
"Службени гласник РС", бр. 9/2007 и 118/2007 

 На основу члана 34. став 6. Закона о девизном пословању 
("Службени гласник РС", бр. 62/2006), гувернер Народне банке Србије 
доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ПЛАЋАЊУ, НАПЛАЋИВАЊУ, УПЛАТИ И ИСПЛАТИ КОЈИ СЕ МОГУ 

ВРШИТИ У ЕФЕКТИВНОМ СТРАНОМ НОВЦУ 
 
 
 1. Овом одлуком прописују се случајеви у којима се плаћање, 
наплаћивање, уплата и исплата могу вршити у ефективном страном 
новцу. 
 

 2. Плаћање, наплаћивање, уплата и исплата у ефективном страном 
новцу, у смислу ове одлуке, могу се вршити у врстама девиза 
прописаним одлуком којом се утврђују врсте девиза и ефективног 
страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.  
 

  Изузетно од става 1. ове тачке, уплате и исплате у смислу тачке 
7. ове одлуке могу се вршити и у врстaма валута којима се може 
трговати у ефективном страном новцу које су прописане одлуком из тог 
става.  
 

 3. Резидент – правно лице, предузетник и огранак страног правног 
лица могу, у обављању делатности за коју су регистровани, вршити 
наплату у ефективном страном новцу у следећим случајевима: 
 

  – када пружају услуге резидентима – физичким лицима и 
нерезидентима – физичким лицима у међународном робном и 
путничком промету; 
  – када продају робу резидентима – физичким лицима и 
нерезидентима – физичким лицима у слободној царинској продавници; 
  – када снабдевају стране ваздухоплове и бродове горивом и 
мазивом и другом потрошном робом у лукама у Републици Србији; 
  – када наплаћују путарину за возила стране регистрације. 

 
 4. Дипломатско и конзуларно представништво Републике Србије у 
иностранству могу конзуларне таксе наплаћивати у ефективном 
страном новцу који полажу на девизни рачун у иностранству у складу с 
прописом којим се уређује држање девиза на рачуну код банке у 
иностранству.  

 
 5. Ефективни страни новац остварен у смислу тачке 3. ове одлуке, 
резидент уплаћује на свој девизни рачун код банке – најкасније у року од 
три радна дана од дана наплате, у ком случају банци подноси 
документацију којом доказује да је износ који уплаћује стекао продајом 
робе, односно пружањем услуга (фактура, рачун и сл.).  
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  Изузетно од става 1. ове тачке: 
 

  – резидент из тачке 3. ове одлуке може у својој девизној 
благајни држати највише 5% износа оствареног последњег дневног 
промета у ефективном страном новцу – ради враћања купцима; 
  – банка резиденту из тачке 3. ове одлуке може исплатити 
ефективни страни новац за намену из алинеје прве овог става у износу 
потребном за почетак наплате у том новцу, и то на основу одлуке 
надлежног органа овог резидента.  
 
 6. Резидент који излаже робу на међународном сајму у 
иностранству и наплати је у ефективном страном новцу, тај новац 
уплаћује на свој девизни рачун код банке у Републици Србији – 
најкасније у року од три радна дана од дана затварања међународног 
сајма, при чему је дужан да банци приложи документ о извршеном 
царињењу робе продате на овом сајму у складу са законом којим се 
уређује царина, као и документ о извршеној наплати те робе у 
ефективном страном новцу.  
 
 6а. Резидент из тачке 3. ове одлуке који је извршио наплату у 
ефективном страном новцу по основу извоза робе и услуга а та се 
наплата није могла извршити преко банке због више силе, тј. ратног 
стања, елементарних непогода, политичких догађаја, аката власти и 
других околности које нису могле бити избегнуте (у даљем тексту: виша 
сила) – тај ефективни страни новац уплаћује на свој девизни рачун код 
банке.  
 
  При уплати из става 1. ове тачке, резидент из тог става дужан је 
да приложи: 
 
  – доказ о постојању више силе због које наплату није могао 
извршити преко банке; 
  – документацију којом се доказује да је износ ефективног 
страног новца који уплаћује стекао извозом робе, односно услуга 
(јединствена царинска исправа за робу, односно уговор и фактура за 
услугу); 
  – потврду о пријему ефективног страног новца од нерезидента, 
која садржи број спољнотрговинског уговора из контролника. 
 
  6б. Резидент из члана 2. тачка 1. одредба под 6 Закона о 
девизном пословању који је, у оквиру свог пословања, примио, односно 
остварио ефективни страни новац који због више силе није могао бити 
уплаћен на рачун код Народне банке Србије, односно банке – тај 
ефективни страни новац уплаћује на овај рачун.  
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  При уплати из става 1. ове тачке, резидент из тог става дужан је 
да приложи: 
 
  – документацију о основу стицања ефективног страног новца 
коју је потписало одговорно лице тог резидента; 
  – доказ о постојању више силе због које уплату није могао 
извршити на рачун Народне банке Србије, односно банке. 
 
 7. Уплате и исплате ефективног страног новца у вези с прописом 
којим се уређују мењачки послови, банка и резидент – правно лицe и 
предузетник који има овлашћење Народне банке Србије за обављање 
мењачких послова врше преко посебног текућег девизног рачуна 
отвореног код банке у складу с прописом којим се уређују услови 
отварања и начин вођења девизних рачуна резидената. 
 
 8. Уплате и исплате ефективног страног новца у вези са службеним 
путовањем у иностранство, резидент и банка врше до износа тог новца 
утврђеног прописом којим се уређују услови за личне и физичке преносе 
средстава плаћања у иностранство и из иностранства, а у складу с 
прописом којим се уређују услови и начин обављања платног промета са 
иностранством. 
 
 9. Радним даном, у смислу ове одлуке, сматра се сваки дан, осим 
недеље и дана празника који су проглашени нерадним данима. 
 
 10. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику РС". 
 
 
О. бр. 8 Г у в е р н е р 
24. јануара 2007. године Народне банке Србије 
Б е о г р а д  
 Радован Јелашић, с.р. 

 


