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Образац ППК 
 

  
         Назив и седиште банке      
 

 ИЗВЕШТАЈ   
О ПОСЛОВАЊУ С ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА 

 
 

Извештај за период од  _________ до _________200__. године 
 

 
1.   Број картица последњег дана извештајног периода: 
 
 
 Дебитне Кредитне Пословне Укупно 
Број персонализованих картица  
Број картица уручених  корисницима  
Број активних картица  
(картице које су коришћене у 
извештајном периоду) 

 

 
 
2.  Прихватна мрежа последњег дана извештајног периода: 
 
 
 Број продајних 

места са 
инсталираним 

ПОС терминалом 

Број 
банкомата 

Број шалтера 
за исплату 
готовине  

Банкарске картице 
(VISA, MasterCard, YUBA Card, 
DinaCard,...) 

   

Остали картични системи 
[DinersClub; EuroLine; American Express; 
компанијске (трговачке) картице] 

   

 
 
3.  Број трансакција∗ и промет остварен коришћењем картица у Републици  
 Србији у посматраном периоду, по издаваоцу: 
 
 
 Дебитне Кредитне Пословне Укупно 
Укупан број трансакција (плаћање 
робе и услуга, подизање 
готовине) 

    

    Број трансакција плаћања робе и 
услуга, 
од тога: 
Број трансакција плаћања робе и 
услуга у сопственој мрежи (on-us) 

    

 
 

                                                 
∗ Под трансакцијом се подразумева задужење рачуна корисника платне картице. 
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    Број трансакција подизања 
готовине на банкоматима, 
од тога: 
Број трансакција подизања готовине 
на банкоматима у сопственој мрежи 
(on-us) 

    

    Број трансакција подизања 
готовине на шалтерима банке, 
од тога: 
Број трансакција подизања готовине 
на сопственим шалтерима 

    

 (вредност у хиљадама динара) 
Укупан износ трансакција 
(плаћање робе и услуга, подизање 
готовине) 

    

    Износ трансакција плаћања робе и 
услуга, 
од тога: 
Износ трансакција плаћања роба и 
услуга у сопственој мрежи (on-us) 

    

    Износ трансакција подизања 
готовине на банкоматима, 
од тога: 
Износ трансакција подизања 
готовине на банкоматима у 
сопственој мрежи (on-us) 

    

    Износ трансакција подизања 
готовине на шалтерима, 
од тога: 
Износ трансакција подизања 
готовине на сопственим шалтерима 

    

 
 
4. Број трансакција и промет остварен коришћењем картица ван Републике 
 Србије  у посматраном периоду:      
                                                                                     
 Дебитне Кредитне Пословне Укупно 
Укупан број трансакција (плаћање 
робе и услуга, подизање 
готовине) 

    

Број трансакција плаћања робе и 
услуга 

    

Број трансакција подизања готовине 
на банкоматима  

    

Број трансакција подизања готовине 
на шалтерима  

    

 (вредност у хиљадама евра) 
Укупан износ трансакција 
(плаћање робе и услуга, подизање 
готовине) 

    

Износ трансакција плаћања робе 
и услуга  

    

Износ трансакција подизања 
готовине на банкоматима 

    

Износ трансакција подизања 
готовине на шалтерима 
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5. Број трансакција и промет остварен по основу картица које су издале друге 
  банке из Републике Србије у посматраном периоду  
 

(вредност у хиљадама динара) 

 Број трансакција Износ трансакција 
Продајна места   
Банкомат   
Шалтер   
Укупно:   
   

 
6. Број трансакција и  промет остварен по основу картица које су издале 
 банке ван Републике Србије у посматраном периоду: 
 

(вредност у хиљадама динара) 

 Број трансакција Износ трансакција 
Продајна места   
Банкомат   
Шалтер   
Укупно:   

 
 
У _______________, ______200__. године                  Извештај сачинио 
 
 
             Телефон за контакте                                                     (потпис) 
 
И-мејл: 
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