
Саветовање БанкИнфо 2020

Централни регистар е-меница

10. децембар 2020. године



Теме презентације

Основе рада Централног регистра е-меница (Регистар)

Корисници Регистра и приступ Регистру

Креирање и регистрација е-менице

Пренос е-менице повериоцу и могућности повериоца

Наплата е-меница



Концепт Централног регистра е-меница  

Регистар:
 је под контролом НБС;
 у њему се воде е-менице као електронски записи (скуп 

података у електронском облику);
 у њему се врши креирање е-меница и путем њега се е-

менице региструју, издају, преносе и наплаћују;
 у њему се бележе и чувају подаци о коришћењу е-меница;
 представља надоградњу постојећег регистра меница и 

овлашћења.

Регистар е-
меница

Постојећи 
регистар



Корисници Регистра

Регистар

Банке

Менични 
дужници

Менични 
повериоци

Судови Управа за 
трезор

Корисници 
јавних 

средстава 



Приступ налогу у Регистру

Кроз е- и/или м-банкарство меничних 
поверилаца и дужника

Банка шаље податке Регистру ради 
препознавања корисника

Први приступ - Приказ података о кориснику и 
допуна података, прихватање Услова 
коришћења Регистра

Кориснику се отвара његов налог у 
Регистру



Креирање е-менице

Испуњеност 
предуслова

Одабир 
врсте е-
менице

Попуњавање 
е-менице

Бланко

Делимично 
попуњена
Попуњена

Корисник:

није потрошач

није у блокади

није у стечају 



Попуњавање е-менице

Различита поља доступна у 
зависности од врсте е-менице

Различита обавезност 
попуњавања поља у зависности 
од врсте е-менице

Меничне клаузуле

Авалирање

Меница 
Серијски број: ХХХХХХХХХХХХ 

 

Издавалац менице: ПОПУЊЕНО. Не могу се мењати 
подаци. 

Менични поверилац: ПРАЗНО. 
Платићу меничном 
повериоцу новчани износ од: 
 
Алт.: Платићу меничном 
повериоцу, али не и по 
његовој наредби, новчани 
износ од: 
 
(Плаћање се врши без 
протеста.) 

ПРАЗНО. 

Датум издавања: ПРАЗНО. 
Место издавања: ПОПУЊЕНО. Може се мењати. 
Доспелост: ПОПУЊЕНО. Може се мењати. 
Место плаћања: ПОПУЊЕНО. Може се мењати. 
Ел. потпис издаваоца ПРАЗНО. 

+ Додај ел. потпис 
 

Додатни подаци  

Банка за регистрацију: 
ПОПУЊЕНО. Може се мењати. 

 



Регистрација е-менице

Провера формалне 
исправности 
попуњених 

елемената е-менице

Провера 
валидности 

квалификованог 
електронског 

потписа

Потврда слања 
захтева за 

регистрацију е-
менице 

(провера кроз е- или м-
бенкинг)

Слање захтева за 
регистрацију банци 

(подаци о потписнику и 
времену потписа)

Провера захтева за 
регистрацију 

(овлашћење за потписивање 
е-менице)

Регистрација е-
менице



Пренос е-менице меничном повериоцу

1
Унос података о повериоцу
(матични бр. или ПИБ, ЈМБГ/број идентификационог документа физичког лица)

2
Потврда преноса код банке дужника
(е- или м-банкарство) 

3
Пренос е-менице у налог меничног 

повериоца



Могућности меничног повериоца

Попуњавање е-менице

Слање е-менице на авалирање

Даљи пренос е-менице (индосирање)

Брисање е-менице

Наплата е-менице



Наплата е-менице

Попуњавање налога 
за наплату у Регистру 

(одређивање банке, износа, 
рачуна итд.)

Потврда слања 
налога за наплату 

(банка повериоца -
е- или м-бенкинг) 

Провера е-менице и 
слање е-менице 
банци дужника

(Регистар и банка дужника) 

Извршавање наплате
(наплата код банке дужника/ 

принудна наплата) 



Хвала на пажњи!
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