
„Службени гласник РС“, бр. 69/2018 

 На основу члана 68. став 2. и члана 71. став 3. 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 

 

 

 О Д Л У К У  

O ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

ОТВАРАЊА, ВОЂЕЊА И ГАШЕЊА ТЕКУЋИХ РАЧУНА  

 

 
 1. У Одлуци о ближим условима и начину отварања, вођења и 
гашења текућих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 55/2015 и 82/2017), 
у тачки 14. став 3. мења се и гласи:  
 
  „Правна лица и предузетници не морају доставити банци 
документацију прописану ставом 1. одредбе под 1), 3) и 4) ове тачке, а 
банка је у том случају дужна да одговарајуће податке који су садржани у 
овој документацији прибави непосредним увидом у регистар привредних 
субјеката или други јавни регистар који се у складу с прописима води у 
Републици Србији, односно преузимањем тих података у електронској 
форми од организације надлежне за вођење овог регистра.“.  

 
  После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 
 
  „Ако је прибавила податке из става 3. ове тачке непосредним 
увидом у регистар из тог става, банка је дужна да на одштампаном 
изводу из овог регистра упише датум, време и лично име лица које је 
извршило овај увид.“. 
 
  Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 5, 6. и 7. 
 
 2. После тачке 21. додаје се тачка 21а, која гласи:  
 
  „21а. Након гашења рачуна правног лица, односно 
предузетника, банка на захтев овог лица издаје том лицу без накнаде 
потврду о гашењу овог рачуна, заједно с податком да су све обавезе 
према банци у вези са отварањем, вођењем и гашењем тог рачуна 
измирене. 
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    Потврду из става 1. ове тачке банка доставља правном 
лицу, односно предузетнику без одлагања у писменој форми на папиру 
или другом трајном носачу података, у складу са захтевом из тог става.“. 
 
 3. У тачки 22. додају се ст. 2. и 3, који гласе:  
 
  „Након гашења рачуна из става 1. ове тачке, банка потрошачу 
издаје без накнаде потврду да је овај рачун угашен, заједно с податком 
да су све обавезе према банци у вези са отварањем, вођењем и 
гашењем тог рачуна измирене. 

 
  Потврду из става 2. ове тачке банка доставља потрошачу без 
одлагања у писменој форми на папиру или другом трајном носачу 
података, а потрошач може одредити на који од ова два начина је банка 
дужна да му ову потврду достави.“. 
 
 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

 
О. бр. 7  Г у в е р н е р 
6. септембра 2018. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
  
 др Јоргованка Табаковић, с.р. 
 


