„Службени гласник РС“, бр. 78/2018

На основу члана 173. став 4. 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 ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА ЗА
ИЗВРШАВАЊЕ ИНСТАНТ ТРАНСФЕРА ОДОБРЕЊА
1. У Одлуци о општим правилима за извршавање инстант
трансфера одобрења („Службени гласник РС“, бр. 65/2018 – у даљем
тексту: Одлука), у тачки 1. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Изузетно од става 2. ове тачке, иницирање инстант трансфера
одобрења платним налогом који се издаје у папиру пружалац платних
услуга омогућава у време које је одредио за пријем ових налога.“.
2. Тачка 16. мења се и гласи:
„16.
Ако ради једноставнијег извршавања инстант трансфера
одобрења својим корисницима платних услуга понуди могућност
употребе одређене ознаке тих корисника (нпр. број мобилног телефона)
за извршавање овог трансфера, и то тако да се на основу те ознаке
добију други подаци о том кориснику неопходни за извршавање налога
за инстант трансфер – пружалац платних услуга одговоран је за то да
ознака која се употребљава припада одређеном кориснику платних
услуга (у даљем тексту: корисник), као и за повезивање те ознаке с
другим
подацима
о
овом
кориснику,
ради
недвосмислене
идентификације тог корисника при извршавању инстант трансфера
одобрења.
Пружалац платних услуга може у вези са услугом из става
1. ове тачке кориснику да понуди могућност да на основу ознаке из тог
става други пружаоци платних услуга добију податке о том кориснику
неопходне за извршавање инстант трансфера одобрења и да други
корисници добију податке о овом кориснику у складу с тачком 18. ових
правила, односно да ти корисници добију одређене податке о овом
кориснику и након извршења инстант трансфера одобрења.
У случају из става 2. ове тачке, пружалац платних услуга
дужан је да од корисника прибави претходни писмени пристанак за
достављање података у складу с тим ставом.
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Ради провере да ли ознака која ће се употребљавати у
складу са ст. 1. и 2. ове тачке припада одређеном кориснику, као и ради
прибављања сагласности на пружање услуге из тих ставова, односно
ради прибављања писменог пристанка из става 3. ове тачке, пружаоци
платних услуга могу користити и аутентификацију која укључује
комбинацију два међусобно независна елемента у смислу одлуке којом
се уређују минимални стандарди управљања информационим системом
финансијске институције.“.
3. У тачки 20. став 2. речи: „платни инструмент из става 1. ове тачке“
замењују се речима: „платни инструмент чијом се употребом на
продајном месту трговца може издати захтев за плаћање на продајном
месту“.
У ставу 3. речи: „платног инструмента из става 1. ове тачке“
замењују се речима: „платног инструмента чијом се употребом на
продајном месту трговца може издати захтев за плаћање на продајном
месту“, а речи: „захтева за плаћање на продајном месту употребом овог
платног инструмента“ замењују се речима: „овог захтева“.
4. Тачка 31. мења се и гласи:
„31.
Одредба тачке 3. став 3. ове одлуке у делу који се односи
на обавезу извршавања инстант трансфера одобрења као платиочевог
пружаоца платних услуга примењује се од 1. априла 2019. године на све
начине достављања платног налога којима се на тај дан може иницирати
трансфер одобрења.
Банка, као платиочев пружалац платних услуга, дужна је да
на дан почетка примене ове одлуке омогући најмање један начин
достављања платног налога.
Изузетно од ст. 1. и 2. ове тачке, одредба тачке 3. став 3.
ове одлуке не примењује се у делу који се односи на обавезу
извршавања инстант трансфера одобрења као платиочевог пружаоца
платних услуга на банку код које се на дан почетка примене ове одлуке
води мање од 10.000 текућих рачуна ‒ у року од две године од тог дана.
Истеком рока из става 3. ове тачке, банка из тог става
дужна је да омогући достављање платног налога на све начине из става
1. ове тачке.“.
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5. У тачки 32. речи: „осим одредаба главе III ове одлуке, које се
примењују“ замењују се речима: „осим тачке 20. став 1. ове одлуке, која
се примењује“.
6. Прилог 1 који је одштампан уз Одлуку замењује се новим
Прилогом 1, који је одштампан уз ову одлуку.
7. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике
Србије“ и ступа на снагу 22. октобра 2018. године.
O. бр. 12
17. октобра 2018. године
Београд

Гувернер
Народне банке Србије
др Јоргованка Табаковић, с.р.

