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УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СТРАНИЦЕ IPS 
QR КÔД - ГЕНЕРАТОР И ВАЛИДАТОР

I. ПРЕДМЕТ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА

1.    Овим условима коришћења уређује се начин на који се путем посебног 
дела интернет презентације Народне банке Србије (у даљем тексту: 
страница IPS QR кôд) врши техничка припрема IPS QR кôда који ће се 
користити на рачунима / фактурама (у даљем тексту: Генератор) и врши 
техничка провера IPS QR кôдa (у даљем тексту: Валидатор), као и друга 
питања од значаја за коришћење странице IPS QR кôд.

II. ОСНОВНА ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА СТРАНИЦЕ IPS QR КÔД

2.   Страница IPS QR кôд намењена је олакшавању техничког аспекта 
припреме (генерисања) IPS QR кôдa који се користи на рачунима/ фактурама 
прималаца плаћања ради иницирања платних трансакција за плаћање тих 
рачуна/ фактура (у даљем тексту: NBS IPS QR кoд) и омогућавању техничке 
провере (валидације) припремљеног IPS QR кôдa, у складу с техничким 
захтевима утврђеним у Прилогу 1 одлуке којом се уређују општа правила за 
извршавање инстант трансфера одобрења (у даљем тексту: Одлука).

Коришћењем странице IPS QR кôд прихватате да се ови услови коришћења 
примењују на Вас у својству корисника који врши техничку припрему 
(генерисање) NBS IPS QR кôдa или врши техничку проверу (валидацију) 
припремљеног IPS QR кôдa и обавезујете се да нећете предузимати или 
бити укључени у било коју активност која је у супротности с наменом 
странице IPS QR кôд, односно која омета или ограничава њен рад на било 
који начин.

Страница IPS QR кôд не може се користити за слање садржаја или 
извршење других радњи које су незаконите, увредљиве, злонамерне, 
непристојне, претеће, непримерене или у супротности с било којим 
прописoм Републике Србије.

III. ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА (ГЕНЕРИСАЊЕ) И ПРОВЕРА 
(ВАЛИДАЦИЈА) IPS QR КÔДА

Tехничка припрема (генерисање) IPS QR кôда

3.   Техничка припрема (генерисање) IPS QR кôда у Генератору обухвата 
техничку припрему NBS IPS QR кôдa путем попуњавања дефинисаних 
елемената или путем текстуалног записа (енг. string).

Ако су подаци унети у складу с техничким захтевима утврђеним у 
Прилогу 1 Одлуке, кориснику се приказује припремљени (генерисани) 
NBS IPS QR кôд који може преузети, а ако постоје грешке – кориснику 
ће бити приказан испис сваке грешке која је установљена.
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Коришћење Генератора је добровољно и уписивањем података у обавезне 
елементе за припрему (генерисање) NBS IPS QR кôда потврђујете да су ти 
подаци истинити и саглашавате се с тиме да их добровољно достављате и 
да их Народна банка Србије (у даљем тексту: НБС) може обрадити 
искључиво у сврху техничке припреме (генерисања) NBS IPS QR кôда у 
складу с техничким захтевима утврђеним у Прилогу 1 Одлуке. Подаци које 
уписујете у Генератору не чувају се, нити записују на серверу НБС.

Tехничка провера (валидација) IPS QR кôда

4.   Техничка провера (валидација) IPS QR кôда у Валидатору обухвата 
техничку проверу већ припремљеног IPS QR кôда путем учитавања 
датотеке која садржи IPS QR кôд у форматима који су дефинисани и 
приказани на страници IPS QR кôд.

Након техничке провере (валидације) учитаног IPS QR кôдa, кориснику 
се приказује податак да ли је IPS QR кôд усклађен с техничким  
захтевима утврђеним у Прилогу 1 Одлуке, или постоје одређене 
грешке у IPS QR кôду – у ком случају ће кориснику бити приказан 
испис сваке грешке која је установљена.

Коришћење Валидатора је добровољно и учитавањем датотеке која 
садржи IPS QR кôд саглашавате се с тиме да податке које садржи ова 
датотека добровољно достављате НБС и да их НБС може обрадити 
искључиво у сврху техничке провере (валидације) IPS QR кôда у складу 
с Прилогом 1 Одлуке. Подаци који се обрађују не чувају се,
нити записују на серверу НБС.

Препоруке за коришћење генeратора NBS IPS QR кôда

5.   Ради бољег разумевања грешака које корисници могу начинити 
приликом техничке припреме (генерисања) NBS IPS QR кôдa, oдносно које 
се приказују након техничке провере (валидације) учитаног IPS QR кôдa, на 
страници IPS QR кôд дате су препоруке за коришћење генeратора NBS IPS 
QR кôдa којимa се пружају ближа појашњења која се односе на техничку 
припрему NBS IPS QR кôда и техничку проверу IPS QR кôда.

IV. ЗАШТИТА ПОДАТАКА

6.   НБС не захтева да при генерисању NBS IPS QR кôда или валидацији IPS 
QR кôда уписујете било какве податке о личности, нити НБС те податке 
посебно препознаје, чува, записује на серверу НБС или користи на било 
који други начин.

НБС Вам омогућава да генерисање и/или валидацију IPS QR кôда извршите 
коришћењем података за које се сами доборовољно одлучите, и не 
преузима никакве обавезе у погледу тих података, нити има било какве 
одговорности или обавезе у погледу лица на које се ти подаци односе.

Ако ради генерисања NBS IPS QR кôда или провере (валидације) IPS QR
кôда у складу са овим условима коришћења уписујете податке о личности, 
односно учитавате датотеку са IPS QR кôдом која садржи те податке, на 
обраду ових података примењују се одредбе тачке 3. став 3. и тачке 4.
став 3. ових услова коришћења.



Измене и допуне 

10.   НБС има право да измени и/ или допуни ове услове коришћења у 
било ком тренутку, а те измене су могу примењивати без одлагања.

Ступање на снагу

11.   Ови услови коришћења ступају на снагу даном
објављивања на страници IPS QR кôд.
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Ако при генерисању NBS IPS QR кôда или валидацији IPS QR кôда уписујете 
податке о личности, дужни сте и одговорни да при томе извршавате све 
обавезе прописане законом којим се уређује заштита података о личности, 
а посебно да обезбедите да постоји сагласност лица на које се подаци о 
личности односе или други законити основ за коришћење ових података, 
као и да обезбедите поштовање обавеза у погледу остваривања права 
лица на које се подаци о личности односе и пружања свих обавезних 
информација том лицу у складу с наведеним законом.

Размена и обрада других података

7.   Посетом странице IPS QR кôд Ваш интернет претраживач нам 
прослеђује податке као што су: IP адреса, датум и време упита, садржај 
захтева (конкретна страница), пренета количина података и статус 
приступа (нпр. датотека пренета и слично), тип претраживача / верзија 
/ језик, оперативни систем и његов кориснички интерфејс. Ови подаци 
су технички неопходни како би се страница IPS QR кôд приказала и 
обезбедила стабилност и безбедност њеног коришћења. 

V. ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ

8.    НБС није одговорна за функционисање припремљеног (генерисаног) 
NBS IPS QR кôда, нити за функционисање провереног (валидираног)
IPS QR кôда.

НБС посебно није одговорна за било какву директну, индиректну, 
последичну или другу штету насталу као последица коришћења странице 
IPS QR кôд на начин који није у складу са овим условима коришћења, као ни 
за било коју штету насталу као последица коришћења NBS IPS QR кôда
генерисаног у Генератору (нпр. услед неисправног или погрешног уноса 
било ког података), или насталу као последица коришћења IPS QR кôдa 
провереног у Валидатору.

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

9.    Ови услови коришћења сачињени су на српском језику.

НБС може израдити и објавити текст ових услова коришћења и на страном 
језику, с тим што ће се у случају било какве неусаглашености текста ових 
услова коришћења на српском језику са њиховим преводом на страни 
језик, као меродаван сматрати искључиво текст на српском језику.


