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Инструкција за попуњавање документације потребне за пословање  

преко HAL E-банке 
 

I Захтев за коришћење услуга електронског банкарства 
 

Подаци о клијенту  
Односе се на правно лице (привредно друштво) и потребно је да буду попуњени сви тражени подаци.  

Избор апликације за електронско банкарство 

Потребно је да се изабере Halkom и назначити да ли је Нови клијент (први пут се издаје Halkom картица) 

или Постојећи клијент (поседује Halkom смарт картицу)  

Подаци о лицу овлашћеном за електронско банкарство  

Потребно је да буду попуњени сви тражени подаци, као и изабрати жељени ниво овлашћења према броју 

рачуна. 

За свако овлашћено лице неопходно је попунити и образац CA2Q , уколико је нови клијент или 

подноси захтев за обнову сертификата. 

Клијенти који већ имају Halkom картицу, која је издата од стране неке друге банке, обавезно 

достављају Извоз сертикиката оверен и потписан од стране законског заступника привредног 

субјекта.   

Уколико је клијент информисан потребно је да чекира поље у зависности који оперативни систем користи.  

У напомени обавезно нагласити уколико клијент већ поседује HAL E-bank или користи HAL E-bank код 

друге банке (обавезно написати у којој банци). Ако клијент користи HAL E-bank у другој банци неће бити 

тарифиран под условом да је овластио лице које већ поседује картицу код друге банке.  

Име и презиме, потпис и печат законског заступника су обавезни.  

Попуњава банка  

Обавезно попунити филијалу и експозитуру где је Захтев за коришћење услуга електронског банкарства 

предат, као и печат и потпис лица из банке које је извршило проверу документа.  

 

II Уговор о пружању услуга електронског банкарства 

   
Од 1.10.2015.године Уговор о отварању и вођењу рачуна правног лица представља аутоматски и Уговор за 

коришћење услуге електронског пословања. Клијенти који поднесу Захтев за електронско пословање, а 

имају отворен рачун пре наведеног датума у обавези су да потпишу нови Уговор о отварању и вођењу 

рачуна правног лица.  

 

III ГЕНЕРАЛНА НАРУЏБЕНИЦА ( CA1Q ) 

за издавање дигиталних потврда за ПРАВНО ЛИЦЕ  

 
Овај образац се попуњава уз сваки Захтев за коришћење услуга електронског банкарства. Поред 

основних података о клијенту, неопходни су место и датум, као и печат и потпис законског заступника.  

У поље „Наручујем издавање потврда за лица наведена на захтевима (ознака и број захтева)“ уносе се 

имена и презимена овлашћених лица, која су наведена у „Подаци о лицу овлашћеном за електронско 

банкарство “ на Захтеву за коришћење услуга електронског банкарства.  

 

IV  ЗАХТЕВ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ( CA2Q ) за издавање дигиталне потврде на паметној 

картици и/или идентификацију корисника електронског банкарства  

 
Овај образац мора бити попуњен за свако овлашћено лице наведено у „Подаци о лицу овлашћеном за 

електронско банкарство “ на Захтеву за коришћење услуга електронског банкарства.  

Обавезно је попунити Податке о овлашћеном лицу, као и да овај захтев буде оверен и потписан 

од стране овлашћеног лица и законског заступника. 

 

 
Служба за рад са правним лицима  

Телефон: (011) 3607-313,3607-228 

е-mail: ebanking@srpskabanka.rs 

 

mailto:ebanking@srpskabanka.rs

