
Прилог 4.  

Образац - ТРАНСАКЦИЈЕ КАРТИЦАМА И Е-НОВЦЕМ  

Платне трансакције обављене картицама и електронским новцем  

Ознака  

елемента  
Елемент  

У РС  Ван РС  

Број  Вредност  Број  
Ознака 

валуте  

Вредност  

У 

валути  
У ЕУР  

41  Платне трансакције обављене 

картицама (осим картицама које 

имају само функцију 

електронског новца)  

            

411  Дебитним картицама              

  од тога:              

4111  Преко ПОС-а              

4112  Путем интернета              

4113  Путем мобилног телефона              

4114  На други електронски начин (нпр. 

стикери)  

            

412  Картицама са одложеном 

наплатом (delayed debit)  

            

  од тога:              

4121  Преко ПОС-а              

4122  Путем интернета              

4123  Путем мобилног телефона              

4124  На други електронски начин (нпр. 

стикери)  

            

413  Кредитним картицама              

  од тога:              

4131  Преко ПОС-а              

4132  Путем интернета              

4133  Путем мобилног телефона              

4134  На други електронски начин (нпр. 

стикери)  

            

414  Картицама са функцијом дебитне 

картице и/или картице са 

одложеном наплатом  

            

  од тога:              

4141  Преко ПОС-а              

4142  Путем интернета              

4143  Путем мобилног телефона              

4144  На други електронски начин (нпр. 

стикери)  

            

415  Картицама са функцијом 

кредитне картице и/или картице 

са одложеном наплатом  

            

  од тога:              

4151  Преко ПОС-а              

4152  Путем интернета              

4153  Путем мобилног телефона              

4154  На други електронски начин (нпр. 

стикери)  

            



Ознака  

елемента  
Елемент  

У РС  Ван РС  

Број  Вредност  Број  
Ознака 

валуте  

Вредност  

У 

валути  
У ЕУР  

42  Платне трансакције обављене 

електронским новцем  

            

  од тога:              

421  Картицама на које се директно 

похрањује електронски новац  

            

422  С рачуна електронског новца              

  од тога:              

4221  Картицама које дају приступ 

електронском новцу похрањеном на 

рачуну електронског новца  

            

43  Укупно картицама и 

електронским новцем  

            

44  Неодобрене платне трансакције              

  од тога:              

441  Иницирано преко ПОС-а              

442  Иницирано путем интернета              

443  Иницирано путем мобилног 

телефона  

            

444  Подизање готовине на АТМ и ПОС 

на шалтеру  

            

Садржај обрасца:  

Образац Трансакције картицама и е-новцем садржи податке о броју и вредности платних трансакција преноса 

новчаних средстава:  

- обављених картицама и електронским новцем;  

- у Републици Србији и ван ње, као и  

- податке о неодобреним платним трансакцијама.  

У обрасцу се у свим позицијама исказују преноси новчаних средстава (без уплата и исплата), осим код података за 

неодобрене платне трансакције, код којих се поред преноса исказују и уплате и исплате.  

Платне трансакције обављене картицама и електронским новцем исказују издаваоци платних картица и 

електронског новца из Републике Србије.  

Платне трансакције обављене употребом картица и електронског новца реализоване ван Републике Србије су 

платне трансакције где је издавалац картице из Републике Србије, а прихватилац картице ван Републике Србије.  

Вредност платних трансакција обављених картицама и електронским новцем извршених примаоцу плаћања ван 

Републике Србије исказује се у валути у којој је трансакција извршена и у еврима.  

Вредност платних трансакција реализованих ван Републике Србије у страним валутама исказује се посебно за 

сваку валуту, са алфанумеричком ознаком валуте.  

Када се вредност платних трансакција из других валута исказује у еврима, за њихово прерачунавање (из других 

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

извештајни период.  

У елементу Платне трансакције обављене картицама (осим картицама које имају само функцију електронског 

новца) (41) пружалац платних услуга који је издавалац картице исказује податке о извршеним платним трансакцијама 

обављеним картицама:  

- Преко ПОС терминала (уз физичко присуство имаоца картице на продајном месту) или  

- на виртуалним продајним местима (без физичког присуства имаоца картице на продајном месту: нпр. путем 

интернета, мобилног телефона или другим електронским путем).  

Платне трансакције обављене картицом с функцијом дебитне картице и/или картице с одложеном наплатом, као и 

картицом с функцијом кредитне картице и/или картице с одложеном наплатом, исказују се само ако није могуће 

разликовати наведене функције картице.  

У елементу Платне трансакције обављене електронским новцем с рачуна електронског новца (422) исказују се 

платне трансакције преноса новчаних средстава без обзира на то да ли се користи картица која даје приступ 

електронском новцу похрањеном на рачуну електронског новца, с тим што се посебно исказују платне трансакције 

обављене овим картицама(4221).  

У подацима за неодобрене платне трансакције исказују се неодобрене платне трансакције откривене у извештајном 

периоду без обзира на то када је дошло до губитка, крађе или злоупотребе података с платног инструмента.  
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