
 

 На основу члана 59. став 2. Закона о Народној банци Србије 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 
44/2010 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 ‒ одлука УС и 44/2018), а 
ради спровођења Правила рада RTGS платног система Народне банке 
Србије (Г. бр. 7200 од 22. августа 2018. године), Правила рада Клиринг 
платног система Народне банке Србије (Г. бр. 7201 од 22. августа 2018. 
године), Правила рада међубанкарског клиринг система у девизама (Г. 
бр. 4773 од 3. јула 2015. године) и Правила рада IPS платног система 
Народне банке Србије (Г. бр. 7202 од 22. августа 2018. године), гувернер 
Народне банке Србије доноси  
 
 

У П У Т С Т В О  
О ИЗДАВАЊУ, РАЗМЕНИ И ЗАШТИТИ ПОРУКА У ЕЛЕКТРОНСКОМ 

ОБЛИКУ У ПЛАТНИМ СИСТЕМИМА 
 НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ 

 
 

 1. У платним системима чији је оператор Народна банка Србије –
поруке у електронском облику (у даљем тексту: електронске поруке) 
размењују се кроз мрежу Народне банке Србије, односно кроз SWIFT 
мрежу, при чему Народна банка Србије обезбеђује размену и заштиту 
оних порука које се размењују кроз њену мрежу. 
 
  Народна банка Србије услуге електронског преноса новчаних 
средстава на основу електронских порука извршава преко своје 
информатичке инфраструктуре. 
 
 2. Народна банка Србије учесницима у платним системима чији је 
оператор (у даљем тексту: учесници) дистрибуира софтвер који 
обезбеђује аутентификацију учесника и повезивање на информатичку 
инфраструктуру Народне банке Србије, пријем и слање електронских 
порука кроз мрежу Народне банке Србије, аутентификацију њихових 
подносилаца, као и проверу тачности и комплетности података из тих 
порука.  
 
 3. За проверу аутентичности подносиоца електронских порука и 
тачности и комплетности података из тих порука кроз мрежу Народне 
банке Србије, користи се инфраструктура јавних кључева (Public Key 
Infrastructure – PKI).  
 
  Народна банка Србије, у оквиру инфраструктуре јавних кључева, 
генерише дигиталне сертификате који се користе у извршавању 
електронских платних трансакција, сертификује јавне кључеве и 
организује дистрибуцију тих сертификата. 
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 4. Народна банка Србије обезбеђује криптовањем заштиту 
поверљивости садржаја електронских порука које се преносе кроз мрежу 
Народне банке Србије. 
 
 5. SWIFT обезбеђује проверу аутентичности и исправности преноса 
електронских порука које се размењују кроз SWIFT мрежу, као и проверу 
аутентичности подносилаца тих порука.  
 
      6. Даном ступања на снагу овог упутства престаје да важи Упутство о 
издавању, размени и заштити налога за пренос у електронском облику у 
платним системима Народне банке Србије (Г.бр. 4777 од 3. јула 2015. 
године). 
 
 7. Ово упутство објављује се на интернет презентацији Народне 
банке Србије и ступа на снагу 22. октобра 2018. године.  
 
 

Г. бр. 7203  Г у в е р н е р 

22. августa 2018. године Народне банке Србије 

Б е о г р а д  

  др Јоргованка Табаковић, с.р. 

 


