ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И
НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ РЕГИСТРА СЕФОВА („Службени гласник РС“, бр.
13/2020) (у даљем тексту: Одлука)
Датум последњег ажурирања:
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1.
Појам сефа
Да ли се сефом који банка користи искључиво за потребе свог пословања сматрају и
сефови које банка ставља на располагање својим запосленима и члановима органа
банке за њихове потребе?
Сефови које банка ставља на располагање својим запосленима и члановима органа
банке за њихове личне потребе сматрају се сефом у смислу Одлуке и банка је дужна
да податке о корисницима тих сефова достави Народној банци Србије у складу са
Одлуком.
2.
Појам уговора о сефу
Да ли се у Јединствени регистар сефова достављају подаци о лицима која су у
државини сефа, тј. фактички користе сеф без посебно закљученог уговора у писменој
форми (нпр. уговор о сефу је истекао или је раскинут, али корисник није преузео
ствари из сефа)?
Тачком 3. став 5. Одлуке прописано је да се уговором о сефу, у смислу ове одлуке,
сматра: 1) уговор о сефу чије је значење утврђено законом којим се уређују
облигациони односи; 2) сваки други начин на који је банка сеф фактички ставила
на употребу правним и физичким лицима. С тим у вези, у Јединствени регистар
сефова достављају се подаци и о корисницима који фактички користе сеф, тј. који су
у државини сефа, без обзира на то да ли су икада закључили формални уговор о сефу
с банком, да ли им је тај уговор истекао или је раскинут, као и без обзира на то да ли
за коришћење сефа плаћају накнаду. За постојање уговора о сефу у смислу Одлуке и,
с тим у вези, обавезе достављања података у Јединствени регистар сефова довољно је
да корисник фактички користи сеф, тј. да је у државини сефа.
3.
Статус сефа

Уговор о сефу може да истекне, а да корисник сефа не преузме ствари из сефа. Да ли
се у овој ситуацији такав сеф означава ознаком 2 (престанак уговора о сефу, односно
фактичког коришћења сефа) или се сматра активним сефом (ознака 0)?
Имајући у виду појам уговора о сефу у смислу Одлуке, могуће су следеће ситуације:
1) закључен је формални уговор о сефу који је престао (нпр. истекао је или је
раскинут), након чега је корисник сефа одмах преузео ствари из сефа – такав сеф се
означава ознаком 2;
2) закључен је формални уговор о сефу који је престао, али корисник сефа није
преузео ствари из сефа, већ је наставио сеф фактички да користи – такав сеф се сматра
активним и означава се ознаком 0, и то све док траје фактичко коришћење сефа;
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3) закључен је формални уговор о сефу који још увек траје, али корисник је
преузео ствари из сефа, тј. престао је фактички да га користи – такав сеф се сматра
активним све док не престане уговор (нпр. истекне или буде раскинут) и означава се
ознаком 0;
4) није закључен формални уговор о сефу, већ је сеф фактички стављен на
располагање кориснику и корисник је престао да га фактички користи, тј. преузео је
ствари из сефа – такав сеф се означава ознаком 2.
4.
Рок за достављање података у Јединствени регистар сефова
Тачком 9. став 2. Одлуке је прописано да се подаци у Јединствени регистар сефова
достављају сваким радним даном у периоду од 10.00 часова до 21.00 час. Ако је
информациони систем банке подешен тако да се подаци Народној банци Србије
достављају, примера ради, сваког дана у поноћ, да ли се сматра да је банка поступила
у складу са Одлуком?
У складу с тачком 9. став 2. Одлуке, банке су дужне да до 21.00 час доставе податке о
свим уговорима о сефу који су закључени у току тог дана, односно о свим променама
података које су наступиле у току тог дана, и дужне су да прилагоде своје
информационе системе тако да поступе у складу са овом одредбом Одлуке. Банке су
дужне да прилагоде своје информационе системе тако да могу да поступе и у складу
с тачком 9. став 3. Одлуке, којом је прописано да се у случају да је уговор о сефу
закључен, односно промена података наступила у нерадном дану – подаци у
Јединствени регистар сефова достављају најкасније првог наредног радног дана до
12.00 часова.
5.
Остваривање увида у податке из Јединственог регистра сефова
Која лица ће имати право увида у податке из Јединственог регистра сефова?
Тачком 11. став 1. Одлуке прописано је да подаци из Јединственог регистра сефова
нису јавно доступни и да се на њих примењују прописи којима се уређују банкарска
тајна и заштита података о личности.
С тим у вези, приступ подацима који се воде у Јединственом регистру сефова могу да
остваре искључиво органи и лица који на основу Закона о банкама („Службени
гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) имају право приступа подацима који се,
у складу с тим законом, сматрају банкарском тајном и искључиво за сврхе које су
предвиђене тим законом (нпр. регулаторна тела у Републици Србији – у сврху
обављања послова из њихове надлежности, надлежни суд, министарство надлежно за
унутрашње послове, орган надлежан за борбу против организованог криминала и
орган надлежан за спречавање прања новца – у складу с прописима).

