
НАЦРТ 

 

 
 На основу члана 75. став 2. 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), Извршни 
одбор Народне банке Србије доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОЈ ТАРИФИ ПО КОЈОЈ 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ НАПЛАЋУЈЕ НАКНАДУ ЗА ИЗВРШЕНЕ 
УСЛУГЕ 

 

1. У Одлуци о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије 
наплаћује накнаду за извршене услуге („Службени гласник РС“, бр. 
43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013, 80/2013, 
17/2014, 27/2014, 62/2014, 125/2014, 51/2015, 61/2015, 71/2015, 78/2015, 
29/2016, 54/2016, 76/2016, 85/2016, 24/2017, 3/2018, 76/2018, 86/2018, 
96/2018, 40/2019, 88/2019, 13/2020, 49/2021 и 111/2022), у Тарифи, у 
тарифном броју 7: ПОСЛОВИ ПЛАТНИХ СИСТЕМА, после тарифног става 
22. додаје се тарифни став 22а, који гласи: 

 
„22а. Накнада за извршавање налога за наплату 

у RTGS НБС систему од банке као дужника 
по електронској меници 

1% (од сто) 
најмање 3.000 
динара по 
налогу 
највише 
300.000 динара 
по налогу 

9-080022-МБР“. 

 
2. У тарифном броју 12: ПОСЛОВИ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ, после 

тарифног става 11. додају се наслов и тарифни ст. 12. до 20, који гласе: 
 

    
„Послови у вези са Централним регистром електронских меница 

 

12.  Достављање захтева за 
регистрацију и пренос електронске 
менице првом повериоцу  

25 динара по 
захтеву 

9-172012-МБР 

    

13.  Достављање захтева за авалирање 
електронске менице  

50 динара по 
захтеву 

9-172013-МБР 

    

14.  Достављање захтева за пренос 
електронске менице новом 
повериоцу без индосамента  

25 динара по 
захтеву 

9-172014-МБР 

    

15. Достављање захтева за пренос 
електронске менице новом 
повериоцу са индосаментом 

50 динара по 
захтеву 

9-172015-МБР 
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16.  Достављање налога за наплату 
електронске менице 

10 динара по налогу 9-172016-МБР 

    

17.  Достављање опозива налога за 
наплату електронске менице 

150 динара по 
налогу 

9-172017-МБР 

    

18.  Достављање захтева за повлачење 
налога за принудну наплату 
електронске менице из принудне 
наплате 

25 динара по 
захтеву 

9-172018-МБР 

    

19.  Израда и достављање званичног 
извода о електронској меници у 
папиру на адресу у Републици 
Србији 

400 динара по 
изводу 

9-172019-МБР 

    

20. Израда и достављање званичног 
извода о електронској меници у 
електронској форми 

300 динара по 
изводу 

9-172020-МБР“. 

 
 

У тексту после тарифног става 20. додају се ставови 5. до 7, који 
гласе: 

 
„Накнаду по тарифним ст. од 12. до 20. овог тарифног броја 

Народна банка Србије наплаћује од банке чији је клијент путем Централног 
регистра електронских меница иницирао одређену радњу из ових 
тарифних ставова, односно од саме банке која као корисник Централног 
регистра електронских меница иницира ту радњу. 

   
Накнаду по тарифним ст. од 12. до 20. овог тарифног броја Сектор 

за принудну наплату обрачунава месечно, о чему банкама испоставља 
фактуру, са спецификацијом услуга, и то у року од четири дана од истека 
последњег дана обрачунског периода. Банке могу доставити рекламације 
на ту фактуру у року од пет дана од дана њеног испостављања. Дирекција 
за рачуноводство и финансије, шестог дана од дана испостављања ове 
фактуре, за наплату те фактуре испоставља налог за пренос на терет 
банке. Ако банка у року од 5 дана од дана испостављања фактуре Сектору 
за принудну наплату достави основане примедбе, тај сектор доставља 
нови обрачун - спецификацију, на основу ког се испоставља нова фактура, 
и то у року од пет дана од дана пријема рекламације. Дирекција за 
рачуноводство и финансије налог за пренос испоставља шестог дана од 
дана испостављања нове фактуре. 

 
Накнаду по тарифном ставу 4. овог тарифног броја, за повлачење 

налога за принудну наплату електронске менице из принудне наплате, 
Народна банка Србије наплаћује од банке од које за ту електронску меницу 
наплаћује и накнаду по тарифном ставу 18. овог тарифног броја, и то на 
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исти начин на који од те банке наплаћује накнаду по тарифном ставу 18. 
овог тарифног броја.“.          
                               

      3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 10. априла 
2023. године. 
 

 
 

ИО НБС бр.  Председавајућа 
                   2023. године Извршног одбора Народне банке 

Србије 
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