
„Службени гласник РС“, бр. 13/2020 
 

 На основу члана 27. став 2. Закона о девизном пословању 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 
30/2018) и 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), Извршни одбор Народне банке Србије доноси  
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА И 

НАЧИНУ НА КОЈИ РЕЗИДЕНТИ МОГУ ДРЖАТИ ДЕВИЗЕ НА РАЧУНУ 
КОД БАНКЕ У ИНОСТРАНСТВУ 

 
 

 1. У Одлуци о условима под којима и начину на који резиденти могу 
држати девизе на рачуну код банке у иностранству („Службени гласник 
РС”, бр. 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014, 102/2015 и 37/2018), у тачки 
3. став 1. после одредбе под 5а), додаје се одредба под 5б), која гласи: 
 

  „5б) за измирење обавеза у иностранству које настају у вези с 
његовом балансном одговорношћу као учесника у систему којим се врши 
транспорт енергената – на основу извода из прописа односне државе 
којим је уређено да се ове обавезе могу измирити само преко рачуна код 
банке у тој држави и документа којим се доказује ова обавеза;“. 
 
  Одредба под 7а) мења се и гласи: 
 
  „7а) за наплате по основу продаје хартија од вредности у 
иностранству и по основу прихода од хартија од вредности купљених у 
иностранству у складу са Законом о девизном пословању, као и за 
наплате по основу повраћаја средстава уложених у привредно друштво 
основано у иностранству (продаја привредног друштва, престанак 
привредног друштва, добит од улагања у привредно друштво и сл.) – на 
основу извода из прописа односне државе на основу ког је држање 
девиза на рачуну код банке у тој држави услов за ову наплату;“. 
 
 2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 

ИО НБС бр. 3 Председавајућа 
13. фебруара 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 Јоргованка Табаковић, с.р. 
 


