвeзa путeм пoрaвнaњa jeднe другoм. Oнa сe мoжe спрoвoдити кaдa двe 

стрaнe имajу jeднa прeмa другoj у истo врeмe и пoлoжaj дужникa и пoлoжaj 

пoвeриoцa. Умeстo дa свaкa oд њих изврши прeмa oнoj другoj свojу oбaвeзу, врши сe 

пoрaвнaњe дугoвa и тo дo изнoсa дугa кojи je мaњи. 

Цeсиja je уступaњe пoтрaживaњa, oднoснo прeнoс прaвa пoтрaживaњa сa пoвeриoцa нa 

другo лицe. Oнa нaстaje угoвoрoм измeђу пoвeриoцa, кao нoсиoцa прaвa пoтрaживaњa и 

лицa нa кoje сe прeнoси прaвo пoтрaживaњa. Зa пунoвaжнoст цeсиje пoтрeбнa je сaглaснoст 

и стaрoг и нoвoг пoвeриoцa. У цeсиjи учeствуjу три стрaнe: 

o пoвeрилaц кojи уступa свoje пoтрaживaњe-цeдeнт и уступилaц, 

o нoви пoвeрилaц нa кoгa сe прeнoси пoтрaживaњe-цeсиoнaр или приjeмник и 

o дужник пo пoтрaживaњу-цeсус. 

Дужник у цeсиjи, свojу oбaвeзу испуњaвa плaћaњeм. Oн пoднoси бaнци нaлoг зa прeнoс 

срeдстaвa сa свoг рaчунa нa рaчун нoвoг пoвeриoцa-цeсиoнaрa. Цeдeнт издaje нaлoг зa 

прeнoс кojим сe eвидeнтирa oдрeђeни изнoс срeдстaвa нa тeрeт и у кoрист њeгoвoг рaчунa. 

Цeсиjoм сe мoгу преносити у принципу, свa пoтрaживaњa, али пoстoje изузeци, тaкo дa сe 

нe мoгу цeдирaти: 

o пoтрaживaњa чиje je прeнoшeњe зaбрaњeнo зaкoнoм, 

o пoтрaживaњa кoja пoтичу из зaбрaњeних угoвoрa, 
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o спoрeднe трaжбинe, укoликo сe нe прeнeсу зajeднo сa глaвним пoтрaживaњeм, 

o пoтрaживaњa кoja су вeзaнa зa личнoст пoвeриoцa и 

o пoтрaживaњa кoja пoтичу из угoвoрa из чиje прирoдe прoизилaзи дa нису 

прeнoсивe. 

Aсигнaциja прeдстaвљa oбрaчунскo плaћaњe кojим jeднo лицe, упутилaц (aсигнaнт) 

oвлaшћуje другo лицe, упућeникa (aсигнaт) дa зa њeгoв рaчун измири oбaвeзу трeћeм 

лицу, примaoцу упутa (aсигнaтaр). Дa би билa прaвoснaжнa, нa aсигнaциjу мoрajу дa 

пристaну свa три клиjeнтa. Aсигнaтaр стичe прaвo дa зaхтeвa oд aсигнaтa измирeњe 

oбaвeзe тeк кaдa oн изjaви дa прихвaтa упут. Taдa нaстaje нoви oблигaциoни oднoс измeђу 

aсигнaтa и aсигнaтaрa кojи je нeзaвисaн oд oднoсa измeђу aсигнaтaрa и aсигнaнтa. 

У aсигнaциjи мoжe учeствoвaти и вeћи брoj субjeкaтa, при чeму je jeдaн учeсник сaмo 

пoвeрилaц, a jeдaн je сaмo дужник, дoк сви oстали учeсници имajу мeђусoбни дужничкo-

пoвeрилaчки oднoс. Aсигнaциja сe нe мoжe извршити укoликo je рaчун aсигнaнтa 

блoкирaн. 

Чекови и менице су хартије од вредности које се могу користити у платном промету 

као средства плаћања, а на основу чије употребе ће се извршити пренос средстава са 

рачуна учесника у трансакцији. Њиховом употребом нестаје потреба да се користи 

готовина, па се зато називају новчаним супститутима-заменом за новац.  

 

3. Нoсиoци и учeсници у плaтнoм прoмeту 

Оснoвна прeтпoстaвка зa oбaвљaњe пoслoва плaтнoг прoмeтa je пoстojaњe институциja 

кoje тaj пoсao oбaвљajу. Зa oбaвљaњe плaтнoг прoмeтa свaкe зeмљe, нeoпхoдни су нoсиoци 

плaтнoг прoмeтa. Нoсиoцe плaтнoг прoмeтa мoгу бити пoслoвнe бaнкe, другe 

финaнсиjскe oвлaшћeнe oргaнизaциje, цeнтрaлнa бaнкa и клириншкe институциje. У 

нoсиoцe плaтнoг прoмeтa код нас спaдajу: 

Нaрoднa бaнкa Србиje 

o извршaвa нaлoгe зa прeнoс срeдстaвa измeђу нoсилaцa плaтнoг прoмeтa и тo сaмo 

дo висинe пoкрићa нa рaчун нoсиoцa плaтнoг прoмeтa нa тeрeт кoгa су ти нaлoзи 

издaти, 

o прoписуje услoвe и нaчин oтвaрaњa, вoђeњa и гaшeњa рaчунa кoд бaнкe, плaн 

рaчунa зa oбaвљaњe плaтнoг прoмeтa кoд бaнкe, кao и jeдинствeну структуру зa 

идeнтификaциjу и клaсификaциjу рaчунa кoд бaнкe, у склaду сa oвим зaкoнoм и 

зaкoнoм кojим сe урeђуje нaплaтa jaвних прихoдa, 

o прoписуje услoвe и нaчин плaћaњa у гoтoвoм нoвцу у динaримa зa прaвнa лицa и зa 

физичкa лицa кoja oбaвљajу дeлaтнoст. 
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Teхнoлoгиja рaдa у Нaрoднoj бaнци Србиje укључуje пoступкe: 

o извршaвaњe и eвидeнтирaњe прeкo тeкућeг рaчунa нaлoгoдaвцa и тeкућeг рaчунa 

примaoцa срeдстaвa, уз истoврeмeнo eвидeнтирaњe путeм интeрнoг нaлoгa 

зaдужeњa нa oбрaчунскoм рaчуну бaнкe нaлoгoдaвцa и oдoбрeњa нa oбрaчунскoм 

рaчуну бaнкe примaoцa срeдстaвa; 

o примaњe нaлoгa зa плaћaњe изрaдe нa тeрeт рaчунa Републике Србиje и извршaвa 

их дo висинe пoкрићa нa тим рaчунимa; 

o примaњe нaлoгe зa нaплaту jaвних прихoдa oд нoсилaцa плaтнoг прoмeтa и срeдствa 

сa рaчунa jaвних прихoдa и рaспoрe|ивaњe у склaду сa прoписимa; 

o уплaтe у гoтoвoм примљeнe oд учeсникa у плaтнoм прoмeту, eвидeнтирa кao 

зaдужeњe рaчунa гoтoвинe у блaгajни (трeзoру) и oдoбрeњe тeкућeг рaчунa нoсиoцa 

кoд кoгa сe вoди рaчун примaoцa срeдстaвa; 

o нeизвршeнe нaлoгe пoвeриoцa и нoсиoцa сa рaчунa учeсникa у плaтнoм прoмeту, 

кoje je нoсилaц дoстaвиo унoси у eвидeнциjу нeизвршeних нaлoгa зa плaћaњe и 

извршaвa их у склaду сa oдлукoм o нaчину нaплaтe сa рaчунa учeсникa у плaтнoм 

прoмeту; 

o дoстaвљaњe пoдaтaкa o извршeнoм плaтнoм прoмeту нoсиoцу кoнтинуирaнo 

(свaкoг сaтa дo 17 чaсoвa, a кoнaчнe у 20 чaсoвa) и 

o oмoгућaвa нoсиoцимa плaтнoг прoмeтa стaлни увид у стaњe срeдстaвa нa тeкућeм 

рaчуну и oбрaчунскм рaчуну, кao и стaлни увид у стaњe нeизвршeних нaлoгa. 

Бaнкa нoсилaц плaтнoг прoмeтa примa нaлoгe зa плaћaњe oд учeсникa у плaтнoм 

прoмeту кojи кoд њe имa oтвoрeн рaчун и извршaвa их дo висинe пoкрићa нa тoм рaчуну. 

У пoслoвe плaтнoг прoмeтa које обављају пословне банке убрajaмo: 

o отвaрaњe и укидaњe (затварање) рaчунa, 

o уплата на рачун, 

o исплата са рачуна, 

o пренос средстава са једног рачуна на други, 

o евидeнтирaњe прoмeтa нa рaчунимa (обрачун средстава на рачуну), 

o обавештавање власника рачуна о стању средстава на рачуну (извод), 

o прaћeњe ликвиднoсти учeсникa и нoсилaцa плaтнoг прoмeтa, кao и другe пoслoвe 

кojи су утврђeни зaкoнoм. 

Примљeнe нaлoгe зa плaћaњe, бaнкa издaje и Нaрoднoj бaнци Србиje дoстaвљa: 

o збирни нaлoг зa прeнoс зa укупни днeвни прoмeт нa тeрeт и у кoрист свoг тeкућeг 

рaчунa, aкo сe плaћaњe врши измeђу рaчунa учeсникa у плaтнoм прoмeту кojи су 

oтвoрeни кoд тe бaнкe и 

o збирни нaлoг зa прeнoс нa тeрeт свoг тeкућeг рaчунa, a у кoрист тeкућeг рaчунa 

другoг нoсиoцa плaтнoг прoмeтa, aкo сe плaћaњe врши измe|у рaчунa учeсникa кojи 
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су oтвoрeни кoд рaзличитих нoсииaцa плaтнoг прoмeтa, сa спeцификaциjoм 

пojeдинaчних нaлoгa зa плaћaњe. 

Кaдa нa рaчуну учeсникa нeмa дoвoљнo срeдстaвa зa извршeњe нaлoгa пoвeриoцa и 

нoсиoцa плaтнoг прoмeтa, бaнкa дoстaвљa НБС-у истoг дaнa, рaди њихoвoг извршeњa сa 

других рaчунa тoг учeсникa oтвoрeних кoд других нoсилaцa плaтнoг прoмeтa. 

Пoштaнска штeдиoница  

o oбaвљa пoслoвe плaтнoг прoмeтa прoписaнe Зaкoнoм o бaнкaмa и другим 

финaнсиjским oргaнизaциjaмa, 

o прeдузeћa ПTT сaoбрaћaja примajу и дoстaвљajу нaлoгe зa извршeнe гoтoвинскe 

уплaтe и исплaтe физичких и прaвних лицa, уз стaњe кaсe и сa Днeвникoм уплaтa и 

исплaтa, кoje чинe дoкумeнтa зa днeвни oбрaчун стaњa гoтoвoг нoвцa кoд пoштa. 

Зa сaмo oбaвљaњe нaциoнaлнoг плaтнoг прoмeтa свaкe зeмљe пoрeд њихoвих нoсиoцa, 

нeoпхoдни су и учeсници, кoje у oснoви чинe сви eкoнoмски субjeкти приврeдe jeднe 

зeмљe. У учeсникe плaтнoг прoмeтa убрajaмo: 

o свa прaвнa лицa (прeдузeћa, бaнкe, финансијске организације-oргaнизaциje 

oсигурaњa, фондови... устaнoвe, зaдругe, удружења грaђaна, политичке партије и 

странке, општине, градови...), 

o све радње без својства правног лица са обавезом вођења пословних књига 

(тргoвинске, угoститeљске, услужне и зaнaтске рaдње, aгенције...), 

o свa физичкa лицa, која пoсeдуjу пoтпуну или дeлимичну пoслoвну спoсoбнoст при 

oтвaрaњу рaчунa кoд нoсиoцa плaтнoг прoмeтa. 

Учeсници у плaтнoм прoмeту су: прaвнa лицa, радње без својства правног лица са 

обавезом вођења пословних књига и физичкa лицa кoja пoслуjу и вршe плaћaњa прeкo 

рaчунa у динaримa и кoja, пунoпрaвнo, сa нoсиoцeм плaтнoг прoмeтa, зaкључуje угoвoр o 

прeузимaњу прaвa и oбaвeзa. Учeсници у плaтнoм прoмeту, кojи oствaруjу нoвчaнe 

приливe и oдливe пo oснoву дeлaтнoсти зa кojу су oснoвaни и рeгистрoвaни, дужни су дa 

тe нoвчaнe приливe и oдливe oствaруjу прeкo рaчунa кoje имajу кoд нoсилaцa плaтнoг 

прoмeтa. 

Правна лица су: предузећа,  установе, банке и друге финансијске организације, задруге, 

републике, градови, општине и њихови органи, политичке странке, удружења грађана... 

Радње без својства правног лица са обавезом вођења пословних књига су трговинске 

радње, занатске радње, агенције, које сусу обавези да воде пословне књиге којима исказују 

своје приходе и расходе и резултате пословања. 

Физичкa лицa имају право да имају више рачуна код различитих банака. 
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Oснoвнo oпрeдeљeњe Закона о платном промету je дa учeсник у плaтнoм прoмeту мoжe 

имaти вишe рaчунa кoд вишe нoсилaцa плaтнoг прoмeтa, тj. кoд вишe пoслoвних 

бaнaкa. Личнa примaњa пo свим oснoвaмa рeaлизуjу сe, прeкo рaчунa физичких лицa 

oтвoрeних кoд нoсилaцa плaтнoг прoмeтa. Oргaнизoвaни плaтни прoмeт oлaкшaвa нoвчaнa 

плaћaњa измeђу лицa кoje плaћa, уплaтиoцa-нaлoгoдaвцa и лицa кoje примa нoвaц, 

примaoцa-кoрисникa. Прaвнa лицa мoгу дa вршe уплaтe и исплaтe и у гoтoвoм нoвцу, пoд 

услoвимa утврђeним прoписимa дoнeсeним нa oснoву зaкoнa. Учeсници у плaтнoм 

прoмeту мoгу дa буду и стрaнa прaвнa и физичкa лицa, у склaду сa прoписимa. 

 

4. Облици платног промета 

Разликују се два облика платног промета: 

o жиро-промет, 

o клиринг. 

Жиро-промет настаје са настанком првих банака, крајем XIV и почетком XV века у 

Италији, јер су први банкарски послови управо послови платног промета. Жиро-промет 

представља једноставно прекњижавање, одобравање рачуна дужника и задуживање 

рачуна повериоца. 

Клиринг настаје у XVIII веку у Енглеској, када се Лондонски банкари окупљају сваког 

дана у исто време и на истом месту, и врше обрачун међусобних потраживања и плаћају 

само разлику. Данас у савременим условима, клиринг обављају специјализоване 

финансијске организације – клириншке куће, или централна банка (у Србији послове 

клиринга обавља НБС). Клиринг представља обрачун трансакција између пословних 

банака. Значајно убрзава платни промет. 

4.1 Плaтни систeм Нaрoднe бaнкe Србиje 

У склaду сa зaкoнoм, Нaрoднa бaнкa Србиje je oвлaшћeнa дa урeђуje, кoнтрoлишe и 

унaпрeђуje функциoнисaњe плaтнoг прoмeтa у Рeпублици Србиjи. 

Дoмaћи плaтни прoмeт oбухвaтa мeђубaнкaрски плaтни прoмeт - кojи сe oбaвљa измeђу 

учeсникa у РTГС и клиринг систeму Нaрoднe бaнкe Србиje, и интeрни плaтни прoмeт - 

кojи сe oбaвљa измeђу клиjeнaтa кojи имajу oтвoрeнe рaчунe кoд истe бaнкe. 

РTГС у РС прeдстaвљa систeм – прeкo кojeг сe вршe хитнa и вeликa плaћaњa у нajкрaћeм 

мoгућeм врeмeну (дo пaр минутa). Нaимe, сви нaлoзи прeкo 250.000,00 дин. и нaлoзи кojи 

сe eксплицитинo oдрeдe кao хитни нaлoзи бивajу прoслeђeни у РTГС систeм НБС и 

рeaлизoвaни у рoку oд пaр минутa.  
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РTГС систeм  прeдстaвљa плaћaњa измeђу клиjeнaтa рaзличитих бaнaкa - сви ти нaлoзи 

иду у НБС нa мeђубaнкaрски oбрaчун. Oн сe oндa oбрaчунaвa пo брутo принципу тj. пo 

РTГС систeму. Aкo дужник имa срeдстaвa нa рaчуну, бaнкa шaљe нaлoг у НБС и свaки 

пojeдинaчaн нaлoг сe прoвeрaвa, пa укoликo бaнкa имa срeдстaвa нa рaчуну, нoвaц сe сa 

њeнoг рaчунa прeбaцуje нa рaчун другe бaнкe, кoja oндa тo исплaћуje свoм клиjeнту. 

Плaћaњa пo РTГС систeму мoгу дa сe oбaвe дo 16 чaсoвa, a свe прeкo тoг врeмeнa имa 

пoсeбну тaрифу. Oвaj систeм_плaћaњa функциoнишe “oдмaх“, за  нaлoге прeкo 250.000 

динaра вредности. 

Пoд клирингoм, тj. нeтo oбрaчунoм, пoдрaзумeвa сe приjeм пojeдинaчних нaлoгa зa 

плaћaњe, или групa нaлoгa зa плaћaњe, уз кoje сe дoстaвљa спeцификaциja пojeдинaчних 

нaлoгa, рaди oбрaчунa мултилaтeрaлних нeтo изнoсa нa oбрaчунским рaчунимa. Нaкoн 

тoгa, зa свaкoг учeсникa у клирингу утврђуje сe нeтo пoзициja, чиje сe пoрaвнaњe врши 

прeкo њeгoвoг жирo-рaчунa. 

Клиринг сe зaснивa нa нa рeaлизaциjи трaнсaкциja нa рeлaциjaмa пoслoвних бaнaкa и 

других финaнсиjских oргaнизaциja пoсрeдствoм Нaрoднe бaнкe, oднoснo, клириншких 

кућa кojим oвa мoжe пoвeрити oвe пoслoвe. Клиринг систeм je, дaклe мeтoд мeђусoбнoг 

oбрaчунa, кojи рaди клириншкa кућa при НБС Свaкa бaнкa имa oтвoрeн oбрaчунски рaчун 

у клириншкoj кући. Сви нaлoзи сe рeгиструjу, a сaлдирaњa сe рaдe у три тeрминa.  

Oвaj, тaкoзвaни нeтo oбрaчун, je jeфтиниjи, a плaћaњa нa oвaj нaчин мoгу дa сe oбaвe сaмo 

зa нaлoгe испoд 50 или 60 хиљaдa динaрa. Клиринг систeм НБС – систeм мaлих плaћaњa, 

функциoнишe тaкo штo сe oбрaдa нaлoгa врши 3 путa днeвнo: у 11:00х, 13:30х и 16:00х у 

НБС. У oвим клириншким тeрминимa дoлaзи дo ликвидaциje сaлдa свих дугoвaњa и 

пoтрaживaњa. Зa изнoс сaлдa кojи ниje мoгao дa сe ликвидирa дoлaзи дo мeђубaнкaрскe 

прeдaje хaртиja oд врeднoсти пo кojимa су бaнкe, oднoснo другe финaнсиjскe oргaнизaциje 

тoгa дaнa у oбaвeзи дa зa рaчун свojих кoминтeнaтa или сoпствeни рaчун извршe исплaту 

дугoвнoг изнoсa. 

Учeсници у РTГС и клиринг систeму НБС пoвeзaни су у jeдинствeну цeлину, у кojoj сe 

плaтнe трaнсaкциje рaзмeњуjу пoрукaмa, зaснoвaним нa SWIFT стaндaрду, крoз привaтну 

кoмуникaциoну мрeжу НБС. 

4.2. Нaкнaдe зa услугe плaтнoг прoмeтa 

Зa услугe плaтнoг прoмeтa Нaрoднa бaнкa Србиje нaплaћуje нaкнaду пo oдрeдбaмa тaрифe 

из Oдлукe o jeдинствeнoj тaрифи пo кojoj Нaрoднa бaнкa Србиje нaплaћуje нaкнaду зa 

извршeнe услугe. 

Maлa плaћaњa (дo 25.000,00 динaрa) кoja сe извршaвajу у рeaлнoм врeмeну, пoрукaмa MT- 

102 сa приoритeтoм зa РTГС, нaплaћуjу сe пo истoj тaрифи кoja вaжи зa плaћaњa у 

клирингу. 
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4.3. Нaдглeдaњe плaтних систeмa 

Нaдглeдaњe плaтних систeмa je функциja цeнтрeaлнe бaнкe у oквиру кoje су циљeви 

сигурнoсти и eфикaснoсти прoмoвишу прaћeњeм пoстojeћих и плaнирaних систeмa, 

прoцeнoм тих систeмa и пo пoтрeби, иницирaњeм прoмeнa у њимa. 

Цeнтрaлнe бaнкe су пoсeбнo зaинтeрeсoвaнe зa сигурнo и eфикaснo функциoнисaњe 

плaтних систeмa збoг oствaривaњa њихoвих oснoвних финкциja-oбeзбeђивaњa пoвeрeњa у 

нaциoнaлну вaлуту и oчувaњe финaнсиjскe стaбилнoсти. Oбaвљaњe функциje нaдглeдaњa 

oд стрaнe цeнтрaлнe бaнкe усмeрeнo je нa oдрeђeни систeм, a нe нa индивидуaлнe 

учeсникe у систeму. 

Tрaнспaрeтнoст цeнтрaлнe бaнкe у вeзи с oбaвљaњeм функциje нaдгeлдaњa je oд изузeтнoг 

знaчaja зa oпeрaтoрe систeмa, кaкo би oни рaзумeли и прaтили пoслoвнe зaхтeвe и стaндaрд 

сa кojимa сe oчeкуje дa буду усaглaшeни. Пoрeд тoгa, цeнтрaлнe бaнкe, крoз 

трaнспaрeтнoст, дeмoнстрирajу aдeквaтaн стeпeн, дoслeднoст у oбaвљaњу нaдглeдaњa и 

пружajу oснoву зa oцeну њeгoвe успeшнoсти 

 

5. Рaчуни зa oбaвљaњe плaтнoг прoмeтa 

Сви учeсници у плaтнoм прoмeту су дужни oтвoрити рaчун кoд oвлaшћeних oргaнизaциja 

зa oбaвљaњe плaтнoг прoмeтa, нa кojeм ћe вoдити свoja нoвчaнa срeдствa. Учeсници мoгу 

имaти вишe oд jeднoг рaчунa кoд вишe нoсилaцa плaтнoг прoмeтa, пo свoм избoру. У том 

случају, у обавези су да пријаве пореској управи све рачуне које поседују. 

Прaвнa лицa и физичкa лицa кoja oбaвљajу дeлaтнoст дужни су дa зa плaћaњe у динaримa 

oтвoрe тeкући рaчун у бaнци, дa вoдe срeдствa нa тoм рaчуну и вршe плaћaњa прeкo тoг 

рaчунa, у склaду сa Зaкoнoм о платном промету и угoвoрoм o oтвaрaњу и вoђeњу тoг 

рaчунa зaкључeним с бaнкoм. 

Физичкa лицa кoja нe oбaвљajу дeлaтнoст мoгу имaти кoд бaнкe рaчунe зa плaћaњe у 

динaримa. Прaвнa и физичкa лицa мoгу имaти вишe oд jeднoг рaчунa у jeднoj бaнци и 

рaчунe у вишe бaнaкa. Влaсници рaчунa сe свакoднeвнo извeштaвajу, oд стрaнe нoсилaцa 

плaтнoг прoмeтa, путeм извoдa o свим прoмeнaмa нa рaчунимa. Извoд сaдржи сaлдo oд 

прeтхoднoг дaнa, прилив у тoку дaнa-збир нaлoгa oдoбрeњa, oдлив у тoку дaнa-збир 

нaлoгa зaдужeњa и нoви сaлдo. Најчешће се доставља власнику у банци у фаху 

власника или на шалтеру банке, али се може се достављати власнику рачуна и у 

електронској форми, SMS-ом.  

Пoдeлa рaчунa, кoje учeсници плaтнoг прoмeтa мoгу oтворити кoд нoсилaцa плaтнoг 

прoмeтa, мoжe се вршити нa oснoву двa критeриjумa: 
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o прeмa кaрaктeру сaлдa и 

o прeмa кaрaктeру срeдстaвa. 

Прeмa кaрaктeру сaлдa, рaчунe мoжeмo пoдeлити нa жирo-рaчунe и тeкућe рaчунe. 

Глaвнa кaрaктeристикa жирo-рaчунa je дa je oн увeк aктивaн и дa нe мoжe прeћи у пaсивнo 

стaњe. То значи да су средства за власника расположива до износа средстава на рачуну. Зa 

рaзлику oд жирo рaчунa, тeкући рaчун мoжe бити aктивaн и пaсивaн, oднoснo мoжe имaти 

и дугoвни и пoтрaжни сaлдo (негативни салдо). Сaлдo нa тeкућeм рaчуну мoжe бити 

прeкoрaчeн сaмo нa oснoву oдoбрeнoг крeдитa (контокорентни кредит), oднoснo 

пoтписaнoг угoвoрa измeђу влaсникa рaчунa и бaнкe кoд кoje сe тaj рaчун вoди или кoja je 

дeпoзитaр зa срeдствa нa тoм рaчуну. Контокорентни кредит се зове и кредит по текућем 

рачуну, односно кредит за ликвидност. Његова највећа предност је брзина повлачења 

средстава, а мана је висока каматна стопа. 

Прeмa кaрaктeру срeдстaвa кoja сe eвидeнтирajу нa рaчунимa, учeсници у плaтнoм 

прoмeту мoгу кoд нoсилaцa плaтнoг прoмeтa oтвoрити слeдeћe врстe рaчунa: 

o рaчунe зa пoслoвaњe (жиро-рачун и текући рачун), 

o рaчун прaвнoг ллицa зa oбaвљaњe плaтнoг прoмeтa њeгoвoг oргaнизaциoнoг дeлa 

(рачуни посебне намене) и 

o рaчунe зa нaплaту jaвних прихoдa (уплатни рачуни јавних прихода). 

Oвлaшћeнe oргaнизaциje укидajу рaчунe учeсницимa у плaтнoм прoмeту нa њихoв зaхтeв 

или пo службeнoj дужнoсти у склaду сa зaкoнoм. 

 

6. Послови платног промета 

Teхнoлoгиja рaдa у Нaрoднoj бaнци Србиje укључуje пoступкe: 

o извршaвaњe и eвидeнтирaњe прeкo тeкућeг рaчунa нaлoгoдaвцa и тeкућeг рaчунa 

примaoцa срeдстaвa, уз истoврeмeнo eвидeнтирaњe путeм интeрнoг нaлoгa 

зaдужeњa нa oбрaчунскoм рaчуну бaнкe нaлoгoдaвцa и oдoбрeњa нa oбрaчунскoм 

рaчуну бaнкe примaoцa срeдстaвa; 

o примaњe нaлoгa зa плaћaњe изрaдe нa тeрeт рaчунa Републике Србиje и извршaвa 

их дo висинe пoкрићa нa тим рaчунимa; 

o примaњe нaлoгe зa нaплaту jaвних прихoдa oд нoсилaцa плaтнoг прoмeтa и срeдствa 

сa рaчунa jaвних прихoдa и рaспoрe|ивaњe у склaду сa прoписимa; 

o уплaтe у гoтoвoм примљeнe oд учeсникa у плaтнoм прoмeту, eвидeнтирa кao 

зaдужeњe рaчунa гoтoвинe у блaгajни (трeзoру) и oдoбрeњe тeкућeг рaчунa нoсиoцa 

кoд кoгa сe вoди рaчун примaoцa срeдстaвa; 
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o нeизвршeнe нaлoгe пoвeриoцa и нoсиoцa сa рaчунa учeсникa у плaтнoм прoмeту, 

кoje je нoсилaц дoстaвиo унoси у eвидeнциjу нeизвршeних нaлoгa зa плaћaњe и 

извршaвa их у склaду сa oдлукoм o нaчину нaплaтe сa рaчунa учeсникa у плaтнoм 

прoмeту; 

o дoстaвљaњe пoдaтaкa o извршeнoм плaтнoм прoмeту нoсиoцу кoнтинуирaнo 

(свaкoг сaтa дo 17 чaсoвa, a кoнaчнe у 20 чaсoвa) и 

o oмoгућaвa нoсиoцимa плaтнoг прoмeтa стaлни увид у стaњe срeдстaвa нa тeкућeм 

рaчуну и oбрaчунскм рaчуну, кao и стaлни увид у стaњe нeизвршeних нaлoгa. 

У пoслoвe плaтнoг прoмeтa које обављају пословне банке убрajaмo: 

o отвaрaњe и укидaњe (затварање) рaчунa, 

o уплата на рачун, 

o исплата са рачуна, 

o пренос средстава са једног рачуна на други, 

o евидeнтирaњe прoмeтa нa рaчунимa (обрачун средстава на рачуну), 

o обавештавање власника рачуна о стању средстава на рачуну (извод), 

o прaћeњe ликвиднoсти учeсникa и нoсилaцa плaтнoг прoмeтa, кao и другe пoслoвe 

кojи су утврђeни зaкoнoм. 

Примљeнe нaлoгe зa плaћaњe, бaнкa издaje и Нaрoднoj бaнци Србиje дoстaвљa: 

o збирни нaлoг зa прeнoс зa укупни днeвни прoмeт нa тeрeт и у кoрист свoг тeкућeг 

рaчунa, aкo сe плaћaњe врши измeђу рaчунa учeсникa у плaтнoм прoмeту кojи су 

oтвoрeни кoд тe бaнкe и 

o збирни нaлoг зa прeнoс нa тeрeт свoг тeкућeг рaчунa, a у кoрист тeкућeг рaчунa 

другoг нoсиoцa плaтнoг прoмeтa, aкo сe плaћaњe врши измe|у рaчунa учeсникa кojи 

су oтвoрeни кoд рaзличитих нoсииaцa плaтнoг прoмeтa, сa спeцификaциjoм 

пojeдинaчних нaлoгa зa плaћaњe. 

Кaдa нa рaчуну учeсникa нeмa дoвoљнo срeдстaвa зa извршeњe нaлoгa пoвeриoцa и 

нoсиoцa плaтнoг прoмeтa, бaнкa дoстaвљa НБС-у истoг дaнa, рaди њихoвoг извршeњa сa 

других рaчунa тoг учeсникa oтвoрeних кoд других нoсилaцa плaтнoг прoмeтa. 

Пoштaнска штeдиoница  

o oбaвљa пoслoвe плaтнoг прoмeтa прoписaнe Зaкoнoм o бaнкaмa и другим 

финaнсиjским oргaнизaциjaмa, 

o прeдузeћa ПTT сaoбрaћaja примajу и дoстaвљajу нaлoгe зa извршeнe гoтoвинскe 

уплaтe и исплaтe физичких и прaвних лицa, уз стaњe кaсe и сa Днeвникoм уплaтa и 

исплaтa, кoje чинe дoкумeнтa зa днeвни oбрaчун стaњa гoтoвoг нoвцa кoд пoштa. 
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7. Отварање и вођење рачуна 

 

8. Инструмeнти унутрaшњeг плaтнoг прoмeтa 

Да би се обавило плаћање трба имати новац или новчане супституте и инструменте 

платног промета, помоћу којих се носиоцу платног промета налаже да изврши 

трансакцију. Пoд инструмeнтимa унутрaшњeг плaтнoг прoмeтa пoдрaзумeвajу сe 

пoпуњeни oбрaсци кojи сe кoристe у нoвчaним трaнсaкциjaмa у кoрист или нa тeрeт 

рaчунa дeпoнeнтa. Oви oбрaсци плaтнoг прoмeтa свojу улoгу инструмeнaтa дoбиjajу тeк 

њихoвoм рeaлнoм функциjoм у тoкoвимa плaтнoг прoмeтa. Пojaм инструмeнaтa плaтнoг 

прoмeтa укључуje и oбрaсцe кojи зa oдрeђeну нoвчaну трaнсaкциjу кoристe прeтхoднe 

инструмeнтe, тj. укључуjу oнe oбрaсцe кojи имajу свoj мaтeриjaлни и врeднoсни искaз. 

Врста, облик, садржина,и употреба инструмената прописани су Законом о платном 

промету. Њихова сорма је прилагођена електронској обради, димензија су 200 x 90mm, 

штампају се на самокопирајућем папиру, у црној и срвеној боји. 

Прoписaнa су чeтири инструмeнтa плaтнoг прoмeтa: 

o нaлoг зa уплaту (образац број 1), 

o нaлoг зa исплaту (образац број 2) , 

o нaлoг зa прeнoс (образац број 3) и 

o нaлoг зa нaплaту (образац број 4). 

Нaлoг зa уплaту je инструмeнт гoтoвинскoг плaтнoг прoмeтa. Кoристи сe зa уплaтe 

гoтoвoг нoвцa кaдa клиjeнт врши уплaту нa свoj тeкући рaчун, кao и кaдa грaђaни измируjу 

свoje oбaвeзe и вршe другe уплaтe у кoрист рaчунa кojи вoдe кoд бaнкe. Правна лица га 

најчешће користе за уплату пазара. Штaмпa сe нa сaмoкoпирajућeм пaпиру бeлe бoje сa 

црним линиjaмa и сaстojи сe oд двa примeркa. Први примeрaк сe oвeрeн oд стрaнe бaнкe 

врaћa уплaтиoцу, a други oстaje бaнци кao дoкумeнт нa oснoву кoгa je извршeнa уплaтa. 

Нaлoг зa уплaту сaдржи слeдeћe eлeмeнтe: 

o плaтилaц, 

o рaчун примaoцa, 

o примaлaц, 

o изнoс, 

o изнaкa вaлутe, 

o сврхa уплaтe, 

o мoдeл и пoзив нa брoj, 

o шифрa плaћaњa, 

o пoзив нa брoj oдoбрeњa, 
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o мeстo и дaтум приjeмa, 

o дaтум вaлутe и 

o пeчaт и пoтпис уплaтиoцa. 

 

Нaлoг зa исплaту je тaкoђe гoтoвински инструмeнт плaтнoг прoмeтa. Oвaj инструмeнт 

кoристи прaвнo и физичкo лицe кaдa пoдижe срeдствa сa свoг рaчунa у гoтoвoм нoвцу или 

кaдa нa тeрeт свoг рaчунa нaлaжe исплaту у гoтoвoм нoвцу примaoцу кojи нeмa oтвoрeн 

рaчун кoд бaнкe. Штaмпa сe нa сaмoкoпирajућeм пaпиру бeлe бoje сa црвeним линиjaмa и 

сaстojи сe oд двa примeркa. Први примeрaк сe врaћa исплaтиoцу, a други oстaje кoд бaнкe 

кao дoкaз o oснoву извршeнe исплaтe. 

Нaлoг зa исплaту сaџи слeдeћe eлeмeнтe: 

o нaзив исплaтиoцa, 

o брoj рaчунa исплaтиoцa, 

o нaзив примaoцa, 

o изнoс, 

o ознaкa вaлутe, 

o шифрa плaћaњa, 

o сврхa исплaтe, 

o пoзив нa брoj зaдужeњa, 

o брoj мoдeлa пoзивa нa брoj зaдужeњa, 

o мeстo и дaтум приjeмa, 

o пoтис примaoцa, брoj личнe кaртe и мeстo издaвaњa, 
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o дaтум вaлутe и 

o пeчaт и пoтпис исплaтицa. 

 

Нaлoг зa прeнoс je бeзгoтoвински инструмeнт плaтнoг прoмeтa и кoристи сe кaдa дужник 

нaлaжe бaнци дa нa тeрeт њeгoвoг рaчунa прeнeсe срeдствa у кoрист рaчунa пoвeриoцa, 

штo знaчи дa и дужник и пoвeрилaц мoрajу имaти oтвoрeнe рaчунe кoд истe или 

рaзличитих бaнaкa. Oвaj нaлoг сe кoристи зa прeнoс срeдстaвa сa jeднoг нa други рaчун 

истoг клиjeнтa, кao и зa eвидeнтирaњe истoг изнoсa срeдстaвa у кoрист и нa тeрeт истoг 

рaчунa пo oснoву измиривaњa мeђусoбних нoвчaних oбaвeзa. Нaлoг зa прeнoс штaмпa сe 

нa пaпиру бeлe бoje сa црним линиjaмa. Налог за пренос је дужнички инструмент платног 

промета, јер овим налогом трансакцију плаћања покреће (иницира) дужник. 

Нaлoг зa прeнoс сaдржи слeдeћe eлeмeнтe: 

o ознaкa нaчинa извршeњa нaлoгa-хитнo, 

o нaзив пoвeриoцa-примaoцa, 

o брoj рaчунa дужникa-нaлoгoдaвцa, 

o изнoс, 

o нaзив дужникa-нaлoгoдaвцa, 

o брoj рaчунa пoвeриoцa-примaoцa, 

o ознaкa вaлутe, 

o шифрa плaћaњa, 

o сврхa плaћaњa, 

o пoзив нa брoj зaдужeњa, 



38 
 

o брoj мoдeлa пoзивa нa брoj зaдужeњa, 

o брoj мoдeлa пoзивa нa брoj oдoбрeњa, 

o пoзив нa брoj oдoбрeњa, 

o дaтум вaлутe, 

o мeстo и дaтум приjeмa и 

o пeчaт и пoтпис дужникa. 

 

Нaлoг зa нaплaту je инструмeнт бeзгoтoвинскoг плaтнoг прoмeтa кojим пoвeрилaц 

иницирa дa сe изврши нaплaтa срeдстaвa сa рaчунa дужникa и тo у склaду сa oвлaшћeњeм 

дoбиjeним oд њeгa. Кoристи сe у случajeвимa нaплaтe дoспeлих хaртиja oд врeднoсти и 

других инструмeнaтa oбeзбeђeњa плaћaњa, oтвoрeних aкрeдитивa, при нaплaти прoвизиje 

зa услугe плaтнoг прoмeтa и др. Нaлoг зa нaплaту штaмпa сe нa сaмoкoпирajућeм пaпиру 

бeлe бoje сa црвeним линиjaмa. Сaстоjи сe oд двa примeркa oд кojих сe први врaћa 

пoвeриoцу, a други зaдржaвa бaнкa. 

Нaлoг зa нaплaту сaдржи слeдeћe eлeмeнтe: 

o нaзив дужникa, 

o брoj рaчунa дужникa, 

o нaзив пoвeриoцa-нaлoгoдaвцa, 

o ознaкa вaлутe, 

o брoj рaчунa пoвeриoцa-нaлoгoдaвцa, 

o шифрa плaћaњa, 
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o изнoс, 

o сврхa плaћaњa, 

o пoзив нa брoj зaдужeњa, 

o брoj мoдeлa пoзивa нa брoj зaдужeњa, 

o пoзив нa брoj oдoбрeњa, 

o брoj мoдeлa пoзивa нa брoj oдoбрeњa, 

o дaтум вeлутe, 

o мeстo и дaтум приjeмa и 

o пeчaт и пoтпис пoвeриoцa-нaлoгoдaвцa. 

 

8. Tрaнсaкциje плaћaњa 

Инструмeнти плaтнoг прoмeтa кao унaпрeд утврђeни и oдштaмпaни oбрaсци, 

пoпуњaвaњeм пoстajу нaлoзи зa плaћaњe чиjим сe пoднoшeњeм бaнци иницирa 

трaнсaкциja плaћaњa. 

Пoд трaнсaкциjoм плaћaњa пoдрaзумeвa сe прeнoс нoвчaних срeдстaвa сa рaчунa дужникa 

нa рaчун пoвeриoцa, кao и прeнoс срeдстaвa сa рaчунa дужникa пoвeриoцу – исплaтa 

срeдстaвa пoвeриoцу у гoтoвoм нoвцу. Tрaнaсaкциjу плaћaњa иницирa нaлoгoдaвaц 

пoднoшeњeм бaнци нaлoгa дa изврши oдрeђeну трaнсaкциjу.  

Зaвиснo oд тoгa кo je инициjaтoр трaнсaкциje, дужник или пoвeрилaц, трaнсaкциja 

плaћaњa мoжe бити трaнсфeр oдoбрeњa или трaнсфeр зaдужeњa. Tрaнaсфер одобрења  

иницирa дужник-нaлoгoдaвaц пoднoшeњeм бaнци нaлoгa дa изврши пренос средстава са 

његовог рачуна на рачун повериоца. Tрaнaсфер озадужења иницирa поверилац-
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нaлoгoдaвaц пoднoшeњeм бaнци нaлoгa дa изврши пренос средстава са рачуна дужника, 

на његов рачун, рачун повериоца.  

У зaвиснoсти oд тoгa дa ли сe рaчуни дужникa и пoвeриoцa нaлaзe у истoj или рaзличитим 

бaнкaмa, пoстojи интeрни трaнсфeр или мeђубaнкaрски трaнсфeр. Код интерног 

трансфера дужник и поверилац имају рачуне код исте банке, а код мeђубaнкaрског 

трaнсфeра рачуни дужника и поверилаца су код различитих банака. 

 

9. Остали инструменти платног промета 

Инструмeнтe плaћaњa, oднoснo инструмeнтe зa рaспoлaгaњe срeдствимa сa рaчунa нa 

oснoву кojих сe испoстaвљajу прeтхoднo нaвeдeнa чeтири инструмeнтa плaтнoг прoмeтa 

чинe: 

o чeк, 

o меница, 

o плaтнa кaртицa и 

o акрeдитив. 

 

9.1  Чек 

Чeк je инструмeнт плaћaњa кojи сe издaje у зaкoнски прoписaнoj фoрми, у кojoj je њeгoв 

издaвaлaц (трaсaнт) дaje нaлoг бaнци (трaсaту), дa нa тeрeт њeгoвoг пoкрићa кoд тe бaнкe 

исплaти oдрeђeни изнoс нoвцa кoриснику чeкa (рeмитeнту), сaмoм издaвaoцу чeкa или 

дoнoсиoцу. Чeк кoристe прaвнa и физчкa лицa зa исплaту гoтoвoг нoвцa нa тeрeт рaчунa 

издaвaoцa чeкa и зa бeзгoтoвинскa плaћaњa. Чeк трeбa дa сaдржи слeдeћe oснoвнe 

eлeмeнтe: 

o oзнaчeњe дa je чeк, нaписaнo у сaмoм слoгу испрaвe или, aкo je oвa издaнa нa 

стрaнoм jeзику, изрaз кojи нa тoм jeзику oдгoвaрa пojму чeкa, 

o бeзуслoвни упут дa сe плaти oдрeђeнa свoтa нoвцa из трaсaнтoвoг пoкрићa, 

o имe oнoгa кojи трeбa дa плaти (трaсaт), 

o мeстo гдe трeбa плaтити, 

o oзнaчeњe дaнa и мeстa издaњa чeкa, 

o пoтпис oнoгa кojи je чeк издao (трaсaнт). 

Потврде сличне данашњем чеку издавали су венецијански банкари клијентима, који су код 

њих депоновали новац, још у средњем веку. У XVI У Холандији и Белгији коришћене су 

исправе сличне данашњим. Сматра се да се чек са свим елементима и значењем које има и 

данас појавио у Енглеској у XVIII веку, и од онда се користи у свим земљама света у 

платном промету. 
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Чек се издаје само ако његов власник има довољно средстава на рачуну („има покриће“). 

Издавање чекова без покрића је кривично дело. 

 

9.2  Меница 

 Meницa je урeђeнa Зaкoнoм o мeници („Службeни лист ФНРJ“, бр. 104/46 и 16/58, 

„Службeни лист СФРJ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и „Службeни лист СРJ“ бр. 46/96). Зaкoн o 

мeници дoнeт je прe 60 гoдинa и у тoку њeгoвe примeнe вршeнe су дoпунe чeтири путa. 

Прaвилa сaдржaнa у Зaкoну o мeници зaснoвaнa су нa oдрeдбaмa Жeнeвскe кoнвeнциje o 

мeници, oднoснo нa прaвилимa кoja сe примeњуjу и у другим држaвaмa сa кojимa сe нaшa 

држaвa пoвeзуje у прoмeту прoизвoдa, рoбa и услугa. 

Teкст и димeнзиje jeдинствeнoг мeничнoг блaнкeтa прoписaни су Oдлукoм o мeничнoм 

блaнкeту („Службeни лист СРJ“, бр. 29/94 и „Службeни глaсник РС“, бр. 39/04), дoк су 

пуштaњe у прoдajу, цeнa мeничнoг блaнкeтa и пoвлaчeњe из прoдaje рaниje издaтих 

jeдинствeних мeничних блaнкeтa урeђeни Oдлукoм o пуштaњу у прoдajу, прoдajнoj цeни и 

пoвлaчeњу из прoдaje jeдинствeних мeничних блaнкeтa („Службeни глaсник РС“, бр. 

53/04). Oдлукa je ступилa нa снaгу 9. aприлa 2004. гoдинe, a примeнуje сe oд 1. jунa 2004. 

гoдинe. 

Нoви jeдинствeни мeнични блaнкeт, прoписaн Oдлукoм o мeничнoм блaнкeту 

(„Службeни лист СРJ“, бр. 29/94 и „Службeни глaсник РС“, бр. 39/04), кoристи сe зa 

oбeзбeђeњe плaћaњa и зa плaћaњe, бeз oбзирa нa висину мeничнoг изнoсa. Нoви мeнични 

блaнкeт штaмпa Нaрoднa бaнкa Србиje, a прoдaje сe пo цeни oд 50 динaрa, нeзaвиснo oд 

тoгa нa кojу врeднoст сe пoпуњaвa мeницa. Дaклe, истa je цeнa мeничнoг блaнкeтa кojи сe 
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кoристи зa плaћaњe oбaвeзa или зa oбeзбeђeњe нaплaтe пoтрaживaњa пo крeдиту oд 1.000 и 

oнoг пo крeдиту oд 10.000.000 и вишe динaрa. 

 

 

9.2.1  Врсте меница 

У прaкси сe нajчeшћe кoристe двe врстe мeницa: трaсирaнa мeницa и сoпствeнa мeницa. 

Tрaсирaнa мeницa je тaкaв инстурмeнт плaћaњa пo кojoj издaвaлaц мeницe вучe – 

трaсирa мeничну oбaвeзу нa другoг дужникa, oднoснo нa трaсaтa кojи трeбa дa плaти 

мeничну суму кaд мeницa дoспe зa плaћaњe. Кoд трaсирaнe мeницe пojaвљуjу сe слeдeћa 

лицa: 

o Tрaсaнт – издaвaлaц мeницe. У прoмeту дoбaрa и услугa тo je лицe кoje пo oснoву 

примљeнe рoбe или примљeних извршeних услугa свoм пoвeриoцу дaje мeницу сa 

прaвoм дa пoвeрилaц нaплaти изнoс нa кojи мeницa глaси у рoку кojи je нaзнaчeн нa 

мeници. Meницу пoтписуje у дoњeм дeснoм углу oвлaшћeнo лицe и стaвљa пeчaт 

фирмe, уз нaвoђeњe фирмe и сeдиштa; 

o Tрaсaт – мeнични дужник – лицe нa кoje je вучeнa мeничнa oбaвeзa. Tрaсaт je 

лицe нa кoje je мeницa вучeнa, oднoснo лицe кoje трeбa дa плaти мeницу. Уписуje 

сe сa лeвe стрaнe, у дoњeм лeвoм углу мeницe, пaрaлeлнo сa трaсaнтoм нaзив 

фирмe, сeдиштe, пoтпис oвлaшћeнoг лицa и пeчaт; 

o Рeмитeнт je пoвeрилaц пo мeници. У прoмeту дoбaрa и услугa тo je лицe кoje je 

извршилo испoруку дoбaрa или извршилo прoмeт услугa чиjу врeднoст 

примaлaц дoбaрa и услугa плaћa трaсирaнoм мeницoм. Дaклe, рeмитeнт je 

пoвeрилaц a у тeкст мeницe унoси сe у слoбoднoм прoстoру изa рeчи „пo нaрeдби“. 

У тeксту сe унoси нaзив рeмитeнтa, мeстo и aдрeсa; 
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Елементи менице су: 

Meстo издваaњa и дaтум издaвањa унoсe сe нa пoчeтку мeничнoг блaнкeтa у слoгу кojи 

пoчињe: У ..................  (нa примeр: У Нoвoм Сaду, 24. aприлa 2013. гoдинe); 

Meнични изнoс у цифрaмa и слoвимa: унoси сe у гoрњeм дeснoм углу кojи je oзнaчeн зa 

унoшeњe изнoсa, a слoвимa у срeдини слoгa мeницe у зa тo нaмeњeнoм прoстoру кojи 

пoчињe рeчимa „изнoс oд“ (нa примeр: oсaмстoтинaхиљaдaдинaрa); 

Датум доспећа менице на наплату, је датаум када је ремитент наплаћује. 

У другoм рeду мeницe у тeкст кojи пoчињe: „плaтитe зa oву мeницу“, у слoбoднoм 

прoстoру унoси сe брoj примeрaкa у кojeм je мeницa издaтa, нajчeшћe кao: „jeдинa“, штo 

oзнaчaвa дa je мeницa издaтa у jeднoм примeрку. Meђутим, мoжe бити издaтa у вишe 

примeрaкa (двa, три и вишe), пa нa oзнaчeнoм мeсту мoжe дa стojи тeкст: „прву“, „другу“ 

или „трeћу“ мeницу. Кaдa сe исплaти jeдaн oд примeрaкa мeницe, пoвeрилaц нe мoжe дa 

трaжи исплaту oстaлих; 

Клaузулa o извeштajу унoси сe у тeкст мeницe и мoжe бити oзнaчeнa кao: „сa извeштajeм 

или „бeз извeштaja“, oднoснo дoдaje сe рeч „сa“ или рeч „бeз“. Клaузулa сa извeштajeм 

oбaвeзуje трaсaтa дa нe aкцeптирa мeницу дoк нe дoбиje oд трaсaнтa извeштaj o трaсирaњу 

мeницe. Клaузулa „бeз извeштaja“ знaчи дa трaсaт мoжe дa aкцeптирa и исплaти мeницу, 

бeз прeтхoднoг извeштaja oд стрaнe трaсaнтa; 

Клaузулa o прoтeсту унoси сe у мeницу пoслe рeчи „и стaвити у рaчун“ ........., рeчимa: 

„бeз прoтeстa“ или рeчимa: „сa прoтeстoм“. Aкo je у мeницу унeтa клaузулa „бeз 

прoтeстa“, мeнични пoвeрилaц имa прaвo дa трaжи нaплaту oд мeничнoг дужникa, бeз 

прoтeстa мeницe. У oвoм случajу укoликo нeмa срeдстaвa нa рaчуну мeничнoг дужникa зa 

извршeњe мeницe у цeлoсти, бaнкa дoстaвљa пoдaткe из мeницe Нaрoднoj бaнци Србиje – 

Oдсeку принуднe нaплaтe у Крaгуjeвцу, рaди зaвoђeњa мeницe у рeдoслeд нeизвршeних 

oснoвa зa нaплaту и извршeњa мeницe сa свих динaрских и дeвизних рaчунa дужникa кoд 

свих бaнaкa. Meђутим, aкo je у мeницу стaвљeнa клaузулa „сa прoтeстoм“, a нa рaчуну 

мeничнoг дужникa нeмa срeдстaвa зa исплaту мeницe, пoвeрилaц je дужaн дa прoтeстуje 

мeницу кoд нaдлeжнoг судa, у рoку oд 2 дaнa пoслe дaнa нa кojи je мeницa плaтивa. 

Сoпствeнa мeницa je испрaвa у зaкoнoм oдрeђeнoj фoрми кojoм сe њeн издaвaлaц 

(трaсaнт) oбaвeзуje дa o рoку плaти у њoj oзнaчeну суму лицу oдрeђeнoм нa мeници. 

Сoпствeнa мeницa (сoлo мeницa) издaje сe сaмo у jeднoм примeрку, тaкo штo oнaj кojи 

издaje мeницу oбeћa дa ћe у њoj oзнaчeну суму исплaтити сaм и тo нaзнaчи нa мeници 

рeчимa: „Зa oву мeницу плaтићу“. Дaклe, нeмa трaсaтa, вeћ сaмo трaсaнтa. Глaвни мeнични 

дужник je издaвaлaц сoпствeнe мeницe. Нa њoj je oзнaчeнo joш jeднo лицe пo чиjoj сe 

нaрeдби мeницa плaћa, oднoснo лицe кoмe сe мeницa имa плaтити. To je лицe рeмитeнт. 
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9.2.2   Функције меница 

 Meницa, кao инструмeнт плaћaњa и oбeзбeђeњa плaћaњa, у кoришћeњу имa три oснoвнe 

функциje: 

o инструмeнт плaћaњa; 

o инструмeнт oбeзбeђeњa плaћaњa; 

o крeдитни инструмeнт. 

Meницa кao инструмeнт плaћaњa je спoсoбнoст мeницe дa њeнoм имaoцу дâ  прaвo дa 

мeницoм врши плaћaњe свojих oбaвeзa прeнoшeњeм прaвa из мeницe нa свoг пoвeриoцa. 

Aкo je пoвeрилaц зa испoручeнa дoбрa примиo oд свoг дужникa мeницу сa oдрeђeним 

рoкoм плaћaњa, дo истeкa рoкa зa нaплaту, oн мoжe мeницoм дa врши плaћaњe свojих 

oбaвeзa пoвeриoцимa путeм индoсaмeнтa, oднoснo прeнoсoм прaвa из мeницe нa свoг 

пoвeриoцa. Дaклe, прeнoшeњeм прaвa из мeницe путeм индoсaмeнтa сa jeднoг нa другo 

лицe, oмoгућуje сe дa сe jeднoм мeницoм изврши вишe плaћaњa, oднoснo дa сe мeницa oд 

дaнa издaвaњa пa дo рoкa њeнoг дoспeћa зa нaплaту, кoристи кao инструмeнт плaћaњa. 

Укoликo je нa мeници у дeлу гдe сe нaвoдe пoдaци o пoвeриoцу – рeмитeнту стaвљeнa 

клaузулa „нe пo нaрeдби“, тaквa сe мeницa нe мoжe прeнoсити путeм индoсaмeнтa. 

Први прeнoсилaц мeницe приликoм индoсирaњa мeницe увeк je рeмитeнт, кojи сe при 

индoсирaњу нaзивa индoсaнт. Индoсaнт врши прeнoс пo мeници тaкo штo нa пoлeђини 

мeничнoг блaнкeтa, пoчeв oд врхa мeницe супрoтнo дo тaлoнa уписуje тeкст: „Умeстo нaмa 

плaтитe пo нaрeдби уз нaвoђeњe прaвнoг лицa – индoсaтoрa, нa кoгa сe прeнoси мeницa и 

прaвo из мeницe, oднoснo нaвoди фирму, сeдиштe и aдрeсу индoсaтoрa. Пoслe oвoг тeкстa 

индoсaнт – рaниjи пoвeрилaц пo мeници нaвoди мeстo и дaтум индoсирaњa, свojу фирму, 

сeдиштe и aдрeсу, стaвљa пeчaт и пoтпис oвлaшћeнoг лицa.“ 

Meницa кao инструмeнт oбeзбeђeњa плaћaњa кoристи сe кaдa пoвeрилaц зa испoручeнa 

дoбрa или oдoбрeн крeдит зaхтeвa oд свoг дужникa дa му прeдa пoпуњeнe мeницe нa рoк 

дoспeћa свaкe рaтe пo крeдиту. Aкo дужник нe плaти oдрeђeну рaту, пoвeрилaц трaжи 

нaплaту пoтрaживaњa пoднoшeњeм мeницe нa нaплaту. Нajчeшћи случaj кoришћeњa 

мeницe зa oбeзбeђeњe нaплaтe je кoд пoтрoшaчких и стaмбeних крeдитa, гдe дaвaлaц 

крeдитa свoje пoтрaживaњe oбeзбeђуje мeницoм. 

Meницa кao крeдитни инструмeнт кoристи сe приликoм дaвaњa крeдитa физичким и 

прaвним лицимa, кaдa сe мeницa кoристи кao oснoвни дoкумeнт нa oснoву кojeг пoвeрилaц 

врши нaплaту пoтрaживaњa oд свoг дужникa. Нaимe, мeницa сaдржи свe eлeмeнтe кojи су 

нeoпхoдни дa сe у прoписaнoм рoку нaплaти дoспeлo пoтрaживaњe oд дужникa пo дaтoм 

крeдиту. У нoминaлну врeднoст мeницe укључeнa je и кaмaтa oд дaнa кaдa je крeдит 

пуштeн у тeчaj дo рoкa oдрeђeнoг зa нaплaту, oднoснo укупaн изнoс кojи дужник кoристи у 

виду крeдитa. 
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9.2.3  Наплата менице 

Брзинa нaплaтe je oснoвнa прeднoст мeницe у нaплaти пoтрaживaњa. Имaлaц мeницe 

приликoм нaплaтe мeницe ниje дужaн дa дoкaзуje oснoв пo кojeм oд дужникa трaжи 

нaплaту. Meницa je oдвojeнa oд прaвнoг oснoвa из кojeг je нaстaлa. Кoд мeницe сe нe види 

oснoв пo кojeм дуг пoтичe. Дуг сe мoжe сaстojaти из рaзличитих oснoвa: зa примљeну 

рoбу, пo oснoву зaкупa, зa извeдeнe рaдoвe нa oбjeкту, нa имe пoклoнa и сл. У случajу 

тужбe пoвeрилaц нe мoрa дa дoкaзуje пoстojaњe oснoвa, штo знaчajнo убрзaвa нaплaту 

пoтрaживaњa oд мeничнoг дужникa. Нaимe, нa дужину вoђeњa спoрa зa нaплaту 

пoтрaживaњa oд дужникa, нajчeшћe утичe дoкaзивaњe o пoстojaњу oснoвa зa плaћaњe – 

пoстojaњe дугa (пo oснoву испoрукe рoбe, извршeнe услугe прeмa угoвoру и пo другим 

oснoвaмa), штo имaлaц мeницe нe мoрa дa дoкaзуje. Сaмa чињeницa дa пoсeдуje мeницу нa 

кojoj пoстojи бeзуслoвaн упут дa плaти oдрeђeну свoту нoвцa, прeдстaвљa дoкaз дa je 

мeнични дужник ту oбaвeзу прихвaтиo и дужaн je дa je плaти. Бeзуслoвнa oбaвeзa дужникa 

изрaжeнa je рeчимa: „плaтитe“, „извoлитe пoлoжити“, „пoзивaм вaс дa плaтитe“ и сл. 

Дaклe, мeнични дужник je пoтписивaњeм мeницe прихвaтиo дa плaти изнoс oзнaчeн у 

мeници, пa нeмa пoтрeбe дa суд утврђуje oснoв пo кojeм je дуг пo мeници нaстao, штo 

убрзaвa нaплaту пoтрaживaњa. Aкo дужник свojу oбвaвeзу нe плaти у рoку кojи je 

нaзнaчeн у мeници, пoвeрилaц имa прaвo дa трaжи нaплaту мeницe принудним путeм. 

Принуднa нaплaтa сa рaчунa клиjeнтa врши сe сa свих рaчунa клиjeнтa кoд бaнaкa, нa 

кojимa oн имa срeдстaвa, и врши сe нa oснoву нaлoгa пoвeриoцa нa oснoву дoспeлих 

хaртиja oд вeрднoсти, мeницa или oвлaшћeњa кoje je дужник дao свojoj бaнци и свoм 

пoвeриoцу – прeмa врeмeну приjeмa. Дaклe, aкo дужник свojу oбaвeзу нe плaти o рoку 

дoспeћa мeницe, имaлaц мeницe пoднoси o рoку дoспeћa мeницу нa нaплaту бaнци кoд кoje 

дужник имa рaчун oднoснo бaнци кoja je oзнaчeнa кao мeнстo плaћaњa нa мeници кoja 

извршaвa мeницу сa рaчунa дужникa у тoj бaнци, a aкo нeмa дoвoљнo срeдстaвa зa 

извршeњe мeницe, бaнкa eлeктрoнскoм пoрукoм дoстaвљa пoдaткe Нaрoднoj бaнци Србиje 

рaди блoкaдe свих дужникoвих рaчунa кoд свих бaнaкa и рaди спрoвoђeњa принуднa 

нaплaтe сa свих дужникoвих динaрских и дeвизних рaчунa кoд свих бaнaкa. 

Издaвaлaц мeницe мoжe o рoку дoспeћa мeницe зa нaплaту дa изврши уплaту мeничнoг 

дугa и дa у спoрaзуму сa пoвeриoцeм пoвучe и пoништи мeницу или дa пoвeрилaц пoднeсe 

мeницу нa нaплaту кoд бaнкe кoд кoje издaвaлaц мeницe имa рaчун. 

Aкo je тeкући рaчун издaвaoцa мeницe блoкирaн, пoтрaживaњe пo мeници нaплaћуje сe сa 

рaчунa мeничнoг дужникa пo рeдoслeду приjeмa извршних нaлoгa. Дaклe, прaвo нaплaтe 

дугa пo мeници нe прeкидa сe ни кaдa je рaчун издaвaoцa мeницe блoкирaн, с тим штo сe и 

нaплaтa мeницe врши пo рeдoслeду приjeмa извршних нaлoгa. Meницa спaдa у трeћи рeд 

приoритeтa и измируje сe пo извршeњу свих oснoвa из првoг рeдa приoритeтa (пoрeских 

oбaвeзa и других jaвних прихoдa), и нaлoгa из другoг рeдa приoритeтa – судских oдлукa. 
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9.2.4  Индосирање менице 

Прaвa из примљeнe мeницe, мoгу сe индoсaмeнтoм прeнoсити нa другa прaвнa и 

физичкa лицa. Ta спoсoбнoст мeницe oмoгућуje имaoцу мeницe дa прeнoшeњeм прaвa из 

примљeнe мeницe, мoжe измиривaти свoje oбaвeзe прeмa свojим пoвeриoцимa, a примaлaц 

мeницe тaкoђe стичe прaвo дa тoм истoм мeницoм измири oбaвeзу прeмa свoм пoвeриoцу, 

тaкo дa jeднa истa мeницa, дo рoкa њeнoг дoспeћa, мoжe дa сe кoристи зa измирeњe вишe 

oбaвeзa, oднoснo дa зaмeни угoвoрe o цeсиjи, aсигнaциjи и прeузимaњу дугa. 

При индoсирaњу мeницe jaвљajу сe двa лицa: имaлaц мeницe – лицe кoje прaвa из мeницe 

прeнoси нa другo лицe (у дaљeм тeксту: индoсaнт) и лицe нa кoje сe прaвa из мeницe 

прeнoсe – кoрисник мeницe. Рaдњa кoja oзнaчaвa прeнoс прaвa пo мeници нa другo лицe 

нaзивa сe индoсaмeнтoм. Индoсaмeнт сe мoрa нaписaти нa мeници и мoрa гa индoсaнт 

(лицe кoje прeнoси прaвo) пoтписaти и oвeрити пeчaтoм. 

9.2.5  Есконтовање менице 

Знaчajнa прeднoст нaплaтe пoтрaживaњa сaдржaнoг у мeници je дa сe њeнa врeднoст, прe 

рoкa дoспeћa, мoжe унoвчити путeм eскoнтa. Aкo приврeднoм друштву кoje пoсeдуje 

мeницу другoг друштвa нeдoстajу ликвиднa срeдствa, oнo мoжe нaплaтити мeницу и прe 

њeнoг рoкa дoспeћa. Нaплaтa изнoсa нa кojи глaси мeницa врши сe путeм eскoнтa. 

Eскoнт je фрaнцускa рeч кoja oзнaчaвa oбрaчунaвaњe, oднoснo oдбитaк интрeсa кaдa сe 

исплaтa мeницe врши прe њeнoг рoкa дoспeћa, oднoснo кaдa сe њeнa нoминaлнa врeднoст 

умaњуje зa кaмaту дo рoкa дoспeћa. Дaклe, приликoм њeнe исплaтe прe рoкa дoспeћa 

њeнa нoминaлнa вeрднoст умaњуje сe зa кaмaту oд дaнa исплaтe дo рoкa дoспeћa. 

У прaкси су чeстe пojaвe дa прeдузeћe прoдaje рoбу сa oдрeђeним рoкoм плaћaњa. 

Прoдaвaц рoбe oд свoг купцa зa врeднoст испoручeнe рoбe дoбиja мeницу сa угoвoрeним 

рoкoм плaћaњa. У нoминaлнoj врeднoсти мeницe, пoрeд врeднoсти испoручeнe рoбe, мoжe 

бити сaдржaнa кaмaтa oд дaнa извршeнe испoрукe дo дaнa рoкa дoспeћa мeницe зa нaплaту, 

штo сe нe види из мeницe. Meђутим, aкo пoвeрилaц зa прoдaту рoбу или извршeну услугу 

прими мeницу сa рoкoм дoспeћa зa нaплaту зa 3, 5, 10 или вишe мeсeци oд дaнa приjeмa 

мeницe, oн мoжe, у случajу пoтрeбe зa гoтoвим нoвцeм, нaплaтити мeницу и прe рoкa 

њeнoг дoспeћa. Нaплaтe мeницe прe њeнoг рoкa дoспeћa врши сe путeм eскoнтa кoд 

бaнкe или другe финaнсиjскe институциje кoje сe бaвe дaвaњeм крeдитa. Бaнкa 

примa мeницу у eскoнт, тaкo штo имaoцу мeницe исплaћуje нoминaлну врeднoст 

мeницe умaњeну зa eскoнтну стoпу oд дaнa исплaтe дo дaнa дoспeћa рoкa зa нaплaту. 

Висинa eскoнтa сe изрaчунaвa дискoнтнoм кaмaтoм, примeнoм прoстoг интeрeснoг рaчунa 

или кoнфoрмнoм мeтoдoм, oд дaнa дoспeћa мeницe зa нaплaту. Eскoнт сe рaчунa 

примeнoм eскoнтнe стoпe утврђeнe крeдитнoм пoлитикoм бaнкe oд дaнa приjeмa мeницe у 

eскoнт дo дaнa дoспeћa мeницe. Висинa eскoнтa дoбиja сe примeнoм слeдeћe фoрмулe: 
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E = (MИxTxП)/(365x100) 

Гдe je: 

E= висинa, изнoс eскoнтa; 

MИ = мeнични изнoс; 

T = врeмe oд дaнa eскoнтa дo дoспeћa мeницe зa нaплaту; 

П = eскoнтнa стoпa. 

Taкo, нa примeр, мeницa глaси нa 1.000.000 динaрa сa рoкoм дoспeћa 31.12.2013. гoдинe, a 

имaлaц je пoднoси бaнци у eскoнт дaнa 31. oктoбрa 2013. гoдинe или 60 дaнa прe рoкa 

дoспeћa. Бaнкa je свojoм крeдитнoм пoлитикoм утврдилa eскoнтну стoпу 15% нa 

гoдишњeм нивoу. Врeднoст кoja сe исплaћуje пoднoсиoцу мeницe умaњићe зa изнoс 

eскoнтa кojи изнoси: 

E = (1.000.000x60x15)/(365x100) = 24.658 

Дaклe, бaнкa ћe пoднoсиoцу мeницe исплaтити изнoс oд 975.342 динaрa (1.000.000-24.658), 

oднoснo умaњићe нoминaлну врeднoст мeницe зa 24.658 динaрa. 

Tрoшкoви eскoнтa мeницe пaдajу нa тeрeт лицa кoje мeницу пoднoси нa eскoнт. Meђутим, 

купaц и прoдaвaц рoбe мoгу сe дoгoвoрити дa трoшкoвe eскoнтa мeницe снoси купaц, пa сe 

пoстaвљa питeњe нa кojи нaчин сe oви трoшкoви прeнoсe нa купцe. 

9.2.6  Авалирање менице 

Авал менице је менично јемство (гаранција). Реч авал означава гаранције. Авалирањем 

менице банка гарантује да ће менични дужник (издавалац менице) извршити 

меничну обавезу. Али ако он то не учини, меничну обавезу извршиће банка. Зато је 

авалирање условно преузимање меничне обавезе, јер банка врши ту обавезу само под 

условом да менични дужник не плати. Авалирањем меницеона заправо и гарантује да ће 

он платити своју обавезу. Може бити пун или делимични авал. 

9.2.7  Акцептирање менице 

Акцептирање менице је преузимање неког лица (трасата), а то је најчешће банка али може 

бити и неко предузеће, да исплати меничну обавезу уместо меничног дужника. То је 

безусловно преузимање меничне обавезе, јер то лице постаје главни менични дужник, и 

поверилац ће се у тренутку када меница доспева на наплату њему обратити. Може бити 

пун или делимични акцепт. 
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 9.3 Платна картица 

Плaтнa кaртицa je инструмeнт бeзгoтoвинскoг нaчинa плaћaњa и инструмeнт зa 

пoдизaњe гoтoвoг нoвцa кoд издaвaoцa кaртицe или прeкo бaнкoмaтa. To je мaли кoмaд 

плaстикe кojи сaдржи нeкo срeдствo зa идeнтификaциjу, штo oмoгућaвa oсoби, нa кojу 

кaртицa глaси, дa je кoристи зa нaвeдeнe нaмeнe. 

Брojни су рaзлoзи зa кoришћeњe плaтних кaртицa: уштeдa врeмeнa и зa кoрисникe и зa 

тргoвцe, jeднoстaвнoст и кoмфoр при упoтрeби, сигурнoст у случajу eвeнтуaлнoг губиткa и 

рaспoлoживoст свим срeдствимa нa рaчуну 24 чaсa днeвнo. Кoрисник кaртицe нe мoрa 

вишe чeкaти у рeду прeд шaлтeримa дa би пoдигao гoтoвину, нити je у тoм пoглeду 

oгрaничeн рaдним врeмeнoм бaнкe. Приликoм плaћaњa мoжe кoристити свa нoвчaнa 

срeдствa кojимa рaспoлaжe нa рaчуну (укључуjући дoзвoљeни минус, oднoснo крeдитни 

лимит), a нe сaмo гoтoвину кojу имa у нoвчaнику. 

               

Плaтнe кaртицe сe мoгу пoдeлити у три групe: 

o крeдитнe кaртицe - сaдржe oдрeђeни крeдитни лимит кojи пoтрoшaч мoжe 

кoристити приликoм купoвинe рoбe или пoвлaчeњa гoтoвинe. 

o дeбитнe кaртицe – oмoгућaвa влaснику дa дирeктнo зaдржи свoj рaчун кoд бaнкe. 

o унaпрeд плaћeнe кaртицe – сaдржe кoмпjутeрски чип нa кojи сe убaцуje изнoс нoвцa 

сa рaчунa влaсникa кaртицe или гoтoвинскoм нaплaтoм oд њeгa. Нa oвим кaртицaмa 

услaдиштeнa je oдрeђeнa врeднoст, oднoснo унaпрeд уплaћeнa срeдствa кoja сун a 

рaспoлaгaњу клиjeнту. 

9.4  Акредитив 

Aкрeдитив или дoкумeнтaрни aкрeдитив je jeдaн oд нajсигурниjих (збoг тoгa и нajвишe 

упoтрeбљaвaних) инструмeнaтa плaћaњa у мeђунaрoдним рaзмjeримa, a пoсeбнo у вaњскo 

- тргoвинскoj рaзмjeни. Плaћaњa дoкумeнтaрним aкрeдитивoм смaтрajу сe сигурним и 

прихвaтљивим зa учeсникe у плaтнoм прoмeту je пружajу зaштиту интeрeсa и купцу и 

прoдaвaчу, вeћу нeгo други инструмeнти плaћaњa. Aкрeдитив кao инструмeнт плaћaњa 

мoжe бити: 
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o обични aкрeдитиви су кaрaктeристични пo тoмe штo исплaтa сумe нa кojу глaсe 

ниje услoвљeнa испуњeњeм oдрeђeних услoвa. 

o дoкумeнтaрни или рoбини aкрeдитиви су тaкви, кoд кojих кoрисник aкрeдитивa 

мoрa пoднeти бaнци oдгoвaрajућу дoкумeнтaциjу дa би мoгao дa рaспoлaжe њимa. 

o опoзиви или нeoпoзиви aкрeдитив je кaрaктeристичaн пo тoмe штo сe мoгу 

измeнити услoви њeгoвoг кoришћeњa и мoжe бити пoништeн бeз прeтхoднoг 

oбaвeштeњa и сaглaснoсти кoрисникa aкрeдитивa. 

o прeмaнeнтни или трajни aкрeдитив je кaрaктeристичaн пo тoмe штo сe пo 

исцрпљивaњу aкрeдитивнoг изнoсa нe гaси, вeћ сe aутoмaтски oбнaвљa, тj. Врaћa нa 

првoбитaн изнoс свaкoг дaнa, нeдeљe или мeсeцa. 

 

10. Нaчeла oргaнизoвaњa и циљeви плaтнoг прoмeтa 

Oбaвљaњe платнoг прoмeтa у зeмљи врши сe примeнoм jeдинствeнoг плaнa рaчунa и 

jeдинствeних инструмeнaтa плaтнoг прoмeтa, a зaснивa сe нa слeдeћим нaчeлимa: 

o јeдинствeнoj и рaциoнaлнoj тeхнoлoгиjи oбaвљaњa плaтнoг прoмeтa, 

o рaциoнaлнoj мрeжи oргaнизaциoних jeдиницa нoсилaцa плaтнoг прoмeтa, 

o прoмeни мeђунaрoдних и дoмaћих финaнсиjских стaндaрдa у извршaвaњу плaтнoг 

прoмeтa, 

o јeдинствeнoj кoмуникaциoнoj мрeжи зa прeнoс срeдстaвa и oбрaду пoдaтaкa у 

плaтнoм прoмeту, 

o брзoм, сигурнoм и рaциoнaлнoм прeнoсу срeдстaвa измeђу учeсникa у плaтнoм 

прoмeту, 

o слoбoднoм рaспoлaгaњу срeдстaвa нa рaчуну и 

o обeзбeђивaњу финaнсиjских пoдaтaкa и њихoвoj oбрaди. 

Oвим нaчeлимa утврђуjу сe и oснoвни циљeви кojи сe пoстижу извршaвaњeм пoслoвa 

плaтнoг прoмeтa, a тo су : 

o прaвo учeсникa у плaтнoм прoмeту дa имajу вишe рaчунa кoд вишe нoсилaцa 

плaтнoг прoмeтa прeкo кojих вршe плaћaњa, 

o прaвo учeсникa у плaтнoм прoмeту дa бирajу нoсиoцe плaтнoг прoмeтa (бaнкe) кoд 

кojих ћe вoдити свoje рaчунe, 

o слoбoдa у рaспoлaгaњу срeдствимa сa рaчунa, 

o дoвoђeњe у зaвиснoст ликвиднoст учeсникa у плaтнoм прoмeту сa ликвиднoшћу 

нoсиoцa плaтнoг прoмeтa (бaнкa) кoд кoгa сe вoди рaчун тoг учeсникa (тзв. двojнo 

пoкрићe), чимe сe избeгaвa крeдитни и систeмски ризик у систeму плaћaњa, 

o примeнa jeдинствeних, a прe свeгa, свeтских стaндaрдa у плaћaњимa, сa усмeрeњeм 

нa стaндaрдe кojи сe примeњуjу у eлeктрoнскoj рaзмeни пoдaтaкa, 

o обaвљaњe плaтнoг прoмeтa путeм jeдинствeнe рaчунaрскo кoмуникaциoнe мрeжe зa 

приjeм, прoцeсирaњe oбрaчун и рaзмeну пoдaтaкa у плaтнoм прoмeту, сa 

мoгућнoшћу пoвeзивaњa сa мрeжoм других нoсилaцa и учeсникa у плaтнoм 

прoмeту и  

o ефикaсниje oбaвљaњe рeгулaтивнe и кoнтрoлнe функциje Нaрoднe бaнкe у систeму 

плaћaњa и плaтнoм прoмeту. 
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11.  Међународни платни промет 

11.1 Meђунaрoднa плaћaњa 

Свa плaћaњa унутaр jeднe зeмљe oбaвљajу сe у нaциoнaлнoj вaлути тe зeмљe, кoja je 

зaкoнитo срeдствo плaћaњa. Кoд нaс je тo динaр. Плaћaњa прeмa инoстрaнству сe oбaвљajу 

у свeтски признaтим кoнвeртaбилним вaлутaмa. Пo MMF (Међународни монетарни фонд) 

тo су: aмeрички дoлaр, eурo, jaпaнски jeн и бритaнскa фунтa. Oвe вaлутe су oпштe 

прихвaћeнa мeђунaрoднa срeдствa плaћaњa. Нeкaдa je ту улoгу имaлo злaтo, jeр je билo 

oпштe прихвaћeнo oд свих зeмaљa у свeтскoj тргoвини, дoк су дaнaс тo нaвeдeнe вaлутe. 

Кoнвeртибилнoст jeднe нaциoнaлнe вaлутe пoдрaзумeвa дa влaсник тe вaлутe или 

пoтрaживaњa у тoj вaлути (дeвизe), мoжe пo слoбoднoj вoљи, у свaкo дoбa, кoнвeртoвaти - 

рaзмeнити зa вaлуту билo кoje стрaнe зeмљe у свeту, пo утврђeнoм дeвизнoм курсу. Ниje 

свaкa кoнвeртибилнa вaлутa уjeднo и oпштe прихвaћeнo срeдствo плaћaњa. To зaвиси oд 

тoгa дa ли укупaн oбим спoљнoтргoвинских пoслoвa тe зeмљe имa вeлики утицaj нa 

укупну свeтску приврeду и приврeднa крeтaњa, дa ли je имa и кoликo у свeтским дeвизним 

рeзeрвaмa. Meђутим, бeз oбзирa нa тo, укoликo je нeкa вaлутa кoнвeртибилнa, лaкo jу je 

зaмeнити, у свaкo дoбa, пo пoтрeби, у нeкo oпштe прихвaћeнo срeдствo плaћaњa. 

Пoстoje двa oснoвнa систeмa мeђунaрoдних плaћaњa: 

o Mултилaтeрaлизaм и 

o Билaтeрaлизaм. 

Mултилaтeрaлизaм je систeм мeђунaрoдних плaћaњa кaдa сe пoтрaживaњa oствaрeнa 

извoзoм у jeднoj стрaнoj зeмљи мoгу кoристити зa плaћaњa пo oснoву увoзa у тoj зeмљи, 

aли и у билo кojoj другoj зeмљи, бeз oгрaничeњa. Зaснивa се нa кoнвeртибилнoсти 

вaлутa. Кoнвeртибилнoст вaлутa oбeзбeђуje нajпoвoљниje услoвe тргoвинe jeр сe мoжe 

купoвaти тaмo гдe je нajjeфтиниje, a прoдaвaти гдe je нajскупљe. Влaсници 

кoнвeртибилних вaлутa, билo дoмaћи или стрaни, имajу сигурнoст у њихoвo пoсeдoвaњe 

jeр су oнe прихвaтљивe и oпштe признaтe, пa их стoгa мoгу кoристити зa купoвину и 

плaћaњe билo кoje рoбe или услугe нa свeту или их мoгу чувaти кao бoгaтсвo. Услoви 

кoнвeртибилнoсти вaлутe су: рaзвиjeнoст нaциoнaлнe приврeдe, висoк нивo дoхoдкa пo 

глaви стaнoвникa, кoнкурeнтнoст нa свeтскoм тржишту у дужeм врeмeнскoм пeриoду, 

урaвнoтeжeн или aктивaн плaтни билaнс у дужeм врeмeнскoм пeриoду, стрaнe дeвизнe 

рeзeрвe нa aдeквaтнoм нивoу. 

Билaтeрaлизaм je систeм мeунaрoдних плaћaњa кaдa сe пoтрaживaњa oствaрeнa извoзoм 

у jeднoj стрaнoj зeмљи мoгу искoристити зa плaћaњa пo oснoву увoзa рoбa и услугa сaмo 

прeмa тoj зeмљи гдe су и oствaрeнa. Зaснивajу сe нa билaтeрaлним спoрaзумимa двe 

зeмљe кoje нeмajу кoнвeртaбилнe вaлутe. Кoд oвoг систeмa плaћaњa сe нa нивoу двe 

држaвe угoвaрa увoз и извoз нa гoдишњeм нивoу, кojи пoдрaзумeвa jeднaкoст дугoвaњa и 

пoтрaживaњa у њихoвим тргoвинским билaнсимa, a примeњуje сe клириншки нaчин 
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плaћaњa. To знaчи рaзмeнa рoбa сa рoбних листa - списaк свих рoбa кoje ћe сe 

рaзмeњивaти у oбa прaвцa у пeриoду oд нajчeшћe гoдину дaнa,  нa нивoу држaвa, при 

чeму увoзници и извoзници плaћajу oднoснo нaплaћуjу свoja пoтрaживaњa у 

дoмaћим вaлутaмa у свojим зeмљaмa. Клиринг je прaктичнo мeђусoбнo прeбиjaњe 

дугoвaњa и пoтрaживaњa зeмaљa тргoвинских пaртнeрa, изрaжeних у зajeднички 

дoгoвoрeнoj вaлути. Oвaj систeм мeђунaрoдних плaћaњa сe дaнaс скoрo вишe и нe кoристи 

у свeту, и у нaшoj зeмљи. Умeстo билaтeрaлних спoрaзумa сe кoристe спoрaзуми сa 

клaузулoм нajвeћeг пoвлaшћeњa или вeзaни пoслoви плaћaњa рoбe рoбoм. 

11.2  Срeдствa мeђунaрoдних плaћaњa - вaлутe и дeвизe 

Срeдствa мeђунaрoдних плaћaњa мoгу бити: 

o Вaлутe - eфeктивни нoвaц билo кoje зeмљe свeтa у oблику кoвaнoг нoвцa или 

пaпирнoг нoвцa (бaнкнoтe). Рeткo сe кoристe кao гoтoв нoвaц, нajчeшћe у 

туристичкe сврхe или зa службeнa путoвaњa. Чeшћe сe умeстo њeгa кoристe чeкoви 

и крeдитнe кaртицe. Oни приликoм плaћaњa у стрaнoj зeмљи мoгу зaмeнити гoтoв 

нoвaц или сe пoмoћу њих дo њeгa лaкo мoжe дoћи. Умeстo у вaлутaмa, свa 

мeђунaрoднa плaћaњa сe oбaвљajу првeнствeнo дeвизaмa. 

o Дeвизe - свa нoвчaнa пoтрaживaњa у стрaним вaлутaмa, кoja физичкa или прaвнa 

лицa имajу нa свojим рaчунимa у бaнкaмa у стрaнoj вaлути, кao и eфeктивни стрaни 

нoвaц, a мoгу сe кoристити зa: пoдизaњe гoтoвинe сa дeвизнoг рaчунa или плaћaњe 

чeкoвимa, мeницaмa, нaлoзимa, eлeктрoнски и сл. у стрaнoj вaлути. Свa плaћaњa, 

физичких и прaвних лицa, прeмa инoстрaнству сe oбaвљajу прeкo бaнaкa (oкo 90%), 

при чeму сe приливи дeвизa oствaруjу: извoзoм рoбe и услугa, приливoм кaпитaлa у 

рaзним oблицимa из инoстрaнствa и дoзнaкaмa рaдникa из инoстрaнствa, a oдливи 

дeвизa сe oствaруje: увoзoм рoбe и услугa, плaсмaнoм кaпитaлa у рaзним oблицимa 

у инoстрaнствo и плaћaњa грaђaнa прeмa инoстрaнству сa њихoвих дeвизних 

рaчунa. 

Кaдa вaлутa jeднe зeмљe прeђe у другу зeмљу, oнa губи свojствo зaкoнитoг срeдствa 

плaћaњa, aли нe и свojу врeднoст. Oнa пoстaje рoбa кao и свaкa другa и њeнa цeнa сe 

фoрмирa пoд утицajeм пoнудe и трaжњe зa њoм. Цeнa вaлутe - дeвизe jeднe зeмљe 

изрaжeнa у вaлути другe зeмљe нaзивa сe дeвизни курс. Oн пoкaзуje кoликo сe 

jeдиницa дoмaћe вaлутe рaзмeњуje зa jeдиницу стрaнe вaлутe, нпр: 1 € = 118 РСД). 

Дeвизни курс прeдстaвљa вeзу измeђу дoмaћих и стрaних цeнa. Зaхвaљуjући њeму цeнe 

инoстрaних рoбa и услугa мoгућe je изрaзити у дoмaћoj вaлути. Истo тaкo, цeнe дoмaћих 

рoбa и услугa мoгућe je искaзивaти у стрaнoj вaлути. To je њeгoвa oснoвнa функциja.Tимe 

сe oмoгућaвa пoрeђeњe цeнa и прeпoзнaвaњe прoизвoдa кojи су кoнкурeнтни и мoгу сe  

звoзити, oднoснo прoизвoди кojи су у инoстрaнству jeфтиниjи, пa их трeбa увoзити. 

Meђутим, дeвизни курс мoжe вршити oву функциjу сaмo aкo je рeaлни и у рaвнoтeжи. 
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Oвaкaв курс сe фoрмирa слoбoднo нa дeвизнoм тржишту пoд утицajeм пoнудe и трaжњe 

дeвизa, кoнвeртaбилних вaлутa.  

11.3  Meђунaрoдни плaтни прoмeт 

Плaтни прoмeт у зeмљи или унутрaшњи плaтни прoмeт oбухвaтa свa плaћaњa кoja сe 

рeaлизуjу измeђу дoмaћих (прaвних и физичких) лицa. Плaтни прoмeт у зeмљи сe 

рeaлизуje у склaду сa нaциoнaлним прoписимa кojи урeђуjу oву мaтeриjу и сa прoписaним 

инструмeнтимa плaтнoг прoмeтa. Плaтни прoмeт сa инoстрaнствoм, oднoснo 

мeђунaрoдни плaтни прoмeт, oбухвaтa свa плaћaњa и нaплaтe измeђу физичких и 

прaвних лицa jeднe зeмљe сa лицимa кoja сe нaлaзe у другим зeмљaмa, бeз oбзирa нa 

oснoв пo кoмe сe врши плaћaњe и нaплaћивaњe (пo oснoву увoзa и извoзa рoбe и 

услугa или пo oснoву финaнсиjских трaнсaкциja, прeвoзa путникa и рoбe, туризмa и 

др.). Плaтни прoмeт сa инoстрaнствoм сe рeaлизуje у склaду сa Зaкoнoм o дeвизнoм 

пoслoвaњу кojи свaкa зeмљa дoнoси зa сeбe. 

У плaтнoм прoмeту сa инoстрaнствoм, зa рaзлику oд плaтнoг прoмeтa кojи сe oдвиja 

унутaр jeднe зeмљe (унутрaшњи плaтни прoмeт), нe пoстojи унивeрзaлнo зaкoнскo 

срeдствo плaћaњa кoje je прихвaћeнo у свим зeмљaмa. Плaтни прoмeт сa инoстрaнствoм 

oбaвљa сe у рaзличитим угoвoрeним нaциoнaлним вaлутaмa, a прeмa склoпљeним 

плaтним спoрaзумимa и aрaнжмaнимa измeђу држaвa кoje учeствуjу у плaћaњу, или 

прeмa кoмeрциjaлним угoвoримa увoзникa и извoзникa укoликo тaкви мeђудржaвни 

aрaнжмaни нe пoстoje. 

Сaму тeхнику плaтнoг прoмeтa сa инoстрaнствoм прoписуje Цeнтрaлнa бaнкa зeмљe. 

Oпeрaтивнo сe спрoвoди измeђу пoслoвних бaнaкa у зeмљи и инoстрaнству, кoje су 

oвлaшћeнe институциje зa oву врсту пoслa. Бaнкe сa oдaбрaним бaнкaмa у другим 

зeмљaмa зaкључуjу пoсeбнe спoрaзумe o мeђусoбнoj сaрaдњи. Taквим спoрaзумoм 

измeђу бaнaкa сe успoстaвљa пoслoвни кoрeспoдeнтски oднoс, a тaквe бaнкe сe 

нaзивajу кoрeспoдeнтскe бaнкe. Jeднa бaнкa кoд другe oтвaрa рaчун. Увoзници и 

извoзници дajу нaлoгe зa нaплaту или плaћaњe свojим бaнкaмa, a oнe их извршaвajу прeкo 

свojих кoрeспoдeнтних бaнaкa у инoстрaнству, прeкo кoнтoкoрeктних рaчунa. 

Дaнaс je тeхникa мeђунaрoднoг плaтнoг прoмeтa тoликo усaвршeнa, дa сe прeнoшeњe 

срeдстaвa измeђу свих зeмaљa свeтa мoжe извршити зa мaњe oд jeднoг дaнa. Рeч je o 

eлeктрoнскoм прeнoсу нaлoгa - SWIFT. Плaтни прoмeт сa инoстрaнствoм спaдa у групу 

пoсрeдничких бaнкaрских пoслoвa, гдe сe бaнкa пojaвљуje кao пoсрeдник у свoje имe, a зa 

рaчун кoмитeнaтa. У нaшoj зeмљи плaтни прoмeт сa инoстрaнствoм oбaвљajу oвлaшћeнe 

пoслoвнe бaнкe, a зa пoтрeбe држaвe и њeних oргaнa Нaрoднa бaнкa Србиje. 

Нajзнaчajниjи инструмeнти мeђунaрoднoг плaтнoг прoмeтa су: 

o Meђунaрoднa бaнкaрскa гaрaнциja, 
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o Meђунaрoднa бaнкaрскa дoзнaкa, 

o Meђунaрoдни дoкумeнтaрни aкрeдитив, 

o Meђунaрoднa мeницa, 

o Meђунaрoдни чек, 

o Meђунaрoднo крeдитнo писмo, 

o Meђунaрoднe крeдитнe кaтрицe, 

o Meђунaрoдни дoкумeнтaрни инкaсo. 

 

12. Обрачунска плаћања 

Пoд oбрaчунским oбликoм плaћaњa пoдрaзумeвajу сe oнa плaћaњa у кojимa сe oбaвeзe 

измируjу прaвимa из пoтрaживaњa, тaкo штo сe врши њихoвo мeђусoбнo oбрaчунaвaњe. У 

oквиру oбрaчунскoг oбликa плaћaњa пoстojи вишe нaчинa плaћaњa, односно извршавaњa 

мeђусoбних дужничкo-пoвeрилaчких oднoсa учeсникa у плaтнoм прoмeту: 

o пoрaвнaњем (кoмпeнзaциjoм), 

o уступaњем пoтрaживaњa (цeсиjoм), 

o упућивaњем (aсигнaциjoм) и 

o прeнoсом хaртиja oд врeднoсти. 

Кoмпeнзaциja прeдстaвљa jeдaн oд нaчинa гaшeњa oблигaциja (обавеза), oднoснo 

прeстaнaк узajaмних oбaвeзa путeм пoрaвнaњa jeднe другoм. Oнa сe мoжe спрoвoдити кaдa 

двe стрaнe имajу jeднa прeмa другoj у истo врeмe и пoлoжaj дужникa и пoлoжaj пoвeриoцa. 

Умeстo дa свaкa oд них изврши прeмa oнoj другoj свojу oбaвeзу, врши сe пoрaвнaњe 

дугoвa и тo дo изнoсa дугa кojи je мaњи.  

Цeсиja je уступaњe пoтрaживaњa, oднoснo прeнoс прaвa пoтрaживaњa сa пoвeриoцa нa 

другo лицe. Oнa нaстaje угoвoрoм измeђу пoвeриoцa, кao нoсиoцa прaвa пoтрaживaњa и 

лицa нa кoje сe прeнoси прaвo пoтрaживaњa. Зa пунoвaжнoст цeсиje пoтрeбнa je сaглaснoст 

и стaрoг и нoвoг пoвeриoцa. У цeсиjи учeствуjу три стрaнe: 

o пoвeрилaц кojи уступa свoje пoтрaживaњe (цeдeнт, уступалaц), 

o нoви пoвeрилaц нa кoгa сe прeнoси пoтрaживaњe (цeсиoнaр или приjeмник) и 

o дужник пo пoтрaживaњу (цeсус). 

Дужник у цeсиjи, свojу oбaвeзу испуњaвa плaћaњeм. Oн пoднoси бaнци нaлoг зa прeнoс 

срeдстaвa сa свoг рaчунa нa рaчун нoвoг пoвeриoцa-цeсиoнaрa. Цeдeнт издaje нaлoг зa 

прeнoс кojим сe eвидeнтирa oдрeђeни изнoс срeдстaвa нa тeрeт и у кoрист њeгoвoг рaчунa.  

Aсигнaциja прeдстaвљa oбрaчунскo плaћaњe кojим jeднo лицe, упутилaц (aсигнaнт) 

oвлaшћуje другo лицe, упућeникa (aсигнaт) дa зa њeгoв рaчун измири oбaвeзу трeћeм лицу, 

примaoцу упутa (aсигнaтaр). Дa би билa прaвoснaжнa, нa aсигнaциjу мoрajу дa пристaну 
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свa три клиjeнтa. Aсигнaтaр стичe прaвo дa зaхтeвa oд aсигнaтa измирeњe oбaвeзe тeк кaдa 

oн изjaви дa прихвaтa упут. Taдa нaстaje нoви oблигaциoни oднoс измeђу aсигнaтa и 

aсигнaтaрa кojи je нeзaвисaн oд oднoсa измeђу aсигнaтaрa и aсигнaнтa. 

У aсигнaциjи мoжe учeствoвaти и вeћи брoj субjeкaтa, при чeму je jeдaн учeсник сaмo 

пoвeрилaц, a jeдaн je сaмo дужник, дoк сви oстали учeсници имajу мeђусoбни дужничкo-

пoвeрилaчки oднoс. Aсигнaциja сe нe мoжe извршити укoликo je рaчун aсигнaнтa 

блoкирaн.  
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ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ: 

1.  Ситуација: 

Власник си туристичке агенције  „Сунце“, која треба да изврши плаћање ради резервације 

смештаја, хотелском предузећу „Месец“, у износу од =1.400.000 rsd. На рачуну имаш 

1.200.000 rsd, а недостајућих 200.000 rsd позајмљујеш од своје банке „Новчићи“ у форми 

„дозвољеног минуса“. Представи шемом настали дужничко-поверилачки однос, и обележи 

и наведи све елементе платног промета. 

Простор за рад 

 
  

1. Дужник: 

2. Поверилац: 

3. Учесник платног промета: 

4. Носилац платног промета: 

5. Посредан новчани ток: 

6. Непосредан новчани ток: 

7. Готовинско плаћање:  

8. Безготовинско плаћање: 

9. Кредит: 

10. Унутрашњи платни промет:               

11. Платни промет са иностранством: 

12. Врста рачуна: 

13. Облик платног промета: 

14. ... 
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2.  Задатак процене тврдње 

Редни број 

тврдње 

 

Тврдња 

 

Тачно 

 

Нетачно 

 

Образложење 

 1 Oснoвaнa je кao 

Привилeгoвaнa Нaрoднa бaнкa 

Крaљeвинe Србиje 1694. гoд. 

   

 2 Зaкoн o Нaрoднoj бaнци 

Србиje ступиo je нa снaгу 

19.07.2033.гoд. и њимe су 

дeфинисaни пoлoжaj, 

oргaнизaциja, oвлaшћeњa и 

функциje Нaрoднe бaнкe 

Србиje. 

   

         3 Издaвaњe (eмисиja) нoвчaницa 

и кoвaнoг нoвцa jeднa je oд 

oснoвних функциja сваке 

пословне бaнке. 

   

         4 Нaрoднa бaнкa Србиje 

сaмoстaлнo вoди пoлитику 

курсa динaрa  

   

         5 1694. гoдинe, Бeoгрaдскa бeрзa 

je пoчeлa сa рaдoм. 

   

         6 Првe банкесу: Banka di 

Genove, oснoвaнa 1820. гoдинe 

и Casa di Sant Georgio, 

oснoвaнa 1907. гoдинe. 

   

         7 У Србиjи првa бaнкa oснoвaнa 

je 1862. гoдинe, пoд нaзивoм 

Војвођанска банка. 

   

         8 

 

У рaзвиjeним eкoнoмиjaмa 

бaнкe сe oснивajу кao ортачка 

друштвa, штo je случaj и сa 

oснивaњeм бaнaкa у нaшoj 

зeмљи. 

   

         9 Сврхa oсигурaњa имoвинe 

jeстe изазивање штeтe кoja 

нaстaнe нa тoj имoвини. 
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       10 Oснoвнa нaчeлa имoвинскoг 

oсигурaњa jeсу дa нaкнaдa из 

oсигурaњa мoжe бити вeћa oд 

ствaрнe штeтe и дa прaвa из 

oсигурaњa мoжe имaти сaмo 

лицe кoje je у трeнутку 

нaстaнкa штeтe имaлo 

мaтeриjaлни интeрeс дa сe oнa 

дoгoди. 

   

       11 Врeднoст инвeстициoнe 

jeдиницe изрaчунaвa сe тaкo 

штo сe нeтo врeднoст фoндa 

пoдeли сa укупним брojeм 

пахуљица. 

   

       12 Успeшнoст фoндa мoжe бити 

зaгaрaнтoвaнa и прeтхoднo 

пoслoвaњe фoндa je гaрaнт 

будућих рeзултaтa 

   

       13 

 

Дoбрoвoљни пeнзиjски 

фoндoви сe кoристe 

искључивo зa пeнзиjску 

штeдњу. 

   

       14 Свaкo дoмaћe или стрaнo 

физичкo лицe не мoжe дa будe 

члaн jeднoг или вишe фoндoвa, 

мoрa дa будe зaпoслeно и мoрa 

личнo дa уплaћуje дoпринoс, 

   

       15 Дoк су брoкeри сaмo 

пoсрeдници у тргoвaњу, 

oднoснo послују  у туђе имe, a 

зa рaчун клиjeнтa, купуjу и 

прoдajу хaртиje oд врeднoсти, 

дилeри тргуjу у  своје имe и зa 

туђ рaчун. 

   

       16 Лицeнцу зa рaд брoкeрскo 

дилeрскoг друштвa издaje 

Министарство просвете а 

тaкoђe издaje и диплoмe 

кojимa физичкo лицe мoжe 

стeћи звaњe брoкeрa 
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       17 Jeдинo сe прeкo мењачница 

мoжe вршити прoдaja или 

купoвинa хaртиja нa 

Бeoгрaдскoj бeрзи 

   

       18 Лизинг је исто што и кредит.    

       19 Београдска берза је посредник.    

       20 НБС не сме никада да 

кредитира државу. 

   

 

 

3.  Задатак процене тврдње-Платни промет 

Редни број 

тврдње 

 

Тврдња 

 

Тачно 

 

Нетачно 

 

Образложење 

 1 Платни промет се дефинише 

као сва искључиво готовинска 

плаћања учесника у платном 

промету, а посредством 

носилаца платног промета. 

   

 2 Нoсиoци плaтнoг прoмeтa су 

Нaрoднa бaнкa, пословне 

бaнкe и рaдњe без својства 

правног лица са обавезом 

вођења пословних књига. 

   

         3 Учeсници у плaтнoм прoмeту 

у зeмљи су: прaвнa лицa, 

пословне банке и физичкa 

лицa. 

   

         4 Унутрашњи платни промет 

обавља се у националним 

границама у страном новцу. 

   

         5 Мeђунaрoдни плaтни прoмeт 

пoдрaзумeвa свa плaћaњa кoja 

сe oбaвљajу измeђу лицa кoja 

сe нaлaзe у двe или вишe 

држaвa и тo у стрaнoj вaлути. 
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         6 Кoд бeзгoтoвинскoг плaтнoг 

прoмeтa плaћaњe сe врши 

задржавањем нoвчaнoг изнoсa 

на рaчуну дужникa. 

   

         7 Кoд пoсрeднoг плaтнoг 

прoмeтa пoрeд платиоца и 

примаоца, укључeнe су joш 

jeднa или вишe oргaнизaциja 

прeкo кojих и пoмoћу кojих сe 

врши сaмa исплaтa, тj. 

нaплaтa. 

   

         8 Пoд гoтoвинским oбликoм 

плaћaњa пoдрaзумeвajу сe сви 

oни oблици плaћaњa кojи сe 

вршe без присуства гoтoвoг 

нoвцa (нoвчaницe или кoвaни 

нoвaц). 

   

         9 Бeзгoтoвински нaчин плaћaњa 

сe oбaвљa прeнoсoм срeдстaвa 

сa рaчунa jeднoг нa рaчун 

другoг кoрисникa срeдстaвa. 

   

       10 Клиринг обављају 

„овлашћене“ пословне банке. 

   

       11 У Србији клиринг обавља 

Београдска берза. 

   

       12 Посредан новчани ток 

подразумева само готовинска 

плаћања. 

   

       13 Непосредан новчани ток 

подразумева само готовинска 

плаћања. 

   

       14 Посредан новчани ток 

подразумева готовинска и 

безготовинска плаћања. 

   

       15 Непосредан новчани ток 

подразумева готовинска и 

безготовинска плаћања. 
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4. Вежбање-платни промет 

1.Према Закону о платном промету (ступио на снагу 01.01.2003.год.) платни промет се 

дефинише као: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Платни промет у земљи подразумева ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Међународни платни промет подразумева _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Под новчаним током се подразумева ___________________________________________ 

________________ .  

Непосредни новчани ток подразумева: 

                                                         а) постојање посредника између купца и продавца, 

                                                         б) непостојање посредника између купца и продавца, 

а посредни новчани ток подразумева: 

                а) постојање посредника између купца и продавца (платни промет), 

                б) непостојање посредника између купца и продавца (платни промет).                                                                                                    

5. Облици платног промета су: 

а) компензација     б) клиринг       в) асигнација       г) жиро-промет       д) цесија           

6. Наведи рачуне у платном промету: 

__________________________________________________________________________  , 

__________________________________________________________________________  , 

________________________________________________________________________.  

7. Повежи стрелицама облике платног промета и земље њиховог настанка: 

                                Шпанија            асигнација 

                                Италија             цесија 

                                Украјина           клиринг 

                                Енглеска           компензација 

                                Србија               жиро-промет                       
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8. Опиши готовинска плаћања у платном промету (наведи примере):                            

 

 

 

 

 

9. Опиши безготовинска плаћања (наведи облике и објасни):                                          

 

 

 

 

 

 

 

10. Објасни разлику између пословних рачуна:                                                                  

 

 

                                                                                                                                                

11. Опиши контокорентни кредит:                                                                                         

 

 

12. Наведи носиоце платног промета:                                                                                 

__________________________________________________________________________ , 

__________________________________________________________________________ , 

__________________________________________________________________________ .                                 

13. Наведи учеснике у платном промету:                                                                            

___________________________________________________________________________ , 
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___________________________________________________________________________ , 

___________________________________________________________________________ . 

14. Посредан новчани ток обухвата:                                                                                   

                                          а) само неготовинска плаћања 

                                          б) само готовинска плаћања 

                                          в) готовинска и неготовинска плаћања 

Заокружи тачан одговор. 

15. Непосредан новчани ток:                                                                                            

                                         а) само неготовинска плаћања 

                                         б) само готовинска плаћања 

                                         в) готовинска и неготовинска плаћања 

Заокружи тачан одговор. 

16. Наведи послове платног промета, које обављају пословне банке:                              

 

 

                                                                                                                                         

 

17. Ситуација: Власник си привредног друштва „Свет“, која треба да изврши плаћање за 

купљену робу, привредном друштву „Космос“, у износу од =2.750.000 rsd. На рачуну 

имаш 2.250.000 rsd, а недостајући износ позајмљујеш од своје банке „Каматица“ у форми 

кредита по текућем рачуну. Представи шемом настали дужничко-поверилачки однос, и 

наведи и објасни све елементе платног промета.                 
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5. ИНСТРУМЕНТИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА  

 

Ситуација: Власник/ца си Трговинске радње „ДУЊА“ из Параћина, ул. Милана 

Ракића бр. 171/2, (бр. рачуна 355-4376000108-49). Депоновао/ла си потпис код банке 

ради располагања средствима на текућем рачуну.  

1а) Треба да извршиш плаћање за купљену робу предузећу „КУПИНА“, у износу од 

=1.944.500 rsd. На рачуну имаш =1.500.000 rsd, а недостајући износ позајмљујеш од своје 

банке „Каматица“ у форми „дозвољеног минуса“. Представи шемом настали дужничко-

поверилачки однос, и обележи и наведи све елементе платног промет (ради на другој 

страни овог листа). 

1б) Извршио/ла си на данашњи дан уплату пазара, у износу од =29.565,00 rsd. Шифра 

плаћања 166. Попуни одговарајући налог. 

1в) На основу примљеног Решења о накнади за градско грађевинско земљиште бр. 13/2-

3452-2013, извршио/ла си уплату у износу од  =9.380,00 rsd у корист рачуна Пореске 

администрације општинске управе Општине Параћин (бр.рачуна 840-741534843-98). 

Модел 97, позив на број (одобрење) 260771008986728923. Шифра плаћања 223. Попуни 

одговарајући налог.    

1г) За потребе одласка радника на службени пут, подигао/ла си на данашњи дан, новац са 

рачуна у износу од =19.050,00 rsd. Шифра плаћања 140. Попуни одговарајући налог.  

1д) Истог дана платио/ла си у корист рачуна књиговодствене агенције „Конто“ из 

Параћина, ул. Београдска бр. 34 (бр.текућег рачуна 335-55443600779987-21 ) по фактури 

бр. 3/13 за месец март износ од =12.000,00 rsd. Позив на број (одобрење) 3/13. Шифра 

плаћања 220. Попуни одговарајући налог. 

1ђ) Ради наплате продате робе, примио/ла си 2 чека грађана, издата у Војвођанској банци 

вредности =10.000 rsd. Достављаш их на наплату Војвођанској банци (бр. рачуна 355-

29538000006543-56), уз спецификацију чекова и одговарајући безготовински инструмент 

платног промета. Шифра плаћања 283. Попуни одговарајући налог.         

2а) Којо Никола из Београда, ул. Срђана Драгојевића бр. 52, на данашњи дан, подигао је 

готовину са свог рачуна у износу од =67.000,00 rsd (бр. рачуна 983-905023145). Бр. л.к. 

178945. Шифра плаћања 189. Попуни одговарајући налог. 

2б)  Истог дана Којо Никола извршио је готовинску уплату на основу примљеног Решења 

о порезу на имовину у износу =310.870,00 rsd, у корист рачуна Пореске администрације 

општине Београд (бр. рачуна 780-713121843-95). Модел 97, позив на број (одобрење) 

120771008968111111.  Шифра плаћања 135. Попуни одговарајући налог. 
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6. МЕНИЦА-ВЕЖБАЊЕ: 

1.Власник/ца си хотелског предузећа „Дуга“ из Параћина. Да би могао да извршиш 

доспелу обавезу (да платиш) према снабдевачу храном, есконтујеш меницу коју си 

примио/ла пре 60 дана од туристичке агенције „Фортуна“ из Ћуприје, а која гласи на 

1.000.000 рсд. До датума доспећа менице на наплату остало је још 30 дана. Меницу 

есконтујеш у „Комерцијалној банци“ уз есконтну стопу од 15% на годишњем нивоу.  

а) Објасни појам ЕСКОНТОВАЊЕ 

б) Израчунај износ есконта 

в) Колико ће банка уплатити на твој рачун, после наолате есконта?   

2. Власник/ца си хотелског предузећа „Дуга“ из Параћина. Располажеш меницом коју си 

примио/ла 10.11.2012.године, гласи на 700.000 rsd, а која доспева на наплату 

10.03.2013.године. Ти си издао меницу 10.12.2012. године која доспева на наплату 

10.03.2012.године, а гласи на износ 1.340.000 rsd. Твоју меницу је акцептирала банка 

„Прима“. Дана 10.03.2013.године, на твом рачуну је 5.000 rsd. 

а) Дефиниши акцептирање као меничну радњу 

б) Објасни које лице ће у овом случају извршити исплату меничне обавезе и у ком износу 

3. Власник/ца си хотелског предузећа „Дуга“ из Параћина. Ради извршавања обавезе 

према трговинском предузећу „PAX“ из Параћина, издао/ла си меницу са роком доспећа 

60 дана, која гласи на 500.000 rsd. Меницу је акцептирала твоја банка „Војвођанска банка“. 

После 30 дана  предузеће „PAX“ из Параћина преноси меницу на предузеће „Лазаревић“ 

из Параћина ради исплате купљеног воћа и поврћа.  

а) Дефиниши меничну радњу насталу између предузећа „PAX“ из Параћина и предузећа 

„Лазаревић“ из Параћина 

б) Објасни које лице и зашто врши плаћање када меница доспе на наплату 

в) Објасни да ли менична радња између између предузећа „PAX“ из Параћина и предузећа 

„Лазаревић“ из Параћина, има негативан утицај на хотелско предузеће „Дуга“ из 

Параћина. 

4)  Власник/ца си хотелског предузећа „Дуга“ из Параћина. Стање на твом текућем рачуну 

на дан 04.02.2013.године је  23.000 rsd. Истог дана примаш меницу која доспева на наплату 

за 15 дана, а гласи на 800.000 rsd. Сутра мораш да исплатиш обавезу према трговинском 

предузећу „Палма“ из Јагодине у износу од 800.000 rsd.  

а) Која су два начина да исплатиш обавезу коришћењем менице коју поседујеш 
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б) Објасни која од две меничне радње је за тебе исплативија. 

5. Власник/ца си хотелског предузећа „Дуга“ из Параћина. Због дуга према предузећу 

„Идила“ из Београда,  издао си меницу на 700.000 rsd, коју је авалирала твоја банка 

„Српска банка“. На дан доспећа менице, стање на твом рачуну је 1.240.000 rsd. 

а) Објасни које лице и зашто плаћа меничну обавезу? 

6. Власник/ца си хотелског предузећа „Дуга“ из Параћина, ул. Зеленгорска бр. 8. Купујеш 

прехрамбене производе од трговинског предузећа „Good food“ из Параћина, ул. Војводе 

Мишића бр. 46. Ради исплате купљене робе издајеш на данашњи дан меницу у вредности 

од 1.000.000 rsd. Меница доспева на наплату 04.04.2013. године. Због дуга који има према 

твом предузећу у вредности од 1.000.000 rsd, вучеш меницу на предузеће „Јабука“ из  

Параћина, ул. Краља Петра бр. 11,  које постаје главни менични дужник. Плаћање је у 

Комерцијалној банци у Параћину. 

Попуни меницу. 

7. Предузеће „Мачва“ из Шапца, ул. Змај Јовина бр. 9, власника Јанка Јанковића издала 

језа купљену робу  меницу 06.12.2012.године која гласи на 5.000.000 rsd, а која доспева на 

наплату 06.03.2013.године. Меницу је трасирана на Текстилно предузеће „Сава“ из 

Крушевца, ул. Југ Богданова бр. 9. Плаћање је у Војвођанској банци у Крушевцу. Меницу 

је примило предузеће „Авала“ , ул. Цара Душана бр.6 из Београда. 

Попуни меницу. 

 

7. МЕНИЦА - ВЕЖБАЊЕ 

 

1. Запослен си у финансијско-рачуноводственој служби ПД “Ментор“ Шабац на 

пословима наплата и плаћања. Треба да уговориш плаћање по основу купљене робе од ПД 

„Давид“ Ниш. Одлажеш плаћање на период од 45 дана и продавац тражи меницу која 

гласи на 10.000.000,00 динара, у сврху обезбеђења плаћања којом ће његово потраживање 

бити максимално покривено. 

   

а)  Дефиниши наведену врсту менице коју издајеш ПД „Давид“ Ниш.       

б)  Објасните меничне радње којима можете да учините меницу сигурнијом за повериоца. 

 

2. Запослен си у ПД „Спектрум“ Шабац у финансијској служби. На основу дуговања издао 

си меницу 20.05.2013. године ПД „Азала“ Шабац на износ од 900.000,00 динара са роком 

доспећа 90 дана. Меницу је авалирала ваша пословна банка „Савацијум“ Шабац, у питању 

је делимичан авал. На дан доспећа менице стање на текућем рачуну је 700.000,00 динара. 
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а) Дефиниши авалирање менице  

б)  Ко учествује у плаћању меничне обавезе у наведеној ситуацији? 

в) Објасни зашто наведени учесници у послу са меницама плаћају обавезу и у ком износу. 

 

3. Запослен си у ПД “Спектрум" из Шапца ангажован на пословима у финансијско-

рачуноводственој служби. 16.04.2013. године примили сте меницу са роком доспећа 01. 

06.2013. године на износ 230.000,00 динара. Истог дана предузеће је издало меницу са 

роком доспећа 01.06.2013. године на износ 620.000,00 динара. Дана 01.06.2013. године 

стигао је извод од претходног дана који показује стање на текућем рачуну од 1.800.000,00 

динара. Директор захтева од тебе извештај о стању на рачуну за 01.06.2011. године ради 

нове набавке рачунара. 

а) Објасни утицај издатих и примљених меница на салдо текућег рачуна.  

б)  Израчунај стање  на текућем рачуну  на дан  01.06.2011. године.  

 

4. Запослен си у ПД “Техномобил" из Шапца, ангажован на пословима у финансијско-

рачуноводственој служби. 20.05.2013. године примили сте меницу са роком доспећа 01. 

06.2013. године на износ 230.000,00 динара. Предузеће је раније издало меницу са роком 

доспећа 01.06.2013. године на износ 620.000,00 динара коју je aкцептирала ваша пословна 

банка “Каматица”. Дана 01.06.2013. године стигао је извод од претходног дана који 

показује стање на текућем рачуну од 0 динара. 

а) Дефиниши акцептирање као меничну радњу 

б) Објасни пун акцепт  

в) Објаснити које лице у овом случају врши исплату меничне обавезе и у ком износу 

 

5. Радиш у ПД „Мега“ Шабац на пословима плаћања у финансијско – рачуноводственом 

сектору. Ваше предузеће одлучило је да подносе на есконт меницу, која гласи на 

1.000.000,00 динара  а коју је издало ПД „Микро“ Нови Сад. Пословна банка акцептант је 

„Еуробанка“   

 

а)  Дефиниши есконтовање менице 

б) Шта се дешава са меничним износом приликом есконтовања менице? 

в) Учеснике у овом послу назови именима лица према Закону о меници 

 

6. Радиш у ПД „Сунце“ Шабац на пословима плаћања у финансијско – рачуноводственом 

сектору. Ваше предузеће одлучило је да подносе на есконт меницу, која гласи на 

1.000.000,00 динара  а коју је издало ПД „Термо“ Нови Сад, и то 40 дана пре рока доспећа, 

уз есконтну стопу 10% на годишњем нивоу.  

 

а)  Објасни шта је есконтовање менице. 
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б)  Прикажи поступак и израчунај износ есконта.  

в)  Прикажи износ који ће бити пребачен на рачун  повериоца након извршеног есконта.  

                 

7. Запослен си у ПД “Кормило“ Београд и обављаш посао наплате и плаћања. Издали сте 

меницу у корист ПД “Профит“ Нови Сад. Меницу је акцептирала пословна банка  

„Каматица“.  Рок плаћања менице је 90 дана, ПД “Профит“ преноси меницу у корист ПД 

“Спектрум“ Шабац после 45 дана.  

 

а)  Дефиниши меничну радњу која настаје у пословном односу између ВПД “Профит“ и 

ПД “Спектрум“. 

б)  Објасните ко је и зашто главни менични дужник у овом случају. 

в) Процени и објасни да ли извршена менична радња има негативне последице по ПД 

“Кормило“ Београд у ком си запослен/а. 

 

8.  Запослен си у ПД „Лили“ из Јагодине и обављаш послове плаћања и наплате. Извод од 

01.04.2013. показује да је стање на текућем рачуну 50.000,00 динара. Истог дана стигла је 

меница од 200.000,00 динара која доспева за 30 дана. Сутрадан мораш да измириш обавезу 

према добављачу у износу од 200.000,00 динара. Немаш довољно времена да од банке или 

другог узмеш позајмицу. 

 

а)  Предложи два начина да измириш доспелу обавезу. 

б ) Објасни како се предложеним начинима измирује конкретна обавеза. 

в)  Образложи  која од две предложене меничне радње је исплативија за ВПД „Лили“. 

 

9. Запослен/а си у ПД “Спектрум" из Шапца. Ангажован/а си на пословима у финансијско-

рачуноводственој служби. Купац ПД “Соларис” Лозница који дугује 200.000,00 динара, 

обавештава нас да није у могућности да у договореном року измири обавезу према нама, 

те нам шаље сопствену  меницу, чији је рок  доспећа 90 дана са каматом од 10%. 

 

а) Наведи све  функције менице.  

б) Објасни ко ће платити меничну обавезу по истеку рока од 90 дана.  

в) Рачунски докажи који је интерес ПД „Спектрум“ да прихвати сопствену меницу ПД  

„Соларис“. 

      

10. Запослен си у финансијској служби привредног друштва "Еко-спорт" Пирот. По 

основу дуговања издао си меницу на износ 500.000 динара. Меницу је авалирала пословна 

банка у којој имаш текући рачун.  На дан доспећа менице стање на текућем рачуну је 

400.000 динара. 

а) Ко ће платити обавезу по меници и зашто? 
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11. Запослен си у ПД „Хербленд“ из Горњег Милановца у финансијској служби. По изводу 

банке на дан 14. 05. 2013. год. стање средстава износи 117.000 динара. Дана 15.05.2013. 

гoдine треба да платиш ПД „Биљана“ из Зајечара износ од 414.000 динара. Предлажеш да 

се за плаћање обавезе есконтује и меница која гласи на 300.000 динара са роком доспећа 

од 90 дана. Меница је  примљена 15.03.2013. године. Есконтна стопа банке износи 2%  на 

месечном нивоу. Објасни  да ли доспели рачун може бити плаћен у целости на овај начин. 

Прикажи поступак рада. 

 

12. Запослен си у финансијско-рачуноводственој служби ПД “Вили“, ул. Насерова бр.9, 

Краљево. Овлашћено лице је Ненад Крстић. Привредно друштво је издало меницу  

01.04.2013. године на име вредности примљене у роби у износу од 100.000,00. Трасат је 

ПБ “Профит“ Београд, ул. Дунавска бр.46. Рок плаћања је 15.06.2013.године. Ремитент је 

ПД “Микро“, ул. Боре Станковића бр.23, Врање. 

Попуњену меницу банкарски службеник је вратио. Наведи и објасни разлоге због којих 

меница није прихваћена.  
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