("Службени гласник РС", бр. 56/2011)

На основу члана 44. став 1. Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр.
3/2002, 5/2003, „Службени гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и
31/2011) и члана 5. став 3. и члана 8. став 3. тачка 3. Закона о Агенцији за
привредне регистре („Службени гласник РС“, број 55/04 и 111/09),
Управни одбор Агенције за привредне регистре, на седници одржаној дана
07.07.2011. године доноси:

О Д Л У К У
о начину, условима и накнадама за преузимање података у електронској
форми о статусним и другим променама правних и физичких лица
регистрованих у Агенцији за привредне регистре

Члан 1.
Овом одлуком ближе се одређују начин, услови и накнаде за преузимање
података у електронској форми (у даљем тексту: подаци) о статусним и другим
променама правних и физичких лица која обављају делатност, а који се
региструју у регистрима које води Агенција за привредне регистре (у даљем
тексту: Агенција), као и друга питања која регулишу однос Агенције са
корисницима података.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
1) корисник података је банка која је у складу са Законом о платном
промету у обавези да сваког радног дана преузима податке о статусним и другим
променама од Агенције, као и свако заинтересовано правно и физичко лице које
од
Агенције преузима податке на начин и под условима прописаним овом
одлуком;
2) подаци о статусним и другим променама правних и физичких лица која
обављају делатност обухватају чињенице које су у складу са прописима
регистроване или евидентиране у регистрима које води Агенција;
3) веб сервис (Web Service) је софтверска компонента која омогућава
програмско повезивање дистрибуираних апликација или других софтверских
компоненти на основу стандардизованих формата комуникације (Simple Object
Access Protocol – SOAP);
4) клијент банке је правно или физичко лице регистровано у регистрима
које води Агенција (у даљем тексту: субјект регистрације), који свој рачун има
отворен код банке;
5) предмет регистрације је податак, правни акт или правни однос који је
законом прописан као предмет регистрације или евиденције;
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6) накнаде за преузимање података од Агенције су накнаде за иницијално
преузимање базе података о субјектима регистрације, за израду, имплементацију,
одржавање и развој веб сервиса и за стално преузимање података о статусним и
другим променама субјеката регистрације;
7) матични број је податак који се састоји од осам нумеричких знакова и
служи као основ за идентификацију субјекта регистрације у поступку преузимања
података од Агенције;
8) преузимање података је свако појединачни пренос података који је
корисник података путем веб сервиса преузео од Агенције о једном клијенту;
9) евиденције о приступу и преузимању података су електронски записи о
приступима бази података и количини преузетих података од стране корисника
података.
Члан 3.
Подаци, који су у складу са овом одлуком предмет преузимања од стране
корисника података, су према степену логичке повезаности разврстани у
одговарајуће групе података о субјекту и предмету регистрације или евиденције
и као такви дати у оквиру посебног Табеларног прегледа, који као прилог чини
саставни део ове одлуке.
Члан 4.
Агенција је дужна да обезбеди кориснику података пуну расположивост
организационо технолошких услова за коришћење веб сервиса 24 часа дневно.
Корисник података је дужан да обезбеди техничке и организационе
услове за коришћење овог веб сервиса.
Члан 5.
Агенција ће са корисником података закључити посебан споразум о
преузимању података, којим ће се ближе дефинисати функционалности, начин
позивања веб сервиса, електронски формат података који се преузимају, као и
друга питања која су од значаја за преузимање података.
У циљу стварања услова за отпочињање са сталним преузимањем
података од Агенције, корисник података је у обавези да претходно преузме
иницијалне податке о свим својим клијентима који су субјекти регистрације.
Члан 6.
су:

Накнаде Агенције за пружање услуга прописаних законом и овом одлуком

1) једнократна накнада за иницијално преузимање свих регистрованих
података у износу од 5 динара по субјекту регистрације;
2) накнада у износу од 30 динара по субјекту регистрације, за стално
преузимање података o свим статусним и другим променама, које су биле предмет
регистрације или евидентирања у току месеца, независно од броја промена;
3) месечна накнада у износу од 6.000,00 динара по кориснику података,
на име трошкова израде, имплементације, одржавања и развоја веб сервиса.
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Члан 7.
Износ накнаде из члана 6. тачка 1) ове одлуке корисник података је
дужан да плати у року од 10 дана од дана достављања обрачуна за иницијално
преузимање података.
Износ накнаде из члана 6. тачке 2) и 3) ове одлуке Агенција обрачунава и
доставља кориснику на месечном нивоу, с тим да корисник података врши
плаћање најкасније до 10. у месецу за претходни месец на одговарајући рачун
Агенције.
Кориснику података који касни с плаћањем дуже од 10 дана, биће
укинута могућност даљег преузимања података, до момента измирења обавеза.
Члан 8.
Податке преузете од Агенције корисник услуге може да користи
искључиво за обављање своје делатности у складу са законом, без права
уступања трећим лицима и даље дистрибуције, што ће се ближе регулисати
споразумом између Агенције и корисника података.

Члан 9.
Агенција је дужна да корисницима података учини доступним веб сервис у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Банке су дужне да у року од 90 дана од истека рока из става 1. овог
члана закључе споразум са Агенцијом и изврше иницијално преузимање података
о својим клијентима који имају рачуне отворене код њих.
Члан 10.
Ова одлука, по добијању сагласности Владе, ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

.
Број

10-5-28/11

Београд,

07.07.2011
УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК

Бојан Бајчета
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