
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I.  Уставни основ за доношење Закона 

Уставни основ за доношење овог Закона садржан је у члану 97. тачка 6. 

Устава Републике Србије према којем Република Србија уређује и обезбеђује 

између осталог и „јединствено тржиште, правни положај привредних субјеката; 

систем обављања појединих привредних и других делатности; монетарни, 

банкарски, девизни и царински систем; економске односе са иностранством; систем 

кредитних односа са иностранством; порески систем”, а Народна скупштина 

доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије. 

 

II.  Разлози за доношење Закона 

Важећи Закон о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 

31/11 – у даљем тексту: Закон) ступио је на снагу 17. маја 2011. године. Циљ 

доношења тог закона био је даља либерализације токова плаћања и наплата у 

пословању са иностранством, која је била уведена основном верзијом овог закона, 

усаглашавање са прописима који су донети у међувремену, а који су функционално 

повезани са законом који уређује девизно пословање. 

Приоритетни циљ предложених измена и допуна Закона је даља 

либерализација капиталних послова, односно укидање постојећих препрека 

слободном кретању капитала. Имајући у виду кретања на светском економском 

тржишту, спроведена је умерена либерализација, с циљем избегавања 

потенцијалних ризика по макроекономску и финансијску стабилност Републике 

Србије. У том смислу, резидентима – физичким лицима је омогућено да се 

задужују у иностранству на рок дужи од годину дана, резидентима – огранцима 

страних правних лица да се задужују код нерезидента – оснивача на рок дужи од 

годину дана, а банкама да узимају краткорочне финансијске кредите из 

иностранства. 

У области текућих послова, либерализовани су послови пребијања дуговања 

и потраживања, по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга 

и по основу кредитних послова са иностранством, као и послови преноса 

потраживања и дуговања насталих по основу реализованог спољнотрговинског 

промета робе и услуга, прописивањем блажих услова обављања и проширивањем 

круга лица којима је омогућено обављање ових послова. Изузетак је предвиђен 

када се ради о резиденту – јавном предузећу, правном лицу са државним капиталом 

или правном лицу које је у процесу реструктурирања или приватизације, а које 

послове преноса потраживања и дуговања, насталих по основу реализованог 

спољнотрговинског промета робе и услуга, може обављати само на основу 

сагласности Владе, која је предвиђена с циљем заштите вредности капитала 

наведених категорија резидената. Истовремено, предвиђено је укидање обавезе 

банака да извештавају Народну банку Србије о куповини и продаји потраживања и 

дуговања по спољнотрговинским пословима резидената, јер је, током примене 

Закона, уочено да извештавање о реализацији ових послова није од значај за израду 

пројекције платног биланса. Као последица наведене либерализације текућих 

послова, доношењем нових подзаконских аката ради извршавања овог закона у 



прописаном року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, биће 

стављене ван снаге Уредба о условима и начину пребијања дуговања и 

потраживања по основу кредитних послова са иностранством у девизама 

(„Службени гласник РС”, број 99/11) и Уредба о условима и начину пребијања 

дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе 

и услуга и извештавању Девизног инспектората о пребијању („Службени гласник 

РС”, број 14/12), док ће даном ступања на снагу овог закона бити стављена ван 

снаге Уредба о ближим условима и начину преноса потраживања и дуговања 

насталих по спољнотрговинским пословима резидената („Службени гласник РС”, 

број 112/06) и Одлука о начину на који и роковима у којима банке извештавају 

Народну банку Србије о пословима куповине или продаје, односно плаћања или 

наплаћивања потраживања и дуговања по спољнотрговинским пословима 

резидената („Службени гласник РС”, број 16/07). 

Измене и допуне су предложене и код гаранцијских послова, обзиром да је 

примена члана 26. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 

62/06 и 31/11) показала нужност измене у смислу омогућавања банкама да, поред 

прописаних основа, обављају гаранцијске послове и по налогу резидента, а 

пословима између два нерезидента у иностранству, као и по налогу нерезидента, а 

по пословима између два резидента у Републици, чиме би се изашло у сусрет 

потребама привредних субјеката чије је обављање привредне делатности у 

иностранству у појединим случајевима условљено прибављањем банкарских 

гаранција по овом основу, као и привредним субјектима који послују унутар 

међународних, корпоративних система, од чега би били изузети послови давања 

гаранције из члана 2. тачка (21) став 5. овог закона, који се сматрају кредитним 

послом са иностранством, а обављају се у складу са чланом 18. овог закона, сходно 

члану 26. став 7. Закона о девизном пословању. 

Предложеним изменама и допунама Закона додатно је прецизирано да је 

резидентима омогућено да, поред постојеће могућности плаћања, врше и наплату 

по пословима са хартијама од вредности, изузев када се ради о краткорочним 

хартијама од вредности. 

Изменама и допунама Закона предвиђен је и наставак процеса 

либерализације токова плаћања и наплата у пословању са иностранством 

прописивањем прописивањем могућности да резиденти могу да пренесу девизе 

страној институцији електронског новца преко које се врши плаћање и наплата ради 

електронског трговања робом и услугама у иностранству. Такође, предложена је 

даља либерализација и послова наплате, односно плаћања и другом нерезиденту, а 

не нерезиденту коме резидент дугује, односно од кога резидент потражује по 

текућем или капиталном послу, прописивањем да се исти могу обављати само на 

основу уговора, закљученог између свих учесника у послу, или на основу изјаве 

резидента, а даном ступања на снагу предложеног Закона биће стављена ван снаге 

још једна уредба Владе Републике Србије, односно Уредба о ближим условима и 

начину наплате, односно плаћања и другом нерезиденту по текућем или капиталном 

послу („Службени гласник РС”, број 112/06). 

Један од разлога предлагања измена и допуна Закона је и терминолошко 

усклађивање дефиниције кредитних послова са иностранством са дефиницијом 

ових послова из Директиве 88/361/ЕЕЗ. У том смислу, извршена је подела свих 



кредитних послова са иностранством у девизама на финансијске и комерцијалне 

кредите, с тим што су новом дефиницијом комерцијалних кредита, поред 

постојећих комерцијалних кредита, обухваћени и робни кредити, као и кредитни 

послови из члана 4. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 

62/06 и 31/11). 

Разлог предложених измена и допуна Закона је и потреба усклађивања са 

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11 и 93/12), којим је предвиђено да се сва новчана средства (динарска и 

девизна), корисника јавних средстава, који су укључени у консолидовани рачун 

трезора Републике Србије, односно у консолидовани рачун трезора локалне власти, 

воде и депонују на консолидованом рачуну трезора Републике Србије, односно 

трезора локалне власти. Предложеним изменама Закона врши се усклађивање са 

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11 и 93/12) и обезбеђују потребни законски услови да се и девизни рачуни 

корисника јавних средстава, који су укључени у консолидовани рачун трезора 

Републике Србије, односно у консолидовани рачун трезора локалне власти, воде 

код Управе за трезор. 

Предложеним изменама и допунама Закона извршено је усклађивање са 

Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, 

бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 

101/11, 2/12 и 93/12), имајући у виду да даном ступања на снагу Закона о изменама 

и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени 

гласник РС”, број 93/12), односно 6. октобра 2012. године, престаје са радом 

Девизни инспекторат образован Законом о девизном пословању („Службени гласник 

РС”, бр. 62/06 и 31/11), а Пореска управа преузима надлежности Девизног 

инспектората за обављање послова издавања и одузимања овлашћења за обављање 

мењачких послова, послова издавања цертификата за обављање мењачких послова и 

контроле мењачких послова, као и других послова који су, према Закону о девизном 

пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 31/11), у надлежности Девизног 

инспектората, запослене и постављена лица Девизног инспектората, као и њихов 

пословни простор, предмете, информациони систем, архиву, опрему и средства за рад. 

У том смислу, предложеним изменама и допунама прописује се да Пореска управа 

врши контролу девизног пословања резидената и нерезидената и мењачког пословања, 

сходно овлашћењима из закона којим се уређује порески поступак и пореска 

администрација, а бришу се одредбе Закона којим су били уређени надлежност и 

организација Девизног инспектората. 

 

III. Објашњење основних правних института и појединачних решења у 

Закону 

Чланом 1. Нацрта мења се члан 1. став 1. тачка 6) Закона на тај начин што се 

прецизира да се овим законом уређују кредитни послови у Републици у девизама и 

кредитни послови са иностранством. Став 2. овог члана брише се, у смислу 

усклађивања са одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 

(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 

61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12 и 93/12). 



Чланом 2. Нацрта мења се члан 2. тачка (1) подтачка 6) Закона ради 

терминолошког усклађивања са Законом о буџетском систему („Службени гласник 

РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) и прописује се да су резиденти и 

корисници средстава буџета Републике Србије, корисници средстава организација 

за обавезно социјално осигурање и корисници средстава буџета локалне власти, као 

и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог 

рачуна трезора, док се у тачкама (7) и (12) овог члана Закона врши терминолошко 

усклађивање са Законом о тржишту капитала („Службени гласник РС”, број 31/11) 

позивањем на закон који уређује тржиште капитала, уместо на закон који уређује 

тржиште хартија од вредности и других финансијских инструмената. 

Даље, мења се члан 2. тачка (21) Закона прописивањем да су кредитни 

послови са иностранством кредити, које одобрава банка или страна банка, и 

зајмови између резидената и нерезидената, о којима резиденти извештавају 

Народну банку Србије. 

Поред тога, комерцијални кредити и зајмови у девизама и динарима су 

дефинисани као кредитни послови са иностранством који су повезани са 

спољнотрговинским прометом робе и услуга и који обухватају одложено плаћање и 

плаћање унапред робе и услуга до годину дана са каматом, односно преко годину 

дана. Комерцијалним кредитом и зајмом сматра се и финансирање одложеног 

плаћања и плаћања унапред робе и услуга које кредитор или зајмодавац одобрава 

дужнику – купцу по спољнотрговинском промету робе и услуга тако што по налогу 

купца обавезу измирује непосредно продавцу. 

Финансијски кредити и зајмови у девизама су кредитни послови са 

иностранством код којих кредитор, односно зајмодавац средства одобрава дужнику 

тако што их ставља на располагање уплатом на рачун дужника. Под финансијским 

кредитима и зајмовима подразумевају се и сви облици финансирања које 

одобравају банке, стране банке и друге стране финансијске институције. 

Финансијским кредитом сматра се и финансирање трговине робом или пружања 

услуга у којој резидент није уговорна страна у послу, а које одобрава банка. 

Истовремено се врши и допуна члана 2. тачка (21а) Закона, којом се дефинишу 

гаранцијски послови, тако што се додаје нова алинеја којом се прописује да ови 

послови обухватају и издавање гаранција, авала и других облика јемства по налогу 

резидента по пословима између два нерезидента у иностранству, односно по налогу 

нерезидента по пословима између два резидента у Републици, осим гаранција из 

тачке (21) став 5. алинеја прва овог члана. 

Чланом 3. Нацрта мења се члан 4. став 1. Закона и прописује да се извоз и увоз 

робе или услуга уговорени у девизама или динарима који нису наплаћени, односно 

плаћени у року дужем од годину дана од дана извршеног извоза или увоза, као и 

роба или услуга унапред наплаћена, односно плаћена у девизама или динарима, 

која није извезена, односно увезена у року дужем од годину дана од дана извршене 

наплате, односно плаћања сматрају се комерцијалним кредитима и зајмовима, чиме 

ће се омогућити прописано извештавање и о пословима из члана 4. Закона који су 

уговорени у динарима и који се, у смислу овог закона, сматрају комерцијалним 

кредитима и зајмовима, те постоји обавеза извештавања Народне банке Србије о 

истима. Став 2. овог члана Закона брише се. 



Чланом 4. Нацрта мења се члан 6. став 1. Закона прописивањем да послове 

пребијања дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског 

промета робе и услуга резидената, који се не сматра комерцијалним кредитима и 

зајмовима, осим резидента – правног лица и предузетника, сада може обављати и 

резидент – огранак страног правног лица, док се став 2. овог члана Закона мења 

тако што се наводи да Влада прописује начин обављања послова из става 1. овог 

члана. 

Истовремено, мења се члан 6. став 3. Закона тако што се прописује да банка, 

резидент – правно лице, предузетник и огранак страног правног лица могу 

извршити пребијање дуговања или потраживања по основу кредитних послова са 

иностранством у девизама са потраживањем или дуговањем по основу тих послова, 

реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга, као и по основу 

директних инвестиција и улагања у непокретности из чл. 11. и 12. овог закона, на 

начин који пропише Народна банка Србије, а ст. 4. и 5. се бришу. 

Чланом 5. Нацрта мења се члан 7. став 1. Закона прописивањем да послове 

преноса, односно плаћања или наплате потраживања и дуговања која су настала по 

основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга резидената, који се 

не сматра комерцијалним кредитом и зајмом, могу обављати и нерезиденти. 

Истовремено, врши се и допуна члана 7. новим ставом 2. којим је прописано 

да послове из става 1. овог члана резидент – јавно предузеће и правно лице са 

државним капиталом или правно лице које је у процесу реструктурирања или 

приватизације може обављати само на основу сагласности Владе, осим ако је у 

питању резидент - правно лице које је Република основала посебним законом ради 

финансирања извоза, а досадашњи став 2. који постаје став 3. мења се и прописује да 

се послови из става 1. овог члана могу  вршити само на основу уговора закљученог 

између преносиоца и примаоца потраживања и дуговања, уз обавезу преносиоца да 

дужника, односно повериоца из основног посла обавести о извршеном преносу. 

Новим ставом 4. прописује се да уговор из става 3. овог члана нарочито 

садржи идентификационе податке о уговорним странама, податке о основу по ком су 

настала потраживања и дуговања која су предмет преноса, укључујући и податке о 

дужнику, односно повериоцу, као и податке о валути и износу потраживања и 

дуговања који су предмет преноса. 

Досадашњи ст. 3, 4. и 5. се бришу. 

У члану 6. Нацрта брише се члан 8а. Закона. 

У члану 7. Нацрта брише се члан 9. Закона. 

Чланом 8. Нацрта додаје се нови члан 11а. Закона којим се уређује плаћање 

ради куповине удела које се не сматра директном инвестицијом тако што се 

прописује да резиденти – правна лица, предузетници и физичка лица могу вршити 

плаћање ради куповине у иностранству удела у капиталу страног правног лица које 

се не сматра директном инвестицијом, као и да нерезиденти могу вршити  плаћање 

ради куповине удела у капиталу резидента правног лица  које се не сматра 

директном инвестицијом, у складу са законом који уређује привредна друштва. 

У члану 9. Нацрта брише се став 2. члана 12. Закона. 

Чланом 10. Нацрта врши се додатно прецизирање у члану 13. Закона 

прописивањем да резиденти - правна лица, предузетници и физичка лица могу 



вршити и наплату по основу продаје када се ради о пословима са хартијама од 

вредности прописаним овим чланом Закона. 

Чланом 11. Нацрта мења се члан 14. став 1. Закона у смислу терминолошког 

усклађивања са Законом о тржишту капитала („Службени гласник РС”, број 31/11), 

па се прописује да нерезиденти могу вршити плаћање ради куповине и наплату ради 

продаје у Републици дугорочних дужничких као и власничких хартија од вредности, 

у складу са законом који уређује тржиште капитала. 

Чланом 12. Нацрта додатно се прецизира члан 15. став 1. Закона тако што се 

прописује да Народна банка Србије и банке, под условима и на начин који пропише 

Народна банка Србије, поред плаћања ради куповине могу вршити и наплату ради 

продаје страних краткорочних хартија од вредности на страном и домаћем тржишту. 

Чланом 13. Нацрта врши се допуна члана 17. новим ставом 2, којим је 

прописано да резиденти - правна лица, предузетници и физичка лица могу вршити 

плаћање и наплату по основу улагања у иностране инвестиционе фондове 

посредством резидената - инвестиционих фондова и инвестиционих друштава у 

смислу закона којим се уређује тржиште капитала и инвестициони фондови, а 

досадашњи став 2. постаје став 3. 

Наиме, како је Законом о тржишту капитала („Службени гласник РС”, број 

31/11) уведена могућност да поред инвестиционих друштава и друштва за 

управљање инвестиционим фондовима пружају услуге управљања портфолиом за 

индивидуалне клијенте, а у складу са уговором о управљању портфолиом, неопходно 

је предвидети у овом члану Закона могућност улагања од стране резидената 

посредством домаћих друштава за управљање инвестиционим фондовима и 

инвестиционих друштава у иностране инвестиционе фондове. 

У члану 14. Нацрта мењају се одредбе члана 18. Закона и прописују да се 

кредитни послови из члана 2. тачка (21) ст. 2. - 3, став 4. алинеје прва и трећа и став 

5. овог закона закључују у писменом облику. 

Истовремено, ради терминолошког усклађивања с предложеном дефиницијом 

кредитних послова са иностранством, прописује се да банка може учествовати у 

синдицираном комерцијалном кредиту или зајму који се одобрава резиденту или 

нерезиденту за финансирање одложеног плаћања и плаћања унапред по 

спољнотрговинском промету робе и услуга, куповати потраживање од нерезидента - 

учесника у таквом синдицираном кредиту и продавати нерезиденту своје 

потраживање по овом основу. 

Даље, прописује се да банка, резидент – правно лице, предузетник и физичко 

лице могу закључивати друге послове који имају обележја кредитних послова са 

иностранством из члана 2. тачка (21) став 4. алинеја четврта овог закона у складу са 

прописом Народне банке Србије донетим на основу члана 24. овог закона. 

Најзад, у правцу даље либерализације девизних послова, изменама члана 18. 

Закона омогућава се резидентима – физичким лицима да из иностранства узимају 

кредите и зајмове са роком отплате дужим од годину дана, чиме се укида важећим 

законом постојеће ограничење у обављању кредитних послова са иностранством за 

резиденте – физичка лица. Истом изменом се резиденту - огранку страног правног 

лица омогућава да може узимати кредите и зајмове са роком отплате дужим од 

годину дана од нерезидента – оснивача, за разлику од важећег закона, којим је 

прописано да резидент - огранак страног правног лица може од нерезидента – 



оснивача узимати само субординиране кредите и зајмове из члана 2. тачка (17) став 

3. овог закона. 

Брише се став 14. 

Чланом 15. Нацрта мења се члан 20. Закона којим се прописује да банке, 

односно резиденти, осим резидената – физичких лица, и нерезиденти могу 

преносити, односно платити или наплатити потраживања и дуговања која су настала 

по основу кредитног посла са иностранством, док је новим ставом 2. прописано да 

резидент – јавно предузеће и правно лице са државним капиталом или правно лице 

које је у процесу реструктурирања или приватизације ове послове може обављати 

само на основу сагласности Владе. 

Досадашњим ставом 2, који постаје став 3, прописано је да се послови из 

става 1. овог члана Закона могу обављати само на основу уговора закљученог између 

преносиоца и примаоца потраживања и дуговања, уз обавезу преносиоца да 

дужника, односно повериоца из основног посла обавести о извршеном преносу. 

Новим ставом 4. прописује се да уговор из става 3. овог члана нарочито 

садржи идентификационе податке о уговорним странама, податке о основу по ком су 

настала потраживања и дуговања која су предмет преноса, укључујући и податке о 

дужнику, односно повериоцу, и податке о валути и износу потраживања и дуговања 

који су предмет преноса. 

Досадашњи став 3. брише се. 

Чланом 16. Нацрта мења се члан 23. став 1. Закона у смислу даље 

либерализације капиталних послова прописивањем да резиденти – правна лица 

могу нерезидентима одобравати финансијске зајмове само под условом да је 

нерезидент – дужник по кредитном послу у већинском власништву резидента, док 

је укинут услов из важећег закона да се наведени финансијски зајам може одобрити 

само уколико се исти одобрава из добити коју резидент оствари пословањем у 

иностранству, уз ограничење из новог става 3, којим се допуњује члан 23. Закона, а 

којим је прописано да послове из ст. 1. и 2. овог члана резидент – јавно предузеће и 

правно лице са државним капиталом или правно лице које је у процесу 

реструктурирања или приватизације може обављати само на основу сагласности 

Владе. 

Чланом 17. Нацрта мења се члан 24. Закона и прописује да Народна банка 

Србије прописује начин, рокове и обрасце извештавање о кредитним пословима са 

иностранством, уместо, у важећем закону наведено, евидентирање кредитних 

послова. 

Чланом 18. Нацрта врши се допуна члана 26. Закона новим ставом 2. и 

прописује да банка у складу са прописима о банкама и овим законом издаје гаранције, 

авале и друге облике јемства у своје име, а по налогу резидента – правног лица по 

пословима између два нерезидента у иностранству, под условом да резидент има удела 

у власништву нерезидента – дужника по основном послу, као и у своје име, а по 

налогу нерезидента по пословима између два резидента – правна лица у Републици, по 

условом да нерезидент има удела у власништву резидента – дужника по основном 

послу. Истовремено, новим ставом 5. прописује се да резидент – правно лице, које је 

Република основала посебним законом ради финансирања извоза, може обављати 

послове из ст. 1. – 3. овог члана у складу са тим посебним законом. 



Досадашњи редослед ставова члана 26. Закона мења се, ради усклађивања са 

изменама у овом члану. 

Чланом 19. Нацрта брише се члан 31а. Закона. 

Чланом 20. Нацрта врши се наставак процеса либерализације токова 

плаћања и наплата у пословању са иностранством допуном члана 32. Закона новим 

ставом 2. којим се прописује да резиденти могу обављати платни промет и преко 

стране институције електронског новца ради плаћања и наплате по основу 

електронске купопродаје роба и услуга, а досадашњи став 2. постаје став 3. Овом 

допуном омогућава се резидентима да врше платни промет преко страних 

институција, којој се девизна средства преносе ради плаћања и наплате по основу 

електронског трговања, односно куповине и продаје робом и услугама у 

иностранству, а у смислу даље либерализације кретања капитала. 

Осим наведеног, досадашњим ставом 3, који постаје став 4, прописује се да 

се платни промет по финансијским и субординираним кредитима и зајмовима у 

девизама, као и по кредитима у динарима који се резидентима одобравају у складу 

са чланом 18. став 2. овог закона, може вршити само уколико су резиденти о тим 

пословима претходно известили Народну банку Србије у складу са овим законом, 

док је новим ставом 5. прописано да се под истим условима врши и платни промет 

по комерцијалним кредитима и зајмовима у девизама и динарима за финансирање 

одложеног плаћања и плаћања унапред робе и услуга које кредитор или зајмодавац 

одобрава дужнику – купцу по спољнотрговинском промету робе и услуга тако што 

по налогу купца обавезу измирује непосредно продавцу. 

Досадашњим ставом 4, који постаје став 6, мења се и прописује да се платни 

промет по осталим кредитним пословима са иностранством, као и по кредитима 

које од нерезидента узимају резиденти - физичка лица, може вршити и без 

претходног извештавања Народне банке Србије о тим пословима. 

Досадашњи став 5. постаје став 7. 

Чланом 21. Нацрта мења се члан 33. став 3. Закона прописивањем да се 

послови из ст. 1. и 2. овог члана могу вршити само на основу уговора закљученог 

између свих учесника у послу или изјаве резидента. 

Обзиром да изменом ове одредбе престаје потреба за применом Уредбе о 

ближим условима и начину наплате, односно плаћања и другом нерезиденту по 

текућем или капиталном послу („Службени гласник РС”, број 112/06), која се 

ставља ван снаге даном ступања на снагу овог закона, члану 33. Закона додаје се 

нови став 4. којим се прописује које податке уговор, односно изјава резидента 

нарочито садржи. 

Досадашњи ст. 4. и 5. бришу се, а досадашњи став 6. постаје став 5. 

Чланом 22. Нацрта врши се измена члана 34. став 2. додавањем основа по 

којима се плаћање, наплаћивање и пренос у Републици могу вршити и у девизама 

по основу банкарске гаранције по текућим и капиталним пословима између 

резидената и нерезидената, у складу са овим законом, као и по основу уплате 

зарада резидентима – физичким лицима који су упућени на привремени рад у 

иностранство по основу уговора о извођењу инвестиционих радова у иностранству. 

Даље, врши се терминолошко усклађивање у ставу 4. тако што се прописује 

да банка може по налогу нерезидента – купца робе или услуге коме одобрава 

комерцијални кредит за финансирање одложеног плаћања и плаћања унапред робе 



и услуга, вршити у Републици плаћање у девизама резиденту – продавцу те робе 

или пружаоцу услуге у спољнотрговинском промету, а ставом 5. прописује се да се 

плаћање, наплаћивање и пренос у Републици могу вршити и у девизама по 

пословима који су уређени законима који уређују тржиште капитала и осигурање 

депозита, као и у другим случајевима прописаним законом. 

Даље, после става 5. додаје се нов став 6. којим је прописано да се плаћање, 

наплаћивање и пренос у Републици могу се вршити и у девизама и у другим 

случајевима прописаним законом. 

Изменом досадашњег става 6, који постаје став 7, омогућава се да се пренос 

у Републици врши и у девизама и по основу преноса девиза на девизни рачун члана 

породице код банке у Републици, уз доказ да је у питању сродник до трећег степена 

сродства. 

Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 8. и 9. 

Чланом 23. Нацрта мења се члан 35. став 2. Закона и прописује да резидент – 

правно лице, огранак страног правног лица и предузетник држи девизе на девизном 

рачуну код банке или их продаје банци. 

Чланом 24. Нацрта мења се члан 36. став 1. Закона и прописује да резиденти 

- корисници средстава буџета Републике Србије, корисници средстава организација 

за обавезно социјално осигурање и корисници средстава буџета локалне власти, као 

и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог 

рачуна трезора, девизне рачуне воде код Управе за трезор у оквиру система 

консолидованог рачуна трезора који се води код Народне банке Србије, осим ако 

посебним законом или међународним уговором није друкчије прописано, а девизе 

и ефективни страни новац који остваре у свом пословању могу да продају Народној 

банци Србије. 

Истовремено, врши се допуна члана 36. Закона новим ставом 3, којим се 

предвиђа да Народна банка Србије прописује начин обављања послова између 

Народне банке Србије и Управе за трезор који се обављају преко система 

консолидованог рачуна трезора. 

Чл. 25. и 26. Нацрта измењене су одредбе члана 39. и 39а. Закона који 

уређује обављање мењачких послова у Републици.  

Измењеним чланом 39. Закона прописано је да се мењачким пословима, 

осим банака и резидената – правних лица и предузетника који имају овлашћење за 

обављање мењачких послова и који се овим пословима могу бавити сходно 

важећем закону, може бавити и резидент – привредни субјект који мењачке 

послове обавља на основу посебног закона којим се уређује његова делатност, чиме 

би се омогућило пружање услуге мењачких послова и у крајевима Републике 

Србије који нису градска подручја, односно где нема банака или приватних 

мењачница. 

Поред тога, врши се усклађивање чл. 39. и 39а. Закона са одредбама Закона 

о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 

80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 

101/11, 2/12 и 93/12), којим је прописано да Пореска управа преузима надлежности 

Девизног инспектората за обављање послова издавања и одузимања овлашћења за 

обављање мењачких послова, послова издавања цертификата за обављање мењачких 

послова и контроле мењачких послова, као и других послова који су, према Закону о 



девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 31/11), у надлежности 

Девизног инспектората, као и да даном ступања на снагу Закона о изменама и 

допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени 

гласник РС”, број 93/12), односно 6. октобра 2012. године, престаје да важи Уредба 

о ближим условима и начину вршења контроле мењачких послова („Службени 

гласник РС”, број 7/12). 

Чл. 27. и 28. Нацрта се, такође, врши усклађивање са одредбама Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 

84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12 

и 93/12), тако што се мењају чл. 44. и 46. Закона и прописује да Пореска управа 

врши контролу девизног пословања резидената и нерезидената и мењачког 

пословања, као и банака и других финансијских организација, ако су са 

резидентима и нерезидентима повезани имовинским, управљачким и пословним 

односима. 

Истовремено, члан 46. Закона допуњује се новим ставом, којим је 

предвиђено да порески инспектор у току контроле може, уз издавање потврде, 

привремено одузети девизе, ефективни страни новац, чекове, хартије од вредности, 

динаре, предмете, исправе и документацију, ако постоји основана сумња да су 

употребљени или били намењени или настали извршењем кривичног дела или 

прекршаја. 

Чланом 29. Нацрта додаје се нови члан 49а. Закона којим се предвиђа да 

Народна банка Србије утврђује аутентичност ефективног страног новца (страних 

новчаница и кованог новца), ако постоји сумња у њихову аутентичност, прописује 

начин поступања са ефективним страним новцем за који постоји сумња да је 

фалсификован и прописује обележја на основу којих се утврђује сличност медаља и 

жетона страном кованом новцу – евру. Истовремено, чланом 49а. Закона прописана 

је забрана израде, продаје, увоза и дистрибуције, ради продаје или у остале 

комерцијалне сврхе, медаља и жетона који наликују страном кованом новцу - евру. 

Чланом 30. Нацрта наслови главе и одељка изнад члана 50. и чл. 50, 51, 52, 

52а. и 53. Закона, којима су у важећем закону уређене надлежност и организација 

Девизног инспектората, као и обавеза вођења евиденције о пословању прописаном 

одредбама овог закона, бришу се ради усклађивања са одредбама Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02, 

23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12 и 

93/12), којим је прописано да Пореска управа преузима надлежности Девизног 

инспектората за обављање послова издавања и одузимања овлашћења за обављање 

мењачких послова, послова издавања цертификата за обављање мењачких послова и 

контроле мењачких послова, као и других послова који су, према Закону о девизном 

пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 31/11), у надлежности Девизног 

инспектората, посебно имајући у виду да даном ступања на снагу Закона о изменама 

и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени 

гласник РС”, број 93/12), односно 6. октобра 2012. године, престаје са радом 

Девизни инспекторат образован Законом о девизном пословању („Службени гласник 

РС”, бр. 62/06 и 31/11) и престаје да важи Уредба о ближим условима и начину 

вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената („Службени гласник 

РС”, бр. 112/06, 39/10 и 15/12). 



Чланом 31. Нацрта мења се члан 55. Закона и прописује да су органи контроле 

дужни да девизе, ефективни страни новац, чекове и хартије од вредности, које су 

привремено одузели због основане сумње да је извршено кривично дело или 

прекршај, депонују на наменски рачун Пореске управе који се води код Народне 

банке Србије или у оставу код Народне банке Србије, а динаре – на наменски рачун 

Пореске управе који се води код министарства надлежног за послове финансија. 

Чланом 32. Нацрта мења се члан 57. став 1. Закона тако што се прописује 

казна за кривично дело куповине од физичких лица или продаје тим лицима 

ефективног страног новца и чекова који гласе на страну валуту без овлашћења 

Пореске управе. 

Чл. 33. – 36. Нацрта мењају се казнене одредбе. 

Чланом 37. Нацрта уређено је доношење прописа за извршење овог закона, 

односно примена подзаконских аката. Прописи за извршавање овог закона донеће 

се у року од шест месеци од дана његовог ступања на снагу. До доношења нових 

прописа примењиваће се прописи донети на основу Закона, осим оних одредаба 

које су у супротности са одредбама овог закона. 

Чланом 38. Нацрта прописано је да даном ступања на снагу овог закона 

престају да важе Уредба о ближим условима и начину преноса потраживања и 

дуговања насталих по спољнотрговинским пословима резидената („Службени 

гласник РС”, број 112/06), Уредба о ближим условима и начину наплате, односно 

плаћања и другом нерезиденту по текућем или капиталном послу („Службени 

гласник РС”, број 112/06) и Одлука о начину на који и роковима у којима банке 

извештавају Народну банку Србије о пословима куповине или продаје, односно 

плаћања или наплаћивања потраживања и дуговања по спољнотрговинским 

пословима резидената („Службени гласник РС”, број 16/07). 

Чланом 39. Нацрта уређује се ступање на снагу овог закона. 

 

IV. Анализа ефеката Закона 

- Одређење проблема које овај закон треба да реши  

Важећи Закон о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 

31/11) ступио је на снагу 17. маја 2011. године (у даљем тексту: Закон). Циљ 

доношења тог закона био је наставак процеса либерализације токова плаћања и 

наплата у пословању са иностранством која је била уведена претходно важећим 

законом, као и усаглашавање са прописима који су донети у међувремену, а који су 

функционално повезани са законом који уређује девизно пословање. 

Приоритетни циљ предложених измена и допуна Закона је даља 

либерализација кретања капитала и смањивање административних трошкова 

привреди и грађанима. 

Измене Закона сачињене су и у складу са одредбама Споразума о 

стабилизацији и придруживању. Овим Споразумом, у делу којим је регулисано 

кретање радника, пословно настањивање, пружање услуга и капитал, предвиђено је 

да се могу уредити пословно настањивање и пословање привредних друштава и 

држављана на својој територији, ако се тим прописима привредна друштва и 

држављани других страна не дискриминишу у поређењу са њиховим привредним 

друштвима и држављанима. Чланом 54. Споразума у погледу финансијских услуга 

предвиђено је да ниједној страни неће бити ускраћено право да из опреза 




