
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА И СТАТИСТИКУ 

Одељење за статистику платног биланса 

Одсек за девизну статистику 

 

ПИТАЊА, ОДГОВОРИ И ИНСТРУКЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПРИМЕНОМ УПУТСТВА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ 

ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ – „Службени гласник РС“, бр. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 

3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015, 111/2015, 82/2017 (у даљем тексту: 

Упутство)  

 

 

 

1. Молимо да појасните исплату аконтације за службени пут у иностранство 

када се исплата врши у девизама. 

 

Код исплате аконтације у девизама, када налогодавац и физичко лице које путује 

имају рачун код исте банке, дугује рачун налогодавца, а потражује рачун 098, шифра 

основа 340. Ако су њихови рачуни у различитим банкама, дугује рачун налогодавца, а 

потражује рачун 050, шифра основа 340. 

У случају више исплаћене аконтације у девизама (рачуни налогодавца и физичког 

лица у истој банци), повраћај с девизног рачуна физичког лица на рачун налогодавца врши 

се налогом за наплату, шифра основа 340, инструмент 2 дугује рачун физичког лица, а 

потражује рачун налогодавца. 

Када су у питању рачуни у две различите банке, повраћај се врши директно с 

рачуна 050. 

 

2. Да ли је дозвољено да, ако се исплата аконтације изврши у ефективи, 

повраћај по коначном обрачуну може се извршити у девизама и обрнуто? 

 

Налогодавац слободно бира да ли ће се исплата извршити у девизама или ефективи. 

 

3. Да ли примена новог основа 793 подразумева да су постојећи стандардни 

уговори о отварању и вођењу рачуна правно ваљани или банка мора да 

анексира постојеће уговоре о отварању и вођењу девизних текућих и штедних 

рачуна у којима није посебно наглашено да банка може да врши откуп девиза 

са тог рачуна? 

 

Ако је уговором о отварању и начину вођења девизног рачуна који закључују банка 

и резидент – физичко лице, којим се уређују права и обавезе између банке и резидента, 

прописано да резидент банци даје налоге ради располагања средствима на свом рачуну, 

сматрамо да није неопходно анексирати тај уговор ради регулисања питања откупа девиза 

с девизног рачуна тог физичког лица. 

Међутим, ако банка и резидент нису уговором уредили и питање давања налога, 

сматрамо да би у том случају банка и резидент требало да закључе анекс уговора о 

отварању и начину вођења девизног рачуна, којим би се уредило и питање давања налога 

за располагање средствима на том рачуну. 
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4. Која је разлика између шифара основа 503/103 и 562/162? 

 

Шифре основа 562/162 служе за преносе с рачуна 050 једне банке на рачун 050 код 

друге банке. Закон о девизном пословању члан 34. став 6. предвиђа да банка, на захтев 

резидента, може вршити пренос средстава у девизама с девизног рачуна тог резидента на 

његов девизни рачун код друге банке, па смо, у складу с тим, проширили опис шифре 

основа 503/103. 

 

5. Да ли се шифре 650/651 – отписи/приписи разлика на фактурисану 

вредност робе могу користити за отпис услуга? 
 

Не, не могу се користити за отпис услуга. Шифре основа 650/651 – отписи и 

приписи разлика на фактурисану вредност робе користе се искључиво код наплата, 

односно плаћања по спољнотрговинском послу за робу. 

 

6. Да ли постоји временско ограничење за држање средстава на рачуну 

нераспоређених прилива у случајевима када банка од корисника прилива 

чека распоред? 

 

Постојећим прописима није утврђен временски рок до ког банка може држати 

средства на рачуну обавеза за неизвршене исплате у случају да за примљену наплату банци 

нису достављени прописани документи и подаци. Препуштено је банкама да саме скрену 

пажњу клијентима да је у њиховом интересу да се распоред средстава обави што пре. 

 

7. Шта је са статистичким подацима за претходну годину кад клијент 

инсистира да их исправи у налогу 70? 

 

После затварања девизног биланса за претходну годину нису могуће измене у 

налозима. Предлажемо да се у овом случају клијент обрати својој банци с документацијом 

којом ће доказати да је дошло до грешке у налогу и на основу које ће банка извршити 

корекцију. Банка исправку врши интерно на самом налогу и оверава својим печатом. 

Комплетну документацију и писмено образложење због чега је дошло до грешке клијент 

упућује Министарству финансија – Девизном инспекторату. 

 

8. Да ли је дозвољено да се по спољнотрговинском послу нерезиденту плати у 

девизама на нерезидентни рачун у земљи, тј. да ли су изједначени 

нерезидентни рачуни у земљи и у иностранству? 

 

Да, нерезидентни рачуни у земљи и иностранству имају исти статус. 

 

9. Објашњење у вези с применом вредности „3“ у пољу „посебна ознака“  у 

налозима платног промета са иностранством. 

 

У тачки 52. Упутства прописана је обавеза банака да у налогу за наплату, односно 

плаћање, у поље посебне ознаке упишу вредност „3“, у случају наплате/плаћања по 

пословима извоз/увоза робе или услуга који се, у смислу Закона, сматрају кредитним 

пословима са иностранством. 

 

Кредитним пословима са иностранством сматрају се: 

  • извоз и увоз робе или услуге који нису наплаћени, односно плаћени у року дужем 

од годину дана од дана извршеног извоза или увоза (за рачунање рока узима се 

датум с царинске декларације за увоз/извоз робе и датум извршења услуге с 

фактуре када је у питању извоз/увоз услуге), 
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•  унапред наплаћена, односно плаћена роба или услуга која није извезена, односно 

увезена у року дужем од годину дана од дана извршене наплате, односно плаћања 

(за рачунање рока узима се датум извршене авансне наплате и плаћања – у случају 

повраћаја аванса у року дужем од годину дана користи се вредност „3“). 

 

10. Стране директне инвестиције 

 

1) Како књижити приливе/одливе средстава између органка и матичног 

предузећа? 

 

Сагласно методологији ММФ-а, Народна банка Србије при изради платног биланса 

користи тзв. дирекциони принцип, стога повлачење средстава из 

резидентног/нерезидентног огранка треба књижити као повраћај. 

Исплату добити књижити са шифрама 578 и 160 као прилив, односно одлив по 

основу прихода од директних инвестиција. 

 

2) Како књижити улагање у заједнички посао („Joint Venture“)? 

 

У новом “Шифарнику основа наплате, плаћања и преноса у платном промету са 

иностранством“ уведене су посебне шифре основа за улагања у заједнички посао – 607 

за улагања у земљи и 608 за улагања у иностранству. Ова врста страних директних 

улагања не подразумева стварање посебног правног лица, већ склапање уговора између 

два или више лица којим се удружује имовина и/или рад ради извршења одређеног 

заједничког пословног подухвата. 

 

3) Како књижити улагање у тајм-шер („Time Share“) уговоре? 

 

У оквиру описа шифре основа куповине/продаје некретнина у земљи (538/138) и 

у иностранству (139/539) укључена су плаћања по основу уговора о закупу некретнине 

за период преко 90 година, односно тајм-шер уговори. 

 

11. Како књижити хонораре? 

 

Сагласно новом “Шифарнику основа наплате, плаћања и преноса у платном 

промету са иностранством“, хонорари су распоређени према врсти услуге на коју се 

односе. Потребно је приливе/одливе по основу плаћених хонорара приписати услузи 

која је пружена. У наставку је табеларани приказ везе описа старе шифре основа 810/780 

с новим шифрама: 
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Опис старе шифре основа Хонорари 

(810/780) Накнаде хонорара:
Нови назив основа Нова шифра основа

Остале пословне услуге – здравствене услуге

– накнаде хонорара лекара и другог медицинског особља. 

Укључује:

– рефундацију трошкова.

Услуге из области образовања и науке

– плаћање трошкова обуке (преко курсева, Интернета, 

телевизије),

– накнаде хонорара наставника и професора. 

Укључује:

– рефундацију трошкова.

Спорт и рекреација

– котизације за међународне спортске манифестације,

– чланарине у међународним спортским организацијама,

– међународни трансфери професионалних спортиста,

– хонорари спортистима и др. 

Укључује:

– рефундацију трошкова.

                                                                                                   Услуге из области културе

– услуге музеја, библиотека, позоришта и оркестара,

– чланарине културним организацијама,

– глумаца и продуцената,               – организовање модних ревија,

– услуге културних центара при амбасадама,

– накнада хонорара глумаца, продуцената, уметника, 

музичара и новинара,

– уметника, музичара и новинара, – друге услуге из области културе.

Укључује:

– рефундацију трошкова.

– друго.

765/765

Распоређено према врсти услуге

– лекара и другог медицинског особља, 814/814

– наставника и лектора, 816/816

– спортиста, 760/760

 

 

 

 

 

12. Молимо за додатно објашњење у којим случајевима се за пословање 

између два резидента примењује шифра основа 808? 

 

Примена ове шифре регулисана је тач. 5. став 2 (ради формирања девизне 

благајне банка може резиденту исплатити ефективни страни новац у износу потребном 

за почетак наплате у том новцу који је утврђен одлуком надлежног органа тог 

резидента); и 8. (уплате по судском решењу) Одлуке Народне банке Србије о 

случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном 

новцу („Службени гласник РС“, бр. 51/2015,3/2016,29/2016, 91/2016, 24/2017, 29/2018). 

За плаћања, наплаћивања, уплате и исплате у ефективном страном новцу који 

се врши између резидената-банка у општем девизном налогу наводи шифру основа 

трансакције 808. 
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За плаћања, наплаћивања, уплате и исплате у ефективном страном новцу који 

се врши између резидената и нерезидената-банка у налогу за наплату, односно 

плаћање наводи шифру основа трансакције. 

 

 

 

13. Плаћања, наплаћивања, уплате и исплате у ефективном страном новцу  

 

Према Одлуци о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и 

исплата у ефективном страном новцу („Службени гласник РС", бр. 

51/2015,3/2016,29/2016, 91/2016, 24/2017, 29/2018) наплата се извршава налогом за 

наплату с рачуна 051, а према тачки 3. под 2–7) банке с рачуна 051 извештавају налогом 

за наплату слог-60. 

Шифре основа наплате у ефективном страном новцу према тачки 3. под: 

2) по основу продаје робе на међународном аеродрому у слободним царинским 

продавницама и пружања услуга исхране и пића у угоститељским објектима после 

царинске контроле користити шифру основа 705 – Остало – туристичке услуге, 

3) по основу продаје горива и мазива страним ваздухопловима и бродовима 

користити шифру основа 147 – Роба за снабдевање транспортних средстава, а по 

основу отпреме и прихвата страних ваздухоплова и бродова користити шифру основа 

208 Остало (Поморски саобраћај), 248 Остало (Ваздушни саобраћај), и 238 Остало 

(Речни саобраћај), 

4) по основу продаје путничких карата и прехрамбених и других производа 

путницима у току међународног путничког превоза користити шифру основа – Превоз 

путника – по свим наведеним облицима транспорта (202, 242, 252, 222 и 232),5) по 

основу продаје путничких карата за међународни саобраћај која се врши за рачун 

нерезидента користити шифру основа – Превоз путника – по свим наведеним 

облицима транспорта (202, 242, 252, 222 и 232), 

5a) по основу продаје путничких карата страним држављанима-мигрантима који 

долазе из земаља у којима су њихови животи у опасности, у домаћем железничком 

путничком превозу организованом ради транзита тих лица преко територије 

Републике Србије између граничних станица у Републици Србији-, Превоз путника – 

по свим наведеним облицима транспорта (202, 242, 252, 222 и 232) 

6) по основу наплате путарине за возила стране регистрације користити шифру 

основа 219 – Остале услуге повезане с транспортом, 

7) по основу наплате накнаде за употребу државног пута у Републици Србији за 

возила регистрована у иностранству користити шифру основа 219 – Остале услуге 

повезане с транспортом, 

 . 

За нерезиденте – физичка лица, када се не зна из које су земље, попуњава се 

вештачка шифра земље, а то је у шифарнику: нумеричка шифра 910, алфа шифра 91 и 

трословна ознака ННЗ. 

Трансакције с горенаведеним шифрама основа у ефективном страном новцу (2–7) 

представљају платнобилансне трансакције, па се стога сматрају трансакцијама између 

резидената и нерезидената. 

 

13a. Објашњење у вези примене тачке 6. Одлуке о случајевима и условима 

плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу 

(„Службени гласник РС“, 51/2015,3/2016,29/2016, 91/2016, 24/2017, 29/2018) 



 6 

Резидент који пружа услуге међународног робног и путничког превоза може у својој 

девизној благајни држати ефективни страни новац за плаћање накнаде трошкова за 

службено путовање у иностранство за запосленог који врши превоз, као и за плаћање 

трошкова у вези с превозним средством и робом на путу у иностранству.  

Банка резиденту-шпедитеру који пружа услуге међународног робног (теретног) 

превоза исплаћује ефективни страни новац на основу путног налога или документа 

којим се запослени упућује на службени пут а који може да садржи и већи број 

запослених и издаје налог за плаћање (слог 70), шифра основа 340 - Службена 

путовања у иностранству који садржи име, презиме и број пасоша тог запосленог, а 

уколико се на службени пут упућује већи број запослених, уз налог се прилаже 

спецификација која садржи њихова имена, бројеве пасоша, ознаке земаља у које 

путују, као и врсту ефективног страног новца који се исплаћује и број путног налога, 

односно документа на основу кога се врши исплата.  

Банка резиденту-шпедитеру који пружа услуге међународног робног (теретног) 

превоза исплаћује ефективни страни новац за плаћање трошкова у вези с превозним 

средством и робом на путу у иностранству, и издаје налог за плаћање (слог 70), износ 

уз навођење шифре основа 219-Остале услуге повезане с транспортом. 

        У случају када већи број запослених службено борави у иностранству у истој 

земљи у збирном налогу наводи се, у пољу земља инопартнера, та земља а у случају  

различитих земаља прави се налог за сваку земљу појединачно. 

 

     13б. Објашњење банкама у примени шифре основа за активирање издатих 

гаранција по заједничком транзитном поступку (инструкција банкама о начину 

извршења налога за плаћање према иностранству приликом активирања издатих 

гарантних исправа, сагласно Конвенцији о заједничком транзитном поступку, 

17.02.2016. године). 

Плаћање према иностранству по основу издате гаранције, у складу са Конвенцијом о 

заједничком транзитном поступку, по којој је активирано извршење дуга према земљи 

у којој је дуг настао, банка обрађује трансакцију на налогу за плаћање (слог 70) уз 

коришћење шифре основа 893.  

 

14. Објашњење у вези с применом вредности „4, 5, 6 и 7“ у пољу „посебна 

ознака“ у налозима платног промета са иностранством (инструкција од 14. 

децембра 2011) 

 

Поред прописаних вредности за унос у поље „посебна ознака“: „1“ у случају 

авансне наплате и плаћања, „2“ у случају наплате, односно плаћања према уговору о 

цесији и „3“ у случају наплате/плаћања по пословима који се сматрају кредитним 

послом са иностранством, у пракси се јавила потреба за додатним комбиновањем 

наведених послова (нпр. код повраћаја авансне наплате са уговором о цесији – могућа 

комбинација „4“). 

 

Ради правилног извештавања, техничким решењем смо проширили вредности за 

могуће комбинације које се уносе у пољу „посебна ознака“: 

 

Нове вредности: 

„4“ – комбинација 1 (аванс) и 2 (цесија); 

„5“ – комбинација 1 (аванс) и 3 (кредит); 

„6“ – комбинација 2 (цесија) и 3 (кредит); 

„7“ – комбинација 1 (аванс), 2 (цесија) и 3 (кредит). 
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Примена нових вредности за одређену комбинацију подразумева испуњење услова 

прописаних законском регулативом, као и поседовање прописане документације 

правног лица – клијента банке за сваки појединачни посао у комбинацији (нпр. 

писмени уговор између свих учесника у послу за уговор о цесији). 

 

15. Финансијски деривати (инструкција од 21. јануара 2009) 

 

Код примене шифре основа 742 која се односи на прилив, односно одлив из нето 

поравнања форвард инструмената које су издали нерезиденти („forward“, „future“, 

„swap“ и др.), а укључује и валутни своп („foreign exchange swap“), дајемо следеће 

објашњење: 

– код валутних свопова где се тргује једном страном валутом за другу страну 

валуту тзв. прво колено („first leg“), као и друго колено („second leg“), евидентирати 

кроз нову шифру основа 742; 

– код валутних свопова где се тргује динаром за страну валуту задржати 

досадашњи начин евидентирања, односно и даље користити шифру основа 888. 

 

16. Куповина, односно продаја непокретности у Републици (инструкција од 

11. децембра 2008) 

 

Шифре основа 538/138 – продаја, односно куповина непокретности у Републици, 

користе се искључиво када су у питању трансакције купопродаје непокретности 

између резидената и нерезидената. 

 

Законом о девизном пословању члан 34. став 4. тачка 5 дата је могућност да се 

плаћања и наплаћивања по основу продаје и куповине непокретности у Републици, 

између резидената, врши у девизама. У случају да оба резидента имају девизне 

рачуне у истој банци, банка интерним налогом преноси средства с једног рачуна на 

други и о овој трансакцији не извештава Народну банку Србије. Уколико су резиденти 

клијенти различитих банака, пренос се врши општим девизним налогом, слог 66/77, 

преко рачуна 050, применом шифре основа  562/162. 

 

17. Хартије од вредности: 

 

(инструкција од 22. маја 2007) 

Када нерезидент купује и продаје дужничке или власничке хартије од вредности 

чији су издаваоци резиденти с рачуна 5007 и 4007, банка је обавезна да на обрасцу, 

слог 60/70, наведе као корисника/налогодавца матични број Централног регистра, 

преко кога се врши купопродаја, примењујући одговарајућу шифру основа 

наплате/плаћања. 

 

Када резидент купује обвезнице старе девизне штедње, банка ову трансакцију 

врши општим девизним налогом, слог 66/77, наводећи шифру основа 555/155 – пренос 

средстава између банке и Народне банке Србије, код које се налази рачун Централног 

регистра. Исплате по овом основу банка врши слогом-77, наводећи шифру основа 900. 
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(инструкција од 12. новембра 2008) 

Плаћања за куповину хартија од вредности страних издавалаца, односно домаћих 

хартија од вредности које гласе на страну валуту а издају се у иностранству, банка је 

обавезна да изврши у складу с тач. 20. и 21. Упутства, а по захтеву резидента налогом 

за плаћање (слог 70), наводећи одговарајући шифру основа, уз уписивање назива и 

матичног броја кастоди банке, односно овлашћеног друштва. 

 

Када је у питању куповина хартија од вредности у иностранству од стране 

резидената, резидент је дужан да као доказ своје обавезе плаћања достави банци 

генерални уговор из кога се може видети да је склопљен с нерезидентом. Уколико је 

уговором регулисано и предвиђено да је, због саме специфичности финансијског 

инструмента који се купује на међународном финансијском тржишту, потребно 

извршити више сукцесивних трансакција, банка може извршити плаћање по основу 

тих трансакција на основу првобитно приложеног уговора. 

 

Наплату по основу продаје хартија од вредности домаћих издавалаца банка 

обрађује у складу с тач. 6. и 7. Упутства, налогом за наплату (слог-60), наводећи 

одговарајући шифру основа, уз уписивање матичног броја кастоди банке, односно 

овлашћеног друштва. 

 

18. Исплата плата с рачуна 4007 (инструкција од 4. августа 2008) 

 

У случају исплате плата с рачуна 4007, извештавање по основу ове трансакције 

извршава наплатна банка спецификацијом (слог-06), навођењем шифре основа 600 и 

знака земље нерезидента. 

 

Напомињемо да обавезу извештавања по овој трансакцији има наплатна банка, 

односно банка код које се води динарски рачун нерезидента. Овим поступком укида се 

извештавање с рачуна 037 (код исплатне банке), као и коришћење SWIFT технологије 

за свако појединачно плаћање. 

 

 

19. Извештавање по основу примљених депозита на нерезидентне рачуне 

(инструкција од 6.  јула 2007) 

 

За депозите нерезидената примљене из иностранства банка извештава на рачуну 

050, слог -66, шифра основа 501/502 и истовремено извештава по девизном рачуну 

нерезидената 5007, слог-66 или спецификација 06, шифра основа 501/502. Код 

повлачења депозита с рачуна нерезидената у иностранство, банка извештава на 

девизном рачуну нерезидента 5007, слог-77 или спецификација 07, шифра основа 

101/102, и истовремено извештава и по рачуну 050, слог-77, шифра основа 101/102. 

 

Када депозит нерезидента из иностранства стиже на наплатну банку која није 

истовремено и исплатна банка, банка средства примљена из иностранства књижи и 

извештава по рачуну 050, општим девизним налогом – слог-66, шифра основа 562, и та 

средства преноси на исплатну банку слогом-77, шифра основа 162. Исплатна банка 

прима средства на рачуну 050, општим девизним налогом, слог-66, шифра основа 

501/502, и истовремено се прилив књижи и извештава по девизним рачунима 

нерезидената 5007, слог-66 или спецификација 06, шифра основа 501/502. 
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Када приликом плаћања резидент има девизни рачун у једној банци, а нерезидент 

има нерезидентни девизни рачун у другој домаћој банци, банка резидента 

(налогодавца плаћања) трансакцију књижи и извештава по рачуну 050, слог-70, уз 

одговарајућу шифру основа плаћања. Банка код које нерезидент има отворен 

нерезидентни девизни рачун примљена средства књижи и извештава по рачуну 050, 

слог-66, шифра основа 501/502, и истовремено књижење и извештавање врши и по 

рачуну 5007, слог-66 или спецификација 06, шифра основа 501/502. 

Када нерезидент са свог нерезидентног девизног рачуна који се налази у једној 

домаћој банци плаћа резиденту (кориснику наплате) који има девизни рачун у другој 

домаћој банци, банка нерезидента је обавезна да извести о смањењу депозита на 

рачуну нерезидента 5007, слог-77 или спецификација 07, шифра основа 101/102, и 

истовремено извештава и на рачуну 050, слог-77, шифра основа 101/102. Исплатна 

банка примљена средства књижи на рачуну 050, слог-60, уз примену одговарајуће 

шифре основа наплате. 

За све остале трансакције које се врше у девизама и динарима између нерезидената 

и резидената  банка извештава у складу са одредбама Упутства. 

 

 

20. На који начин нерезидент – физичко лице може трансферисати средства у 

иностранство остварена по основу продаје некретнине или давања у закуп 

станова, пословног простора и других непокретности у Србији? 

Ради извршења трансфера средстава остварених продајом некретнине или давањем у 

закуп непокретности с девизног рачуна нерезидента у иностранство, нерезидент даје 

налог за трансфер средстава овлашћеној банци и дужан је да уз тај налог поднесе 

доказ да је измирио све пореске обавезе према држави из конкретног посла. Потврду, 

односно уверење издаје организациона јединица Пореске управе на чијој се 

територији непокретност налази, уз претходно достављање доказа да су измирене 

обавезе по основу пореза на пренос апсолутних права и пореза на капиталну добит, 

односно пореза на приход од непокретности, и то је потребно и када не постоји 

обавеза плаћања пореза. 

21. На који начин нерезидент – физичко лице може продати некретнину која 

се налази у Србији? 

Продаја станова, пословног простора и других непокретности може се извршити у 

динарима и у девизама. Уколико су се уговорне стране определиле за исплату 

купопродајне цене непокретности у девизама, неопходно је да купац, чији се девизни 

рачун води код овлашћене банке у земљи, да налог банци, која врши пренос средстава 

у корист рачуна продавца – нерезидента, чији се девизни нерезидентни рачун води код 

овлашћене банке у земљи, уз обавезно презентовање овереног уговора о купопродаји 

некретнина. Уколико је уговорена исплата у динарима, динари се могу уплатити на 

динарски нерезидентни рачун код овлашћене банке, уз презентовање поменутог 

уговора. 

 

22. На који начин резидент може наплатити услугу извршену на згради 

амбасаде стране државе у Србији (поправка олука, крова...), односно на који 

начин се исплаћују плате запосленим лицима у амбасади? 
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Члан 34. став 2. Закона о девизном пословању („Сл. гласник РС“, број 62/2005) 

прописује плаћање, наплаћивање и пренос између резидената и између резидената и 

нерезидената у Републици Србији у динарима. Члан 34. став 3. истог закона дозвољава 

уговарање у девизама у Републици Србији, с тим што се плаћање и наплаћивање по 

тим уговорима врши у динарима. Услуге поправке у амбасади, кречења амбасаде и сл. 

које у земљи пружа резидент плаћају се резиденту у динарима. Плате нерезидената 

запослених у амбасади исплаћују се у девизама. Сагласно ратификованим 

међународним конвенцијама, резиденти запослени у дипломатским мисијама могли би 

плате, односно зараде да примају или у динарима или у девизама. 

23. Резидент купљену робу у иностранству испоручује у иностранству, 

односно роба не улази у Србију, да ли је то дозвољено? 

Чланом 71. Закона о спољнотрговинском пословању („Сл. гласник“, бр. 101/05) 

регулисан је реекспорт, односно ситуација у којој домаће лице плаћену робу не мора 

да увезе у Србију ако се роба купује у иностранству и непосредно испоручује у 

иностранству, на основу уговора. Одлуком о евиденцији, односно извештавању о 

појединим спољнотрговинским пословима и о садржају евиденција, односно извештаја 

(„Сл. гласник РС“, 106/05) прописана је обавеза домаћег правног лица да о 

закљученом спољнотрговинском уговору те врсте обавести Министарство за 

економске односе са иностранством у року од три дана од дана закључења тог посла, 

односно његових измена и допуна. 

 

 

            КОНТАКТ: 

       Сва питања можете слати на имејл адресу devizna.statistika@nbs.rs. 

 

mailto:devizna.statistika@nbs.rs

