ОДЛУКА
О ЕЛЕКТРОНСКОМ НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
("Сл. гласник РС", број 57/04)

1. Овом одлуком прописује се електронски начин обављања платног промета (у
даљем тексту: електронски платни промет), заштита електронског платног промета, као и
одговорност за исправност електронских порука у електронском платном промету.
2. Електронски платни промет, у смислу ове одлуке, обавља се разменом
електронских порука кроз информационе системе учесника у трансакцији плаћања.
3. Електронском поруком из тачке 2. ове одлуке сматра се информација која је
електронски генерисана, послата, проверена, примљена и сачувана електронски
(електронски налог за плаћање или други финансијски документ).
4. Електронски пренос новчаних средстава између клијената у платном промету
сматра се електронском платном трансакцијом.
5. Структуру порука између банака и Народне банке Србије у електронском платном
промету утврђује Народна банка Србије.
6. Учесници у електронском платном промету су банке из члана 2. тачка 10. Закона о
платном промету, клијенти тих банака и агенти у платном промету.
7. Електронски налог за плаћање мора да садржи елементе утврђене одлуком којом се
уређују облик, садржина и начин коришћења јединствених инструмената платног промета
и упутством којим се уређују формат и намена порука за размену података у обављању
послова платног промета, које утврђује Народна банка Србије.
Поред елемената из става 1. ове тачке, електронски налог за плаћање мора да садржи
и елементе за проверу аутентичности и тачности тих налога и аутентичности њиховог
подносиоца, прописане упутством из тог става.
8. У електронском платном промету између Народне банке Србије и банака које
учествују у међубанкарском обрачуну, Народна банка Србије обезбеђује електронску
размену података и њихову заштиту. Народна банка Србије услуге електронског платног
промета врши преко информатичке инфраструктуре за обављање платног промета
Републике Србије.
9. Електронска платна трансакција сматра се окончаном кад крајњи субјект прими
електронску поруку. Ако је прописано или унапред договорено и потврђивање пријема
електронске поруке, електронска порука се сматра примљеном када пошиљалац прими
потврду о њеном пријему.

10. Валидном електронском поруком, у смислу ове одлуке, сматра се свака
електронска порука прописаног формата која је оверена електронским потписом и
примљена у складу с том одлуком, за коју се утврди да садржи податке који нису мењани
од тренутка слања те поруке – ако је њен пошиљалац регистровани учесник у
електронском платном промету, односно овлашћено лице тог учесника.
11. Учесник у електронском платном промету обавезе преузима на основу валидне
електронске поруке, односно на основу њене измене или опозива – ако је измену или
опозив те поруке дало овлашћено лице тог учесника.
12. Учесници у електронском платном промету дужни су да електронску поруку
чувају најмање пет година после истека године у којој је извршена електронска платна
трансакција, као и податке и средства за верификацију аутентичности те поруке.
13. За примену ове одлуке Народна банка Србије доноси упутство.
14. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о електронском
начину обављања платног промета („Службени лист СРЈ”, број 29/2002).
15. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику РС”, а примењиваће се од 1. јуна 2004. године.
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