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З А К О Н 
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ 

Члан 1. 

У Закону о платном промету („Службени лист СРЈ,“ бр. 3/02, 5/03, „Сл. 
гласник РС,“ бр. 43/04, 62/06, 111/09 - др. закон и 31/11), у члану 37. додаје се 
став 2. који гласи: 

„Накнада-провизија из става 1. овог члана не може бити већа од 0,2% 
вредности обављеног платног промета.“  

Члан 2. 

У члану 50. став 1. после тачке 3) додаје се тачка 3а) која гласи: 

„3а) ако обрачуна накнаду-провизију супротно члану 37. став 2. овог 
закона;“ 

Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 

 



 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тачка 6. 
Устава Републике Србије којим је утврђено да Република Србија уређује и 
обезбеђује између осталог, јединствено тржиште; правни положај привредних 
субјеката; као и банкарски систем. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

У претходном периоду примећена је пракса банака да обрачунавају 
накнаде-провизије несразмерно високе у односу на вредност обављеног 
платног промета, а на штету грађана и привреде. Предложеним изменама и 
допунама овог Закона спречавају се злоупотребе приликом обрачуна провизија-
накнада у наредном периоду, а истовремено омогућава разумну зараду за 
правна лица овлашћена да обављају платни промет. 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 1. Предлога закона којим се у члану 37. додаје став 2. 
ограничава се на 0,2% висина провизије-накнаде у односу на укупну вредност 
обављеног платног промета. 

Чланом 2. Предлога закона у члану 50 став 1. додаје се тачка 3а) којом 
се уводи нови прекршај који се односи на злоупотребу висине накнаде-
провизије приликом обављања платног промета.  

Чланом 3. Предлога закона прописано је да овај закон ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРOВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна 
финансијска средства у буџету Републике Србије. 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

Доношење овог закона по хитном поступку се предлаже из разлога да би 
се избегле даље штетне последице по грађане и привреду које банке стварају 
приликом обрачуна накнаде – провизије које су несразмерно високе у односу на 
вредност обављеног платног промета. 


