
"Службени гласник РС", бр. 11/2007 

 На основу члана 21. став 1. Закона о Народној банци Србије 
("Службени гласник РС", бр. 72/2003 и 55/2004), члана 4. став 4. и члана 
5. став 4. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 
62/2006), гувернер Народне банке Србије доноси 
 
 

О Д Л У К У  
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА КРЕДИТНИХ ПОСЛОВА 
СА ИНОСТРАНСТВОМ ИЗ ЧЛАНА 4. СТАВ 2. И ЧЛАНА 5. СТАВ 3. 

ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ 
 
 

 1. Овом одлуком прописују се услови и начин евидентирања 
послова извоза робе или услуга са уговореним роком наплате дужим од 
180 дана од дана извозног царињења, односно од дана извршења 
услуге – послови из члана 4. став 2. Закона о девизном пословању (у 
даљем тексту: Закон) и послова увоза унапред плаћене робе или услуга 
са уговореним роком увоза дужим од 180 дана од дана извршеног 
налога за плаћање – послови из члана 5. став 3. Закона, као и рокови и 
обрасци за евидентирање тих послова. 
 
 2. Резидент – извозник по послу из члана 4. став 2. Закона, односно 
резидент – увозник по послу из члана 5. став 3. Закона дужан је да 
пријаву тог посла поднесе на евидентирање код Народне банке Србије 
на начин прописан овом одлуком. 
 
 3. Пријава за послове из тачке 1. ове одлуке подноси се: 
 
  1) за послове код којих је, код закључења уговора, од почетка 
уговорен рок дужи од 180 дана (првобитно уговорени рок) – на Обрасцу 
ПИ-1 (Пријава извозног посла с првобитно уговореним роком наплате 
дужим од 180 дана), односно на Обрасцу ПА-1 (Пријава авансног 
плаћања робе или услуга с првобитно уговореним роком увоза дужим 
од 180 дана) – у року до 15 дана од дана закључења уговора;  
  2) за послове извоза робе или услуга који нису наплаћени у року 
до 180 дана од дана извозног царињења робе, односно извршења 
услуге, а по којима је пре истека тог рока уговорен нови рок наплате 
дужи од 180 дана – на Обрасцу ПИ-2 (Пријава извозног посла с 
накнадно уговореним роком наплате дужим од 180 дана) – у року до 15 
дана од истека рока од 180 дана; 
  3) за послове увоза унапред плаћене робе или услуга по којима 
је пре истека рока од 180 дана од извршеног плаћања аванса уговорен 
нови рок увоза дужи од 180 дана – на Обрасцу ПА-2 (Пријава авансног 
плаћања робе или услуга с накнадно уговореним роком увоза дужим од 
180 дана) – у року до 15 дана од истека рока од 180 дана.  
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 4. Измена уговора, одустајање од уговора или раскид уговора по 
пословима из тачке 1. ове одлуке подносе се на евидентирање у року до 
15 дана од дана уговарања измене, одустајања или раскида – на истој 
врсти обрасца на коме је евидентиран одговарајући посао (обрасци 
ПИ-1 или ПИ-2 за посао из члана 4. став 2. Закона, односно обрасци 
ПА-1 или ПА-2 за посао из члана 5. став 3. Закона). 
 
  Уз обрасце из става 1. ове тачке доставља се анекс уговора или 
други документ којим се доказује измена уговора, одустајање од уговора 
или раскид уговора, при чему се под другим документом подразумевају 
један или више докумената којима се доказује сагласност воља 
резидента и нерезидента о уговарању рока дужег од 180 дана, о измени 
уговора, одустајању од уговора или раскиду уговора. 
 
 5. Уз пријаву из тачке 3, одредба под 1, ове одлуке доставља се 
уговор или други документ из ког се може утврдити да је првобитно 
уговорени рок дужи од 180 дана. 
 
  Уз пријаву из тачке 3, одредбе под 2 и 3, ове одлуке, поред 
уговора или другог документа из ког се може утврдити који је рок 
првобитно уговорен – доставља се и анекс уговора или други документ 
на основу ког се може утврдити да је пре истека рока од 180 дана 
уговорен рок дужи од 180 дана. 
 
 6. Извештај о реализацији евидентираног посла из тачке 1. ове 
одлуке доставља се у року до 15 дана од истека месеца у коме је 
настала промена у стању потраживања, и то за послове из члана 4. став 
2. Закона – на Обрасцу ИИ (Извештај о реализацији пријаве извозног 
посла са уговореним роком наплате дужим од 180 дана), а за послове 
из члана 5. став 3. Закона – на Обрасцу ИА (Извештај о реализацији 
пријаве авансног плаћања робе или услуга са уговореним роком увоза 
дужим од 180 дана).  
 
  Извештаје из става 1. ове тачке Народна банка Србије води под 
бројем пријаве посла из тачке 3. ове одлуке.  
 
  Изузетно од става 1. ове тачке, и то за послове из тачке 3, 
одредбе под 2 и 3, ове одлуке – први извештај о реализацији посла са 
уговореним роком дужим од 180 дана доставља се уз пријаву тог посла и 
садржи податке о свим већ извршеним извозима, односно плаћањима 
аванса за које је накнадно уговорен рок дужи од 180 дана. 
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 7. Послови који се односе на пружање услуга у ваздушном, 
железничком, друмском, поморском, речном, ПТТ и телекомуникационом 
саобраћају, на основу међународних уговора и узанси (правила), 
прекогранични промет електричне енергије и услуге прекограничног 
преноса електричне енергије на основу међународних уговора, пружање 
здравствених услуга нерезидентима на основу међународних уговора, 
као и извоз и увоз књига, часописа, новина и других публикација 
(претплата), чији је уговорени рок наплате до годину дана – не сматрају 
се пословима који се у смислу ове одлуке евидентирају код Народне 
банке Србије. 
 
  Пословима који се у смислу ове одлуке евидентирају код Народне 
банке Србије не сматрају се ни компензациони послови у року из 
решења којим су одобрени, као ни извођење инвестиционих радова у 
иностранству у року из потврде о евидентирању тог спољнотрговинског 
посла код надлежног органа. 
 
  Послови из става 1. ове тачке чији је уговорени рок дужи од 
годину дана и послови из става 2. те тачке после протека рока из 
решења, односно потврде из тог става – евидентирају се на начин, у 
роковима и на обрасцима прописаним овом одлуком. 
 
 8. Обрасци из ове одлуке, са упутствима за њихово попуњавање, 
приложени су уз ту одлуку и њен су саставни део. 
 
  Обрасци из ове одлуке достављају се у четири примерка, које 
оверава Народна банка Србије, од којих два примерка задржава она, а 
два доставља резиденту из тачке 2. те одлуке.  
 
  Документи уз обрасце из тачке 3. ове одлуке достављају се у 
оригиналу или копији, а ако су на страном језику – уз оверене копије 
достављају се и оверени преводи ових докумената, при чему резидент 
печатом и потписом овлашћеног лица потврђује да је копија истоветна 
оригиналу, односно да је превод веран оригиналу на страном језику. 
 
 9. Одредбе ове одлуке примењују се и на послове из члана 9. став 
3. и члана 10. став 3. Закона о девизном пословању ("Службени лист 
СРЈ", бр. 23/2002) који су регистровани до дана ступања на снагу те 
одлуке али чија реализација није окончана до тог дана, као и на измене 
уговора, одустајање од уговора или раскид уговора по тим пословима. 
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 10. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 
начину регистровања, роковима и обрасцима за регистровање и 
евидентирање кредитних послова са иностранством из члана 9. став 3. и 
члана 10. став 3. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", 
бр. 132/2004).  
 
 11. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику РС". 
 
 
О. бр. 9 Г у в е р н е р 
26. јануара 2007. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
 Радован Јелашић, с.р. 
 


