
Упутство о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о 
условима и начину обављања платног промета са иностранством 

1. У Упутству за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног 
промета са иностранством („Службени гласник РС”, бр. 24/07, 31/07, 41/07, 
3/08, 61/08, 1/08, 38/10, 92/11, 62/13, 51/15, 111/15 и 82/17), у тачки 7. 
после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„У случају наплате из иностранства до износа од 1.000 евра или 
противвредности тог износа у другој валути, корисник наплате може дати 
банци трајни налог о основу наплате за ове приливе, ако те приливе 
остварује по истом основу. Банка у том случају код појединачне наплате 
одобрава рачун корисника наплате у року из става 1. ове тачке без посебно 
добијеног податка о основу наплате од тог корисника.”. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

2. После тачке 46. додаје се тачка 46а, која гласи: 

„46а. Банка повериоца нерезидента по принудној наплати код које се води 
рачун нерезидента 4007, у случају извршења принудне наплате по основу 
текућих и капиталних послова, пренос средстава на динарски рачун 
нерезидента врши налогом за плаћање (слог – 70), наводећи одговарајућу 
шифру основа плаћања коју јој може доставити поверилац нерезидент. 

У случају извршења принудне наплате по основу обављеног кредитног 
посла, банка повериоца у налогу за плаћање (слог – 70) уноси одговарајућу 
шифру основа плаћања за отплату главнице или камате по кредитном 
задужењу, уз навођење броја под којим је извештај о кредитном задужењу 
резидента оверен у Народној банци Србије и о плаћању обавештава банку 
дужника, преко које је Народној банци Србије претходно на оверу 
достављен извештај о конкретном кредитном задужењу.”. 

3. Тачка 50. мења се и гласи: 

„50. Налогодавац, односно корисник наплате дужан је да податке за 
статистику Народне банке Србије достави банци у роковима утврђеним 
Одлуком и овим упутством. 

Налог за наплату, налог за плаћање и општи девизни налог треба да садрже 
следеће обавезне елементе: 



 



 



 



 



 



 

 

 



4. Тачка 51. мења се и гласи: 

„51. Банка је обавезна да Народној банци Србије доставља податке из 
налога чији су обавезни елементи прописани овим упутством, као и податке 
о стању и промету на рачунима наведеним у Прилогу 1. 

Банка је обавезна да достави исправне податке из става 1. ове тачке и то за 
прву, другу и трећу декаду месеца – најкасније до 15.00 часова трећег 
радног дана од истека декаде. Стање за последњи дан треће декаде месеца 
мора бити усаглашено с подацима у извештају о књиговодственом стању 
рачуна. 

Након завршетка извештавања за трећу декаду месеца, банка обавештава 
Народну банку Србије да су послати подаци коначни. 

У случају да је имала додатних књижења и корекција које се односе на 
претходни месец, банка доставља Народној банци Србије захтев за брисање 
података из треће декаде тог месеца и доставља коначни извештај који 
садржи исправне податке за трећу декаду и кориговане податке за 
претходни месец. 

Извештај из става 4. ове тачке банка доставља најкасније десетог дана у 
текућем месецу до 15.00 часова. 

Извештај о стању и промету по валутама (врста посла 00) банка саставља за 
сваки рачун посебно, у оригиналним валутама, и то сваког дана за оне 
рачуне чија је динамика извештавања дневна. 

По пријему података из ове тачке, Народна банка Србије врши обраду и 
контролу исправности тих података, након чега обавештава банку о 
резултатима те контроле.”. 

5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 31. јула 2020. 
године, осим одредаба тачке 3. тог упутства, које се примењују од 1. јануара 
2021. године. 


