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Подаци које пружаоци платних услуга достављају према Одлуци о садржини и начину
достављања и објављивања података о накнадама које пружаоци платних услуга
наплаћују корисницима платних услуга.
За пружаоце платних услуга, који податке достављају путем интернета, детаљи везани
за опште напомене и контроле биће доступни путем Центра за размену података на
интернет страници Народне банке Србије.
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1. Заглавље свих извештаја
НАЗИВ ТАГА
<DatumStanja>

<Obrazac>

<MaticniBroj>

<RedniBroj>

САДРЖАЈ
<Dokument>
Датум стања је датум слања
података и одговара датуму у
називу фајла. Пружалац
платних услуга податке
доставља приликом сваке
промене, најкасније дан пре
почетка примене те промене.
Шифра електронске поруке,
односно xml којим се
достављају подаци -NPU
Матични број обвезника
извештавања је
стандардизована нумеричка
ознака која се налази у
постојећој бази обвезника
извештавања Народне банке
Србије
Редни број слања податка за
задати датум стања.

ТИП
Date

Датумски податак у
формату
DD.MM.YYYY
Обавезно попуњено.

Text
(2)

Иста као у називу
податка-NPU,
Обавезно попуњено.
Нумеричка вредност
дужине 8.
Обавезно попуњено.

Number
(8)

Integer
(2)

Редни број мора бити
исти као у називу фајла.
Обавезно попуњено
Текст податак дужине
240.
Обавезно попуњено.
Текст податак дужине
240.
Обавезно попуњено.
Датумски податак у
формату
DD.MM.YYYY
Обавезно попуњено.

<PodatkeObradio>

Име и презиме особе која је
податке обрадила.

Text
(240)

<Kontakt>

Телефон и имеjл адреса особе
која је податке обрадила.

Text
(240)

Датум почетка примене
промене у вези са неком од
услуга из Шифарника услуга
повезаних с платним рачуном
по коме пружаоци платних
услуга достављају податке о
накнадама.
<DatumPrimeneSta Стари датум почетка примене
ri>
је датум примене који је већ
достављен и налази се у бази
НБС, није објављен и постоји
потреба да се промени.

Date

<DatumPrimene>

Уколико се овај датум
попуњава, у поље
<DatumPrimene> наводимо
нови датум примене промене
и подаци ће бити објављени на
сајту НБС на тај нови датум
(<DatumPrimene>), а не на
4

НАПОМЕНА

Date

Датумски податак у
формату
DD.MM.YYYY
Овај датум се попуњава
искључиво када желимо
да променимо датум
примене већ достављеног,
али необјављеног
извештаја.
Не попуњава се приликом
редовне доставе

раније достављени, а сада
исправљени датум
(<DatumPrimeneStari>).

извештаја (већ једино
када желите да мењате
датум примене у раније
достављеном извештају.)

Не може се мењати датум
примене за већ објављене
извештаје.
Подаци по овом Упутству се први пут достављају до 08. Марта 2019.
Динамика достављања: ДНЕВНА ( извештај се доставља било ког дана, и викендом,
када постоје подаци за објављивање).
Подаци се достављају приликом сваке измене, најкасније дан пре почетка примене те
измене.
Обвезници извештавања су :
– Банка,
– Платна институција,
– Институција електронског новца,
– Јавни поштански оператер
Само ако имају податке, односно пружају услуге за које се подаци достављају.
Пружаоци платних услуга дужни су да податке прикажу тачно и потпуно.
НАПОМЕНА: Уколико сте доставили посебне извештаје са два различита датума примене у
будућности, а у међувремену сте вршили измене и поново доставили извештај са ранијим
датумом примене, молимо вас да и други извештај ажурирате и допуните уколико има
потребе за тим, да би приказ након примене оба извештаја, био тачан.
Подаци се увек достављају комплетно и први пут и сваки следећи пут се достављају сви
подаци.
Контроле:
<DatumStanja>
код грешке 10
Датум стања података мора бити формата DD.MM.YYYY
код грешке 21
Датум стања података мора бити исти као и датум у називу xml фајла
код грешке 34
Датум стања података не може бити млађи од текућег датума
<Obrazac>
код грешке 13
Текстуалан податак дужине 3 и узима вредност NPU, провера се врши у
шифарнику важећих обрасаца
код грешке 21
Образац мора бити исти као и образац у називу xml фајла
<MaticniBroj>
код грешке 10
Матични број пружаоца платних услуга мора бити нумерички податак
дужине 8
код грешке 13
Матични број пружаоца платних услуга мора постојати у шифарнику
обвезника извештавања у НБС
код грешке 21
Матични број пружаоца платних услуга мора бити исти као и матични
број у називу xml фајла
<RedniBroj>
код грешке 10
Редни број слања мора бити нумерички податак дужине 2
код грешке 14
Редни број слања мора бити за 1 већи од претходног слања који је био
у обради у НБС
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<Kontakt>
<DatumPrimene>
<DatumPrimeneS
tari>
<DatumPrimeneS
tari>

код грешке 21
Редни број слања мора бити исти као и редни број слања у називу
xml фајла
код грешке 226
Контакт мора садржати телефон и имејл адресу
код грешке 10
Датум стања података мора бити формата DD.MM.YYYY
код грешке 10
Датум стања података мора бити формата DD.MM.YYYY
код грешке 13
Наведени датум не постоји у бази НБС (није достављен раније, а
покушавате да га измените)

2. NPU – Извештај о накнадама за платне услуге
НАЗИВ ТАГА
<SlogNPU>
<Paket>
<PaketID>

САДРЖАЈ

ТИП

НАПОМЕНА

Шифра платног рачуна,
односно пакета услуга , коју
одређује пружалац платних
услуга (ППУ).

Text
(255)

Текстуални
податак.
Обавезно
попуњено.

Integer

Нумерички
податак.

У случају Услуге уплате на
туђи платни рачун, на шалтеру
пружаоца платних услуга, где је
потрошач платилац, попунити
са 9991. (Шифре 91)
У случају Услуге уплате на
туђи платни рачун, на шалтеру
пружаоца платних услуга, где је
правно лице или предузетник
платилац, попунити са 9992.
(Шифре 92)

<RedniBrojPaketа>

Шифра пакета мора бити
јединствена у комбинацији са
Корисником пакета.
(Нпр. Шифра пакета је 9992 и
Корисник пакета 20, па се
може поновити 9992 са
Корисник пакета 30. )
Редни број платног рачунa,
односно пакета услуга, као што
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<NazivPaketa>

<TipPaketa>

<KorisnikPaketa>

<NazivKorisnikaPaketa>

<VrstaRacuna>

<VrstaDinRacuna>

<DodatniOpis>

је евидентиран код пружалаца
платних услуга.
Назив платног рачуна, односно
пакета услуга, као што је
евидентиран код пружалаца
платних услуга.
Тип пакета који може имати
вредности:
10 – Платни рачун,односно
пакет услуга
20 – Услуга уплате готовог
новца на туђи платни рачун.
Корисник пакета може имати
вредности:
10 – Потрошач
20 – Правно лице
30 – Предузетник
40 – Правно лице и предузетник
Назив корисника платних
услуга за које се достављају
подаци о услугама с листе
репрезентативних услуга
повезаних с платним рачуном, у
складу с класификацијом
пружалаца платних услуга
Врста рачуна која може имати
вредности:
10 – Динарски платни рачун
20 – Девизни текући рачун у
еврима
30 – Мултивалутни рачун који
садржи најмање динарски
платни рачун и девизни текући
рачун у еврима
Врста динарског рачуна може
имати вредности :
10 – Платни рачун са основним
услугама
20 – Други платни рачун

Text
(255)

Integer

Обавезно
попуњено.
Текстуални
податак.*
Обавезно
попуњено.
Нумерички
податак.
Обавезно
попуњено.

Integer

Нумерички
податак.
Обавезно
попуњено.

Text
(255)

Текстуални
податак. *
Обавезно
попуњено само за
платне рачуне .

Integer

Нумерички
податак.
Обавезно
попуњено само за
платне рачуне .

Нумерички
податак.
Попуњава се само
за платне рачуне и
то када је
<VrstaRacuna>
=10 ( динарски
рачун) и
<KorisnikPaketa>
= 10 ( потрошач).
У случају услуге уплате на туђи платни рачун,
<TipPaketa>=20, <DodatniOpis> цео слог се не попуњава
(погледати пример).
Integer

У случају платних рачуна <TipPaketa>=10, сваки пакет мора
имати бар један <DodatniOpis>типа 10 и бар један
<DodatniOpis> типа 20.
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<Tip>

<RedniBroj1>

<Naziv>

<Link>

<Opis1>

Тип додатног описа, може
имати вредности:
10 – Опис услуге
20 – Опис докумената о
накнадама
Редни број описа услуге у
оквиру типа, као што је
евидентиран код пружалаца
платних услуга.
Назив услуге, односно линка.
За Tip=10 уносе се појединачно
све услуге које су обухваћене
платним рачуном, односно
пакетом услуга, на јасан и
сажет начин, без навођења
дефиниција и описа услуга,
независно од тога да ли се
налазе на листи
репрезентативних услуга, с тим
што се прво наводе услуге с
листе репрезентативних услуга,
потом остале услуге повезане с
платним рачуном, а на крају
други производи или услуге
које нису повезане с платним
рачуном ако се овај платни
рачун не може отворити
одвојено од тих производа или
услуга .
За Tip=20 уноси се
назив линка.
Линк ка релевантним
документима у којима су
доступне информације о свим
накнадама које пружалац
платних услуга наплаћује
кориснику платних услуга и где
су садржане и информације о
накнадама за услуге повезане с
платним рачуном које нису
наведене у овом прегледу који
садржи само накнаде за
најчешће коришћене и
најзначајније услуге повезане с
платним рачуном
Опис докумената о накнадама.
За Tip=20 уколико није унет
<Link> потребно је унети текст
са називима докумената у
којима су доступне
информације о свим накнадама
које пружалац платних услуга
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Integer

Нумерички
податак.
Обавезно
попуњено.

Integer

Нумерички
податак.
Обавезно
попуњено.
Текстуални
податак.*
Обавезно
попуњено.

Text
(255)

Text
(255)

Tекстуални
податак.
Попуњава се за
Tip=20 .
Не попуњава се за
<Tip> (тип описа)
= 10.

Text
(4000)

Текстуални
податак.*
За Tip (тип описа)
=20 обавезно се
попуњава уколико
није унет <Link>.

наплаћује кориснику платних
услуга и где су садржане и
информације о накнадама за
услуге повезане с платним
рачуном које нису наведене у
овом прегледу који садржи
само накнаде за најчешће
коришћене и најзначајније
услуге повезане с платним
рачуном.
<Usluga>
<SifraUsluge>

<Naknada>
<RedniBroj2>

<Opis2>

Не попуњава се за
<Tip> (тип описа)
= 10.

Шифра из Шифарника услуга
повезаних с платним рачуном
по коме пружаоци платних
услуга достављају податке о
накнадама.
Ако пружалац платних услуга
не нуди једну или више услуга
из шифарника, односно ако се
услуга не нуди за одређени
платни рачун, односно пакет
услуга, податак за ту шифру се
не доставља.

Integer

Нумеричка шифра
из шифарника
услуга.
Обавезно
попуњено.

Редни број накнаде

Integer

Нумерички
податак.
Обавезно
попуњено.
Текстуални
податак.*
Обавезно
попуњено.

Опис критеријума по којем се
Text
посебно наплаћују различите
(1000)
врсте накнада на један или
више начина и опис накнаде са
свим атрибутима о износима,
процентима и учесталост,
навести према редоследу: Опис
критеријума за наплату
накнаде, учесталост (нпр.
једнократно, годишње, месечно,
по чеку), износ (валута RSD,
EUR), односно проценат, min
износ (валута RSD, EUR), max
износ (валута RSD, EUR),
остало. Опис критеријума за
наплату накнаде одвојити
знаком једнакости (=) од
остатка текста који се тиче саме
накнаде.
Уколико је накнада исказана у
страној валути после накнаде
навести и начин на који се врши
прерачунавање у динаре при
наплати те накнаде. Ако за неку
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услугу ППУ не наплаћује
накнаду у опису накнаде се
наводи текст „Без накнаде“ на
месту предвиђеном за унос
накнаде
* Tекст који се напише у овом пољу биће директно пренет на WEB портал НБС, па је
важна коректност уноса података.
Текст попуњавати ћириличним писмом са изузецима валута, службених назива и назива
одређених производа – брендова (назив пакета, картичних система и сл.) који су у
латиничном или енглеском писму.
Контроле:
За све елементе xml-а: код грешке 10 - Податак није одговарајућег типа

<SifraUsluge>

<TipPaketa>
<KorisnikPaketa>
<NazivKorisnikaPaketa>
<VrstaRacuna>
<VrstaDinRacuna>

<DodatniOpis>
<Tip>
<Link>
<Opis1>
<Opis1>

код грешке 12 – Недостаје податак који мора бити попуњен
код грешке 17 - Податак није одговарајуће дужине
код грешке 799 –Недостаје елемент xml-a
код грешке 13 – Шифра не постоји у шифарнику из упутства
код грешке 32 - Дупли податак у оквиру једног пакета
код грешке 284 – За сваку шифру услуге мора бити одговарајући тип
пакета према шифарнику услуга
код грешке 15 –Податак мора имати вредност 10 или 20
код грешке 15 –Податак мора имати вредност 10, 20, 30 или 40.
код грешке 6 –Податак се не попуњава, уколико је тип пакета 20
код грешке 15 –Податак мора имати вредност 10, 20 или 30 уколико је
тип пакета 10
код грешке 6 –Податак се не попуњава, уколико је тип пакета 20
код грешке 15 –Податак мора имати вредност 10 или 20
код грешке 12 –Податак мора бити попуњен за врсту рачуна 10 и
корисника пакета 10 (VrstaRacuna=10 KorisnikPaketa=10)
код грешке 6 –Податак се не попуњава за врсту рачуна различиту од 10
код грешке 6 –Податак се не попуњава за корисника пакета различитог
од 10
код грешке 6 –Подаци се не попуњавају за тип пакета 20
код грешке 15 –Податак узима вредност 10 или 20
код грешке 6 – Подаци се не попуњавају за тип описа 10
код грешке 6 – Подаци се не попуњавају за тип описа 10
код грешке 12 –Мора бити попуњен за Tip=20, ако је <Link> непопуњен.
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2.1. Пример података NPU у XML формату
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje[
<!ELEMENT DatumStanja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatumPrimene (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatumPrimeneStari(#PCDATA)>
<!ELEMENT PaketID (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBrojPaketa (#PCDATA)>
<!ELEMENT NazivPaketa (#PCDATA)>
<!ELEMENT TipPaketa (#PCDATA)>
<!ELEMENT KorisnikPaketa (#PCDATA)>
<!ELEMENT NazivKorisnikaPaketa (#PCDATA)>
<!ELEMENT VrstaRacuna (#PCDATA)>
<!ELEMENT VrstaDinRacuna (#PCDATA)>
<!ELEMENT Tip (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Naziv (#PCDATA)>
<!ELEMENT Link (#PCDATA)>
<!ELEMENT Opis1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraUsluge (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Opis2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Naknada (RedniBroj2,Opis2)>
<!ELEMENT Usluga (SifraUsluge, Naknada+)>
<!ELEMENT DodatniOpis (Tip, RedniBroj1, Naziv, Link, Opis1)>
<!ELEMENT Paket (PaketID,
RedniBrojPaketa,NazivPaketa,TipPaketa,KorisnikPaketa,NazivKorisnikaPaketa,VrstaRacuna,
VrstaDinRacuna,DodatniOpis*,Usluga+)>
<!ELEMENT SlogNPU (Paket+)>
<!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio,Kontakt, DatumPrimene, DatumPrimeneStari, SlogNPU+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>22.02.2019</DatumStanja>
<Obrazac>NPU</Obrazac>
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>PetarPetrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>011/223344,petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
<DatumPrimene>28.02.2019</DatumPrimene>
<DatumPrimeneStari ></ DatumPrimeneStari>
<SlogNPU>
<Paket>
<PaketID>1</PaketID>
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<RedniBrojPaketa>1</RedniBrojPaketa>
<NazivPaketa>ХХХ</NazivPaketa>
<TipPaketa>10</TipPaketa>
<KorisnikPaketa>10</KorisnikPaketa>
<NazivKorisnikaPaketa>Потрошачи са редовним
примањима</NazivKorisnikaPaketa>
<VrstaRacuna>10</VrstaRacuna>
<VrstaDinRacuna>20</VrstaDinRacuna>
<DodatniOpis>
<Tip>10</Tip>
<RedniBroj1>1</RedniBroj1>
<Naziv>Вођење динарског текућег рачуна</Naziv>
<Link/>
<Opis1/>
</DodatniOpis>
<DodatniOpis>
<Tip>10</Tip>
<RedniBroj1>2</RedniBroj1>
<Naziv>Плаћање 5 рачуна месечно употребом електронског или мобилног
банкарства на рачун код другог ППУ без накнаде</Naziv>
<Link/>
<Opis1/>
</DodatniOpis>
<DodatniOpis>
<Tip>10</Tip>
<RedniBroj1>3</RedniBroj1>
<Naziv> СМС сервис</Naziv>
<Link/>
<Opis1/>
</DodatniOpis>
<Usluga>
<SifraUsluge>112</SifraUsluge>
<Naknada>
<RedniBroj2>1</RedniBroj2>
<Opis2>Једнократно, 200 RSD</Opis2>
</Naknada>
</Usluga>
<Usluga>
<SifraUsluge>2123</SifraUsluge>
<Naknada>
<RedniBroj2>1</RedniBroj2>
<Opis2>Клиринг налози до 50.000 RSD = 50 RSD</Opis2>
</Naknada>
<Naknada>
<RedniBroj2>2</RedniBroj2>
<Opis2>Клиринг налози од 50.000,01 RSD до 300.000 RSD = 75
RSD</Opis2>
</Naknada>
</Usluga>
<Usluga>
<SifraUsluge>2124</SifraUsluge>
<Naknada>
12

<RedniBroj2>1</RedniBroj2>
<Opis2>Клиринг налози до 50.000 RSD = 50 RSD</Opis2>
</Naknada>
<Naknada>
<RedniBroj2>2</RedniBroj2>
<Opis2>Клиринг налози од 50.000,01 RSD до 300.000 RSD = 75
RSD</Opis2>
</Naknada>
</Usluga>
</Paket>
<Paket>
<PaketID>9991</PaketID>
<RedniBrojPaketa>1</RedniBrojPaketa>
<NazivPaketa>Услуга уплате на туђи платни рачун</NazivPaketa>
<TipPaketa>20</TipPaketa>
<KorisnikPaketa>10</KorisnikPaketa>
<NazivKorisnikaPaketa/>
<VrstaRacuna/>
<VrstaDinRacuna/>
<DodatniOpis>
<Tip/>
<RedniBroj1/>
<Naziv/>
<Link/>
<Opis1/>
</DodatniOpis>
<Usluga>
<SifraUsluge>911</SifraUsluge>
<Naknada>
<RedniBroj2>1</RedniBroj2>
<Opis2>Без накнаде</Opis2>
</Naknada>
</Usluga>
<Usluga>
<SifraUsluge>913</SifraUsluge>
<Naknada>
<RedniBroj2>1</RedniBroj2>
<Opis2>1%, min 50 RSD, max 4.000 RSD </Opis2>
</Naknada>
</Usluga>
</Paket>
<Paket>
<PaketID>9992</PaketID>
<RedniBrojPaketa>1</RedniBrojPaketa>
<NazivPaketa>Услуга уплате на туђи платни рачун</NazivPaketa>
<TipPaketa>20</TipPaketa>
<KorisnikPaketa>40</KorisnikPaketa>
<NazivKorisnikaPaketa/>
<VrstaRacuna/>
<VrstaDinRacuna/>
<DodatniOpis>
<Tip/>
13

<RedniBroj1/>
<Naziv/>
<Link/>
<Opis1/>
</DodatniOpis>
<Usluga>
<SifraUsluge>921</SifraUsluge>
<Naknada>
<RedniBroj2>1</RedniBroj2>
<Opis2>1%, min 60 RSD, max 5.000 RSD</Opis2>
</Naknada>
</Usluga>
</Paket>
</SlogNPU>
</Dokument>
</ZaSlanje>
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2.2. Шифарник услуга повезаних с платним рачуном по коме пружаоци
платних услуга достављају податке о накнадама

Шифра
услуге

Опис шифре

2=доставља се ако
постоје подаци
3=не доставља се

Напомена

10- Платни рачун тип,
20- Услуга уплате
готовог новца на туђи
платни рачун

1

Опште услуге повезане с
платним рачуном

3

10

11

Вођење платног рачуна

3

10

111

Отварање платног рачуна

2

10

112

Вођење платног рачуна

2

10

113

Гашење платног рачуна

2

10

12

Eлектронско банкарствo

3

10

121

Успостављање услуге

2

10

122

Коришћење услуге

2

10

13

Mобилно банкарствo

3

10

131

Успостављање услуге

2

10

132

Коришћење услуге

2

10

2

Безготовинске платне
трансакције (изузев
трансакција платним
картицама)

3

10

21

Безготовински пренос
новчаних средстава у
динарима у Републици
Србији

3

10

211

На шалтеру пружаоца
платних услуга

3

10

2111

На платни рачун код истог
пружаоца платних услуга
(интерни пренос)

2

10

Само за правна
лица

15

2112

Хитан/инстант платни налог
(интерни пренос)

2

10

2113

На платни рачун код другог
пружаоца платних услуга
(екстерни пренос)

2

10

2114

Хитан/инстант платни налог
(екстерни пренос)

2

10

212

Коришћењем услуге
електронског банкарства

3

10

2121

На платни рачун код истог
пружаоца платних услуга
(интерни пренос)

2

10

2122

Хитан/инстант платни налог
(интерни пренос)

2

10

2123

На платни рачун код другог
пружаоца платних услуга
(екстерни пренос)

2

10

2124

Хитан/инстант платни налог
(екстерни пренос)

2

10

213

Коришћењем услуге
мобилног банкарства

3

10

2131

На платни рачун код истог
пружаоца платних услуга
(интерни пренос)

2

10

2132

Хитан/инстант платни налог
(интерни пренос)

2

10

2133

На платни рачун код другог
пружаоца платних услуга
(екстерни пренос)

2

10

2134

Хитан/инстант платни налог
(екстерни пренос)

2

10

16

22

Безготовински пренос
новчаних средстава у
еврима с девизног текућег
рачуна у еврима

3

10

221

На шалтеру пружаоца
платних услуга

3

10

2

10

2

10

2

10

2

10

2211
2212
2213
2214

На платни рачун у Републици
Србији
На платни рачун у Републици
Србији - хитан платни налог
На платни рачун у
иностранству
На платни рачун у
иностранству - хитан платни
налог

222

Коришћењем услуге
електронског банкарства

3

10

2221

На платни рачун у Републици
Србији

2

10

2222

На платни рачун у Републици
Србији - хитан платни налог

2

10

2223

На платни рачун у
иностранству

2

10

2224

На платни рачун у
иностранству - хитан платни
налог

2

10

223

Коришћењем услуге
мобилног банкарства

3

10

2231

На платни рачун у Републици
Србији

2

10

2232

На платни рачун у Републици
Србији - хитан платни налог

2

10

2233

На платни рачун у
иностранству

2

10

2234

На платни рачун у
иностранству - хитан платни
налог

2

10

Пријем новчаних средстава из
иностранства на девизни
текући рачун у еврима

2

10

23

17

24

Трајни налог

3

10

241

Успостављање, односно
коришћење услуге

2

10

242

За извршење трансакције

3

10

2421

На платни рачун код истог
пружаоца платних услуга
(интерни пренос)

2

10

2422

На платни рачун код другог
пружаоца платних услуга
(екстерни пренос)

2

10

25

Директно задужење

3

10

251

Успостављање, односно
коришћење услуге

2

10

252

За извршење трансакције

3

10

2521

На платни рачун код истог
пружаоца платних услуга
(интерни пренос)

2

10

2522

На платни рачун код другог
пружаоца платних услуга
(екстерни пренос)

2

10

2

10

Само за
потрошаче

26

Издавање чекова

3

Платне картице и готов
новац

3

10

31

Издавање дебитне картице

3

10

311

Издавање дебитне картице

2

10

312

Периодична чланарина за
коришћење дебитне картице

2

10

32

Исплата готовог новца
коришћењем дебитне
картице

3

10

18

321

По извршеној трансакцији
у земљи

3

10

3211

На шалтеру

2

10

3212

На банкомату

2

10

322

По извршеној трансакцији
у иностранству

3

10

3221

На шалтеру

2

10

3222

На банкомату

2

10

33

Издавање кредитне картице

3

10

331

Издавање кредитне картице

2

10

332

Периодична чланарина за
коришћење кредитне картице

2

10

34

Плаћање кредитном
картицом на продајном
месту трговца

3

10

341

По извршеној трансакцији

3

10

3411

У земљи

2

10

3412

У иностранству

2

10

2

10

2

10

342
343

Годишња номинална каматна
стопа
Годишња ефективна каматна
стопа

344

Друге накнаде

2

10

35

Исплата готовог новца
коришћењем кредитне
картице

3

10

351

По извршеној трансакцији
у земљи

3

10

3511

На шалтеру

2

10

3512

На банкомату

2

10

19

352

По извршеној трансакцији
у иностранству

3

10

3521

На шалтеру

2

10

3522

На банкомату

2

10

353

Годишња номинална каматна
стопа

2

10

354

Годишња ефективна каматна
стопа

2

10

355

Друге накнаде

2

10

36

Исплата готовог новца с
платног рачуна подношењем
налога за исплату

Само за
предузетнике и
правна лица

2

10

37

Уплата готовог новца на
платни рачун подношењем
налога за уплату

Само за
предузетнике и
правна лица

2

10

4

Дозвољено прекорачење
рачуна

3

10

41

Успостављање, односно
коришћење услуге

2

10

42

Годишња номинална каматна
стопа

2

10

43

Годишња ефективна каматна
стопа

2

10

5

Прихватање платних
инструмената

3

10

51

Прихватање платних
картица на продајном месту

3

10

511

Трговачка накнада

3

10

5111

На физичком продајном
месту

3

10

51111

Пружалац платних услуга је
истовремено прихватилац и
издавалац картице која се
прихвата

2

10

Само за
предузетнике
и правна лица

20

51112

Издавалац платне картице
која се прихвата је други
пружалац платних услуга из
Републике Србије

2

10

51113

Издавалац платне картице
која се прихвата је пружалац
платних услуга из
иностранства

2

10

5112

На интернет продајном
месту

3

10

51121

Пружалац платних услуга је
истовремено прихватилац и
издавалац картице која се
прихвата

2

10

51122

Издавалац платне картице
која се прихвата је други
пружалац платних услуга из
Републике Србије

2

10

51123

Издавалац платне картице
која се прихвата је пружалац
платних услуга из
иностранства

2

10

512

Друге накнаде

2

10

52

Прихватање инстант
трансфера одобрења на
продајном месту

3

10

521

Пружалац платних услуга
који је прихватилац је
истовремено и издавалац
платног инструмента за
извршење инстант трансфера
одобрења који се прихвата

2

10

522

Издавалац платног
инструмента за извршење
инстант трансфера одобрења
који се прихвата је други
пружалац платних услуга

2

10

53

Прихватање електронског
новца на продајном месту

2

10

9

Услуга уплате готовог новца
на туђи платни рачун

3

20

91

На шалтеру пружаоца
платних услуга

3

20

Потрошач је
платилац
21

911

На платни рачун код истог
пружаоца платних услуга
(интерни пренос)

2

20

912

Хитан/инстант платни налог
(интерни пренос)

2

20

913

На платни рачун код другог
пружаоца платних услуга
(екстерни пренос)

2

20

914

Хитан/инстант платни налог
(екстерни пренос)

2

20

3

20

Правно лице
или
предузетник је
платилац

92

На шалтеру пружаоца
платних услуга

921

На платни рачун код другог
пружаоца платних услуга
(екстерни пренос)

2

20

922

Хитан/инстант платни налог
(екстерни пренос)

2

20

22

3. Опште напомене и контроле о електронској размени података
Пројекат предвиђа размену података у XML формату. Назив фајлова које пружаоци
платних услуга достављају НБС је формално дефинисан као и сви подаци који се већ
налазе у систему електронске размене.
Поруке се од стране обвезника извештавања шаљу на јединствено одредишно место у
Дирекцију за информационо комуникационе технологије у Народној банци Србије и то
у прописаним периодима и роковима зависно од врсте извештаја искључиво у XML
формату. У зависности од врсте обвезника извештавања, подаци за банке и јавног
поштанског оператера се достављају на FTP сервер НБС за електронску размену
података, а за платне институције и институције електронског новца на портал на сајту
НБС, Центар за размену података.
Пример структуре назива фајла који се доставља путем FTP сервера је следећи:
NPU_DDMMYYYY_ RB_99999999.xml
Шифра xml-а
NPU
DDMMYYYY Датум када су достављени подаци у облику DDMMYYYY
(даммесецгодина)
_
Обавезно _
Редни број слања овог податка
02
Обавезно _
_
Матични број обвезника извештавања
99999999
Садржај података је дефинисан у формалном облику и дели се на три дела:
Обевезни тагови (дефиниције), документ и општи подаци о документу и слогови
документа.
У свим порукама за размену података са НБС, неопходно је да први таг буде
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Документ и општи подаци о документу.
Обавезно је да буду попуњени следећи тагови :
<DatumStanja> Датум стања података, у дефинисаном облику и представља датум за
који важе подаци или датум слања података, у зависности од врсте података, дозвољена
вредност између 31.03.2011 и текућег датума и исти као у називу фајла
<Obrazac> -Образац - шифра податка иста као у називу фајла
<MaticniBroj> -Матични број исти као у називу фајла
<RedniBroj>- Редни број исти као у називу фајла
<Kontakt> -телефон, е-mail итд. одговорног лица.
Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другом делу овог
материјала.
Датуми су у дефинисаном облику dd.mm.yyyy
Децимална позиција се дефинише тачком .
Након логичких и рачунских контрола о исправности података,
Формира се одговор од стране НБС о резултату обраде и поставља се на исто место
где је податак достављен или на FTP сервер НБС или на портал на сајту НБС, Центар за
размену података, у зависности од врсте обвезника извештавања и има форму назива
фајла:
NBNPU_31012019_01_07726716_3598.xml.
Где је NPU_31012019_01_07726716.xml податак који је обвезник извештавања
доставио, а 3598 број обраде у НБС.
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Електронска порука у XML формату мора бити електронски потписана.
Електронски сертификат потписника мора бити квалификовани сертификат издат од
квалификованог сертификационог тела (CA).
Субјекат у електронској размени података у XML формату мора доставити списак
серијских бројева електронских сертификата чији ће тајни криптографски кључеви
бити употребљавани за потписивање XML докумената који се шаљу Народној банци
Србије. Електронски потписан XML документ са становишта електронског потписа ће
бити потпуно валидан и прихваћен уколико су испуњени сви услови који су
дефинисани у Упутству за креирање електронског потписа за XML документе који су у
систему обавезног електронског извештавања НБС.
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