
 

 На основу члана 188. став 1. тачка 2) Закона о платним услугама („Службени гласник РС“, бр. 

139/2014 и 44/2018) 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 за одузимање дозволе за пружање платних услуга платној институцији  

„MONDOCARD DOO BEOGRAD-ZEMUN“, са седиштем у Београду - Земун, Трг Бранка 

Радичевића 14а, коју заступа директор Петар Дамњановић, из Београда, Париске комуне 009/36, по 

писменом обавештењу платне институције о томе да не намерава да пружа платне услуге, Народнa 

банкa Србије, Краља Петра 12, Београд ‒ Извршни одбор Народне банке Србије, на седници 

одржаној 9. априла 2019. године, под бројем ИО НБС бр. 42,  доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. Одузима се дозвола за пружање платних услуга платној институцији „MONDOCARD 

DOO BEOGRAD-ZEMUN“, са седиштем у Београду - Земун, Трг Бранка Радичевића 14а, матични 

број: 21290424, ПИБ: 110051323 (у даљем тексту: MONDOCARD DOO) издата Решењем ИО НБС 

бр. 81 од 12. јула 2018. године. 

 2. Дозвола за пружање платних услуга из тачке 1. изреке овог решења престаје да важи на 

дан доношења овог решења. 

 3. Након престанка важења дозволе за пружање платних услуга, MONDOCARD DOO не 

може да закључује правне послове који се односе на платне услуге. 

       4.      MONDOCARD DOO дужан је да Агенцији за привредне регистре поднесе регистрациону 

пријаву о свим променама које су настале одузимањем дозволе Народне банке Србије за пружање 

платних услуга. 

 5. Ово решење je коначно и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на 

Интернет презентацији Народне банке Србије. 

 

 

 Председавајућа  

 Извршног одбора Народне банке Србије 

 Г у в е р н е р 

 Народне банке Србије 

  

 Др Јоргованка Табаковић 
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Извод из образложења 

  

  Народна банка Србије је 12. јула 2018. године донела Решење ИО НБС бр. 81 којим је 

привредном друштву „MONDOCARD DOO BEOGRAD-ZEMUN“ (у даљем тексту: Платна 

институција), дала дозволу за пружање платних услуга из члана 4. став 1. тач. 3) и 5) Закона о 

платним услугама (у даљем тексту: Закон).  

  Платна институција је дописом упућеним Народној банци Србије 27. марта  2019. године 

(ЦП-18698), поднетим од стране директора те платне институције и председника Скупштине 

друштва, обавестила Народну банку Србије да није отпочела са пружањем платних услуга и да ни 

не намерава да отпочне са пружањем платних услуга, већ намерава да отпочне са поступком 

ликвидације.  

                 Како је чланом 188. став 1. тачка 2) Закона, прописано да Народна банка Србије доноси 

решење о одузимању дозволе за пружање платних услуга ако платна институција писмено 

обавести Народну банку Србије да више не намерава да пружа платне услуге ‒ одлучено је као у 

тачки 1. диспозитива овог решења. 

 


