На основу члана 145. став 1. Закона о платним услугама („Службени
гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 59. 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), гувернер Народне банке Србије доноси
OДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛА РАДА IPS ПЛАТНОГ
СИСТЕМА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ
1. У Правилима рада IPS платног система Народне банке Србије (Г.
бр. 7202 од 22. августа 2018. године – у даљем тексту: Правила), у тачки
3. став 1. одредба под 2) после речи: „у складу са законом којим се
уређују банке“ додају се речи: „(у даљем тексту: банка)“.
2. У тачки 4. став 5. после речи: „доставља и/или прима налоге за
пренос“ додају се запета и речи: „као и податак о томе од ког дана
директни учесник почиње да ове налоге доставља и/или прима“.
Став 6. мења се и гласи:
„У циљу омогућавања лицима из тачке 3. став 2. ових правила да
у раду IPS НБС система учествују као лице с посредним приступом,
Народна банка Србије утврђује и чини учесницима доступном
одговарајућу јединствену идентификациону ознаку ових лица у
структури која одговара пословном идентификационом кôду, која се
користи при достављању и извршавању налога за пренос за та лица као
лица са посредним приступом, као и при повраћају новчаних средстава
по основу тих налога.“.
3. У тачки 6. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Давањем сагласности на обрасцу из става 3. ове тачке, директни
учесник прихвата своју солидарну одговорност за све обавезе
индиректног учесника које настану према Народној банци Србије у вези
с применом ових правила у периоду у коме овај директни учесник
омогућава том индиректном учеснику извршавање налога за пренос у
IPS НБС систему и саглашава се да Народна банка Србије има право да
ради наплате тих обавеза задужи рачун тог директног учесника који се
код ње води.“.
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.

4. У тачки 9. став 2. речи: „у Прилогу 5“ замењују се речима: „у
Прилогу 6“.
5. У тачки 25. став 3. мења се и гласи:
„Учесник-прималац захтева дужан је да одговор из става 2. ове
тачке достави најкасније у року од 20 дана од дана извршења налога за
пренос на који се захтев за повраћај односи.“.
6. Тачка 28. мења се и гласи:
„28.
Ако учесник-прималац захтева као одговор на захтев за
повраћај достави поруку која не испуњава услове из тачке 25. став 4.
ових правила, односно поруку која није исправна у смислу ових правила
– IPS НБС систем одбија одговор на захтев за повраћај и о томе
обавештава учесника-примаоца захтева одговарајућом поруком у складу
са Упутством.
Ако учесник-прималац захтева до истека рока из тачке 25.
став 3. ових правила не достави исправан одговор на захтев за повраћај
– повраћај новчаних средстава не може се више извршити на начин из
тач. 23. до 26. ових правила, већ на други начин о коме се учесникпрималац захтева договори са учесником-пошиљаоцем захтева.“.
7. У тачки 31. став 2. мења се и гласи:
„Вредност појединачног налога за пренос који се извршава у IPS
НБС систему не може бити већа од 300.000 динара.“.
8. У тачки 36. став 1. одредба под 1) речи: „којим се уређује
издавање, размена и заштита налога за пренос“ замењују се речима:
„којим се уређују издавање, размена и заштита порука“.
9. У тачки 43. став 1. речи: „тачке 40. одредбе од 3) до 5)“ замењују
се речима: „тачке 40. став 1. одредбе 3) до 5)“.
У ставу 2. речи: „тачка 40. став 5.“ замењују се речима: „тачка 41.
став 5.“.
10. Прилози 7 и 8 уз Правила замењују се новим прилозима 7 и 8,
који су објављени уз ову одлуку.

11. Ова одлука објављује се на интернет презентацији Народне
банке Србије и ступа на снагу 22. октобра 2018. године.
Г. бр. 8562
17. октобра 2018. године
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