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ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О 

УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА 

ИНОСТРАНСТВОМ 

 

Поштовани клијенти, 
 

Користимо прилику да вас обавестимо да је Народна банка Србије донела Упутство о 

изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног 

промета са иностранством (у даљем тексту Упутство), а које су објављене у „Службеном 

гласнику РС“, бр. 98/2020 од 10. јула 2020. године и Службеном гласнику РС“, бр. 154/2020 од 

23. децембра 2020. године. Упутством је између осталог извршена измена тачке 50. у смислу 

да су  допуњени обавезни подаци које треба да садрже налози платног промета са 

иностранством за послове извоза/увоза робе (важи само за шифру основа 112 - Роба), и то:  
 

• рубрика 12а у налогу за наплату, и 

• рубрика 7а у налогу за плаћање 
 

у која се уносе подаци о броју, години и износу фактуре/профактуре, у случају налога за 

плаћање и наплату са шифром основа 112. 
 

Наведене промене у садржини платних налога примењиваће се од 01. априла 2021. год. 
 

Додатно напомињемо да се број и година контролника  укидају у налогу. 
 

Посебно указујемо да број фактуре/профактуре који се наводи у распореду прилива / налогу 

за плаћање треба да одговара броју који је наведен у јединственој царинској исправи (рубрика 

44) односно који ће бити наведен у царинској исправи уколико царињење робе није извршено, 

а збир наплаћених односно плаћених износа наведених по појединачним 

фактурама/профактурама у рубрици 12а налога за наплату, односно 7а налога за плаћање  

треба да буде једнак збирном износу наведеном у рубрици 12 односно 7, за шифру основа 112.  
 

У складу са наведеним, молим вас да, почев од 01.04.2021. године, приликом достављања 

налога за наплату/плаћање са шифром основа 112, обавезно попуните податке: број и година 

фактуре/профактуре. Корисницима електронског банкарства, који на овај начин достављају 

налоге платног промета са иностранством, омогућен је унос ових података.  
 

У случају да приликом уноса електронских налога не располажете потребним подацима о 

фактурама/профактурама, молимо вас да контактирате Банку путем e-mail адресе: 

devizno.ino@srpskabanka.rs 
 

Иста e-mail адреса стоји Вам на располагању и за све додатне информације у вези са девизним 

платним прометом. 
 

Истовремено напомињемо да сте сагласно Упутству одговорни за тачност података, а уједно 

бисмо желели да укажемо да се сви статистички подаци из ваших налога достављају Народној 

банци Србије, која ће спроводити логичку контролу унетих спецификација и која је 

овлашћена за спровођење контроле спољнотрговинског пословања. Стога, посебно 

наглашавамо да је важно да подаци о фактурама, односно профактурама за увоз или извоз 

робе буду исправно наведени, јер тиме додатно потврђујете да своје пословање обављате у 

складу са прописима из области девизног пословања, чију контролу спроводи Народна банка 

Србије.   
 

С поштовањем, 

Српска банка а.д. Београд 
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