
„Службени гласник РС“, бр. 66/2021 
 

 На основу члана 18. став 1. тачка 3) 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 тачке 15. Одлуке о условима и начину обављања платног промета са 
иностранством („Службени гласник РС“, бр. 24/2007, 31/2007, 38/2010 и 
111/2015), гувернер Народне банке Србије доноси 
 
 

У П У Т С Т В О  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 
 СА ИНОСТРАНСТВОМ 

 
 

 1. У Упутству 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, 98/2020 и 154/2020), у 
тачки 45. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи:  
 
  „Изузетно од става 3. ове тачке, банка наплате која преноси 
средства нерезидента ка кориснику јавних средстава чији се динарски 
рачун води код Народне банке Србије – не извештава Народну банку 
Србије о тој трансакцији поруком МТ103 (SWIFT), а књижење ове 
трансакције врши општим девизним налогом (слог 77), шифра основа 
101, односно 102, на терет рачуна 4007.“. 
 
  Досадашњи ст. 4. до 6. постају ст. 5. до 7. 
 
 2. После тачке 54, додаје се тачка 54а, која гласи:  

 
  „54а. Извештавање по пословима из тачке 45. став 4. врши се у 
електронском формату, на начин и у роковима сходно упутству којим 
Народна банка Србије уређује електронско достављање података.“.  
 
 3. У Прилогу 2 – ШИФАРНИК ОСНОВА НАПЛАТЕ, ПЛАЋАЊА И 
ПРЕНОСА У ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ СА ИНОСТРАНСТВОМ, у делу I. 
ТРАНСАКЦИЈЕ ИЗМЕЂУ РЕЗИДЕНАТА И НЕРЕЗИДЕНАТА, под 
насловом ТЕКУЋИ РАЧУН – УСЛУГЕ, под поднасловом Остале 
пословне услуге, после шифре основа 310 додаје се шифра основа 404, 
која гласи:  
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„Услуге повезане с виртуелним валутама, односно дигиталним 
токенима које у складу са Законом о дигиталној имовини 
резиденти – пружаоци услуга повезаних с дигиталном имовином 
пружају нерезидентима, односно које лиценцирани или 
регистровани нерезиденти пружају резидентима 
– провизије, накнаде и други трошкови по основу услуга повезаних 
с дигиталном имовином (виртуелним валутама и дигиталним 
токенима). 
Не укључује:  
– куповину и продају виртуелних валута (укључено у 770), нити 
куповину и продају дигиталних токена, односно дигиталне 
имовине која има одлике финансијског инструмента (укључено у 
540 и 541). 404 404“. 

 
  Под насловом КАПИТАЛНИ И ФИНАНСИЈСКИ РАЧУН, под 
поднасловом Капитални рачун – продаја, односно куповина 
непроизводне и нефинансијске имовине, у опису шифре основа 770, 
после алинеје друге додају се запета и алинеја трећа, која гласи:  
 
  „– продају, односно куповину виртуелних валута.“.  
 
  Под поднасловом Улагања у дужничке хартије од вредности које 
обухватају дугорочне и краткорочне дужничке хартије од вредности, у 
опису шифре основа 540 речи: „Продаја, односно куповина дугорочних 
дужничких хартија од вредности које су издали нерезиденти“ замењују 
се речима: „Продаја, односно куповина дугорочних дужничких хартија од 
вредности, дигиталних токена, као и дигиталне имовине која има одлике 
финансијског инструмента, које су издали нерезиденти“. 
 

  Шифра основа 541 мења се и гласи:  
 

„Продаја, односно куповина дугорочних дужничких хартија од 
вредности, дигиталних токена, као и дигиталне имовине која 
има одлике финансијског инструмента, које су издали резиденти 541 541“. 

 
 4. Ово упутство се објављује у „Службеном гласнику Републике 
Србије“ и ступа на снагу 1. јула 2021. године. 
 
 

О. бр. 16 Г у в е р н е р 
30. јуна 2021. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
  
 Др Јоргованка Табаковић, с.р. 
 

 

 
 


