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Агенција за посредничке, информатичке и 
финансијске услуге

На основу члана 15ђ. став 1. и члана 15з. став 4. Закона 
о унутрашњем платном промету (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 52/12, 92/12, 58/19 и 38/22), а у складу 
са чланом 17. тачка 4. Статута Агенције за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге Бања Лука, Управни 
одбор Агенције за посредничке, информатичке и финансиј-
ске услуге Бања Лука, на IV сједници, одржаној 7. новем-
бра 2022. године,  д о н о с и

УПУТСТВО
О НАЧИНУ ВОЂЕЊА, ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА, 

ДАВАЊА И КОРИШЋЕЊА ПОДАТАКА ИЗ РЕГИСТРА 
СЕФОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И РЕГИСТРА СЕФОВА 

ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1. Овим упутством прописују се ближи услови и начин

вођења Регистра сефова физичких лица и Регистра сефо-
ва пословних субјеката (у даљем тексту: Регистри сефова), 
садржај и начин достављања података, као и начин давања 
и коришћења података из Регистара сефова.

2. Регистри сефова не садрже податке о садржини се-
фова.

3. Агенција за посредничке, информатичке и финан-
сијске услуге Бања Лука (у даљем тексту: Агенција) успо-
ставља и води Регистре сефова на основу података које јој 
достављају овлашћене организације за обављање послова 
платног промета (у даљем тексту: овлашћене организа-
ције), на начин прописан Законом о унутрашњем платном 
промету (у даљем тексту: Закон) и овим упутством.

4. Овлашћене организације које физичким лицима и по-
словним субјектима стављају на употребу сефове дужне су 
да редовно достављају Агенцији податке које садрже Реги-
стри сефова и одговорне су за њихову тачност.

II - САДРЖАЈ РЕГИСТАРА СЕФОВА
5. Регистар сефова физичких лица је електронска база

података која садржи сљедеће податке о корисницима се-
фова:

1) име и презиме корисника сефа,
2) јединствени матични број корисника сефа резидента,
3) одговарајућу идентификациону ознаку за страно

физичко лице (број идентификационог документа, земља 
издавалац тог документа, датум рођења и слично) и једин-
ствени идентификациони број страног физичког лица до-

дијељен у складу са прописима којима се уређује регистра-
ција пореских обвезника,

4) адресу пребивалишта корисника сефа резидента и
адресу боравишта, ако посједује,

5) адресу боравишта у Републици Српској или Босни
и Херцеговини за корисника сефа који је страно физичко 
лице и адресу пребивалишта у земљи домицила,

6) податке из подт. од 1) до 5) ове тачке о лицима која су
овлашћена да приступају сефу корисника,

7) датум закључења и престанка уговора о сефу, као и
период на који је тај уговор закључен,

8) податке садржане у Прилогу 1, који чини саставни
дио овог упутства.

6. Регистар сефова пословних субјеката је електронска база
података која садржи сљедеће податке о корисницима сефова:

1) пословно име, односно назив или скраћено пословно
име корисника сефа,

2) адресу сједишта корисника сефа, а за корисника који
је страно правно лице и назив земље домицила,

3) матични број и јединствени идентификациони број
корисника сефа,

4) име и презиме лица која су овлашћена да приступају
сефу корисника,

5) јединствени матични број лица која су овлашћена да
приступају сефу корисника, односно другу одговарајућу 
идентификациону ознаку за страно лице (број идентифика-
ционог документа, земља издавалац тог документа, датум 
рођења и слично),

6) датум закључења и престанка уговора о сефу, као и
период на који је тај уговор закључен,

7) податке садржане у Прилогу 2, који чини саставни
дио овог упутства.

7. Сви елементи садржаја Регистара сефова наведени
су у прилозима 1. и 2. и чине саставни дио овог упутства.

8. Појмови употријебљени у овом упутству имају сље-
дећа значења:

1) MPLS (енгл. Multiprotocol Label Switching) је механи-
зам високих перформанси у телекомуникационим мрежама 
који усмјерава и преноси податке;

2) веб-сервис (енгл. Web Service) је дефинисао W3C
(World Wide Web Consortium – W3C је главна организација 
за стандарде за интернет) као софтверски систем дизајни-
ран за подршку интероперабилне интеракције преко мре-
же. Веб-сервиси обезбјеђују технолошку основу за пости-
зање интероперабилности између апликација које користе 
различите софтверске платформе, оперативне системе и 
програмске језике;

3) IPSEC протокол (енгл. IP Security Protocol) је сигур-
носни механизам, односно заштићени пренос података у IP 
мрежама,

4) тунел је логички пут кроз који енкапсулирани подаци
пролазе кроз јавну мрежу.

III - НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА
9. Податке из т. 5. и 6. овог упутства овлашћене органи-

зације континуирано достављају Агенцији електронским 
путем, одмах након настанка промјене ових података у еви-
денцији овлашћених организација, на начин и према садр-
жају прописаним Законом и овим упутством.

10. Овлашћене организације одговорне су за ажурност
и тачност достављених података у Регистрима сефова.

11. Агенција континуирано ажурира податке у Ре-
гистрима сефова, одмах након пријема обавјештења од 
овлашћених организација о промјенама података прописа-
них овим упутством.

12. Принцип достављања података:
1) ради достављања податка у Регистре сефова, кому-

никација овлашћених организација преко MPLS сервиса 
обавља се преко IPSEC тунела, чиме се омогућава сигуран 



16.12.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 125 27
и енкриптован приступ сервису, а техничке детаље конек-
ције (IP адресе, портови, размјена предефинисаних кључе-
ва итд.) Агенција уговара са сваком овлашћеном организа-
цијом посебно,

2) овлашћене организације на овај начин имају сталну 
везу и могу да приступају серверу Агенција у било које 
вријеме, кроз сигуран тунел.

13. Овлашћене организације достављају податке про-
писане овим упутством у двије фазе у складу са прилозима 
1. и 2. овог упутства:

1) формирање почетног стања (иницијално пуњење 
базе) и континуирано достављање измјена у Регистрима 
сефова врши се искључиво веб-сервисима, а након ини-
цијалног пуњења базе подаци се шаљу у Регистре сефова и 
извршавају се одмах након настанка промјене. Опис метода 
за достављање података коришћењем веб-сервиса наведен 
је у прилозима 1. и 2. овог упутства;

2) контрола усаглашености Регистара сефова са пода-
цима у овлашћеним организацијама извршава се једном 
мјесечно (посљедњи радни дан у мјесецу), гдје су овла-
шћене организације дужне да изврше корекције како би се 
подаци усагласили са Регистрима сефова. Опис метода за 
достављање података коришћењем веб-сервиса наведен је 
у прилозима 1. и 2. овог упутства.

IV - НАЧИН ДАВАЊА И КОРИШЋЕЊА ПОДАТАКА
14. Подаци из Регистара сефова нису јавно доступни и 

на њих се примјењују прописи којима се уређује пословна 
тајна и заштита личних података.

15. Агенција је овлашћена да, на основу поднесеног 
захтјева у писаној форми или електронском облику, подат-
ке из Регистара сефова достави овлашћеном кориснику, од-
носно омогући приступ тим подацима:

1) ако је лице на које се ови подаци односе претходно 
дало писмени пристанак,

2) на основу одлуке или захтјева суда,
3) за потребе министарства надлежног за унутрашње 

послове, органа надлежног за борбу против организованог 
криминала и корупције и органа надлежног за спречавање 
прања новца и финансирања терористичких активности, у 
складу са прописима,

4) у вези са поступком извршења или обезбјеђења на 
имовини корисника сефа, на основу захтјева суда или дру-
гог надлежног органа.

16. Овлашћени корисници података из Регистара сефо-
ва су лица на која се односе подаци из Регистара сефова, 

судови, Министарство за унутрашње послове, орган надле-
жан за борбу против организованог криминала и корупције, 
орган надлежан за спречавање прања новца и финансирања 
терористичких активности и други надлежни органи у вези 
са поступком извршења или обезбјеђења на имовини кори-
сника сефа.

17. Овлашћени корисници податке из Регистара сефова 
могу користити ради обављања послова у оквиру законом 
утврђене надлежности, искључиво у сврху за коју су при-
бављени и не могу их даље саопштавати или достављати 
трећим лицима, нити тим лицима омогућити приступ овим 
подацима, осим у случајевима утврђеним Законом.

18. Одредба тачке 14. овог упутства примјењује се и 
на лица која су запослена или ангажована, односно која 
су била запослена или ангажована код овлашћених ко-
рисника података из тачке 16. овог упутства, којима су 
подаци учињени доступним, као и друга лица којима су 
због природе њиховог посла ти подаци учињени доступ-
ним.

19. Захтјев за добијање података из Регистара сефова, 
поред података утврђених законом којим се уређује општи 
управни поступак, мора да садржи податке о правном осно-
ву и сврси коришћења личних података, као и податке који 
су прописани овим упутством.

20. Агенција у вршењу овлашћења која су јој повјерена 
чланом 15ђ. Закона, по захтјевима корисника за добијање 
података из Регистара сефова, поступа у складу са законом 
којим се уређује општи управни поступак.

21. Агенција податке из Регистара сефова континуирано 
ажурира, одмах након пријема обавјештења од овлашћених 
организација о промјенама података и обезбјеђује сигур-
ност и повјерљивост података, те предузима све техничке и 
организационе мјере с циљем заштите и тајности података, 
у складу са Законом и другим прописима којима се уређују 
пословна тајна и заштита личних података.

22. Запослени у Агенцији који обрађују податке из Ре-
гистара сефова дужни су да чувају тајност података, при-
државају се утврђеног начина заштите података и обрађују 
податке под условима које одреди Агенција.

V - ЗАВРШНА ОДРЕДБА
23. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: УО-IV-2235/22 Предсједник
 7. новембра 2022. године Управног одбора,
Бања Лука Радмила Стојнић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

РЕГИСТАР СЕФОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
Упутство за достављање података путем веб-сервиса
За потребе имплементације информационог система “Регистар сефова” креирани су веб-сервиси за пренос података о физичким ли-

цима и њима припадајућим сефовима по овлашћеним организацијама у реалном времену. Формат података који се размјењује је у JSON 
формату, а послати подаци се увијек третирају као низ објеката, те је стога, осим у случају аутентификације и обнове токена, JSON податке 
неопходно послати у угластим ([ ]) заградама, а сваки објекат понаособ у витичастим ({ }), те је потребно објекте одвојити запетом.

У наставку је приказан примјер низа објеката:
[
{ Objekat1},
{ Objekat2},
{ Objekat3}
]
Аутентификација и ауторизација
Аутентификација и ауторизација над акцијама веб-сервиса врши се на основу вриједности JSON Web Tokena (JWT). Свака овлашћена 

организација треба да има кориснички налог који се састоји од корисничког имена и лозинке, а на основу којег потражује вриједност токе-
на за аутентификацију. Након што овлашћена организација затражи токен на основу својих креденцијала које шаље у тијелу захтјева, као 
одговор добија тражени токен и једну додатну вриједност која се назива refresh token, а коју овлашћена организација треба да чува јер ће 
јој та вриједност бити неопходна за обнављање истеклог токена. По добијању токена, клијент га смјешта у Authorization Header и надаље 
комуницира са “Регистром сефова”. Токен који је овлашћена организација добила има период важења који је подешен на 60 минута. Након 
истека овог периода токен је потребно обновити новим захтјевом према “Регистру сефова”, јер ће након истека токена бити онемогућена 
било која акција веб-сервиса, а корисник ће на сваки захтјев као одговор добити статус 401 Unauthorized. У том случају се шаље захтјев 
за refresh tokena, гдје је потребно прослиједити токен који је истекао, као и раније добијени refresh token, да би се као резултат добио нови 
валидан токен, такође са периодом важења од 60 минута и нови refresh token.
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1. Примјер тестног захтјева за аутентификацију (HTTP POST):
http://registarsefova.com/api/auth/autentifi kujBanku
Примјер тијела захтјева за аутентификацију:
{
“Username”:“korisnicko123”,
“Password”:“lozinka123”
}
2. Примјер тестног захтјева за обнову токена (HTTP POST):
http://registarsefova.com/api/auth/obnoviToken
Примјер тијела захтјева за обнову токена:
{
“accessToken”: “eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJodHRwOi8vc2NoZW1hcy54bWxzb2FwLm9yZy93cy8yMDA1LzA1L2

lkZW50aXR5L2NsYWltcy9uYW1lIjoiMyIsImh0dHA6Ly9zY2hlbWFzLnhtbHNvYXAub3JnL3dzLzIwMDUvMDUvaWRlbnRpdHkvY2xha
W1zL25hbWVpZGVudGlmaWVyIjoia29yaXNuaWNrbzEyMyIsInN1YiI6IkpXVFNlcnZpY2VBY2Nlc3NUb2tlbiIsImp0aSI6IjNlMjFmNTE4
LTZkZWYtNGRmNy1hYzg4LTA5ZThjZTljZWQ2ZiIsImlhdCI6IjkvMjgvMjAyMiAxOjE3OjAzIFBNIiwiZXhwIjoxNjY0Mzc0NjIzLCJpc3M
iOiJodHRwczovL2xvY2FsaG9zdDo3MjcwIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly9sb2NhbGhvc3Q6NDIwMCJ9.ll1GkT7xiKmXcK0FPewDi1NFx_M_
y5NnlKtXnkvFqG4”,

“refreshToken”: “AW7NpBKHscLYUL3Rq9AtBP0I58HFJCows4fhHfbgLB0+kSfR+xBToPrFSDpoYz2q5coipVkfZeEZlLY0pkevLA==”
}
Упис података о физичким лицима
Јединствени идентификатор физичког лица по овлашћеној организацији је податак Eksternild, на основу кога се у Регистру сефова 

врши креирање новог физичког лица или измјена постојећих података. Уколико се у подацима који се шаљу налази вриједност из шифар-
ника (нпр. држава, насељено мјесто и сл.), а која се не налази у бази података Регистра сефова, неће бити могуће послате податке уписати 
у базу, већ ће захтјев бити одбијен. Имплементиране су сљедеће методе:

- Креирање/измјена физичког лица (модел физичко лице у тексту испод). Примјер захтјева за слање физичког лица (HTTP POST):
◦ http://registarsefova.com/api/integracija/posaljiFizickoLice,
- Провјера да ли у Регистру постоји физичко лице са прослијеђеном вриједношћу Eksternild. Примјер захтјева за провјеру физичког 

лица (HTTP GET):
◦ http://registarsefova.com/api/integracija/fi zickoLice?eksterniId=55,
- Брисање свих података о физичком лицу са прослијеђеном вриједношћу Eksternild. Примјер захтјева за брисање података о физич-

ком лицу (HTTP DELETE):
◦ http://registarsefova.com/api/integracija/obrisiFizickoLice?eksterniId=55.
Примјер поруке за модел физичких лица
[
{
“Ime”:“Marko”,
”Prezime”:“Marković”,
“ImeRoditelja”:“Janko”,
“SrednjeIme”:“”,
“DjevojackoPrezime”:null,
“Jmbg”:“0202999102563”,
“DatumRodjenja”:“1999-02-02”,
“DrzavaRodjenjaOznaka”:“BIH”,
“NaseljenoMjestoRodjenjaPostanskiBroj”:“78000”,
“Polld”:1,
“StranoLice”:false,
“Jib”:null,
“Eksternild”:“564”,
“DatumPosljednjeIzmjene”:“2022-09-01T23:55:01”,
“Prebivaliste”: {
“Adresa”:“Majke Jugovica 15”,
“DrzavaOznaka”:“BIH”,
“NaseljenoMjestoPostanskiBroj”:“78000”
},
“Boraviste”:{
“Adresa”:“Vidovdanska 5”,
“DrzavaOznaka”:“BIH”,
“NaseljenoMjestoPostanskiBroj”:“78000”
},
“Dokument”:
{
“TipldentDokumentald”:1,
“BrojDokumenta”:“32/89A”,
“VaziOd”:“2022-01-01”,
“VaziDo”:“2022-02-02”,
“DrzavaIzdavanjeOznaka”:“78000”,
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“NadlezniOrgan”:“MUP RS”
}
}
]
Садржај пакета података о физичком лицу:

Редни 
бр.

Елемент 
податка Колона у моделу Дужина Обавезно Напомена Елиминациона 

валидација
01 Име Ime 50 Да Да
02 Презиме Prezime 150 Да Да
03 Име родитеља ImeRoditelja 30 Не Не
04 Средње име SrednjeIme 30 Не Не

05 Дјевојачко 
презиме DjevojackoPrezime 100 Не Не

06 Јмбг Jmbg 13
Да, под усло-
вом да је лице 
држављанин 
БиХ

За држављане БиХ: ЈМБГ са ва-
лидацијом по модулу 11. За стра-
не држављане: УИД специфичан 
за ту земљу, а уколико не постоји, 
оставити празно.

Да

07 Датум рођења DatumRodjenja 10 Да Користити формат yyyy-MM-dd. Не

08 Држава 
рођења DrzavaRodjenjaOznaka 3 Не

Уписати трословну ознаку др-
жаве сходно вриједностима из 
шифарника ŠifarnikDržava.

Не

09 Мјесто рођења NaseljenoMjestoRodjenja-
PostanskiBroj 10 Не

Уписати поштански број 
насељеног мјеста сходно 
вриједностима из шифарника 
ŠifarnikNaseljenoMjesto. У слу-
чају непостојања поштанског 
броја, уписати 99999.

Не

10 Пол Polld 1 Не Уписати ИД сходно вриједности-
ма из шифарника ŠifarnikPol. Не

11 Страно лице StranoLice 5 Да За страно лице уписати true. За 
резидента уписати false. Да

12 Јиб Jib 13 Не За уписане вриједности ЈИБ-а 
врши се валидација по модулу 11.

Да, за валида-
цију по модулу 
11, у супротном 
не.

13 Екстерни ИД Eksternild 100 Да
ИД ознака коју овлашћена орга-
низација генерише при матичењу 
физичког лица.

Да

14
Датум 
посљедње 
измјене

DatumPosljednjeIzmjene 19 Да

Системски датум и вријеме 
промјена података у систе-
му овлашћене организације. 
Користити формат yyyy-MM-
ddTHH:mm:ss.

Да

Садржај потпакета података о пребивалишту физичког лица:

Редни 
бр.

Елемент 
податка Колона у моделу Дужина Обавезно Напомена Елиминациона 

валидација

15 Адреса Adresa 500
Да, у случају 
да је физичко 
лице резидент.

Да, у случају да 
је физичко лице 
резидент.

16 Насељено 
мјесто

NaseljenoMjestoPostanski-
Broj 10

Да, у случају 
да је физичко 
лице резидент.

Уписати поштански број 
насељеног мјеста сходно 
вриједностима из шифарника 
ŠifarnikNaseljenoMjesto. У слу-
чају непостојања поштанског 
броја, уписати 99999.

Да, у случају да 
је физичко лице 
резидент.

17 Држава DrzavaOznaka 3
Да, у случају 
да је физичко 
лице резидент.

Уписати трословну ознаку др-
жаве сходно вриједностима из 
шифарника ŠifarnikDržava.

Да, у случају да 
је физичко лице 
резидент.

Садржај потпакета података о боравишту физичког лица:

Редни, 
бр.

Елемент 
податка Колона у моделу Дужина Обавезно Напомена Елиминациона 

валидација

18 Адреса Adresa 500
Да, у случају 
да физичко 
лице није ре-
зидент.

Да, у случају да 
физичко лице 
није резидент.

19 Насељено 
мјесто

NaseljenoMjestoPostanski-
Broj 10

Да, у случају 
да физичко 
лице није ре-
зидент.

Уписати поштански број 
насељеног мјеста сходно 
вриједностима из шифарника 
ŠifarnikNaseljenoMjesto. У слу-
чају непостојања поштанског 
броја, уписати 99999.

Да, у случају да 
физичко лице 
није резидент.
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20 Држава DrzavaOznaka 3
Да, у случају 
да физичко 
лице није ре-
зидент.

Уписати трословну ознаку др-
жаве сходно вриједностима из 
шифарника ŠifarnikDržava.

Да, у случају да 
физичко лице 
није резидент.

Садржај потпакета података о типу документа које користи физичко лице:

Редни 
бр.

Елемент 
податка Колона у моделу Дужина Обавезно Напомена Елиминациона 

валидација

21 Тип документа TipldentDokumentald 1 Да
Уписати ИД сходно вриједности-
ма из шифарника ŠifarnikTip
Identifi kacionogDokumenta.

Да

22 Број доку-
мента BrojDokumenta 50 Да Да

23
Држава изда-
вања доку-
мента

DrzavaIzdavanjeOznaka 3 Да

Уписати трословну ознаку др-
жаве сходно вриједностима из 
шифарника
ŠifarnikDržava.

Да

24 Важи од VaziOd 10 Да Користити формат yyyy-MM-dd. Да
25 Важи до VaziDo 10 Да Користити формат yyyy-MM-dd. Да

26 Надлежни 
орган NadlezniOrgan 255 Да Да

Кодови и разлози одбијања података при преносу – МОДЕЛ ФИЗИЧКА ЛИЦА
Код = 1, Порука = “Ime je obavezno polje.”
Код = 2, Порука = “Prezime je obavezno polje.”
Код = 3, Порука = “Eksternild je obavezno polje.”
Код = 4, Порука = “Datum posljednje izmjene je obavezno polje.”
Код = 5, Порука = “Strano lice je obavezno polje.”
Код = 6, Порука = “Lice rezident treba da ima popunjeno prebivalište.”
Код = 7, Порука = “Lice nerezident treba da ima popunjeno boravište.”
Kод = 8, Порука = “Podaci o dokumentu osobe su obavezni.”
Код = 9, Порука = “Tip identifi kacionog dokumenta je obavezno polje.”
Код = 10, Порука = “Broj identifi kacionog dokumenta je obavezno polje.”
Код = 11, Порука = “Država izdavanja identifi kacionog dokumenta je obavezno polje.”
Код = 12, Порука = “Jmbg je obavezno polje za rezidenta.”
Код = 13, Порука = “Datum rođenja je obavezno polje.”
Код = 14, Порука = “Ne postoji tip identifi kacionog dokumenta sa poslatom vrijednošću.”
Код = 15, Порука = “Ne postoji država izdavanja sa poslatom vrijednošću.”
Код = 16, Порука = “Ne postoji država rođenja sa poslatom vrijednošću.”
Код = 17, Порука = “Ne postoji mjesto rođenja sa poslatom vrijednošću.”
Код = 18, Порука = “Ne postoji mjesto boravišta sa poslatom vrijednošću.”
Код = 19, Порука = “Ne postoji država boravišta sa poslatom vrijednošću.”
Код = 20, Порука = “Ne postoji mjesto prebivališta sa poslatom vrijednošću.”
Код = 21, Порука = “Ne postoji država prebivališta sa poslatom vrijednošću.”
Код = 22, Порука = “Jmbg nije u ispravnom formatu.”
Код = 23, Порука = “Jib nije u ispravnom formatu.”
Код = 100, Порука = “Podaci su uspješno obrađeni.”
Код = 400, Порука = “Datum nije u ispravnom formatu.”
Упис података о сефовима
Јединствени идентификатор сефа по овлашћеној организацији је податак Eksternild, на основу којег се у “Регистру сефова” врши 

креирање новог сефа или измјена података о постојећем сефу. Подаци о физичком лицу повезаном са сефом треба да буду послати прије 
слања података о сефовима. У противном, подаци о сефовима неће бити запримљени у базу података, те ће бити одбијени. У наставку су 
приказане имплементиране методе за упис података о сефовима физичких лица у базу података. То су наредне методе:

- Креирање/измјена сефа (модели за слање података о сефовима физичких лица налазе се у тексту испод). Примјер за слање података 
(HTTP POST) је:

◦ http://registarsefova.com/api/integracija/posaljiSefFizickoLice,
- Провјера да ли у Регистру постоји сеф са прослијеђиваном вриједношћу EksterniIld. Примјер провјере сефа (HTTP GET):
◦ http://registarsefova.com/api/integracija/sefFizickoLice?eksternild=222,
- Брисање свих података о сефу са прослијеђеном вриједношћу Eksternild. Примјер за брисање сефа (HTTP DELETE):
◦ http://registarsefova.com/api/integracija/obrisiSefFizickoLice?eksternild=222.
Примјер поруке за модел сефа за физичко лице
 [
{
“DatumAktivacije”:“2022-01-01”,
“VelicinaSefaDimenzije”:“3x5.6x7”,
“Eksternild”:“13”,
“DatumPosljednjeIzmjene”:“2022-09-01T19:20:20”,
“FizickoLiceUgovori”:[
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{
“EksternildOsobe”:“1569”,
“DatumZakljucenja”:“2022-01-01”,
“DatumPrestanka”:“2022-12-31”,
“BrojUgovora”:“123/987”
}
],
“OvlastenaLica”:
[
{
“EksternildOsobe”:“1”,
“DatumPocetka”:“2022-02-02”,
“DatumPrestanka”:“2022-03-03”
},
{
“EksternildOsobe”:“1”,
“DatumPocetka”:“2022-01-01”,
“DatumPrestanka”:“2022-02-02”
}
],
“StatusSefa”:“A”,
“DatumStatusa”:“2022-01-01”.
}
]
Садржај пакета података о сефу физичких лица:

Редни 
бр.

Елемент 
податка Колона у моделу Дужина Обавезно Напомена Елиминациона 

валидација

01 Датум актива-
ције DatumAktivacije 10 Не

Уписати датум првог активирања 
сефа. Користити формат yyyy-
MM-dd.

Не

02 Величина 
сефа VelicinaSefaDimenzije 100 Не

Уписати димензије сефа. Кори-
стити формат ВИСИНА x ШИ-
РИНА x ДУБИНА.

Не

03 Екстерни ИД 
сефа Eksterniеd 100 Да

ИД ознака коју овлашћена орга-
низација генерише при матичењу 
сефа.

Да

04
Датум 
посљедње 
измјене

DatumPosljednjeIzmjene 19 Да
Системски датум и вријеме 
промјене податка у систему овла-
шћене организације. Користити 
формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.

Да

05 Статус сефа StatusSefa 1 Да Уписати ознаку: А-активан; B-
блокиран; U-угашен. Да

06 Датум статуса DatumStatusa 10 Да Користити формат yyyy-MM-dd. Да
Садржај потпакета о сефу физичких лица – уговори:

Редни 
бр.

Елемент по-
датка Колона у моделу Дужина Обавезно Напомена Елиминациона 

валидација

07 Екстерни ИД 
физичког лица EksternildOsobe 100 Да

ИД ознака коју овлашћена орга-
низација генерише при матичењу 
физичког лица.

Да

08 Број уговора BrojUgovora 45 Да Да

09 Датум закљу-
чења DatumZakljucenja 10 Да Користити формат yyyy-MM-dd. Да

10 Датум пре-
станка DatumPrestanka 10 Да Користити формат yyyy-MM-dd. Да

Садржај потпакета података о сефу физичких лица – овлашћена лица:

Редни 
бр.

Елемент по-
датка Колона у моделу Дужина Обавезно Напомена Елиминациона 

валидација

11 Екстерни ИД 
физичког лица EksternildOsobe 100 Да

ИД ознака коју овлашћена орга-
низација генерише при матичењу 
физичког лица који је овлашће-
ник.

Да

12 Датум почетка DatumPocetka 45 Да Користити формат yyyy-MM-dd. Да

13 Датум пре-
станка DatumPrestanka 10 Да Користити формат yyyy-MM-dd. Да

Кодови и разлози одбијања података при преносу – МОДЕЛ СЕФ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
Код = 1, Порука = “Eksternild je obavezno polje.”
Код = 2, Порука = “Datum posljednje izmjene je obavezno polje.”
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Код = 3, Порука = “Fizičko lice ugovor je obavezno za unos.”
Код = 4, Порука = “Eksternild osobe je obavezno polje.”
Код = 5, Порука = “Broj ugovora je obavezno polje.”
Код = 6, Порука = “Datum zaključenja je obavezno polje.”
Код = 7, Порука = “Datum prestanka ugovora je obavezno polje.”
Код = 8, Порука = “Eksternild ovlaštenog lica je obavezno polje.”
Код = 9, Порука = “Datum početka ovlaštenja je obavezno polje.”
Код = 10, Порука = “Datum prestanka ovlaštenja je obavezno polje.”
Код = 11, Порука = “Status sefa je obavezno polje.”
Код = 12, Порука = “Datum statusa sefa je obavezno polje.”
Код = 13, Порука = “Ne postoji status sefa sa poslatom vrijednošću.”
Код = 14, Порука = “Datum prestanka ugovora ne može biti manji od datuma zaključenja ugovora.”
Код = 15, Порука = “Datum prestanka ovlaštenja ne može biti manji od datuma početka ovlaštenja.”
Код = 100, Порука = “Podaci su uspješno obrađeni.”
Код = 400, Порука = “Datum nije u ispravnom formatu.”
Код = 1001, Порука = “Dostavili ste sef fi zičkog lica a da prethodno niste dostavili podatke o fi zičkom licu na koje se sef odnosi, stoga podaci 

nisu zaprimljeni.”
Код = 1002, Порука = “Dostavili ste sef fi zičkog lica a da prethodno niste dostavili podatke o fi zičkom licu ovlašteniku na koje se sef odnosi, 

stoga podaci nisu zaprimljeni.”
Методе сагласа
За све моделе размјене креиране су и методе за саглас свих записа у регистру. Наведене методе служе за провјеру потпуности података 

које су у току мјесеца овлашћене организације слале ка регистру, те се провјера врши посљедњег радног дана у мјесецу. JSON модели су 
идентични онима који се користе приликом слања података, а послати подаци се третирају као низ објеката. Такође, потребна је аутенти-
фикација као и приликом слања података. Тестни примјери креираних метода (HTTP POST) су:

- http://registarsefova.com/api/integracija/saglasFizickaLica,
- http://registarsefova.com/api/integracija/saglasSefoviFizickihLica.
Уколико су сви послати подаци усаглашени, корисник добија једну од сљедећих порука:
Код = 200, Порука = “Svi podaci o fi zičkom licu su usaglašeni.”
Код = 200, Порука = “Svi podaci o sefovima fi zičkih lica su usaglašeni.”
Уколико постоји неслагање између послатих података и података који се налазе у регистру, кориснику ће се исписати грешка у којој је 

на основу јединственог идентификатора записа (у случају физичког лица и сефова ради се од екстерном ИД-ју) враћа податак о разликама 
у наведеним објектима, да би се олакшало исправљање грешака уколико до њих дође. Порука  која се у сагласу враћа кориснику може бити 
промјенљиве величине у зависности од броја разлика међу подацима. Примјер поруке о грешци (у овом случају послато је физичко лице 
са измијењеним датумом рођења, те му се враћа порука о разлици између послатих података и тренутних података у регистру):

Код = 300, Порука ={ Eksterni id:13: DatumRodjenja: dobijena vrijednost = 7/26/1988 12:00:00 AM, vrijednost iz registra = 9/1/1988 
12:00:00 AM }

ПРИЛОГ 2.
РЕГИСТАР СЕФОВА ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА

Упутство за достављање података путем веб-сервиса
За потребе имплементације информационог система “Регистар сефова” креирани су веб-сервиси за пренос података о правним лици-

ма, односно пословним субјектима и пратећим сефовима у реалном времену. Формат података који се размјењује је у JSON формату, а по-
слати подаци се увијек третирају као низ објеката, те је стога, осим у случају аутентификације и обнове токена JSON, податке неопходно 
послати у угластим ( [ ] ) заградама, а сваки објекат понаособ у витичастим ( { } ), те је потребно објекте одвојити запетом.

У наставку је приказан примјер низа објеката:
[
{ Objekat1},
{ Objekat2},
{ Objekat3}
]
Аутентификација и ауторизација
Аутентификација и ауторизација над акцијама веб-сервиса врши се на основу вриједности JSON Web Tokena (JWT). Свака овлашћена 

организација треба да има кориснички налог који се састоји од корисничког имена и лозинке, а на основу којег потражује вриједност токе-
на за аутентификацију. Након што овлашћена организација затражи токен на основу својих креденцијала које шаље у тијелу захтјева, као 
одговор добија тражени токен и једну додатну вриједност која се назива refresh token, а коју овлашћена организација треба да чува јер ће 
јој та вриједност бити неопходна за обнављање истеклог токена. По добијању токена, клијент га смјешта у Authorization Header и надаље 
комуницира са “Регистром сефова”. Токен који је овлашћена организација добила има период важења који је подешен на 60 минута. Након 
истека овог периода токен је потребно обновити новим захтјевом према “Регистру сефова”, јер ће након истека токена бити онемогућена 
било која акција веб-сервиса, а корисник ће на сваки захтјев као одговор добити статус 401 Unauthorized. У том случају се шаље захтјев 
за refresh tokena, гдје је потребно прослиједити токен који је истекао, као и раније добијени refresh token, да би се као резултат добио нови 
валидан токен, такође са периодом важења од 60 минута и нови refresh token.

3. Примјер тестног захтјева за аутентификацију (HTTP POST) :
http://registarsefova.com/api/auth/autentifi kujBanku
Примјер тијела захтјева за аутентификацију:
{
“Username”:“korisnicko123”
“Password”:“lozinka123”
}
4. Примјер тестног захтјева за обнову токена (HTTP POST):
http://registarsefova.com/api/auth/obnoviToken
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Примјер тијела захтјева за обнову токена:
{
“accessToken”: “eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJodHRwOi8vc2NoZW1hcy54bWxzb2FwLm9yZy93cy8yMDA1LzA1L2

lkZW50aXR5L2NsYWltcy9uYW1lIjoiMyIsImh0dHA6Ly9zY2hlbWFzLnhtbHNvYXAub3JnL3dzLzIwMDUvMDUvaWRlbnRpdHkvY2xha
W1zL25hbWVpZGVudGlmaWVyIjoia29yaXNuaWNrbzEyMyIsInN1YiI6IkpXVFNlcnZpY2VBY2Nlc3NUb2tlbiIsImp0aSI6IjNlMjFmNTE4
LTZkZWYtNGRmNy1hYzg4LTA5ZThjZTljZWQ2ZiIsImlhdCI6IjkvMjgvMjAyMiAxOjE3OjAzIFBNIiwiZXhwIjoxNjY0Mzc0NjIzLCJpc3M
iOiJodHRwczovL2xvY2FsaG9zdDo3MjcwIiwiYXVkIjoiaHR0cHM6Ly9sb2NhbGhvc3Q6NDIwMCJ9.ll1GkT7xiKmXcK0FPewDi1NFx_M_
y5NnlKtXnkvFqG4”,

“refreshToken”: “AW7NpBKHscLYUL3Rq9AtBP0I58HFJCows4fhHfbgLB0+kSfR+xBToPrFSDpoYz2q5coipVkfZeEZlLY0pkevLA==”
}
Упис података о пословним субјектима
Јединствени идентификатор пословног субјекта по овлашћеној организацији је податак “Jib”, на основу којег се у “Регистру сефова” 

врши креирање новог пословног субјекта или измјена постојећег. Уколико се у подацима који се размјењују налази вриједност за ши-
фарнике (нпр. држава, насељено мјесто и сл.), а који се не налазе у бази података “Регистра сефова”, неће бити могуће послате податке 
уписати у базу података, тј. у Регистар, већ ће захтјев бити одбијен. Имплементиране су сљедеће методе:

- Креирање/измјена пословног субјекта (модел за слање пословног субјекта у тексту испод). Примјер захтјева за слање података о 
пословном субјекту (HTTP POST):

◦ http://registarsefova.com/api/integracija/posaljiPoslovniSubjekt,
- Провјера да ли у Регистру постоји пословни субјект са прослијеђеном вриједношћу Eksternild. Примјер захтјева за провјеру послов-

ног субјекта (HTTP GET):
◦ http://registarsefova.com/api/integracija/poslovniSubjekt?Jib=9876543211236,
- Брисање свих података о пословном субјекту са прослијеђеном вриједношћу Eksternild. Примјер захтјева за брисање пословног 

субјекта (HTTP DELETE):
◦ http://registarsefova.com/api/integracija/obrisiPoslovniSubjekt?Jib=1234567891236.
Примјер поруке за модел пословног субјекта
[
{
“Naziv”:“Lanaco doo”,
“SkraceniNaziv”:“L”,
“Jib”:“1234567891235”,
“MaticniBroj”:“123”,
“Pib”:“222/561”,
“NaseljenoMjestoPostanskiBroj”:“78000”,
“Adresa”:“Kralja Petra I 100”,
“Email”:“lanaco@lanaco.com”,
“Telefon1”:“051/555-654”,
“Telefon2”:“”,
“Telefon3”:“”,
“Fax”:“”,
“WebAdresa”:“www.lanaco.com”,
“StranoPravnoLice”:false,
“DrzavaStranaOznaka”:null,
“DatumPosljednjeIzmjene”:“2022-09-01T08:05:55”
}
]
Садржај пакета података о пословном субјекту:

Редни 
бр.

Елемент 
податка Колона у моделу Дужина Обавезно Напомена Елиминациона 

валидација
01 Назив Naziv 500 Да Да

02 Скраћени 
назив SkraceniNaziv 100 Не Не

03 Јиб Jib 13 Да
Да, са валида-
цијом по модулу 
11.

04 Пиб Pib 13 Не Не

05 Мб MaticniBroj 45 Не Уписати матични број пословног 
субјекта.

Да, са валида-
цијом по модулу 
11.

06 Страно правно 
лице StranoPravnoLice 5 Да За страно правно лице уписати 

true, у супротном уписати false. Не

07 Насељено 
мјесто

NaseljenoMjestoPostanski-
Broj 10

Да, у случају 
да се не ради о 
страном прав-
ном лицу.

Уписати поштански број 
насељеног мјеста сходно 
вриједностима из шифарника 
ŠifarnikNaseljenoMjesto. У слу-
чају непостојања поштанског 
броја, уписати 99999.

Да, у случају 
да се не ради о 
страном прав-
ном лицу.

08 Адреса Adresa 500
Да, у случају 
да се не ради о 
страном прав-
ном лицу.

Да, у случају 
да се не ради о 
страном прав-
ном лицу.
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09 Држава ИД 
страна DrzavaStranaOznaka 3

Да, у случају 
да се ради о 
страном прав-
ном лицу.

Уписати трословну ознаку др-
жаве сходно вриједностима из 
шифарника ŠifarnikDržava.

Да, у случају да 
се ради о стра-
ном правном 
лицу.

10 mail-adresa Email 150 Не Не
11 Телефон 1 Telefon1 45 Не Не
12 Телефон 2 Telefon2 45 Не Не
13 Телефон 3 Telefon3 45 Не Не
14 Факс Fax 45 Не Не
15 Веб-адреса WebAdresa 100 Не Не

16
Датум 
посљедње 
измјене

DatumPosljednjeIzmjene 19 Да
Системски датум и вријеме 
промјене податка у систему овла-
шћене организације. Користити 
формат yyyy-MM-ddT HH:mm:ss.

Да

Кодови и разлози одбијања података при преносу – МОДЕЛ ПОСЛОВНИ СУБЈЕКТИ
Код = 1, Порука = “Naziv je obavezno polje.”
Код = 2, Порука = “Jib je obavezno polje.”
Код = 3, Порука = “Datum posljednje izmjene je obavezno polje.”
Код = 4, Порука = “Strano pravno lice je obavezno polje.”
Код = 5, Порука = “Država strana je obavezno polje za strano pravno lice.”
Код = 6, Порука = “Mjesto prebivališta je obavezno polje za rezidenta.”
Код = 7, Порука = “Adresa je obavezno polje.”
Код = 8, Порука = “Ne postoji strana država sa poslatom vrijednošću.”
Код = 9, Порука = “Ne postoji naseljeno mjesto sa poslatom vrijednošću.”
Код = 10, Порука = “Jib nije u ispravnom formatu.”
Код = 11, Порука = “Matični broj nije u ispravnom formatu.”
Код = 100, Порука = “Podaci su uspješno obrađeni.”
Код = 400, Порука = “Datum nije u ispravnom formatu.”
Упис података о сефовима
Јединствени идентификатор сефа по овлашћеној организацији је податак Eksternild, на основу којег се у “Регистру сефова” врши 

креирање новог сефа или измјена података о постојећем. Подаци о пословном субјекту повезани са сефом треба да буду послани прије 
слања података о сефовима. У противном, подаци о сефовима неће бити запримљени у базу података, те ће бити одбијени. У наставку су 
приказане имплементиране методе за њихов упис у базу података. То су наредне методе:

- Креирање/измјена сефа (модели за слање података о сефовима пословних субјеката налазе се у тексту испод). Примјер за слање 
података о овом типу сефа (HTTP POST) је:

◦ http://registarsefova.com/api/integracija/posaljiSefPoslovniSubjekat,
- Провјера да ли у Регистру постоји сеф са прослијеђиваном вриједношћу Eksternild. Примјер провјере сефa (HTTP GET):
◦ http://registarsefova.com/api/integracija/sefPoslovniSubjekat?eksternild=333,
- Брисање свих података о сефу са прослијеђеном вриједношћу Eksternild. Примјер за брисање сефа (HTTP DELETE):
◦ http://registarsefova.com/api/integracija/obrisiSefPoslovniSubjekat?eksternild=333.
Примјер поруке за модел сефа за пословне субјекте
[
{
“DatumAktivacije”:“2022-01-01”,
“VelicinaSefaDimenzije”:“2x6x5”,
“Eksternild”:“13”,
“DatumPosljednjeIzmjene”:“2022-09-01T00:00:00”,
“PoslovniSubjektUgovori”:
[
{
“Jib”:“1234567895123”,
“DatumZakljucenja”:“2022-01-01”,
“DatumPrestanka”:“2022-12-31”,
“BrojUgovora”:“123/987”
}
],
“OvlastenaLica”:
[
{
“EksternildOsobe”:“1”,
“DatumPocetka”:“2022-02-02”,
“DatumPrestanka”:“2022-03-03”
},
{
“EksternildOsobe”:“1”,
“DatumPocetka”:“2022-01-01”,
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“DatumPrestanka”:“2022-02-02”
}
],
“StatusSefa”:“A”,
“DatumStatusa”:“2022-01-01”
}
]
Садржај пакета података о сефу пословних субјеката:

Редни 
бр.

Елемент 
податка Колона у моделу Дужина Обавезно Напомена Елиминациона 

валидација

01 Датум актива-
ције DatumAktivacije 10 Не

Уписати датум првог активирања 
сефа. Користити формат yyyy-
MM-dd.

Не

02 Величина 
сефа VelicinaSefaDimenzije 100 Не

Уписати димензије сефа. Кори-
стити формат ВИСИНА x ШИ-
РИНА x ДУБИНА.

Не

03 Екстерни ИД 
сефа Eksternild 100 Да

ИД ознака коју овлашћена орга-
низација генерише при матичењу 
сефа.

Да

04
Датум 
посљедње 
измјене

DatumPosljednjeIzmjene 19 Да
Системски датум и вријеме 
промјене податка у систему овла-
шћене организације. Користити 
формат yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.

Да

Садржај потпакета података за сефове пословних субјеката – уговори:

Редни 
бр.

Елемент 
податка Колона у моделу Дужина Обавезно Напомена Елиминациона 

валидација

05 Јиб Jib 13 Да ЈИБ пословног субјекта са којим 
се склапа уговор.

Да, по модулу 
11.

06 Број уговора BrojUgovora 45 Да Да

07 Датум закљу-
чења DatumZakljucenja 10 Да Користити формат yyyy-MM-dd Да

08 Датум пре-
станка DatumPrestanka 10 Да Користити формат yyyy-MM-dd Да

Садржај потпакета података о сефу пословних субјеката – овлашћена лица:

Редни 
бр.

Елемент 
податка Колона у моделу Дужина Обавезно Напомена Елиминациона 

валидација

09 Екстерни ИД 
физичког лица EksternildOsobe 100 Да

ИД ознака коју овлашћена орга-
низација генерише при матичењу 
физичког лица.

Да

10 Датум почетка DatumPocetka 45 Да Користити формат yyyy-MM-dd Да

11 Датум пре-
станка DatumPrestanka 10 Да Користити формат yyyy-MM-dd Да

Кодови и разлози одбијања података при преносу – МОДЕЛ СЕФ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА
Код = 1, Порука = “Eksternild je obavezno polje.”
Код = 2, Порука = “Datum posljednje izmjene je obavezno polje.”
Код = 3, Порука = “Poslovni subjekt ugovori je obavezno za unos.”
Код = 4, Порука = “Jib poslovnog subjekta je obavezno polje.”
Код = 5, Порука = “Broj ugovora je obavezno polje.”
Код = 6, Порука = “Datum zaključenja je obavezno polje.”
Код = 7, Порука = “Datum prestanka ugovora je obavezno polje.”
Код = 8, Порука = “Jib nije u ispravnom formatu.”
Код = 9, Порука = “Ovlaštena lica je obavezno polje.”
Код =10, Порука = “Eksternild ovlaštenog lica je obavezno polje.”
Код = 11, Порука = “Datum početka ovlaštenja je obavezno polje.”
Код = 12, Порука = “Datum prestanka ovlaštenja je obavezno polje.”
Код = 13, Порука = “Status sefa je obavezno polje.”
Код = 14, Порука = “Datum statusa sefa je obavezno polje.”
Код = 15, Порука = “Ne postoji status sefa sa poslatom vrijednošću.”
Код = 16, Порука = “Datum prestanka ugovora ne može biti manji od datuma zaključenja ugovora.”
Код = 17, Порука = “Datum prestanka ovlaštenja ne može biti manji od datuma početka ovlaštenja.”
Код = 100, Порука = “Podaci su uspješno obrađeni.”
Код = 400, Порука = “Datum nije u ispravnom formatu.”
Код = 1001, Порука = “Dostavili ste sef poslovnog subjekta a da prethodno niste dostavili podatke o poslovnom subjektu na koje se sef odnosi, 

stoga podaci nisu zaprimljeni.”
Код = 1002, Порука = “Dostavili ste sef poslovnog subjekta a da prethodno niste dostavili podatke o fi zičkom licu ovlašteniku na koje se sef 

odnosi, stoga podaci nisu zaprimljeni.”
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Методе сагласа
За све моделе размјене креиране су и методе за саглас свих записа у Регистру. Наведене методе служе за провјеру потпуности података 

које су у току мјесеца овлашћене организације слале ка регистру, те се провјера врши посљедњег радног дана у мјесецу. JSON модели су 
идентични онима који се користе приликом слања података, а послати подаци се третирају као низ објеката. Такође, потребна је аутенти-
фикација као и приликом слања података. Тестни примјери креираних метода (HTTP POST) су:

- http://registarsefova.com/api/integracija/saglasPoslovniSubjekti,
- http://registarsefova.com/api/integracija/saglasSefoviPoslovnihSubjekata.
Уколико су сви послати подаци усаглашени, корисник добија једну од сљедећих порука:
Код = 200, Порука = “Svi podaci o poslovnim subjektima su usaglaseni.”
Код = 200, Порука = “Svi podaci o sefovima poslovnih subjekata su usaglaseni.”
Уколико постоји неслагање између послатих података и података који се налазе у Регистру, кориснику ће се исписати грешка у којој је 

на основу јединственог идентификатора записа (у случају пословног субјекта ради о ЈИБ-у) враћа податак о разликама у наведеним објек-
тима, да би се олакшало исправљање грешака уколико до њих дође. Порука која се у сагласу враћа кориснику може бити промјенљиве 
величине у зависности од броја разлика међу подацима. Примјер поруке о грешци (у овом случају послата су два пословна субјекта, један 
који постоји, али са измијењеним вриједностима назива и адресе, и други који не постоји):

Код = 300, Порука =
{ Jib:4400853190007: Naziv: dobijena vrijednost= Lanaco Novi Poslovni Subjekt, vrijednost iz registra= Lanaco Novi Poslovni Subjekt
Adresa: dobijena vrijednost= Kralja Petra I 90, vrijednost iz registra= Kralja Petra I 80 }
{ Jib:4404282910002: Ne postoji zapis o poslovnom subjektu sa Jibom : 4404282910002 }
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