НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
На основу чл. 82. и 85. 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 допуну дозволе за пружање платних услуга по захтеву платне институције „ALTA PAY
GROUP DOO BEOGRAD“, са седиштем у Београду-Земун, Угриновачка 212, коју заступа директор
Татјана Бундало, из Београда-Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 4/9, Народна банка Србије,
Краља Петра 12, Београд ‒ Извршни одбор Народне банке Србије, на седници одржаној 10. јуна
2021. године, под бројем ИО НБС бр. 83, доноси
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се захтев платне институције „ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD“, са седиштем
у Београду-Земун, Угриновачка 212, матични број: 21035254, ПИБ: 108618034 (у даљем тексту:
ALTA PAY GROUP) за допуну дозволе за пружање платних услуга дате Решењем ИО НБС бр. 82
од 10. новембра 2016. године и Решењем ИО НБС бр. 71 од 10. маја 2018. године.
2. „ALTA PAY GROUP“, поред платних услуга за чије је пружање добила дозволе решењима
из тачке 1. овог решења, може пружати и платне услуге издавања платних инструмената и/или
прихватања ових инструмената на основу којег пружалац платних услуга примаоцу плаћања
омогућава извршавање платних трансакција које иницира платилац употребом одређеног платног
инструмента.
3. „ALTA PAY GROUP“, дужна је да Агенцији за привредне регистре поднесе регистрациону
пријаву о свим променама које су настале давањем допуне дозволе Народне банке Србије за
пружање платних услуга и да доказе о томе достави Народној банци Србије у року од пет дана од
дана пријема акта ове агенције о упису тих промена, као и пречишћен текст оснивачког акта.
4. Ово решење je коначно и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на
Интернет презентацији Народне банке Србије.
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