
НАЦРТ 

 На основу члана 10. став 1. и члана 54. ст. 5. и 8. Закона о дигиталној 
имовини („Службени гласник РС“, бр. 153/2020) 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 

 
 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ ИЗРАЧУНАВАЊА МИНИМАЛНОГ КАПИТАЛА И 

ИЗВЕШТАВАЊУ О МИНИМАЛНОМ КАПИТАЛУ ПРУЖАОЦА УСЛУГА 
ПОВЕЗАНИХ С ВИРТУЕЛНИМ ВАЛУТАМА  

 
 

Уводне одредбе 
 
 1. Овом одлуком уређује се начин израчунавања минималног 
капитала пружаоца услуга повезаних с дигиталном имовином у делу 
пословања који се односи на виртуелне валуте (у даљем тексту: пружалац 
услуга), као и начин и рокови извештавања о минималном капиталу 
пружаоца услуга.  

 

  Одредбе ове одлуке примењују се на привредно друштво које 
подноси захтев за давање дозволе за пружање једне или више услуга 
повезаних с виртуелним валутама из члана 3. став 1. Закона о дигиталној 
имовини (у даљем тексту: Закон), као и на пружаоца услуга који има 
дозволу Народне банке Србије за пружање тих услуга.  

 
Минимални износ капитала 

 

 2. Минимални капитал привредног друштва које подноси захтев за 
давање дозволе за пружање услуга повезаних с виртуелним валутама не 
може бити мањи од: 
 
  1) 20.000 евра у динарској противвредности према званичном 
средњем курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије – 
ако привредно друштво намерава да пружа услуге повезане с 
виртуелним валутама из члана 3. став 1. тач. 1) до 6) Закона (пријем, 
пренос и извршење налога који се односе на куповину и продају 
виртуелних валута за рачун трећих лица, услуге куповине и продаје 
виртуелних валута за готов новац и/или средства на рачуну и/или 
електронски новац, услуге замене виртуелних валута за друге виртуелне 
валуте или другу дигиталну имовину, чување и администрирање 
виртуелних валута за рачун корисника виртуелних валута и с тим 
повезане услуге, услуге у вези са издавањем, понудом и продајом 
виртуелних валута, са обавезом њиховог откупа (покровитељство) или 
без те обавезе (агентура) и вођење регистра заложног права на 
виртуелним валутама); 
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  2) 50.000 евра у динарској противвредности према званичном 
средњем курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије – 
ако привредно друштво намерава да пружа услуге повезане с 
виртуелним валутама из члана 3. став 1. тач. 7) и 8) Закона (услуге 
прихватања/преноса виртуелних валута и услуге управљања 
портфолиом виртуелних валута); 
  3) 125.000 евра у динарској противвредности према званичном 
средњем курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије – 
ако привредно друштво намерава да пружа услуге повезане с 
виртуелним валутама из члана 3. став 1. тачка 9) Закона (организовање 
платформе за трговање виртуелним валутама).  
 
  Ако привредно друштво које подноси захтев за давање дозволе за 
пружање услуга повезаних с виртуелним валутама намерава да пружа 
услуге повезане с виртуелним валутама за које су прописани различити 
износи минималног капитала из става 1. ове тачке, дужно је да има 
минимални капитал у износу прописаном само за услугу, односно услуге 
повезане с виртуелним валутама за које је прописан највиши износ 
минималног капитала. 
 
 3. Минимални капитал из тачке 2. ове одлуке може бити новчани и 
неновчани (нпр. у софтверу), с тим да најмање половина прописаног 
износа минималног капитала мора бити уписана и уплаћена у новцу.  
 
 4. Капитал пружаоца услуга ни у једном тренутку не може бити нижи 
од износа минималног капитала из тачке 2. ове одлуке. 

 
Начин израчунавања минималног капитала 

 
 5. Минимални капитал пружаоца услуга чини збир следећих 
елемената основног капитала, умањен за одбитне ставке из тачке 8. ове 
одлуке: 
 
  1) акцијски капитал уписан и уплаћен по основу издатих обичних 
и преференцијалних акција, осим преференцијалних кумулативних акција 
у износу номиналне вредности уплаћених акција (за пружаоца услуга који 
послује у форми акционарског друштва), односно капитал уписан и 
уплаћен по основу стицања удела у износу вредности уплаћених и унетих 
улога (за пружаоца услуга који послује у другој правној форми); 
  2) припадајуће емисионе премије уз акције, тј. уплаћени износ који 
је изнад номиналне вредности уписаних обичних и преференцијалних 
акција (за пружаоца услуга који послује у форми акционарског друштва), 
односно износ уплаћен изнад вредности уплаћених и унетих улога (за 
пружаоца услуга који послује у другој правној форми); 
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  3) добит пружаоца услуга; 
  4) резерве које се формирају из добити (законске, статутарне и 
друге резерве). 

 
  Елементи из става 1. ове тачке укључују се у обрачун минималног 
капитала само ако су умањени за све потенцијалне пореске обавезе и ако 
нису оптерећени никаквим будућим обавезама, те ако пружалац услуга 
може да их користи безусловно, у целости и без одлагања за покриће 
ризика или губитака чим до ризика или губитка дође, укључујући и случај 
покретања поступка стечаја, односно ликвидације над пружаоцем услуга.  
 
  Поред услова из става 2. ове тачке, за укључење елемената из 
става 1. одредбе под 1) и 2) ове тачке у обрачун минималног капитала 
морају бити испуњени и следећи услови: 
 
  1) елементи немају одређени рок доспећа и не могу се повући;  
  2) пружалац услуга има право да не исплати добит, односно 
дивиденду или да ограничи исплату добити, односно дивиденде у вези с 
тим елементима.  

 
 6. Добит пружаоца услуга из тачке 5. став 1. одредба под 3) ове 
одлуке која се укључује у обрачун минималног капитала чини добит из 
ранијих година која није оптерећена никаквим будућим обавезама, а за 
коју је надлежни орган пружаоца услуга донео одлуку о укључивању те 
добити у основни капитал. 
 
 7. Резерве које се формирају из добити које пружалац услуга 
укључује у обрачун минималног капитала чине све врсте резерви 
пружаоца услуга које су формиране на основу одлуке његове скупштине, 
односно другог надлежног органа или лица које врши овлашћења те 
скупштине, а на терет добити након опорезивања.  
 
  У износ резерви укључује се и капитална добит остварена по 
основу стицања и продаје сопствених акција, односно удела пружаоца 
услуга, а од износа резерви одузима се капитални губитак остварен по 
том основу.  
 
 8. Одбитне ставке од основног капитала су: 
 
  1) губитак текуће године и ранијих година; 
  2) нематеријална улагања; 
  3) стечене сопствене обичне и преференцијалне акције, осим 
преференцијалних кумулативних акција (за пружаоца услуга који послује 
у форми акционарског друштва), односно стечени сопствени удели (за 
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пружаоца услуга који послује у другим правним формама), у износу 
номиналне вредности увећане за емисиону премију; 
  4) обичне и преференцијалне акције, осим преференцијалних 
кумулативних акција (за пружаоца услуга који послује у форми 
акционарског друштва), односно удели (за пружаоца услуга који послује у 
другим правним формама) које је тај пружалац услуга узео у залогу – у 
износу вредности потраживања обезбеђених залогом акција, односно 
удела или у износу номиналне вредности тих акција увећане за 
припадајућу емисиону премију, односно удела, зависно од тога која је од 
те две вредности нижа;  
  5) регулаторна усклађивања вредности према међународним 
стандардима финансијског извештавања, односно међународним 
рачуноводственим стандардима. 
 
  Нематеријална улагања из става 1. одредба под 2) ове тачке чине 
дигитални токени, гудвил (енг. goodwill), лиценце, патенти, жигови, 
заштитни знакови и концесије, као и други облици нематеријалних 
улагања вредновани према фер вредности у складу с међународним 
стандардима финансијског извештавања, односно међународним 
рачуноводственим стандардима. Нематеријална имовина исказује се у 
нето износу, односно вредност те имовине умањује се за њену 
акумулирану амортизацију и остала усклађивања вредности.  
 
  Регулаторна усклађивања вредности из става 1. одредба под 5) 
ове тачке чине:  
 
  1) нереализовани губици по основу хартија од вредности 
расположивих за продају;  
  2) остале нето негативне ревалоризационе резерве које се не 
односе на одбитне ставке од основног капитала;  
  3) добит по основу обавеза пружаоца услуга вреднованих према 
фер вредности које су умањене због промене кредитног рејтинга тог 
пружаоца услуга. 

 
Извештавање о минималном капиталу 

 
 9. Пружалац услуга дужан је да Народној банци Србије доставља 
извештај о минималном капиталу – на Обрасцу МИН КАП – ВВ, чија је 
садржина утврђена у Прилогу 1, који је саставни део ове одлуке. 

 
  Пружалац услуга дужан је да извештај из става 1. ове тачке 
доставља Народној банци Србије тромесечно, и то: 
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  1) извештај за прво тромесечје, са стањем на дан 31. марта 
текуће године – најкасније 20. априла текуће године; 
  2) извештај за друго тромесечје, са стањем на дан 30. јуна текуће 
године – најкасније 20. јула текуће године; 
  3) извештај за треће тромесечје, са стањем на дан 30. септембра 
текуће године – најкасније 20. октобра текуће године; 
  4) извештај за четврто тромесечје, са стањем на дан 31. 
децембра текуће године – најкасније 5. марта наредне године.  
 
 10. Изузетно од тачке 9. ове одлуке, пружалац услуга дужан је да, на 
захтев Народне банке Србије, сачини извештај из те тачке са стањем на 
дан који одреди Народна банка Србије и да га достави у року који одреди 
Народна банка Србије. 
 

Завршна одредба 
 

 11. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 29. јуна 2021. 
године.  
 
 
О. бр. Г у в е р н е р 
                           2021. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
  

 Др Јоргованка Табаковић 
 


