
Компензациони послови са иностранством   

  

            Послови плаћања, односно наплате робе или услуге која се увози односно извози, у роби 

односно услугама - компензациони послови са иностранством, регулисани су чланом 37. 

Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, број 36/09, 36/11-

др.закон и 88/11) – у даљем тексту: Закон), а даље разрађени Одлуком о ближим условима 

за плаћање, односно наплату у роби, односно услугама („Службени гласник РС”, бр. 

109/05 – у даљем тексту Одлука), која се примењује сагласно члану 52. Закона. 

 

            Одлуком се прописују ближи услови под којим домаће лице робу или услуге које 

увози, односно извози може да плати или наплати у роби или услугама (компензациони 

послови). 

 

           Захтев за издавање Решења о одобрењу компензационог посла са иностранством, у 

форми прописаној Одлуком, подноси се Министарству. Уз захтев се подноси прописана 

документација, односно ако се ради о плаћању или наплати услуге дораде робом потребно 

је да у прилогу доставите уговор о доради, док је у другим случајевима довољан захев дат 

у складу са поменутим обрасцем и образложење посла чије се одобрење тражи. 

 

           Ово министарство на захтев домаћег лица, пре започињања посла издаје решење о 

одобрењу компензационог посла са иностранством, којим се домаћем лицу одобрава да 

закључи уговор о увозу робе или услуга који ће платити извозом робе или услуга, на 

вредност увоза/извоза у односу 1:1, у складу са прописаним условима. 

 

           Напомена:  

           Одлука је на снази – у складу са чл. 52 став 3. Закона о спољнотрговинском 

пословању („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 36/11-др.закон и 88/11). 

 

           Доказ о уплати админстративне таксе у износу од 10.230,00 динара - на основу 

Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, број 43/03, 

51/03 – исправка, 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11. 70/11-усклађени динарски 

износи, 55/12 – усклађени динарски износи, 93/12, 47/13 – усклађени динарски износи, 

65/13 – др. закон,  57/14 - усклађени динарски износи и 45/15 - усклађени динарски 

износи). Број жиро рачуна на који се врши уплата је 840-742221843-57, позив на број 50-

016 модел 97, сврха такса, прималац Буџет Р. Србије. 

          Захтев се подноси Министарству трговине, туризма и телекомуникација, ул. 

Немањина 22-26, Београд. 
 

 

 

 

 

 

 

 


