„Службени гласник РС“, бр. 65/2018

На основу члана 34. Закона о платним услугама („Службени гласник
РС“, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. став 1. тачка 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), гувернер Народне банке Србије доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБЛИКУ, САДРЖИНИ И
НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ОБРАЗАЦА ПЛАТНИХ НАЛОГА ЗА
ИЗВРШЕЊЕ ПЛАТНИХ ТРАНСАКЦИЈА У ДИНАРИМА
1. У Одлуци о облику, садржини и начину коришћења образаца
платних налога за извршење платних трансакција у динарима
(„Службени гласник РС“, бр. 55/2015, 78/2015 и 82/2017 – у даљем
тексту: Одлука), у тачки 3. став 2. одредба под 12) тачка на крају
замењује се тачком са запетом и додаје се одредба под 13), која гласи:
„13)

начин извршења налога – хитно.“.

2. У тачки 6. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Ако пружаоци платних услуга или примаоци плаћања који издају
рачуне/фактуре утврде и омогуће коришћење дводимензионалног бар-кôда заснованог на ISO 18004 стандарду – QR кôд (енг. QR – Quick
Response) за потребе извршења платних трансакција, односно
преузимања елемената платног налога из тачке 2. ове одлуке – дужни су
да коришћење овог кôда омогуће у складу са одлуком којом се уређују
општа правила за извршавање инстант трансферa одобрења.“.
3. Прилози 1 и 2 који су одштампани уз Одлуку замењују се новим
прилозима 1 и 2, који су одштампани уз ову одлуку.
4. Сви обрасци налога за уплату који су одштампани до дана
ступања на снагу ове одлуке могу се користити за извршавање платних
трансакција које се у складу с том одлуком извршавају уписивањем
словне ознаке у елемент „начин извршења – хитно“, и то тако што се у
налог за уплату, десно од елемента у којем се наводи датум извршења
тог налога, уписује словна ознака у складу са овом одлуком.
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 22. октобра
2018. године.
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