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ШАМПИОНИ БЕЗГОТОВИНСКОГ ПЛАЋАЊА 2019 
 

-ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА-  

Организатори, предмет и трајање  

1. Такмичење локалних самоуправа „Шампиони безготовинског плаћања 2019” организује 
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу - ИТЕ у сарадњи са 
НАЛЕД-ом и уз подршку компанија Mastercard и Visa (у даљем тексту: Организатори). 
 

2. Такмичење је део шире кампање чији је циљ јачање свести грађана о предностима и 
могућностима безготовинског плаћања, у складу са Посебним циљем 5, мером 5.4 
Националног програма и акционог плана за сузбијање сиве економије 2019-2020. Владе 
Републике Србије. 
 

3. Предмет такмичења је број такси, накнада и пореза плаћених картицом на шалтерима 
локалних самоуправа у односу на број становника, у периоду од 1. јула до 31. децембра 
2019. године. 
  

Услови и предности учешћа 
 

4. Право учешћа у такмичењу имају све локалне самоуправе на територији Републике Србије 
које најкасније до 17. јуна 2019. потпишу Споразум са ИТЕ о увођењу POS терминала, и 
доставе потребне информације за њихову инсталацију, укључујући: списак и износе такси, 
накнада и пореза које грађани и привреда плаћају локалној самоуправи; број потребних 
POS терминала и адресе локација за њихову инсталацију. Документацију је потребно 
доставити на имејл marina.rakic@ite.gov.rs и поштом на адресу ИТЕ – Катићева 14-16, 
11000 Београд.  
 

5. Локалне самоуправе које испуњавају услове за такмичење остварују право на следеће 
погодности за себе, грађане и привреду:  

– Бесплатна инсталација и обука за коришћење POS терминала, чиме се грађанима и 
привреди омогућава безготовинско плаћање такси, накнада и пореза у шалтер сали 
локалне самоуправе (без одласка у банку или пошту); 

– И до двоструко нижи трошкови провизије приликом плаћања преко POS терминала – 
45 динара за износе мање од 4.500 динара и 1% вредности трансакције за износе веће 
од 4.500 динара;  

http://uzmiracun.rs/images/preuzmite/Nacionalni_program_Akcioni_plan_SE_2019-2020.pdf
http://uzmiracun.rs/htdocs/Files/01506/SPORAZUM-zajednickom-prihvatanju-platnih-kartica-na-POS-terminalima.doc
http://uzmiracun.rs/htdocs/Files/01507/Lokalne_takse_naknade_porezi_Naziv_opstine.xlsx
http://uzmiracun.rs/htdocs/Files/01507/Lokalne_takse_naknade_porezi_Naziv_opstine.xlsx
http://uzmiracun.rs/htdocs/Files/01508/Podaci_o_lokacijama_POS_terminala_Naziv_opstine.xlsx
http://uzmiracun.rs/htdocs/Files/01508/Podaci_o_lokacijama_POS_terminala_Naziv_opstine.xlsx
mailto:marina.rakic@ite.gov.rs
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– Бесплатно брендирање шалтер сале и право коришћења логоа и графичких решења 
такмичења; 

– Учешће у националној кампањи и промоцији.  

 

Информисање и промоција 

6. У циљу додатног информисања грађана о такмичењу, предностима и могућностима 
плаћања јавних услуга картицом, локалне самоуправе могу да подрже кампању и 
промовишу безготовинско плаћање на локалном нивоу сходно својим могућностима кроз:  

– Постављање рекламних банера и пратећих информација на интернет презентацију и 
друштвене мреже локалне самоуправе; 

– Постављање промотивних билборда; 
– Промоцију у локалним штампаним и електронским медијима (ТВ, радио, интернет). 

7. Организатори ажурирају ранг листу локалних самоуправа које учествују у такмичењу на 
недељном нивоу. Ранг листа се објављује на националном порталу посвећеном борби 
против сиве економије www.uzmiracun.rs. Податке о броју такси, накнада и пореза 
плаћених картицом у локалним самоуправама припремају ИТЕ и банке које уступају ПОС 
терминале – Комерцијална банка и Поштанска штедионица.   
 

Награде 
 

8. Локалне самоуправе у чијим шалтер салама је у периоду трајања такмичења остварен 
највећи број такси, накнада и пореза плаћених картицом на шалтерима локалних 
самоуправа у односу на број становника у  складу са овим Правилима, остварују право на 
следеће награде:  

– Првих 10 локалних самоуправа добија плакету “Шампиони безготовинског плаћања” 
која ће бити свечано уручена у оквиру завршне конференције у Београду;   

– Првих пет локалних самоуправа добија интернет презентацију у складу са графичким и 
технолошким стандардима интернет презентације Владе Србије “У служби грађана”; 

– Првопласирана локална самоуправа добија дечје игралиште у вредности од 20.000 
евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије. 

9. Рок за реализацију награда је најкасније годину дана од завршетка такмичења, након чега 
истиче њихово важење. Награде се не могу заменити, нити уновчити. У циљу реализације 
награда, Организатори и пет првопласираних локалних самоуправа преузимају следеће 
обавезе и одговорности:   

– Организатори су одговорни за веб дизајн и технички развој интернет презентација 
локалних самоуправа (обезбеђивање домена у формату nazivopstine.ls.gov.rs). Обавеза 
локалних самоуправа је да припреме садржај, фотографије и све друге услове који су 
неопходни за ефикасну израду интернет презентације, као и да обезбеде хостинг 
презентације.  

http://www.uzmiracun.rs/
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– Организатори су одговорни за реализацију набавке дечјег игралишта у вредности до 
20.000 евра које се уступа првопласираној локалној самоуправи. Обавеза 
првопласиране локалне самоуправе је да: прибави све потребне дозволе; обезбеди 
одговарајући простор у јавном парку, прилазни пут, клупе, осветљење и ограду 
уколико је потребно због безбедности; изврши припрему терена и изради бетонску 
постељицу; организује свечано отварање и промовише освојену награду у сарадњи са 
Организаторима.   

 

Остало 

10. Организатори не сносе одговорност за закаснелу инсталацију, неисправно функционисање 
или коришћење POS терминала.  
 

11. Организатори не сносе одговорност ако из било ког разлога локална самоуправа не 
оствари право на своју награду у предвиђеном року.  
 

12. Организатори задржавају право да измене период трајања, прекину или обуставе даљу 
реализацију такмичења. За време прекида такмичења, као и у случају обуставе, 
Организатори се ослобађају сваке даље обавезе према учесницима такмичења. 
Организатори задржавају право да измене ова Правила уколико то налажу измењене 
околности. Све такве измене, прекиди или обуставе биће објављени на националном 
порталу www.uzmiracun.rs без одлагања.  
 

http://www.uzmiracun.rs/

