
„Службени гласник РС“, бр. 49/2021 

 

 На основу члана 10. став 1. и члана 72. став 4. 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 САДРЖИНИ РЕГИСТРА ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА ПОВЕЗАНИХ С 
ВИРТУЕЛНИМ ВАЛУТАМА И БЛИЖИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

ВОЂЕЊА ТОГ РЕГИСТРА 
 
 

 1. Овом одлуком уређују се садржина Регистра пружалаца услуга 
повезаних с виртуелним валутама (у даљем тексту: Регистар), ближи 
услови под којима и начин на који Народна банка Србије води Регистар, 
односно начин уписа података у Регистар, као и промена и брисања 
података из Регистра.  
 
  Упис у Регистар нема конститутивно дејство. 
 

Садржина Регистра  
 

 2. Регистар садржи податке о: 
 
  1) пружаоцима услуга повезаних с дигиталном имовином у делу 
пословања који се односи на виртуелне валуте (у даљем тексту: пружаоци 
услуга) који имају дозволу Народне банке Србије за пружање услуга 
повезаних с виртуелним валутама; 
  2) огранцима пружалаца услуга у страним државама, односно 
пружаоцима услуга који на основу сагласности Народне банке Србије 
непосредно пружају услуге повезане с виртуелним валутама у страној 
држави. 
 
 3. У Регистар се уписују следећи подаци о пружаоцу услуга: 
 
  1) регистарски број пружаоца услуга; 
  2) пословно име и адреса седишта пружаоца услуга; 
  3) матични број и порески идентификациони број (ПИБ) пружаоца 
услуга;  
  4) број и датум решења Народне банке Србије којим је пружаоцу 
услуга издата дозвола за пружање услуга повезаних с виртуелним 
валутама, као и број и датум свих решења Народне банке Србије којим је 
та дозволa измењена или допуњена; 
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  5) врсте услуга повезаних с виртуелним валутама које је, у складу 
с решењем Народне банке Србије, пружалац услуга овлашћен да пружа; 
  6) финансијски извештаји пружаоца услуга, са извештајем 
спољног ревизора ако је пружалац услуга дужан да обезбеди ревизију 
својих финансијских извештаја у складу са законом;  
  7) име, презиме и пребивалиште, односно пословно име и 
седиште лица с квалификованим учешћем код пружаоца услуга, као и 
податке о висини тог учешћа; 
  8) име, презиме и функција чланова управе и лица која ће 
непосредно руководити пословима пружања услуга повезаних с 
виртуелним валутама код пружаоца услуга;  
  9) број телефона, имејл адреса и адреса интернет презентације 
пружаоца услуга; 
  10) податак о томе да пружалац услуга има и дозволу Комисије за 
хартије од вредности за пружање услуга повезаних с дигиталним 
токенима као врстом дигиталне имовине, као и о врстама услуга 
повезаних с дигиталним токенима, које је, у складу с решењем Комисије 
за хартије од вредности, овај пружалац услуга овлашћен да пружа – ако 
има ту дозволу. 
 
  У Регистар се уписују и подаци о изреченим мерама и/или казнама 
пружаоцу услуга у вези с кршењем одредаба Закона о дигиталној 
имовини.  
 
  Податке из става 1. одредба под 6) ове тачке Народна банка 
Србије преузима од Агенције за привредне регистре по службеној 
дужности. 
 
  Подаци из става 1. одредба под 10) ове тачке уписују се у Регистар 
по њиховом пријему од Комисије за хартије од вредности. 
 
 4. Народна банка Србије уписује у Регистар сагласност за оснивање 
огранка пружаоца услуга у страној држави, односно за непосредно 
пружање услуга повезаних с виртуелним валутама у страној држави, која 
је пружаоцу услуга дата на основу одлуке којом се уређују ближи услови 
и начин давања и одузимања сагласности за пружање услуга повезаних 
с виртуелним валутама у страној држави. 
 
  У Регистар се уписују следећи подаци о огранку пружаоца услуга у 
страној држави: 
 
  1) назив, адреса и имејл адреса огранка, као и назив стране 
државе у којој је огранак основан; 
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  2) регистарски број, пословно име и адреса седишта пружаоца 
услуга који је основао огранак; 
  3) број и датум решења Народне банке Србије којим је пружаоцу 
услуга дата сагласност за оснивање огранка у страној држави, као и број 
и датум свих решења Народне банке Србије којим је овa сагласност 
измењена или допуњена; 
  4) врсте услуга повезаних с виртуелним валутама које, у складу с 
решењем Народне банке Србије, пружалац услуга пружа преко огранка у 
страној држави; 
  5) име, презиме и функција лица која ће руководити пословима 
огранка; 
  6) број и датум решења о одузимању сагласности из става 1. ове 
тачке која се односи на оснивање огранка пружаоца услуга у страној 
држави. 
 
  У Регистар се уписују следећи подаци о пружаоцима услуга који 
непосредно пружају услуге повезане с виртуелним валутама у страној 
држави: 
 
  1) регистарски број, пословно име и адреса седишта пружаоца 
услуга који непосредно пружа услуге повезане с виртуелним валутама у 
страној држави; 
  2) број и датум решења Народне банке Србије којим је пружаоцу 
услуга дата сагласност за непосредно пружање услуга повезаних с 
виртуелним валутама у страној држави, као и број и датум свих решења 
Народне банке Србије којим је тa сагласност измењена или допуњена; 
  3) назив стране државе у којој се на основу сагласности Народне 
банке Србије непосредно пружају услуге повезане с виртуелним 
валутама; 
  4) врсте услуга повезаних с виртуелним валутама које пружалац 
услуга непосредно пружа у страној држави; 
  5) име, презиме и функција лица која ће руководити непосредним 
пружањем услуга повезаних с виртуелним валутама у страној држави; 
  6) број и датум решења о одузимању сагласности из става 1. ове 
тачке која се односи на непосредно пружање услуга повезаних с 
виртуелним валутама у страној држави. 
 
  Поред података из ст. 2. и 3. ове тачке, Народна банка Србије у 
Регистар уписује и податак о сагласности Комисије за хартије од 
вредности за оснивање огранка пружаоца услуга повезаних с дигиталним 
токенима у страној држави, односно за непосредно пружање услуга 
повезаних с дигиталним токенима у страној држави, ако пружалац услуга 
има и ту сагласност. 
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Вођење Регистра и упис и промена података 
 

 5. Регистар представља јавну књигу и Народна банка Србије 
Регистар води у електронском облику. 
 
  Подаци из Регистра доступни су на интернет презентацији 
Народне банке Србије, као и на посебном веб-порталу којим управља 
надлежна служба Владе Републике Србије у складу са законом којим се 
уређује дигитална имовина. 
 
  Народна банка Србије издаје изводе и потврде с подацима из 
Регистра на захтев заинтересованих лица и по уплати накнаде прописане 
одлуком којом се утврђује јединствена тарифа по којој Народна банка 
Србије наплаћује накнаду за извршене услуге. 
 
  Подаци о личности који се уписују у Регистар прикупљају се, 
обрађују, чувају и користе у складу са законом којим се уређује заштита 
података о личности. 
 
 6. Регистарске бројеве пружалаца услуга из Регистра формира 
Народна банка Србије и додељује их при упису у Регистар. Ови бројеви 
су јединствени, непроменљиви и непоновљиви. 
 
 7. Народна банка Србије уписује податке у Регистар на основу 
документације коју јој достављају пружаоци услуга, као и на основу друге 
расположиве документације. 
 
  У Регистар се уписују и све промене података из тач. 2. до 4. ове 
одлуке. 
 
  Пружаоци услуга дужни су да о насталим променама података који 
се уносе у Регистар без одлагања обавесте Народну банку Србије, која те 
промене уписује у Регистар у року од три радна дана од дана пријема 
обавештења из овог става. 
 
  Народна банка Србије не одговара за истинитост и веродостојност 
података садржаних у Регистру ако подаци у документацији из става 1. 
ове тачке нису тачни и веродостојни, односно ако пружалац услуга није 
поступио на начин из става 3. ове тачке. 
 

Брисање података из Регистра 
 

 8. Народна банка Србије брише из Регистра податке о пружаоцу 
услуга ако је његова дозвола за пружање услуга повезаних с виртуелним 
валутама престала да важи. 
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  Изузетно од става 1. ове тачке, након престанка важења дозволе 
за пружање услуга повезаних с виртуелним валутама, у посебном делу 
Регистра који се односи на пружаоце услуга којима је престала да важи 
ова дозвола и даље се приказују подаци из тачке 3. став 1. одредбе под 
2) и 3) ове одлуке који су били доступни у моменту престанка важења те 
дозволе, с напоменом о дану престанка важења ове дозволе и 
навођењем основа за престанак њеног важења у складу са законом којим 
се уређује дигитална имовина. 
 
  Народна банка Србије брише из Регистра податке о огранку 
пружаоца услуга у страној држави, односно о непосредном пружању 
услуга повезаних с виртуелним валутама у страној држави шест месеци 
након дана доношења решења о одузимању сагласности из тачке 4. став 
1. ове одлуке. 
 
  Брисањем из ст. 1. и 3. ове тачке сматра се уклањање података из 
тих ставова са интернет презентације Народне банке Србије. 
 

Завршна одредба 
 

 9. 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. 8 Г у в е р н е р 
13. маја 2021. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
  

 Др Јоргованка Табаковић, с.р. 
 


