1 – Дознаке;
2 – Повраћај средстава

Назив, адреса, ЈБКЈС и број девизног
рачуна (са кога се врши плаћање,
односно обезбеђење плаћања)
М.Б.

Народна банка Србије
М.Б.

Шифра
државе
примаоца2)

Назив, адрeса1) и рачун (IBAN) примаоца из инструкције банке
примаоца

Шифра
валуте
плаћања3)

Назив, адреса и SWIFT (BIC) банке примаоца из инструкције банке
примаоца

Износ плаћања

4)

Назив, број и датум документа који је основ
плаћања, као и остали подаци које је
инопартнер напоменуо да се наведу, а који се
налазе у пратећој документацији. Уноси се на
енглеском језику5).

Место и датум, печат6) и потпис овлашћеног лица7), ко сноси трошкове трансакције
(SHA, OUR, BEN), контакт особа, телефон, е-маил или факс
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Када се плаћање врши у корист другог
нерезидента, а не оном коме се дугује,
уноси се „2“

Обавезно се наводи за шифру основа 112 из Шифарника основа
наплате, плаћања и преноса у платном промету са
иностранством. Број фактуре треба да одговара броју фактуре у
Јединственој царинској исправи – рубрика 44.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

1) Oбавезно се уноси назив и број улице примаоца, поштански број и назив места примаоца, као и назив
државе примаоца.
2) Унети двословну или нумеричку ознаку државе корисника средстава – шифра државе корисника средстава.
Списак шифара држава налази се на следећем линку:
http://www.nbs.rs/internet/latinica/scripts/valuteIZemlje/zemlje.html
У случају да се плаћање врши на девизни рачун нерезидента, који је отворен у Републици Србији, уноси се
шифра државе где је седиште (за правно лице), односно пребивалишта (за физичко лице) нерезидента. У
случају аконтације или обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство уноси се шифра државе где
лице путује, односно шифра државе где је лице путовало.
3) Унети словну или нумеричку ознаку валуте.
Списак шифара валута налази се на следећем линку:
http://www.nbs.rs/internet/cirilica/scripts/valuteIZemlje/valute.html
4) Унети шифру основа по коме се плаћање.
Шифарник основа наплате, плаћања и преноса у платном промету са иностранством налази се на следећем
линку у Прилогу бр.2:
https://nbs.rs/export/sites/NBS_site/documents/propisi/propisi-bop/platni_bilans_uputstvo_platni_promet_n.zip
5) У складу са правилима SWIFT технологије и међународном банкарском праксом, опис трансакције се уноси
на енглеском језику, а у случају да то није могуће, уноси се на језику документа.
6) Налог за плаћање се оверава печатом ако је на писмени захтев налогодавца изричито уговорено да је УТ
дужна да одбије извршење налога за плаћање који није оверен печатом у складу са упутством Народне
банке Србије за спровођење одлуке којом се уређују услови и начин обављања платног промета са
иностранством.
7) Лице овлашћено за располагање средствима са девизног рачуна Налогодавца (лице овлашћено за
располагање средствима на картону депонованих потписа за девизни рачун Налогодавца), односно рачуна
за обезбеђење девизних средстава.
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