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ИЗВЕШТАЈ О ТАКМИЧЕЊУ ШАМПИОНИ БЕЗГОТОВИНСКОГ ПЛАЋАЊА 2019. 
 
О ТАКМИЧЕЊУ 

 
Под слоганом Плати картицом и победи, 60 општина и градова у Србији учествовало је у 
такмичењу Шампиони безготовинског плаћања, које су у периоду од 1. јула до 31. децембра 2019. 
организовали Канцеларија за ИТ и еУправу и НАЛЕД, уз подршку компанија Mastercard и Visa.  
 

Такмичење је део едукативне кампање предвиђене Националним програмом за сузбијање сиве економије 
2019/20 (мера 5.4), чији је циљ јачање свести грађана о предностима и могућностима коришћења картица као 
лакшег и сигурнијег начина плаћања у односу на готовину. У оквиру кампање, свим заинтересованим 
локалним самоуправама бесплатно су уведени ПОС терминали, а грађанима је омогућено да плате картицом 
таксе, накнаде и порезе на шалтеру своје градске/општинске управе –  без одласка у пошту или банку, и уз 
снижене провизије од 45 динара односно 1% за износе преко 4.500 динара. Општине и градови су се 
такмичили у подстицању грађана да искористе ову погодност.  

 

ЕФЕКТИ ТАКМИЧЕЊА 
 

За шест месеци колико је трајала кампања, грађани су на шалтерима градских/општинских управа 
картицом платили укупно 13.560 такси, накнада и пореза, у вредности од 21.667.119 динара 
односно око 178 хиљада евра. Просечна вредност појединачне трансакције је 1.598 динара. 
Грађани најчешће на шалтерима плаћају изводе из матичних књига и уверења о држављанству. 

                                          
У овом периоду остварен је релативно стабилан месечни раст безготовинских трансакција од 12% у просеку. У 
децембру је остварено 38% више плаћања картицом него у јулу, када је почела кампања.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из перспективе грађана, поред нижих провизија, такмичење је донело и значајне уштеде у времену, јер нису 
морали да одлазе до поште или банке, враћају се, и два пута чекају у реду приликом прибављања различитих 
уверења, дозвола, решења, извода и других докумената, већ су све могли да заврше на једном месту – у 
шалтер сали локалне самоуправе. На овај начин грађани су уштедели и до 500 дана чекања у редовима.  

 
  

Број плаћања картицом на шалтерима               Најчешћа плаћања картицом на шалтеру 
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РАНГ ЛИСТА OПШТИНА И ГРАДОВА 
 

Прво место на такмичењу и титулу апсолутног Шампиона безготовинског плаћања освојила је 
општина Прибој, чији су грађани највише користили картице приликом плаћања такси, накнада и 
пореза на шалтеру општинске управе (287 на 10 хиљада становника). Друго и треће место заузели 
су Црна Трава (201) и Ириг (198). Сомбор је освојио четврто место, што је уједно и најбољи 
резултат међу градовима (180), затим следе Врање, Панчево, Шабац, Нови Сад, Жабаљ и Лесковац. 
У апсолутним бројкама, најбољи резултат постигао је Нови Сад са 2.945 плаћања картицом. 
 

Ранг 
Локална  

Самоуправа 
Број  

Становника 
Бр. ПОС плаћања  

јул-дец 2019 
Број ПОС плаћања /  
10.000 становника 

1 Прибој 25.171 723 287,24 

2 Црна Трава 1.339 27 201,64 

3 Ириг 10.330 205 198,45 

4 Сомбор 81.401 1.468 180,34 

5 Врање 81.468 1.298 159,33 

6 Панчево 120.871 1.840 152,23 

7 Шабац 112.414 1.314 116,89 

8 Нови Сад 353.525 2.945 83,30 

9 Жабаљ 25.476 202 79,29 

10 Лесковац 138.132 711 51,47 
 
Резултати локалних самоуправа у периоду од 1. јула до 31. децембра 2019. 

НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ  
 

Поред бесплатних ПОС терминала које су добиле све локалне самоуправе, за оне најуспешније у 
промоцији безготовинског плаћања обезбеђене су и посебне награде.  Првих десет добија плакету 
„Шампиони безготовинског плаћања“. Првих пет осваја интернет презентацију „У служби грађана" 
у складу са стандардима интернет презентације Владе Србије. Главна награда за победничку 
општину и њене грађане је дечије игралиште вредно 20.000 евра.  

 

ШАМПИОНИ У МЕДИЈИМА 
 

У току трајања такмичења забележено је 198 објава у штампаним и електронским медијима у 
вредности од преко 130.000 евра (извор: Агенција Клипинг), а медији који су извештавали на ову 
тему били су Радио Телевизија Србије, Блиц, Танјуг, Новости, Данас, Н1, Радио Телевизија 
Војводине, Бета, b92.net и други. 

 

 


