
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима отварања и 

начину вођења девизних рачуна резидената, као и динарских и 

девизних рачуна нерезидената 

1. У Одлуци о условима отварања и начину вођења девизних рачуна 

резидената, као и динарских и девизних рачуна нерезидената („Службени 

гласник РС”, бр. 51/15 и 82/17), у тачки 8. став 1. мења се и гласи: 

„Резиденти не морају доставити банци документацију прописану тачком 7. 

став 3. одредбе под 1), 3) и 4) ове одлуке, 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 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Ако је прибавила податке из става 1. 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 став 2. постаје став 3. 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: „става 2.” замењују се 

речима: „става 3.”. 

Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 5, 6. и 7. 

2. После тачке 13. додаје се тачка 13а, која гласи: 

„13а. Након гашења рачуна резидента, односно нерезидента из тачке 7. ове 

одлуке, 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 сa отварањем, вођењем и гашењем тог рачуна измирене. 

Потврду из става 1. ове тачке банка доставља лицу из тог става без 

одлагања у писменој форми на папиру или другом трајном носачу података, 

у складу са захтевом из тог става.”. 

3. У тачки 17. после става 4. додају се ст. 5. и 6, који гласе: 

„Након гашења рачуна физичког лица, банка издаје овом лицу 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 5. ове тачке банка доставља физичком лицу без одлагања 

у писменој форми на папиру или другом трајном носачу података, а ово лице 

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”. 


