
 

 

 

 

 

 

Обавештење за банке  

у вези са Упутством o изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и 

начину обављања платног промета са иностранством  

 

 

 

Поштовани, 

Упутством o изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину 

обављања платног промета са иностранством (Упутство) које је донела Народна банка Србије, а које 

је објављено у „Службеном гласнику РС“, бр. 98/2020 од 10. јула 2020. године, између осталог је 

извршена допуна  тачке 50. - допуњени су обавезни подаци које треба да садрже налози платног 

промета са иностранством за послове извоза/увоза робе (шифра основа 112), и то:  

 у налогу за наплату – слог 60 - уведена је нова рубрика 12а у којој се наводи број, 

година и износ фактуре/профактуре; 

 у налогу за плаћање – слог 70 - уведена је нова рубрика 7а у којој се наводи број,  

година и износ фактуре/профактуре;  

Посебно указујемо да број фактуре/профактуре који се наводи у налозима треба да одговара броју 

који је наведен у јединственој царинској исправи, а збир наплаћених односно плаћених износа 

наведених по појединачним фактурама/профактурама у рубрици 12а односно 7а  треба да буде једнак 

збирном износу наведеном у рубрици 12 односно 7, за шифру основа 112. 

За тачност ових података у налозима платног промета са иностранством  одговоран је  клијент 

банке – корисник прилива/налогодавац плаћања.  

На интернет страници Народне банке Србије објављено је Упутство за електронско достављање 

података на основу Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног 

промета са иностранством (https://nbs.rs/internet/latinica/20/plp/elektronsko_dostavljanje_ppi.pdf ).  

Напомињемо да је неопходно да банке  упознају своје клијенте са предметним изменама 

Упутства и да им посебно скрену пажњу на значај навођења исправних података о фактурама.   

Имајући у виду да допуна Упутства захтева и измене апликативних решења, како у банкама тако 

и код клијената банака - привредних субјеката, предвиђена је његова одложена примена - од 1. 

јануара 2021. године.  

https://nbs.rs/internet/latinica/20/plp/elektronsko_dostavljanje_ppi.pdf

