
Први корисник а Први корисник

Други корисник б Други корисник

Проценат покрића 

осигурања (уколико 

постоји):

*заокружити одговарајућу опцију

а

б

Количина и опис 

робе (само уколико 

су по преносивом 

акредитиву 

дозвољене 

парцијалне 

испоруке):

Напомена:

НАЛОГОДАВАЦ (ПРВИ КОРИСНИК)

Назив:

Адреса:

Матични број:

Контакт особа:

Корисник               

(други корисник):

Налогодавац          

(први корисник):

Авизирајућа банка 

(банка другог 

корисника):

Износ:

*Трошкове и провизије у Србији сноси: *Трошкове и провизије у иностранству сноси:

Јединична цена 

(уколико постоји):

Рок важности 

пренетог акредитива:

Крајњи рок за 

отпрему (период за 

отпрему):

Период за 

презентацију 

докумената:

Сви остали услови су у складу са оригиналним акредитивом.

НАЛОГ ЗА ПРЕНОС АКРЕДИТИВА

Потврђујемо пријем следећег преносивог акредитива, издатог у нашу корист:

Молимо Вас да извршите пренос акредитива, са истим условима као у горе наведеном акредитиву, осим:

(услове који се не мењају означити са - непромењено)

Акредитивна банка:

Број акредитива:

Износ акредитива:

Рок важности 

оригиналног 

акредитива:

Референца Банке:



а

б

не

Р.бр. Шифра основа Број контролника
Година 

контролника
Опис трансакције Износ

Година кредита

Овим потврђујемо да смо сагласни да се пренос акредитива изврши под следећим условима:

Место и датум Печат и потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ ЗА СТАТИСТИКУ

Регистарски бр. кредита

***заокружити одговарајућу опцију

3) Акредитив подлеже Општим условима пословања Српске банке а.д., Тарифи накнада за вршење банкарских 

услуга Српске банке а.д., Једнообразним правилима и обичајима за документарне акредитиве, Ревизија 2007, 

Публикација МТК UCP 600 и, где је примењиво, Једнообразним правилима за рамбурс банка-банци, 

Публикација МТК URR 725

1) На први позив Српске банке а.д. извршићемо замену фактуре и менице (уколико иста постоји) другог 

корисника својима, издатим у складу са условима преносивог акредитива, као и било ког другог документа 

потребног да би били задовољени услови преносивог акредитива, у року од 3 (три) дана од дана пријема 

позива. У случају да, у горе наведеном року, не доставимо претходно поменута документа, ради замене 

докумената другог корисника, или ако са наше стране достављена документа садрже одступања од услова 

акредитива, која нису постојала у презентацији другог корисника, а пропустимо да их изменимо на први позив 

Српске банке а.д., у року од 3 (три) дана од дана пријема позива, биће примењен члан 38i Једнообразних 

правила и обичаја за документарне акредитиве, Ревизија 2007, Публикација МТК UCP 600, према коме ће Српска 

банка а.д. бити овлашћена да презентује документа акредитивној банци, као што су примљена од другог 

корисника, без даље одговорности према првом кориснику.

2) Уколико не дође до коришћења преносивог / пренетог акредитива, овим путем потврђујемо да ћемо платити 

трошкове и провизије Српске банке а.д. који падају на наш терет, а у случају да трошкови и провизије Српске 

банке а.д., који падају на терет налогодавца преносивог акредитива или на терет другог корисника, не могу да 

буду наплаћени од њих, прихватамо да предметни трошкови и провизије падају на наш терет.  

***Први корисник ће извршити замену 

докумената другог корисника:
да

Неопозиво овлашћујемо Српску банку а.д. да авизира другом кориснику све измене примљене од 

акредитивне банке, под условом да су исте прихватљиве за Српску банку а.д., при чему ће други 

корисник бити једина страна, која ће одлучити да ли ће предметне измене бити прихваћене или одбијене.

**Авизирање измена другом кориснику:

**заокружити одговарајућу опцију

Молимо Вас да обавестите другог корисника да задржавамо право да одбијемо или дозволимо 

авизирање измена њему. Уколико одбијемо авизирање измене другом кориснику, сматра се, 

истовремено, да не прихватамо предметну измену, осим уколико се писаним путем не потврди 

сагласност Српској банци а.д. да је измена прихватљива за нас без даљег преношења исте другом 

кориснику. Српска банка а.д. задржава право да одбије прихватање било које измене, без обавезе 

образложења.


