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ПОСЛОВИ РЕЕКСПОРТА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О КРЕДИТНИМ 
ПОСЛОВИМА СА ИНОСТРАНСТВОМ ПО ОСНОВУ 

НЕНАПЛАЋЕНОГ ИЗВОЗА И НЕНАПЛАЋЕНОГ УВОЗА
Циљ ве би на ра је да слу ша о це де таљ но упо зна са усло ви ма, на чи ном ре а ли за ци је и раз ли чи тим 

аспек ти ма (спољ но тр го вин ски, ца рин ски, де ви зни, по ре ски и ра чу но вод стве ни) по сло ва ре ек спор та, 
као и да пру жи све ре ле вант не ин фор ма ци је у ве зи са из ве шта ва њем о кре дит ним по сло ви ма по осно ву 
не на пла ће ног из во за и не пла ће ног уво за.

Циљ на гру па су ли ца ко ја оба вља ју спољ но тр го вин ске по сло ве и ли ца ко ја су не по сред но ан га жо
ва на на де ви зним по сло ви ма, као и фи нан сиј ски ру ко во ди о ци у су бјек ти ма ко ји у свом по сло ва њу има ју 
спољ но е ко ном ску и де ви зну ком по нен ту. 

По за вр шет ку ве би на ра слу ша лац је оспо со бљен да пра вил но при ме ни про пи се ко ји се од но се на 
све об ли ке ре ек спор та и да пра вил но при ме ни про пи се ко ји се од но се на из ве шта ва ње На род не бан ке 
Ср би је о овој вр сти кре дит них по сло ва са ино стран ством. Ово је по себ но зна чај но јер је упра во На род на 
бан ка Ср би је над ле жна за вр ше ње кон тро ле де ви зног по сло ва ња ре зи де на та и не ре зи де на та, а пре ма 
до са да шњем ис ку ству упра во су ови по сло ви ре ла тив но че сто пред мет де ви зне кон тро ле. 

Те ме ко је ће би ти об ра ђе не на ве би на ру:
А) По сло ви ре ек спор та

1) Ре ек спорт ка да се ро ба ку пу је у дру гој др жа ви или ца рин ској те ри то ри ји и не по сред но ис по
ру чу је у ино стран ство;

2) Ку по ви на ро бе у ино стран ству и про да ја те ро бе у ино стран ство, с тим што та ро ба у по ступ ку 
тран зи та пре ла зи пре ко ца рин ске те ри то ри је Ср би је;

3) Ку по ви на ро бе у ино стран ству, уно ше ње те ро бе на те ри то ри ју Ср би је у ца рин ски до зво ље ном 
по ступ ку (али без ста вља ња ро бе у сло бо дан про мет), а за тим из воз те ро бе у ино стран ство.

За сва ки од на ве де них об ли ка ре ек спор та де таљ но се об ра ђу ју: спољ но тр го вин ски, ца рин ски, 
де ви зни и по ре ски аспек ти и да ју се при ме ри књи же ња.

Б) Из ве шта ва ње о кре дит ним по сло ви ма са ино стран ством по осно ву не на пла ће ног из во за 
и не пла ће ног уво за

1) Про пи си ко ји се од но се на из ве шта ва ње о кре дит ним по сло ви ма са ино стран ством по осно ву 
не на пла ће ног из во за и не пла ће ног уво за у ро ку ду жем од го ди ну да на;

2) Кри те ри ју ми за од ре ђи ва ње ко ји по сло ви спољ но тр го вин ског про ме та ро бе и услу га има ју 
ка рак тер кре дит них по сло ва са ино стран ством;

3) Обра сци за из ве шта ва ње о кре дит ним по сло ви ма;
4) На чин по пу ња ва ња обра за ца за из ве шта ва ње На род не бан ке Ср би је и ро ко ви и на чин из ве шта ва ња;
5) Из у зе ци од оба ве зе из ве шта ва ња;
6) Пре ста нак оба ве зе из ве шта ва ња На род не бан ке Ср би је.

Предавачи: Тијана Павловић и Андрија Јовичић

Преко интернет платформе Zoom 23. децембар 2022. године

Почетак у 9,00 часова

Накнада за присуствовање вебинару износи 9.000 динара (са ПДВ) за претплатнике, а 15.000 
динара (са ПДВ) за лица која нису претплатници.

У износ накнаде укључене су и презентација предавача у PDF формату, као и право на 
одложено гледање снимка вебинара.

Пријављивање се врши попуњавањем и слањем пријаве на еПродавница на нашем сајту, у оквиру 
секције РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ОНЛАЈН СЕМИНАРЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА.

Након одобрења пријаве, а по извршеној уплати, корисник добија параметре за регистрацију на 
платформи Zoom, преко које ће се вршити пренос вебинара.

Детаљне информације у вези са пријављивањем, плаћањем и слањем линкова можете добити на 
тел: 011/3209-645 или путем мејла nenad.stokovic@privsav.rs.


