
„Службени гласник РС“, бр. 89/2022 

 

 На основу члана 28. став 7, члана 30. став 4, члана 33. став 4. и члана 
36. Закона о банкама („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 
14/2015) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 
106/2012, 14/2015 и 40/2015 – одлука УС и 44/2018), Извршни одбор 
Народне банке Србије доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВЉАЊУ РИЗИЦИМА БАНКЕ 

 
 
 1. У Одлуци о управљању ризицима банке („Службени гласник РС“, 
бр. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013 – др. одлука, 43/2013, 
92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018, 57/2019, 
88/2019, 27/2020 и 67/2020 – др. одлука), после тачке 73, додају се тачка 
73а. и наслов изнад те тачке, који гласе: 
 

„Измене тарифе по којој банка наплаћује накнаде за пружање 

платних услуга  

  73а. Банка је дужна да одговарајућим унутрашњим актима 

посебно уреди процес доношења, односно измена њених аката којима се 

уређују накнаде које наплаћује за пружање платних услуга (у даљем 

тексту: тарифа), а нарочито следеће: 

    – процес доношења одлуке о измени тарифе, као и сва 
питања која банка узима у обзир пре доношења одлуке о измени тарифе; 
    – механизам формирања цена за пружање услуга 
садржаних у тарифи;  
    – начин (методологију) на који се спроводи анализа 
оправданости планиране измене тарифе; 
    – начин на који се проверава усклађеност намераване 
измене тарифе с релевантним прописима. 
 
    Изменом тарифе из става 1. ове тачке, сматра се свака 
измена важеће тарифе у складу с којом би банка наплаћивала већу 
накнаду за пружање платних услуга у односу на накнаду коју за те услуге 
наплаћује у складу с важећом тарифом, односно свако увођење нових 
накнада у односу на накнаде које су утврђене важећом тарифом. 
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    Под платним услугама, у смислу ове тачке, подразумевају 
се све платне услуге у смислу закона којим се уређују те услуге, без 
обзира на то да ли се те услуге пружају на основу оквирног уговора о 
платним услугама или уговора о једнократној платној трансакцији у 
смислу тог закона, као и друге услуге које се кориснику платних услуга 
пружају у вези с платним рачуном, односно у оквиру пакета услуга 
повезаних с тим рачуном (нпр. обавештења о иницираним или извршеним 
платним трансакцијама, издавање чекова, промена персонализованих 
сигурносних елемената платног инструмента, провера стања на рачунима 
и сл.). 

 
    Банка је дужна да, пре измене тарифе, у складу са актима 
из става 1. ове тачке, предузме следеће радње: 
 
    – да спроведе детаљну анализу планиране измене 
тарифе која нарочито садржи: упоредни преглед тарифе пре и после 
намераване измене, начин обавештења корисника платних услуга о 
намераваној измени тарифе, процену оправданости планиране измене 
тарифе са прецизираним разлозима за повећања важећих цена, 
коришћене механизме формирања увећаних цена, исказану детаљну 
структуру трошкова по врстама и промене тих трошкова због којих банка 
предлаже измену тарифе (нпр. промена трошкова у вези са учешћем у 
платним системима, односно у вези са учешћем у картичним системима 
плаћања у смислу закона којим се уређују међубанкарске накнаде и 
посебна правила пословања код платних трансакција на основу платних 
картица), као и процену утицаја измена тарифе на профитабилност банке; 
    – да прибави образложено мишљење организационе 
јединице у чијем је делокругу контрола усклађености пословања банке о 
усклађености те измене с релевантним прописима и унутрашњим актима 
банке. 
 
    Пре доношења одлуке о измени тарифе, банка узима у 
обзир резултате анализе, као и мишљење из става 4. ове тачке.  
 
    Банка је дужна да Народну банку Србије обавести о измени 
тарифе најкасније 45 дана пре планираног усвајања те измене и да јој уз 
то обавештење достави анализу и податке, као и мишљење из става 4. 
ове тачке (у даљем тексту: документација). 
 
    Рок из става 6. ове тачке рачуна се од достављања уредне 
документације.  
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    Ако је по обавештењу из става 6. ове тачке затражила 
допуну документације, Народна банка Србије може одредити 
одговарајући рок пре чијег истека банка не може доставити допуњену 
документацију.  

 
    Рок из става 8. ове тачке не може бити дужи од шест 
месеци.“.  
 
 2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.  
 
 
ИО НБС бр. 77 Председавајућа 
11. августа 2022. године Извршног одбора Народне банке Србије 
Б е о г р а д Г у в е р н е р 
 Народне банке Србије 
  
  
 Др Јоргованка Табаковић, с.р. 

 
 


