
Прилог 5.  

Образац - ПЛАТНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ НА ТЕРМИНАЛИМА  

 

Платне трансакције на прихватној мрежи по врсти уређаја који прихватају картице  

Ознака  

елемента  
Елемент  Број  Вредност  

51  Укупно платне трансакције извршене на прихватној мрежи пружаоца 

платних услуга, обављене картицама које је издао пружалац платних 

услуга из РС  

    

  од тога:      

511  Уплата новчаних средстава преко АТМ-а      

  од тога:      

5111  On-us платне трансакције      

512  Исплата новчаних средстава преко АТМ-а      

  од тога:      

5121  On-us платне трансакције      

513  Исплата новчаних средстава преко ПОС-а      

  од тога:      

5131  On-us платне трансакције      

514  Трансакције преноса преко ПОС-а      

  од тога:      

5141  On-us платне трансакције      

515а  Трансакције издавања електронског новца      

  од тога:      

5151а  On-us платне трансакције      

515б  Трансакције откупа електронског новца      

  од тога:      

5151б  On-us платне трансакције      

516  Трансакције преноса електронског новца обављене картицама с функцијом 

електронског новца  

    

  од тога:      

5161  On-us платне трансакције      

52  Платне трансакције извршене на прихватној мрежи пружаоца платних 

услуга, обављене картицама које није издао пружалац платних услуга из 

РС  

    

  од тога:      

521  Уплата новчаних средстава преко АТМ-а      

522  Исплата новчаних средстава преко АТМ-а      

523  Исплата новчаних средстава преко ПОС-а      

524  Трансакције преноса преко ПОС-а      

525  Трансакције издавања/откупа електронског новца      

526  Трансакције преноса електронског новца обављене картицама с функцијом 

електронског новца  

    



Ознака  

елемента  
Елемент  Број  Вредност  

53  Платне трансакције извршене на прихватној мрежи ван РС обављене 

картицама које је издао пружалац платних услуга из РС  

    

  од тога:      

531  Уплата новчаних средстава преко АТМ-а      

532  Исплата новчаних средстава преко АТМ-а      

533  Трансакције преноса преко ПОС-а      

534  Трансакције издавања/откупа електронског новца      

535  Трансакције преноса електронског новца обављене картицама с функцијом 

електронског новца  

    

 

Садржај обрасца  

Образац Платне трансакције на терминалима садржи податке о броју и вредности платних трансакција 

(уплата/издавање, исплата/откуп, пренос/прихватање новчаних средстава):  

- извршених на прихватној мрежи у Републици Србији и обављених картицама које је издао пружалац платних 

услуга из Републике Србије;  

- извршених на прихватној мрежи у Републици Србији и обављених картицама које је издао пружалац платних 

услуга ван Републике Србије;  

- извршених на прихватној мрежи ван Републике Србије и обављених картицама које је издао пружалац платних 

услуга из Републике Србије.  

Пружалац платних услуга који је прихватилац картица исказује податке о платним трансакцијама на својој 

прихватној мрежи (51 и 52).  

Када пружалац платних услуга који је издавалац картица исказује податке о платним трансакцијама на прихватној 

мрежи ван Републике Србије (53) вредност платних трансакција исказује се у еврима, а за њихово прерачунавање (из 

других валута у евро) користиће се вредност девиза по званичном средњем курсу који важи последњег радног дана за 

извештајни период.  

У Елементу Исплата новчаних средстава преко ПОС-а (513) исказују се исплате готовог новца преко ПОС 

терминала инсталираног на шалтеру пружаоца платних услуга.  

У Елементу Трансакције преноса преко ПОС-а (514, 524 и 533) исказују се платне трансакције преноса новчаних 

средстава преко ПОС терминала инсталираног на продајним местима.  
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