
 
З А К О Н 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ 
ПОСЛОВАЊУ 

Члан 1. 
У Закону о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 31/11 

и 119/12), у члану 2. после тачке (3) додају се тач. (3а) и (3б), које гласе: 

„(3а) Платна институција је резидент – правно лице са седиштем у 
Републици које има дозволу Народне банке Србије за пружање платних услуга 
као платна институција, у складу са законом којим се уређују платне услуге. 

(3б)  Издавалац електронског новца је лице са седиштем у Републици 
које издаје електронски новац, у складу са законом којим се уређују платне 
услуге, као и страна институција електронског новца, односно нерезидент − 
правно лице које обавља послове који одговарају пословима институције 
електронског новца у смислу закона којим се уређују платне услуге.”. 

Члан 2. 
У члану 32. став 2. мења се и гласи: 

„Резиденти могу обављати платни промет са иностранством и преко 
издаваоца електронског новца – ради плаћања и наплате по основу 
електронске купопродаје робе и услуга. Платни промет са иностранством 
резиденти – физичка лица могу обављати и преко платне институције и јавног 
поштанског оператора који пружа платне услуге, у складу са законом којим се 
уређују платне услуге.”. 

У ставу 3. речи: „институције из става 2. овог члана” замењују се речима: 
„стране институције електронског новца”. 

Члан 3. 
У члану 35. ст. 4. и 5. бришу се. 

Досадашњи став 6. постаје став 4. 

Члан 4. 
Члан 45. мења се и гласи: 

„Члан 45. 
Народна банка Србије врши контролу девизног пословања банака, 

институција електронског новца са седиштем у Републици и платних 
институција – у поступку који је утврђен законом којим се уређује њихово 
пословање. 

Народна банка Србије врши контролу платног промета са иностранством 
који обавља јавни поштански оператор – у поступку који је утврђен законом 
којим се уређују платне услуге.”. 

Члан 5. 
У члану 59. став 1. тачка 72) брише се. 
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Члан 6. 
После члана 62. додаје се члан 62а, који гласи: 

„Члан 62а 
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 

издавалац електронског новца са седиштем у Републици Србији, односно 
платна институција и јавни поштански оператор ако платни промет са 
иностранством обављају супротно члану 32. овог закона. 

За радњу из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно 
лице у правном лицу из тог става новчаном казном од 5.000 до 150.000 
динара.”. 

Члан 7. 
Овај закон објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и 

ступа на снагу 1. октобра 2015. године. 


