
„Службени гласник РС“, бр. 42/2020 

 На основу члана 14. став 1. тачка 9. и члана 34. тачка 9. Закона о 
Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 
85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 ‒ одлука 
УС и 44/2018) и члана 24. Закона о девизном пословању („Службени гласник 
РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018), Извршни одбор 
Народне банке Србије доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ  

О КРЕДИТНИМ ПОСЛОВИМА СА ИНОСТРАНСТВОМ 
 
 

 1. У Одлуци о извештавању о кредитним пословима са иностранством 
(„Службени гласник РС“, бр. 56/2013 и 4/2015), после тачке 19. додају се тач. 
19а и 19б, које гласе: 
 

  „19а. У условима ванредног стања проглашеног због пандемије 
COVID-19 (у даљем тексту: ванредно стање), обрасци који се у складу са 
овом одлуком достављају Народној банци Србије у папирном и 
електронском облику могу се достављати само у електронском облику, у 
складу са упутством којим се уређује електронско достављање података о 
кредитним пословима са иностранством. 
 

    У условима ванредног стања документација која се доставља 
у поступку извештавања Народне банке Србије о кредитним пословима са 
иностранством може се достављати и у електронском облику, у pdf формату, 
на имејл адресу izvestavanje.kpi@nbs.rs. 
 

    Народна банка Србије ће у условима ванредног стања вршити 
оверу, односно прихватање наведених образаца у електронском облику. 
 

  19б. Резиденти који су у условима ванредног стања извештавали 
Народну банку Србије о кредитним пословима са иностранством на начин 
из тачке 19а. ове одлуке доставиће Народној банци Србије документацију 
на основу које су оверени обрасци за извештавање о кредитним пословима 
са иностранством у папирном облику, на начин прописан овом одлуком, у 
року од десет дана од престанка ванредног стања.“. 
 

 2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 

ИО НБС бр. 74 Председавајућа 
25. марта 2020. године Извршног одбора Народне банке Србије 
Б е о г р а д  Г у в е р н е р 
 Народне банке Србије 
  
 Др ЈоргованкаТабаковић, с.р. 

 


