
 

 

 На основу члана 183. став 1. тачка 4), члана 189. став 2. тачка 7) Закона о платним услугама  
(„Службени гласник РС“ бр. 139/2014 и 44/2018- у даљем тексту: Закон) и члана 15. став 3. 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, 40/2015 – одлука УС и 44/2018), у поступку провере усклађености 
пословања са Законом о платним услугама и прописима донетим на основу њега и извршеног 
надзора над процесима и процедурама које је институција електронског новца „iPay See d.o.o. 
Beograd-Čukarica“, са седиштем у Београду – Чукарица, Београдског батаљона 4, коју заступа 
директор Миодраг Мирчетић, из Београда-Вождовац, Бајронова 001, укључила у своје пословне 
активности, а односе се на пружање платних услуга и издавање електронског новца, Народна банка 
Србије, Краља Петра 12, Београд ‒ Извршни одбор Народне банке Србије, на седници одржаној 7. 
јула 2022. године, под бројем ИО НБС бр.76, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Одузима се дозвола за издавање електронског новца, којом је обухваћено и пружање 
платних услуга, институцији електронског новца „iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica“, са седиштем у 
Београду-Чукарица, Београдског батаљона 4, матични број: 21150711, ПИБ: 109258954 (у даљем 
тексту: Привредно друштво) издата Решењем ИО НБС бр. 78 од 13. октобра 2016. године. 

2. Дозвола из тачке 1. изреке овог решења престаје да важи на дан доношења овог решења. 

3. Након престанка важења дозволе из тачке 1. изреке овог решења, Привредно друштво не 
може да закључује нове правне послове који се односе на издавање електронског новца и пружање 
платних услуга из те дозволе, нити може да издаје електронски новац или да омогућава плаћања 
електронским новцем, прихватање електронског новца или пренос електронског новца, на основу 
претходно закључених уговора о издавању или прихватању електронског новца, или да прима 
платне налоге, односно омогућава иницирање и прихватање платних трансакција по основу платних 
картица, на основу претходно закључених уговора о пружању платних услуга. 

4. Након престанка важења дозволе из тачке 1. изреке овог решења, а ради заштите 
корисника платних услуга и ималаца електронског новца, Привредно друштво је дужно да у складу 
с тачком 5. изреке овог решења, омогући имаоцима електронског новца да изврше целокупни откуп 
преосталог електронског новца и да имаоцима електронског новца пренесе новчана средства у 
висини номиналне вредности откупљеног електронског новца, као и да у погледу платних услуга из 
тачке 1. изреке овог решења, изврши платне трансакције које су инициране закључно са даном 
доношења овог решења или да корисницима платних услуга са којима је закључен оквирни уговор 
о пружању платних услуга изврши повраћај новчаних средстава тих корисника која су примљена 
закључно са даном доношења овог решења, а за која закључно с тим даном нису примљени платни 
налози, односно у вези с којима закључно с тим даном нису испуњени услови за извршење платне 
трансакције. 

5. Ради спровођења налога из тачке 4. изреке овог решења, Привредно друштво је дужно: 

5.1 да не отвара нове рачуне код банака, све док Народна банка Србије не утврди да је 
Привредно друштво поступило по налозима из овог решења, о чему ће Народна банка 
Србије писменим путем обавестити банке; 

5.2 да без сагласности Народне банке Србије не располаже новчаним средствима која се 
воде на посебним рачунима код банака, а који су сходно чл.  93. и 133. Закона намењени 
заштити новчаних средстава ималаца електронског новца и корисника платних услуга; 
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5.3 да без одлагања и на одговарајући начин, у складу са природом платног инструмента на 
којем је похрањен електронски новац и природом платних услуга, обавести имаоце 
електронског новца и кориснике платних услуга о одузимању дозволе за издавање 
електронског новца и пружање платних услуга; 

5.4 да без одлагања и на одговарајући начин, у складу са природом платног инструмента на 
којем је похрањен електронски новац, обавести имаоце електронског новца о року, 
месту, времену и начину на који треба да поднесу захтеве за откуп електронског новца, 
при чему рок за подношење тих захтева не може бити краћи од два месеца, нити дужи 
од три месеца од дана објаве тог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“;  

5.5 да наредног дана од дана доношења овог решења достави у електронском облику на 
адресу електронске поште platni.sistem@nbs.rs и поштом на адресу Краља Петра 12, 
Београд,  ПАК 104130 следеће податке:  

 спецификацију свих корисника дигиталног новчаника и платних картица са стањем 
издатог електронског новца на дан доношења овог решења, 

 спецификацију свих ваучера тј. потврда о издатом електронском новцу са бројем 
потврде и расположивим стањем електронског новца на дан доношења овог 
решења, 

 спецификацију свих успешно иницираних платних трансакција по основу платних 
картица које је Привредно друштво издало, а по којима новчана средства још увек 
нису пренета с рачуна Привредног друштва на рачун посредника који учествује у 
извршавању ових платних трансакција или пружаоца платних услуга трговца, са 
стањем на дан доношења овог решења, 

 спецификацију свих трговаца са којима је закључило уговор о прихватању платних 
картица са стањем обавеза на дан доношења овог решења, према сваком трговцу 
појединачно,  

 спецификацију свих правних лица, предузетника и физичких лица са којима је 
закључило уговор о прихватању електронског новца са стањем обавеза на дан 
доношења овог решења,  

 спецификацију свих правних лица са којима је закључило оквирни уговор о 
пружању платних услуга, по основу ког је примало новчана средства ради 
извршења платних налога, са стањем примљених новчаних средстава тих лица по 
којима није примило платне налоге, или није извршило платне налоге, на дан 
доношења овог решења, 

 спецификацију свих примљених, а неизвршених платних налога по основу 
закључених уговора о једнократној платној трансакцији, на дан доношења овог 
решења, 

 спецификацију свих примљених, а неизвршених платних налога, на дан доношења 
овог решења, који нису обухваћени алинејама од прве до седме ове подтачке, 

 извод са свих рачуна отворених код банака са приказом промета и стања на дан 
доношења овог решења, уз обавештење који су рачуни на дан доношења овог 
решења намењени заштити новчаних средстава корисника у смислу члана 93. 
Закона; 

5.6 да сваког наредног радног дана доставља Народној банци Србије спецификације из 
подтачке 5.5. алинеје од прве до осме ове тачке, са ажурираним стањем и износима за 
претходни радни дан; 
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5.7 да сваког наредног радног дана доставља Народној банци Србије изводе са рачуна из 
подтачке 5.5. алинеја девета ове тачке, са стањем и прометом за претходни радни дан; 

5.8 да новчана средства ималаца електронског новца и корисника платних услуга која је 
примило пре дана доношења овог решења, у случају да та новчана средства нису 
уплаћена директно на неки од рачуна за заштиту новчаних средстава корисника, одмах 
по пријему овог решења, пренесе на рачун за заштиту новчаних средстава; 

5.9 да новчана средства ималаца електронског новца и корисника платних услуга која 
прими на дан или након дана доношења овог решења, у случају да та новчана средства 
нису уплаћена директно на неки од рачуна за заштиту новчаних средстава корисника, 
одмах по пријему истих, пренесе на рачун за заштиту новчаних средстава корисника; 

5.10 да обради захтеве за откуп електронског новца из подтачкe 5.4. ове тачке, у року од 8 
дана од дана њиховог пријема, и да у том року констатује да ли су испуњени услови за 
пренос имаоцу новчаних средстава по основу откупа електронског новца, при чему је 
дужно да: 

 у року из ове подтачке, спецификацију о обрађеним захтевима за откуп 
електронског новца за које утврди да испуњавају услове за извршење, која треба да 
садржи назив корисника који је ималац електронског новца, односно број потврде 
о издавању електронског новца, начин утврђивања основа за откуп, податке о броју 
рачуна на који ће бити извршен пренос новчаних средстава у висини номиналне 
вредности откупљеног електронског новца, односно износ који је потребно пренети 
кориснику и број рачуна који је корисник определио за овај пренос  сваког 
понедељка доставља Народној банци Србије и банци код које се води рачун за 
заштиту новчаних средстава са којег би се извршио пренос новчаних средстава по 
основу откупа електронског новца, при чему Народна банка Србије у року од седам 
дана од дана достављања наведене спецификације писменим путем обавештава 
Привредно друштво и банку о дозвољености преноса по основу обрађених захтева 
за откуп електронског новца из спецификације, чиме се сматра да је дала сагласност 
из подтачке 5.2. ове тачке;  

5.11 изврши примљене платне налоге корисника платних услуга, односно успешно 
инициране платне трансакције по основу коришћења платних картица и електронског 
новца, које нису извршене на дан доношења овог решења, тако што ће најкасније 
наредног дана од дана утврђивања испуњености услова за њихово извршење, Народној 
банци Србије и банци код које се води рачун с ког извршава те платне налоге, односно 
платне трансакције, доставити спецификацију платних налога и платних трансакција за 
које је утврдило да су испуњени услови за њихово извршење, која треба да садржи све 
потребне податке за извршење платног налога, а за трансакције платним картицама и 
електронским новцем за које се преноси збирни износ и приказ сваке појединачне 
трансакције са посебно приказаним уговореним провизијама, као и начин утврђивања 

испуњености услова за извршење ових платних налога, односно платних трансакција  
при чему Народна банка Србије у року од три радна дана од дана достављања наведене 
спецификације писменим путем обавештава Привредно друштво и банку о 
дозвољености преноса новчаних средстава ради извршења платних налога, односно 
платних трансакција из спецификације за које је утврдило да су испуњени услови за 
њихово извршење, чиме се сматра да је дала сагласност из подтачке 5.2. ове тачке;  

5.12 након што поступи по свим примљеним платним налозима правних лица са којима је 
закључило оквирни уговор о пружању платних услуга и по том основу од тих лица 
примило новчана средства ради извршавања платних налога, без одлагања тим лицима 
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достави обавештење о начину на који ће Привредном друштву поднети захтев за 
повраћај новчаних средстава у износу који преостане након извршења свих примљених 
платних налога, као и о року за подношење тог захтева, који не може бити дужи од 5 
дана при чему је дужно да:  

 захтеве за повраћај новчаних средстава која преостану након извршења свих 
примљених платних налога, обради у року од 8 дана од дана истека рока за њихово 
подношење, и да у том року констатује да ли су испуњени услови за исплату тих 
захтева, 

 у року из алинеје прве ове подтачке, изради спецификацију о обрађеним захтевима 
за повраћај новчаних средстава из те алинеје за које утврди да испуњавају услове 
за извршење, која треба да садржи назив корисника – правног лица, начин 
утврђивања основа за повраћај, износ који је потребно пренети кориснику и број 
рачуна на који ће се пренос извршити, и да наредног дана од дана израде ове 
спецификације, ту спецификацију достави Народној банци Србије и банци код које 
се води рачун на коме се та средства налазе, при чему Народна банка Србије у року 
од седам дана од дана достављања наведене спецификације писменим путем 
обавештава Привредно друштво и банку о дозвољености преноса новчаних 
средстава по основу обрађених захтева за повраћај новчаних средстава из 
спецификације, чиме се сматра да је дала сагласност из подтачке 5.2. ове тачке; 

5.13 да на захтев Народне банке Србије достави све додатне информације и доказе које 
Народна банка Србије затражи. 

6. Налози из тач. 4. и 5. изреке овог решења примењују се до испуњења свих обавеза 
Привредног друштва према имаоцима електронског новца и корисницима платних услуга по основу 
издатог електронског новца и примљених платних налога, односно примљених новчаних средстава, 
при чему Народна банка Србије писменим путем обавештава Привредно друштво и банке када 
утврди да су ове обавезе испуњене. 

Изузетно од става 1. ове тачке, Народна банка Србије може писменим путем обавестити 
Привредно друштво и банке да се одређени налог или налози из тач. 4. и 5. изреке овог решења више 
не примењују, или да само одређени налози наставе да се примењују.  

7. Ако Привредно друштво не поступи у складу с налозима из тач. 4. и 5. изреке овог решења, 
Народна банка Србије ће изрећи једну или више новчаних казни у висини до 10% прихода тог 
друштва у претходној години, све док Привредно друштво не поступи у складу с тим налозима.  

8. Привредно друштво је дужно да Агенцији за привредне регистре поднесе регистрациону 
пријаву о свим променама које су настале одузимањем дозволе из тачке 1. изреке овог решења. 

9. Ово решење је коначно и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на 
Интернет презентацији Народне банке Србије. 
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