
„Службени гласник РС“, бр. 82/2017 

 На основу 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 и 111/2015), у тачки 21. став 1, алинеја друга 
мења се и гласи: 
 
  „‒ који је својеручно или електронски потписало овлашћено лице 
налогодавца или који је, у складу са уговором између банке и 
налогодавца, издат на други начин који омогућује да се изврши 
аутентификација налогодавца (нпр. налог електронског или мобилног 
банкарства);“. 
 
  После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 
 
  „Банка не може да одбије извршење налога из става 1. ове тачке 
само због тога што налогодавац није печатом оверио тај налог, осим ако 
на писмени захтев овог лица није изричито уговорено да је банка дужна 
да одбије извршење налога за плаћање који није оверен печатом. 
 
  Обавеза банке да одбије извршење платног налога који није 
оверен печатом неће се сматрати изричито уговореном у смислу става 
2. ове тачке када је предвиђена једино у општим условима пословања 
банке на које упућује уговор о платним услугама – осим ако резидент 
није у захтеву из става 2. ове тачке изричито тражио да се ова обавеза 
банке из општих услова пословања примењује на давање сагласности 
тог резидента за извршење платних трансакција.“. 
 
  Досадашњи ст. 2. до 4. постају ст. 4. до 6. 
 
 2. У тачки 50. став 2, испод наслова „НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ (слог – 
70)“, после реченице: „Налог за плаћање према иностранству саставља 
налогодавац, а допуњава банка.“ додаје се реченица: „У случају да је 
изричито уговорено оверавање налога за плаћање печатом, печат се 
ставља у делу тог налога на коме се налази потпис налогодавца.“. 
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  У табели испод наслова: „НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ (модел 
обрасца)“, у реду бр. 9, речи: „Печат и потпис налогодавца“ замењују се 
речима: „Потпис налогодавца“. 
 
 3. Резидент, односно нерезидент, који је пре дана ступања на снагу 
овог упутства закључио с банком оквирни уговор о платним услугама на 
основу којег је био дужан да налоге за плаћање и друге документе из 
овог упутства оверава печатом – може банци поднети захтев у писменој 
форми да више не користи печат за оверу ових налога и докумената.  
 
  Лице из става 1. ове тачке дужно је да уз захтев из тог става 
достави нови картон депонованих потписа или други документ у складу 
са овом одлуком којим одређује лица која су овлашћена за располагање 
новчаним средствима овог корисника – ако банка захтева од тог 
корисника достављање и овог картона, односно документа. 

 
  Банка је дужна да најкасније од наредног дана од дана пријема 
захтева у складу са ст. 1. и 2. ове тачке извршава и платне налоге лица 
из тих ставова који нису оверени печатом, односно од тог дана не може 
одбити извршење ових налога само због тога што нису оверени печатом. 
 
 4. Ово упутство објављује се у „Службеном гласнику Републике 
Србије“ и ступа на снагу 1. октобра 2017. године. 
 
 
О. бр. 5 Г у в е р н е р 
7. септембра 2017. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
 др Јоргованка Табаковић,с.р. 
 


