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ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО 

 

Услуга електронског банкарства путем Интернета намењена је свим клијентима Српске банке а.д. Београд који 

имају отворен текући рачун.  

 

Услуга електронског банкарства Српске банке а.д. Вам омогућава следеће:  

 

1. Приказ свих Ваших рачуна код Банке и то:  

- динарски рачуни  

- девизни рачуни  

- рачун кредитне картице  

- рачун дебитних картица  

- податке о износу дозвољеног прекорачења и датуму важења  

- податке о нереализованим чековима  

- курсеви валута;  

 

2. Услуге плаћања и то:  

- плаћање путем предефинисаних налога (шаблона)  

- слободно плаћање  

- измиривање обавеза по кредитима  

- измиривање обавеза по кредитним картицама;  

 

3. Купопродају страних средстава плаћања (мењачницу), уз могућност преноса средстава са девизног на 

динарски рачун и обрнуто.  

 

За обављање плаћања преко Интернета потребно је испуњење претходних услова:  

 

 отворен текући рачун физичких лица  

 попуњен Захтев за коришћење услуга електронског банкарства физичких лица, у коме сте навели личне 

податке, износ месечног лимита за плаћање, корисничко име, е-маил адресу и број мобилног телефона.  

 

Посетите web страницу http://www.srpskabanka.rs. У горњем менију бирате опцију Е-банкарство, а затим опције 

Физичка лица - Е-Banking за физичка лица.  

 

За приступ WEB стању Српска банка а.д. Београд оnline користите Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari или 

Google Chrome.  

 

Будући да сте испунили претходно наведене услове и да сте регистровани за коришћење услуге електронског 

плаћања, изаберите опцију Пријава на систем (Корисничко име-Лозинка-ЛИБ) у којој морате попунити следећа 

поља:  

 

mailto:ebankfl@srpskabanka.rs
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 Корисничко име је име које сте добили од Банке путем СМС-а одмах након пријаве на услугу  е-банкинга  

 Лозинка је шестоцифрени број који додељује информациони систем Банке, а коју сте добили путем СМС-

а одмах након пријаве на услугу е-банкинга. Након што унесете ту лозинку добићете поруку да је 

потребно да је промените. Лозинку коју Вам је систем доделио уносите као стару, а нову сами креирате. 

Трајање лозинке је ограничено на 90 дана и по истеку тог периода систем ће тражити да креирате нову 

лозинку. 

 ЛИБ је Ваш лични идентификациони петоцифрени број који сте у затвореној коверти добили одмах након 

отварања текућег рачуна у Српској банци а.д.  

 

Кликом на дугме Пријава пријављујете се на апликацију електронског банкарства, која садржи следеће меније:  

1. РАЧУНИ  

2. КАРТИЦЕ  

3. ПЛАЋАЊА  

4. КРЕДИТИ  

5. МЕЊАЧНИЦА  

6. КУРСНА ЛИСТА  

7. ПОМОЋ  

8. КОНТАКТ  
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1. РАЧУНИ  

 

У овом менију имате преглед свих Ваших девизних и динарских текућих рачуна у Банци (у последњој колони је 

наведена врста рачуна).  
 

 
 

Кликом на дугме „Детаљније“ на Девизни рачун можете добити Промет у периоду.  
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Кликом на дугме „Детаљније“ на Текући рачун, поред промета у периоду можете добити и преглед 

нереализованих чекова (серијски бројеви и укупан број нереализованих чекова) и податке о дозвољеном минусу 

(период важења и износ дозвољеног минуса).  
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2. КАРТИЦЕ  

 

У овом менију имате преглед свих Ваших картица по:  

 типу картице (Дина и Visa). Основна картица је Ваша картица, а додатна картица се односи на лица која 

сте Ви овластили по текућем рачуну  

 статусу картице (активна или неактивна).  

 

 
 

Колона „ПАН“ приказује број Ваше картице, при чему су звездице недостајући бројеви картице који се не 

приказују из безбедносних разлога.  

 

Кликом на дугме „Детаљније“ на сваку од приказаних картица добијате податке о расположивом стању на 

картици и прегледу потрошње по картици.  
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Са десне стране екрана у горњем делу стоји „Преглед неактивних картица“, кликом на дугме у квадратићу 

испред добијате комплетан преглед свих Ваших неактивних картица у Банци са бројем, типом (Дина, Visa) и 

статусом картице. И овде кликом на дугме „Детаљније“ можете добити Преглед потрошње по свакој од 

наведених неактивних картица.  
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3. ПЛАЋАЊА  

 

Мени „Плаћања“ у горњем десном углу садржи следеће податке:  
 

 Износ месечног лимита који сте навели у Захтеву за услугу електронског банкарства. Сва плаћања која 

извршите било у току једног дана или током целог месеца морају се у укупном износу уклопити у месечни 

лимит који Вам је додељен. Уколико желите да вршите плаћања која по износу једнократно прелазе Ваш 

лимит, или се конкретно плаћање уклапа по износу у лимит али сте Ви лимит делом већ искористили, 

систем неће дозволити такво плаћање. Плаћање ће Вам такође бити онемогућено и уколико нема довољно 

расположивих средстава на текућем рачуну са и/или без чекова;  

 Износ искоришћеног лимита за плаћање, од укупног додељеног месечног лимита;  

 Број рачуна са кога можете извршити плаћање, као и расположиво стање за плаћање исказано у динарима; 

 Обавештења везано за плаћања, у коме се обавештавате да је за извршење плаћања неопходно добијање 

сигурносног кода СМС-ом од Банке (више о томе у делу 3.3. Сигурносни код).  
 

Мени „Плаћања“ састоји се од два подменија: „Преглед налога“ и „Ново плаћање“.  

 

3.1. Преглед налога 

Подмени „Преглед налога“ даје преглед свих Ваших иницираних налога за плаћање по статусу (реализовани, 

одбијени, у поступку реализације), преглед реализованих налога у одређеном временском периоду и преглед 

налога по кориснику (по тачно одређеном кориснику и/или свим корисницима).  

 

 

mailto:ebankfl@srpskabanka.rs


 
_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Е-маил: ebankfl@srpskabanka.rs , Телефон 011/3607-304; 011/3607-329; 011/3607-307; 
 

10 

3.2. Ново плаћање 

Подмени „Ново плаћање“ омогућава приказ шаблона плаћања са опцијом „Припреми за плаћање“ и даје 

могућност да извршите ново плаћање општом уплатницом, да измирите обавезе по кредитној картици и да 

измирите обавезе по кредиту.  

 

У овом подменију имате могућност да свој налог сачувате (снимите) као шаблон плаћања уколико се плаћање 

истом примаоцу периодично понавља. То ћете учинити опцијом „Сними као шаблон плаћања“. Тако ће узорак 

(шаблон) са свим битним елементима у налогу бити сачуван до следећег плаћања и тиме ћете себи олакшати 

поступак поновног уношења битних елемената у налог. Следећи пут приликом плаћања истом примаоцу појавиће 

се раније попуњени налог (шаблон), који ћете уз мање модификације и уношење новог сигурносног кода брзо 

активирати.  

 

 

3.2.1. „Ново плаћање“ (Општа уплатница) 
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 Код поља Рачун уплатиоца у падајућем менију можете да изаберете са ког рачуна желите да извршите плаћање. 

 

Саставни делови налога: 
  
Платилац – ово поље је аутоматски попуњено подацима о кориснику који је власник текућег рачуна  
 

Шифра плаћања –шифра из прописаног шифарника који служи за праћење новчаних токова. Приликом избора 

шифре плаћања аутоматски се попуњава поље „Сврха плаћања“ одговарајућим текстом. Сходно изабраној шифри 

плаћања тај текст можете изменити. Препоручујемо да приликом попуњавања налога прво изаберете шифру 

плаћања, како би се избегло брисање текста које сте претходно ручно унели у поље „Сврха плаћања“. Напомена: 

од троцифрених бројева шифара плаћања, број 2 је први у низу од три броја јер се ради о безготовинском преносу 

(пример: на Вашем рачуну за Инфостан унета је шифра плаћања 122 коју Ви замењујете са 222). 
 

Сврха плаћања – основ и намена испостављања рачуна У случају плаћања рачуна у име и за рачун чланова свог 

породичног домаћинства, а које је у складу са Законом о платним услугама, у назначеном пољу „Сврха плаћања“ 

можете да наведете да се ради о плаћању за друго лице (у ово поље уписујете име и презиме особе за коју вршите 

плаћање), уз истовремено уписивање позива на број који је одредио прималац плаћања и који недвосмислено 

повезује конкретно плаћање са лицем за чији рачун се врши плаћање. 
  
Прималац – подаци о примаоцу уплате. Назив и место примаоца уплате су поља која се обавезно попуњавају.  
 

Модел – контролни број који се односи на поље „Позив на број“. Дозвољене вредности су 97 и 11 (само за рачун 

Инфостана).  
 

Позив на број -  садржи податак који ближе одређује плаћање. Ако се у поље “Модел“ упише вредност 97, у 

поље „Позив на број“ уписујемо две цифре-три цифре-остале цифре са рачуна налогодавца. Уколико је поље 

“Модел“ празно, у поље „Позив на број“ можемо уписати и словне ознаке, поред нумеричких, а у складу са 

захтевом институције којој се плаћа. 
 

Рачун примаоца – број рачуна правног или физичког лица коме се плаћа 
 

Износ – износ плаћања..Напомена: У пољу Износ, децимални износ се уноси у посебно поље. 

 
 

Инстант плаћање (избор опције ХИТНО) – Уколико Клијент чекира поље “хитно” налог за плаћање, са износом 

до 300.000,00 динара, ће се извршити путем инстант плаћања. Инстант плаћање омогућава да од тренутка 

иницирања трансакције, у року од пар секунди средства буду на рачуну примаоца плаћања, уз потврду примаоца 

да је трансакција извршена. Иницирање трансакције доступно је у режиму 24/7/365, тј. у било које доба дана 

током сваког дана у години. 
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Даље (унос сигурносног кода) – пре клика на ово поље поново проверите да ли сте сва поља исправно попунили 

(назив и место примаоца, шифру плаћања, износ и рачун примаоца). Кликом на ово дугме отвара се поље у које 

ћете унети сигурносни код чиме се врши ауторизација плаћања.  

 
 

Напомена: Обавезно попуните сва жуто обојена поља!  

 

3.2.1.1 Повлачење налога 

Након што пошаљете налог и добијете информацију да је прихваћен од стране банке, налог се налази у фази 

реализације. 

Налози у корист рачуна корисника који су отворени у Српској банци (интерни налози), као и налози код којих је 

чекирано поље Инстант плаћање (избор опције ХИТНО), биће тренутно извршени, и такви налози имају статус 

реализован. 

Сви други налози захтевају извесно време обраде и до тренутка извршења налога имају статус у поступку. Такав 

налог можете повући, уколико се налази у статусу када је таква могућност дозвољена.   

Повлачење налога можете обавити уколико на жељеном налогу на путањи /Плаћање/ /Преглед налога/ имате 

опцију /Повлачење налога/ као што је приказано на екрану. 

 

Уколико приликом прегледа налога не постоји опција “Повлачење налога„ значи да се налог налази у 

статусу када таква могућност није дозвољена. 
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3.2.2. Измирење обавеза по кредитној картици (Припреми плаћање). Потребно је да у сиво обојеном делу 

унесете број кредитне картице за коју желите да измирите обавезе.. Отвара се налог где је већ попуњен назив 

примаоца, шифра плаћања, рачун уплатиоца и рачун примаоца са позивом на број, довољно је да попуните износ 

и место примаоца, након чега следи поступак добијања сигурносног кода и уношења истог по примљеној СМС 

поруци на мобилном телефону врши се активирање налога односно трансакција плаћања.  

 

3.2.3. Измирење обавеза по кредиту (Преглед обавеза по кредитима). Путем овога можете уплатити рату кредита 

који користите код Банке. Кликом на дугме Детаљније добијате опције Припреми плаћање рате кредита и 

Припреми плаћање дуговања по кредиту.  

 

Уколико користите кредит у Банци, кликом на дугме „Припреми плаћање рате кредита“ или на дугме 

„Припреми плаћање дуговања по кредиту“ отвара се налог у коме су већ попуњена сва поља (назив и место 

примаоца, шифра плаћања, износ, рачун уплатиоца и рачун примаоца са позивом на број), након чега следи 

поступак добијања сигурносног кода и уношења истог по примљеној СМС поруци на мобилном телефону врши 

се активирање налога односно трансакција плаћања.  
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Уплата на рачун кредитне картице или кредита у Банци се реализује одмах (интерни платни промет) док се 

налози у корист рачуна примаоца код друге банке реализују у прописаним временским терминима НБС - 

клириншким циклусима (екстерни платни промет) који се радним данима одвијају по следећој динамици:  

 Клиринг (први циклус) у 10,30 часова  

 Клиринг (други циклус) у 12,30 часова  

 Клиринг (трећи циклус) у 14,30 часова  
 

Уколико налог за плаћање унесете на почетку трећег клиринга (непосредно или после 14,30 часова), налог ће 

бити реализован у првом циклусу али наредног радног дана.  
 

Уколико Клијент чекира поље “хитно” налог за плаћање, са износом до 300.000,00 динара, ће се извршити путем 

инстант плаћања, и то у пар секунди.  
 

Поруку о извршењу Ваших налога по успешном извршењу трансакције добићете путем СМС поруке на број 

мобилног телефона који сте Банци пријавили у Захтеву за услугу е-банкинга.  
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3.3. Сигурносни код  

Поље „Даље (Захтев за сигурносни код)“ је неопходан да би извршили електронско плаћање. Овај код добијате 

путем СМС поруке, који уносите у за то предвиђено поље. Сигурносни код Вам је на располагању 5 (пет) минута 

од тренутка када сте га примили СМС поруком. Са добијеним кодом можете да активирате један налог за 

плаћање. За свако плаћање потребно је да тражите нови сигурносни код. Максималан број покушаја за добијање 

сигурносног кода је 20 (двадесет) пута у току једног дана. 

 

 

У случају да приликом уноса сигурносног кода три пута заредом погрешите, систем ће по аутоматизму и из 

сигурносних разлога блокирати могућност даљег плаћања. Тиме ће Вам до даљњег бити онемогућено плаћање, па 

је потребно да се јавите Банци како би попунили Захтев за деблокаду плаћања путем е-банкинга и након тога 

поново могли да вршите плаћања електронским путем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ebankfl@srpskabanka.rs


 
_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Е-маил: ebankfl@srpskabanka.rs , Телефон 011/3607-304; 011/3607-329; 011/3607-307; 
 

16 

4. КРЕДИТИ  

 

Овај мени даје преглед свих Ваших активних кредита које користите код Банке, са детаљним подацима о врсти, 

износу и валути кредита, датуму узимања, периоду отплате, остатку дуга и износу ануитета.  

Кликом на дугме „Детаљније“ можете добити податке о Ануитетном плану, Доспећу рате кредита и Прегледу 

уплата рата. 

 

Ануитетни план садржи податке о датуму доспећа рате, износу кредита, износу ануитета, износу рате кредита и 

стању кредитне партије.  
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Доспеће рате кредита садржи податке о датуму доспећа, износу рате, валути и напомену да ли је рата кредита 

плаћена или не.  

 

Преглед уплата рата садржи податке о досадашњим датумима уплате, валути и уплаћеним износима. 
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5. МЕЊАЧНИЦА  

 

Овај мени у горњем десном углу садржи следеће податке:  

 

 Стање ваших рачуна - број рачуна, шифра валуте и расположиво стање,  

 Званичну курсну листу Српске банке за ефективу, и  

 Званичну курсну листу Српске банке за кориснике електронског банкарства.  

 

Овај мени нуди могућност куповине и продаје страних средстава плаћања и преглед свих обављених мењачких 

послова. За обављање мењачких послова можете користити сигурности код који сте добили приликом иницирања 

плаћања а да није истекао период од 15 минута.  

 

Кликом на дугме „Куповина“ можете са Вашег текућег динарског рачуна извршити куповину страних средстава 

плаћања, а након тога наведена средства пребацити на Ваш девизни рачун у Банци. Дозвољене валуте за 

куповину су EUR, USD и CHF. 
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Након што унесете жељени износ за куповину и валуту, кликом на „Даље (преглед понуде)“ добијате преглед 

елемената трансакције, затим следи поступак добијања сигурносног кода и уношења истог по примљеној СМС 

поруци на мобилном телефону кликом на дугме „Изврши куповину“ врши се активирање налога.  

 

Кликом на дугме „Продаја“ можете са Вашег девизног рачуна извршити продају страних средстава плаћања, а 

након тога наведена средства пребацити на Ваш текући динарски рачун који имате у Банци. Дозвољене валуте за 

продају су EUR, USD и CHF.  

 

Након што унесете жељени износ за продају и валуту, кликом на „Даље (преглед понуде)“ добијате преглед 

елемената трансакције, затим следи поступак добијања сигурносног кода и уношења истог по примљеној СМС 

поруци на мобилном телефону кликом на дугме „Изврши продају“ врши се активирање налога.  
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Кликом на дугме „Преглед“ добијате преглед обављених мењачких послова, било куповину или продају страних 

средстава плаћања, у одређеном временском периоду.  
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6. КУРСНА ЛИСТА  

 

Овај мени даје званичну курсну листу Банке за ефективу и за валуте EUR, USD и CHF и то преглед куповног, 

средњег и продајног курса.  
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7. ПОМОЋ  

 

Овај мени нуди „Упутство за коришћење система“ које овде можете преузети, преглед свих функционалности 

система електронског банкарства Српске банке а.д. као и објашњење појединих појмова који се користе код 

електронског плаћања.  
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8. КОНТАКТ  

 

Сва питања и/или примедбе везано за функционисање електронског банкарства можете упутити слањем мејла на 

ebankfl@srpskabanka.rs, након чега ће Вам у најкраћем року од стране запослених у Банци бити прослеђен 

одговор.  
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Информације од значаја за Клијента  

 

Уколико желите промену постојеће лозинке, у горњем десном углу екрана кликом на дугме „Подешавање“ нуди 

Вам се могућност да промените лозинку на начин што унесете стару лозинку, нову лозинку, поново нову лозинку 

и ЛИБ. Кликом на дугме „Потврда“ успешно ћете променити своју лозинку. У случају да код неког од наредних 

улазака у апликацију заборавите измењену лозинку, морате се обратити Банци да би попунили Захтев за доделу 

нове лозинке, након чега ће Вам Банка доделити нову лозинку и о томе Вас обавестити СМС поруком.  

 

Уколико желите промену месечног лимита плаћања, потребно је се обратите Банци и поднесете Захтев за 

промену лимита за плаћање. 

Уколико због губитка мобилног телефона, дужег одсуства и сличних разлога желите да привремено блокирате 

коришћење услуге плаћања електронским путем, можете то учинити подношењем Захтева за блокаду 

електронског плаћања.  

 

Уколико током коришћења система или добијања извода рачуна констатујете нелогичност у вези извршених 

плаћања, можете се обратити Банци и поднети рекламацију коју ће Банка настојати да реши у најкраћем могућем 

року.  

 

Уколико не желите више да користите услугу електронског банкарства, потребно је да се обратите Банци и 

попуните Захтев за одјаву коришћења електронског плаћања, након чега ћете бити одјављени са наведене услуге.  

 

 

 

СРПСКА БАНКА а.д. 
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