
Прилог 2.  

Образац - ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ  

Број издатих картица  

Ознака  

елемента 
Елемент Број 

21  Картице с функцијом уплате/исплате готовог новца     

22  Картице с функцијом плаћања (осим картица са функцијом електронског новца)     

  од тога:     

221  Дебитне картице     

  од тога:     

2211  DinaCard     

2212  MasterCard     

2213  Visa     

2214  Diners     

2215  Остале     

2216  Активне дебитне     

2217  Блокиране дебитне     

 222  Картице са одложеном наплатом (delayed debit)     

   од тога:     

 2221  DinaCard     

 2222  MasterCard     

 2223  Visa     

2224  Diners    

 2225  Остале     

 2226  Активне картице са одложеном наплатом     

2227  Блокиране картице са одложеном наплатом    

 223  Кредитне картице     

  од тога:     

 2231  DinaCard     

 2232  MasterCard     

 2233  Visa     

2234  Diners    

 2235  Остале     

2236  Активне кредитне     

2237  Блокиране кредитне    

 224  Картице са функцијом дебитне картице и/или картице са одложеном наплатом     

  од тога:     

 2241  DinaCard     

 2242  MasterCard     

 2243  Visa     

2244  Diners    

 2245  Остале     

2246  Активне     

2247  Блокиране    

 225  Картице са функцијом кредитне картице и/или картице са одложеном наплатом     

  од тога:     

 2251  DinaCard     

 2252  MasterCard     

 2253  Visa     

2254  Diners    

 2255  Остале     

2256  Активне     



Ознака  

елемента 
Елемент Број 

2257  Блокиране    

23  Картице с функцијом електронског новца     

 231  Картице на које се директно похрањује електронски новац     

  од тога:     

 2311  DinaCard     

 2312  MasterCard     

 2313  Visa     

2314  Diners    

 2315  Остале     

232  Картице које дају приступ електронском новцу похрањеном на рачуну електронског 

новца  

  

  од тога:     

 2321  DinaCard     

 2322  MasterCard     

 2323  Visa     

2324  Diners    

 2325  Остале     

  од укупног броја картица с функцијом електронског новца:    

23а  Картице на којима је бар једном био похрањен електронски новац    

23б  Блокиране    

24  Укупан број картица независно од броја функција на картици     

  од тога:     

 241  Картице с повезаним функцијама уплате/исплате готовог новца, дебитне картице и 

електронског новца  

   

Садржај Обрасца  

Образац Платне картице садржи податке о броју картица које издају пружаоци платних услуга са стањем на 

последњи дан извештајног периода.  

Исказују се подаци о картицама које су издате у оквиру картичних система - шема са "три учесника" (нпр. 

American Express и Diners), односно са четири учесника (нпр. Visa, MasterCard и DinaCard).  

Картице које су издате од стране институција које нису пружаоци платних услуга исказују се у овом обрасцу само 

ако су издате у сарадњи са пружаоцем платних услуга (co-branding картице).  

Ако картица с функцијом плаћања има неколико функција, исказује се број картица по свакој функцији.  

Активном картицом (2216, 2226, 2236, 2246 и 2256) сматра се картица која је у извештајном периоду коришћена 

најмање једном за обављање платних трансакција.  

Блокираном картицом (2217, 2227, 2237, 2247, 2257 и 23б) сматра се картица која је у извештајном периоду 

блокирана услед крађе, губитка или злоупотребе података с картице.  

Подаци у елементима 224 и 225, као и њиховим поделементима, исказују се само ако није могуће картице 

рашчланити на елементе 221 и 222, односно 223 и 222.  

Картица с функцијом електронског новца (23) може бити картица на којој се директно похрањује електронски 

новац или картица која даје приступ електронском новцу на рачуну електронског новца.  

Укупан број картица независно од броја функција на картици (24) односи се на број картица ("број пластике") које 

издају пружаоци платних услуга, а који не мора одговарати збиру картица с функцијом уплате/исплате готовог новца, 

картица с функцијом плаћања и картица с функцијом електронског новца, с обзиром на то да једна картица може 

имати једну или више функција.  
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