
Упутство о 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, 120/08, 38/10, 92/11, 62/13, 51/15, 111/15, 82/17, 98/20, 
154/20 и 66/21), у тачки 1. став 3. после речи: „у међународном платном 
промету” додају се запета и речи: „осим ако је овим упутством другачије 
прописано”. 

2. После тачке 45, додаје се тачка 45а, која гласи: 

„45а. Изузетно од тачке 45. овог упутства, плаћање трошкова у Републици 
Србији за комуналне, телекомуникационе и сл. услуге, у износу који није 
већи од 60.000 динара по трансакцији, а које се врши с динарских рачуна 
нерезидената физичких лица која имају радну визу, дозволу за боравак у 
Републици Србији или радну дозволу, као и с динарских рачуна 
дипломатско-конзуларних представника страних земаља и чланова њихових 
породица – може се вршити инструментима плаћања који се користе у 
платном промету у динарима између резидената, у складу с прописима 
којима се уређује тај платни промет. 

У случају плаћања на начин из става 1. ове тачке, не примењују се одредбе 
Одлуке и овог упутства којима се уређују обавезе налогодавца и корисника 
наплате да банци доставе документ или податак о плаћању или основу 
наплате из овог упутства. 

У случају плаћања на начин из става 1. ове тачке, банке су дужне да ради 
извештавања Народне банке Србије попуне општи девизни налог (слог – 
66), шифра основа 704. 

Ради извршавања плаћања на начин из става 1. ове тачке, банке могу да 
размењују податке о рачунима корисника наплате на које се та плаћања 
могу извршавати.”. 

3. Банке могу извршавати плаћања из тачке 2. овог упутства од дана 
ступања на снагу овог упутства, али су у року од два месеца од тог дана 
дужне да при извршавању ових плаћања обезбеде и примењују техничке 
услове за примену ограничења прописаних за та плаћања. 

Банке су дужне да у периоду успостављања техничких услова из става 1. 
ове тачке, на захтев Народне банке Србије, доставе све тражене податке о 
плаћањима из тачке 2. овог упутства, а налогодавац је дужан да документ 
по коме у том периоду изврши ово плаћање чува за сопствене потребе и за 
потребе надлежних контролних органа. 

4. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 


