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2. Банке, институције електронског новца, платне институције и јавни поштански оператор не могу од корисника платних услуга
наплатити накнаду за пружање платне услуге којом се извршава платна трансакција из тачке 1. ове одлуке, без обзира на то да ли се та
трансакција извршава као појединачна платна трансакција на основу оквирног уговора о пружању платних услуга или као једнократна
платна трансакција.
3. Народна банка Србије не наплаћује накнаде утврђене у тарифним бр. 2. и 7. Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка
Србије наплаћује накнаду за извршене услуге („Службени гласник РС”, бр. 43/11, 85/11, 49/12, 57/12, 67/12, 98/12, 43/13, 80/13, 17/14,
27/14, 62/14, 125/14, 51/15, 61/15, 71/15, 78/15, 29/16, 54/16, 76/16, 85/16, 24/17, 3/18, 76/18, 86/18, 96/18, 40/19, 88/19 и 13/20) за оне услуге које пружа при извршавању платних трансакција из тачке 1. ове одлуке.
4. Народна банка Србије објавиће на својој интернет презентацији бројеве наменских рачуна Републике Србије из тачке 1. ове одлуке на основу података о овим рачунима које јој доставе Влада Републике Србије и/или надлежно министарство.
5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
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На основу члана 14. став 1. тачка 9. и члана 34. тачка 9. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04,
85/05 – др. закон, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15, 40/15 ‒ одлука УС и 44/18) и члана 24. Закона о девизном пословању („Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/18),
Извршни одбор Народне банке Србије доноси

ОД Л У КУ
о допунама Одлуке о извештавању о кредитним пословима са иностранством
1. У Одлуци о извештавању о кредитним пословима са иностранством („Службени гласник РС”, бр. 56/13 и 4/15), после тачке 19.
додају се тач. 19а и 19б, које гласе:
„19а. У условима ванредног стања проглашеног због пандемије COVID-19 (у даљем тексту: ванредно стање), обрасци који се у
складу са овом одлуком достављају Народној банци Србије у папирном и електронском облику могу се достављати само у електронском
облику, у складу са упутством којим се уређује електронско достављање података о кредитним пословима са иностранством.
У условима ванредног стања документација која се доставља у поступку извештавања Народне банке Србије о кредитним пословима са иностранством може се достављати и у електронском облику, у pdf формату, на имејл адресу izvestavanje.kpi@nbs.rs.
Народна банка Србије ће у условима ванредног стања вршити оверу, односно прихватање наведених образаца у електронском облику.
19б. Резиденти који су у условима ванредног стања извештавали Народну банку Србије о кредитним пословима са иностранством
на начин из тачке 19а. ове одлуке доставиће Народној банци Србије документацију на основу које су оверени обрасци за извештавање
о кредитним пословима са иностранством у папирном облику, на начин прописан овом одлуком, у року од десет дана од престанка ванредног стања.”.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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