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• Члан 9. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016).  

• Члан 36. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 

31/2011, 119/2012 и 139/2014) 

• Одлука о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за 

трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства 

(„Службени гласник РС“, бр. 78/2015) 

• Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система 

консолидованог рачуна трезора за девизна средства 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 



Појмови... 

• ДеПП – Систем за девизна плаћања. 

• Пословни процес - Скуп повезаних пословних активности, које се 

изводе према уређеном и утврђеном редоследу и процедурама, у 

циљу реализације конкретног захтева налогодавца у вези са 

девизним пословањем.  

• Девизни налог - Налог унет у Систем за девизна плаћања: налог за 

девизно плаћање и наплату, налог за исплату и уплату ефективног 

страног новца, налог за куповину девиза, односно ефективе, налог 

за пренос, налог за продају девиза, односно ефективе, налог за 

плаћање кредитних обавеза, налог за повраћај уплаћених динарских 

средстава, налози за суспензију и сторно налози. 
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Појмови... 

• УТ број предмета - Јединствени идентификациони број предмета 

који се отвара у Систему за девизна плаћања. Служи за груписање, 

односно повезивање девизних налога у оквиру предмета. 

• УТ (број) референца - Јединствени идентификациони број девизног 

налога који се аутоматски додељује налогу приликом уноса у 

Систем за девизна плаћања. 

• РОП – рачун за обезбеђење плаћања. Свако девизно плаћање и 

исплата ефективног страног новца врши се са РОП-а. Средства на 

РОП-у се обезбеђују из динара и са другог девизног рачуна.  

• НБС (број) референца - Јединствени идентификациони број 

обавештења које НБС доставља у Систем за девизна плаћања. 
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Налози и  

документација 

xml поруке xml поруке 

ДеПП 

Систем за девизна плаћања 

Начин рада 

Налози и  

документација 

Обавештења, 

одговори, изводи 

Обавештења, 

одговори, изводи 

Народна банка Србије 
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Укупан износ девизног 

плаћања (ефективе) у 

валути по предмету 

ОТВАРАЊЕ ПРЕДМЕТА 
- УПИС ПРЕДМЕТА- 

РОП: 

830 - подрачун за 

обезбеђење средстава за 

девизно плаћање  

(840-ЈБКЈС830-КБ); 

831 - подрачуна 

пренетих девизних 

средстава за готовинске 

исплате - ефектива  

(840-ЈБКЈС831-КБ); 

Укупан број налога за 

куповину девиза / ефективе у 

оквиру предмета 

1. корак 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ОТВАРАЊЕ ПРЕДМЕТА 
- ДОДАВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- 

                                    

Додавање и преглед 

додате документације 

 

 

 

2. корак 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ОТВАРАЊЕ ПРЕДМЕТА 
- УНОС ДЕВИЗНИХ НАЛОГА - 

Унос СВИХ 

девизних налога!!! 

3. корак 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ОТВАРАЊЕ ПРЕДМЕТА 
- ПОТВРДА ПРЕДМЕТА - 

Потврда предмета се ради НАКОН уноса 

(уписа) СВИХ девизних налога у оквиру 

једног предмета!!! 

Девизни налози се не 

потврђују на форми за 

унос (упис) налога, 

већ путем ПОТВРДЕ 

ПРЕДМЕТА!!! 

4. корак 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ 

• Девизно плаћање  
 Плаћање према иностранству, резиденту у девизама по основу аконтације и обрачуна трошкова 

сл.пута у иностранству 

 Плаћање резиденту у девизама у складу са законом о девизним пословањем 

 Плаћање према партнерима на КиМ 

 

• Плаћање трошкова  
 Плаћање трошкова инобанке 

 Плаћање трошкова домаће банке - аутоматски 

 Плаћање SWIFT трошкова – аутоматски 

 

• Послови са ефективним страним новцем 
 Исплата ефективе по основу обезбеђења аконтације за покриће трошкова службеног путовања у 

иностранство 

 Повраћај ефективе по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство, када су 

дозвољени трошкови мањи од износа исплаћене аконтације 

 Уплата ефективе по другом основу (донација, рефундација и сл.) 

 Продаја ефективе 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ПОСЛОВНИ ПРОЦЕСИ 

• Девизни прилив 
 Наплата из иностранства  

 Наплата са КиМ 

 Девизни прилив на наменски (кредитни) рачун у НБС (ван девизног КРТ-а) 

 

• Продаја девиза 
 Продаја девиза са девизног рачуна 

 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 



Врсте девизних налога  
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Назив врсте налога 

Налог за куповину девиза 11 

Налог за продају девиза 12 

Налог за конверзију 13 

Налог за пренос 14 

Налог за куповину ефективе 15 

Налог за продају ефективе 16 

Налог за повраћај уплаћених динара 17 

Налог за подизање ефективе 30 

Налог за предају ефективе 32 

Обавештење о приливу 60 

Потврда прилива 61 

Обавештење о најави прилива 63  

Обавештење о повлачењу кредита 64 

Налог за плаћање према иностранству 70 

Обавештење о трошковима 74 

Налог за плаћање трошкова 75 

Плаћање резиденту у девизама 76 

Плаћање партнерима у КиМ 77 
ДеПП – Систем за девизна плаћања 



Статуси налога у ДеПП-у  

13 

Статуси налога Опис 

Унет 
Корисник је унео све елементе налога и уписао налог. 

Налог се налази код корисника и може се мењати (као и документација).  

Потврђен 

Корисник је преконтролисао унете елементе налога и потврдио ПРЕДМЕТ.  

Налог и документација се не могу мењати од стране корисника.  

У овом статусу налог са документацијом је у УТ (први ниво контроле). 

Одбијен од 

администратора 

Налог и/или документација нису прошли први ниво контроле. 

Налог се налази код корисника и може се мењати (као и документација).  

Оверен 
Налог и/или документација су прошли први ниво контроле и налазе се на другом нивоу 

контроле (ликвидност). 

Одбијен од организатора 
Налог и/или документација нису прошли други ниво контроле. 

Налог се налази на претходном нивоу контроле.  

Неликвидан подрачун или 

Неликвидан трезор 

Налог и/или документација нису прошли други ниво контроле. 

Налог се налази код корисника и може се мењати (као и документација).  

Чека на одобравање Налог и/или документација су прошли други ниво контроле. 

Одобрен Налог и/или документација су прошли други ниво контроле 

Послат у НБС Налог и/или документација су послати у НБС 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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Статуси налога Опис 

Неликвидан у НБС Налог није ликвидан у НБС. Налог чека у НБС да се обезбеде потребна девизна средства. 

Погрешан у НБС Налог и/или документација не испуњавају услове контроле у НБС. 

ЕСН – Погрешан у НБС Налог и/или документација не испуњавају услове контроле у НБС (у вези ефективе) 

Дозвољена уплата / исплата 

Обавештење из НБС да се ефектива може уплатити / исплатити у НБС од стране 

овлашћеног лица. 

Корисник може мењати налог и документацију (овл.лице и филијала НБС). 

Неактиван у НБС Ефектива није подигнута у предвиђеном року. 

Одбијен од НБС Документација не испуњава услове режимске контроле (није у складу са прописима). 

Извршен 
Налог је реализован (плаћање извршено, подигнута/предата ефектива, евидентиран 

прилив). 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ДЕВИЗНО ПЛАЋАЊЕ 
ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА 

ИНОСТРАНСТВУ 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ 
- ПРОЦЕС - 

I Отварање УТ предмета 

• ЈБКЈС 

• РОП (830: 840-ЈБКЈС830-КБ)  

• Број налога конверзије (бр.налога за куповину девиза) 

• Контролни збир (укупан износ плаћања по предмету по валутама) 

• Упис – додела УТ броја предмета 

II Додавање пратеће документације (писмо, инструкција банке, уговор, фактура, образац 70 

и сл.) 

III Унос СВИХ девизних налога 

• Обезбеђење девиза на РОП (840-ЈБКЈС830-КБ) – унос налога конверзије 

1) куповина девиза из динара – унос налога за куповину девиза 

2) конверзија из једне у другу валуту – унос налога за конверзију 

3) директно са девизног рачуна (пренос са девизног рачуна на РОП) – унос налога за 

пренос 

• Плаћање са РОП-а – унос налога за плаћање (налог за плаћање према иностранству) 

IV Потврда предмета 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ 
- ВРЕМЕ ИСПОСТАВЉАЊА НАЛОГА - 

• Девизни налози и пратећа документација у вези са девизним плаћањем 

испоставља се пет радних дана пре датума извршења трансакције (Т+4, Т – датум 

испостављања налога и документације). 

• Унос девизних налога и документације кроз Систем за девизна плаћања могуће 

је извршити сваким радним даном у периоду од 8.00 часова, односно након 

објављивања званичног курса Народне банке Србије на дан, до 15.30 часова, 

односно до краја радног времена Управе за трезор. 

• Сви налози и документација у вези са девизним плаћањем, који се доставе Управи 

за трезор до 13.00 часова текућег дана, а који су исправни и комплетни, биће 

обрађени и послати истог дана у Народну банку Србије на извршење. 

• Изузетно, у случају хитних и неодложних девизних налога, испостављање 

девизних налога и пратеће документације, као и обезбеђење средстава за девизно 

плаћање, може бити и у краћем року (најкасније три радна дана пре датума 

извршења трансакције). 
 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ 
- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 

• оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис 

основа плаћања (која врста услуга/робе се плаћа), инструкција за куповину девиза, 

конверзију из једне у другу валуту и пренос девиза на подрачун за обезбеђење девизних 

средстава са кога се врши плаћање, уз навођење износа и валуте плаћања, датума валуте 

(крајњи рок извршења плаћања) или тражени, односно жељени датум извршења плаћања; 

• оригинал документације којом се доказује обавеза плаћања према иностранству и одређује 

основ плаћања (у зависности да ли су текући или капитални послови);  

• одлука или решење корисника јавних средстава о конкретном плаћању; 

• одштампан извод послатог налога у динарски платни промет, у случају када се девизна 

средства обезбеђују куповином девиза из динара; 

• инструкција за девизно плаћање банке примаоца; 

• оригинал налогa за плаћање (Образац 70). 

У случају потребе, Управа за трезор може захтевати да налогодавац достави додатну 

документацију. 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ 
- НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ / ОБРАЗАЦ 70 - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ 
- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА - 

Девизно плаћање врши се испостављањем девизног налога преко 

Система за девизно плаћање са подрачуна корисника јавних средстава 

за обезбеђење средстава за девизно плаћање из групе 830 који се води 

у Управи за трезор.  

 

РОП: 

840-ЈБКЈС830-КБ 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ 
- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА - 

Обезбеђење потребног износа девизних средстава на подрачуну 830 (РОП) могуће је 

извршити: 

• куповином потребне валуте (девиза) на основу извршене уплате у динарској 

противвредности по продајном курсу Народне банке Србије за девизе на дан испостављања 

девизног налога за куповину девиза у Народну банку Србије, у корист рачуна Народне 

банке Србије број 880-105-50, са позивом на број одобрења по моделу 97, чија структура 

елемената следећа: 

˗ двоцифрен контролни број, 

˗ 6437050 као фиксна цифра по правилнику Народне банке Србије, 

˗ петоцифрен јединствени број корисника јавних средстава (са водећим нулама), 

˗ шестоцифрени број предмета (прве две цифре су ознака године, а остале четири 

цифре су идентификација уплате у току наведене године и непоновљиве су у оквиру 

једне године и за једног корисника); 

• конверзијом средстава из једне у другу (потребну) валуту; 

• преносом средстава са другог девизног подрачуна. 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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РОП:  

840-ЈБКЈС830-КБ 

ПБО из дин.налога:  

97 КБ6437050ЈБКЈСГГНННН 

Продајни курс за 

девизе 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА 
- Куповина девиза - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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РОП:  

840-ЈБКЈС830-КБ 

Средњи курс 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА 
- Конверзија из једне у другу валуту - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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РОП:  

840-ЈБКЈС830-КБ 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА 
- Пренос средстава са другог девизног подрачуна - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ПЛАЋАЊЕ ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ 

РОП:  

840-ЈБКЈС830-КБ 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 

Подаци из 

инструкције банке 
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ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ИНОБАНКЕ 
- ПРОЦЕС - 

I Обавештење из НБС (НБС број) 

II Отварање УТ предмета 

• ЈБКЈС 

• РОП (830: 840-ЈБКЈС830-КБ)  

• Број налога конверзије (бр.налога за куповину девиза) 

• Контролни збир (укупан износ плаћања по предмету по валутама) 

• Упис – додела УТ броја предмета 

III Додавање пратеће документације (писмо, обавештење из НБС и сл.) 

IV Унос СВИХ девизних налога (НБС број) 

• Обезбеђење девиза на РОП (840-ЈБКЈС830-КБ) – унос налога конверзије 

1) куповина девиза из динара – унос налога за куповину девиза 

2) конверзија из једне у другу валуту – унос налога за конверзију 

3) директно са девизног рачуна (пренос са девизног рачуна на РОП) – унос налога за 

пренос 

• Плаћање са РОП-а – унос налога за плаћање (налог за плаћање према иностранству) 

V Потврда предмета 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 



27 

 

 

 

ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ИНОБАНКЕ 
- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 

• оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, опис 

основа плаћања, инструкција за куповину девиза, конверзију из једне у другу валуту и/или 

пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши плаћање, износа и валуте 

плаћања; 

• обавештење о обавези плаћања трошкова инобанке, које је КЈС ван СИБ-а добио од 

стране УТ; 

• одштампан извод послатог налога у динарски платни промет, у случају када се девизна 

средства обезбеђују куповином девиза из динара. 

У случају потребе, УТ може тражити додатну документацију. 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ИНОБАНКЕ 
- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА - 

Плаћање инотрошкова врши се испостављањем девизног налога преко 

Система за девизно плаћање са подрачуна корисника јавних средстава 

за обезбеђење средстава за девизно плаћање из групе 830 који се води 

у Управи за трезор.  

 

РОП: 

840-ЈБКЈС830-КБ 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ИНОБАНКЕ 
- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА - 

Обезбеђење потребног износа девизних средстава на подрачуну 830 (РОП) могуће је 

извршити: 

• куповином потребне валуте (девиза) на основу извршене уплате у динарској 

противвредности по продајном курсу Народне банке Србије за девизе на дан испостављања 

девизног налога за куповину девиза у Народну банку Србије, у корист рачуна Народне 

банке Србије број 880-105-50, са позивом на број одобрења по моделу 97, чија структура 

елемената следећа: 

˗ двоцифрен контролни број, 

˗ 6437050 као фиксна цифра по правилнику Народне банке Србије, 

˗ петоцифрен јединствени број корисника јавних средстава (са водећим нулама), 

˗ шестоцифрени број предмета (прве две цифре су ознака године, а остале четири 

цифре су идентификација уплате у току наведене године и непоновљиве су у оквиру 

једне године и за једног корисника); 

• конверзијом средстава из једне у другу (потребну) валуту; 

• преносом средстава са другог девизног подрачуна. 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ИНОБАНКЕ 
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗИ ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА- 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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• У Налогу за куповину девиза у пољу Број НБС обавезно наводи НБС референца 

(НБС број) из Обавештења о плаћању трошкова инобанке - по ком основу се и 

врши куповина девиза. 

• У Налогу за плаћање инотрошкова у пољу Број НБС обавезно наводи НБС 

референца (НБС број) из Обавештења о плаћању трошкова инобанке - по ком 

основу се и врши плаћање инотрошкова. 

 

ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ИНОБАНКЕ 
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗИ ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА 
- Куповина девиза - 

РОП:  

840-ЈБКЈС830-КБ 

ПБО из дин.налога:  

97 КБ6437050ЈБКЈСГГНННН 

Продајни курс за 

девизе 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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РОП:  

840-ЈБКЈС830-КБ 

Средњи курс 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА 
- Конверзија из једне у другу валуту - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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РОП:  

840-ЈБКЈС830-КБ 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕВИЗА 
- Пренос средстава са другог девизног подрачуна - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ИНОБАНКЕ 
- НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ ИНОТРОШКОВА- 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ОСТАЛА ПЛАЋАЊА... 

• Девизно плаћање  

• Плаћање према иностранству, резиденту у девизама по основу аконтације и обрачуна 

трошкова сл.пута у иностранству 

 Налог за плаћање према иностранству 70 

• Плаћање резиденту у девизама у складу са законом о девизним пословањем  

 Налог за плаћање резиденту у девизама 76 (шифра државе РС; шифра основа 

плаћања 155; нема Обрасца 70) 

• Плаћање према партнерима на КиМ  

 Налог за плаћање партнерима у КиМ 77 (ОБАВЕЗНО обезбеђење девиза из 

динара; шифра државе 906; нема Обрасца 70) 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 



• Плаћање осталих трошкова  

• Аутоматски плаћање SWIFT трошкова 

• Аутоматско плаћање трошкова домаће банке 
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ОСТАЛА ПЛАЋАЊА... 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ПОСЛОВИ СА ЕФЕКТИВНИМ 
СТРАНИМ НОВЦЕМ 

ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ 
- ПРОЦЕС - 

I Отварање УТ предмета 

• ЈБКЈС 

• РОП (831: 840-ЈБКЈС831-КБ)  

• Број налога конверзије (бр.налога за куповину ефективе) 

• Контролни збир (укупан износ исплате ефективе по предмету по валутама) 

• Упис – додела УТ броја предмета 

II Додавање пратеће документације (писмо, решење, наредба, одлука, закључак Владе, 

образац 70 и сл.) 

III Унос СВИХ девизних налога 

• Обезбеђење ефективе на РОП (840-ЈБКЈС831-КБ) – унос налога конверзије 

1) куповина ефективе из динара – унос налога за куповину ефективе 

2) конверзија из једне у другу валуту – унос налога за конверзију 

3) директно са девизног рачуна (пренос са девизног рачуна на РОП) – унос налога за 

пренос 

• Исплата ефективе са РОП-а – унос налога за подизање ефективе 

IV Потврда предмета 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ 
- ВРЕМЕ ИСПОСТАВЉАЊА НАЛОГА - 

• Девизни налози и пратећа документација у вези са исплатом ефективе испостављају се најраније 

пет радних дана у односу на датум почетка службеног путовања у иностранство, при чему је 

то последњи дан за испостављање девизног налога.  

• Корисник може да подигне ефективу на девизној благајни ФИЛИЈАЛЕ Народне банке 

Србије у року од највише пет радних дана, а најкасније до краја радног дана девизне 

благајне НБС који је одређен као дан за почетак службеног пута (до 15.30 часова). 

• Унос девизних налога и документације кроз Систем за девизна плаћања могуће је извршити 

сваким радним даном у периоду од 8.00 часова, односно након објављивања званичног курса 

НБС на дан, до 15.30 часова, односно до краја радног времена Управе за трезор. 

• Сви налози и документација у вези са исплатом ефективе, који се доставе Управи за трезор до 

13.00 часова текућег дана, а који су исправни и комплетни, биће обрађени и послати истог 

дана у НБС на извршење. 

• Изузетно, у случају хитних и неодложних девизних налога, испостављање девизних налога и 

пратеће документације може се вршити радним данима најкасније до 15.30 часова, а исплата 

ефективе се врши искључиво преко Седишта НБС (Славија, ул. Немањина 17) и то радним 

данима до 16.00 часова. 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ 
- МЕСТО ИСПЛАТЕ ЕФЕКТИВЕ- 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 

 

АДРЕСЕ 

ФИЛИЈАЛА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И СЕКТОРА ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ 
 

Редни  

број 
Назив Адреса 

1. Београд Београд, Устаничка 130 

2. Ниш Ниш, Милојка Лешјанина 19 

3. Нови Сад Нови Сад, Васе Стајића 22 

4. Ужице Ужице, Трг партизана 8 

5. Крагујевац Крагујевац, Бранка Радичевића 16а 

6. 
Сектор за послове с готовином 

– Седиште НБС 
Београд, Немањина 17 
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ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ 
- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 

• оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у 

прилогу, инструкција за куповину ЕСН, конверзију из једне у другу валуту и/или 

пренос девиза, уз навођење девизног рачуна са којег се врши исплата ЕСН, износа 

и валуте исплате; 

• оригинал решења/одлуке/наредбе и сл. надлежног органа и/или закључак 

Владе којим се лица упућују на службено путовање у иностранство, у коме се 

наводе имена и презимена лица која путују, место у које путују и датум 

почетка/завршетка путовања; 

• у случају групног путовања, оригинал решења/одлуке/наредбе и сл. којим се лица 

упућују на службено путовање у иностранство, у коме се наводе имена и 

презимена лица, место у које путују, као и датум почетка/завршетка путовања; 

• одштампан извод послатог налога у динарски платни промет, у случају када се 

девизна средства обезбеђују куповином девиза из динара; 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ 
- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 

• оригинал налогa за плаћање (Образац 70), у коме је обавезно наведено име и 

презиме лица које путује, број и датум решења/одлуке/наредбе надлежног органа, 

име и презиме и ЈМБГ лица овлашћеног за подизање ЕСН, место и датум 

подизања ЕСН, износ и валута ЕСН који се обезбеђује за службено путовање, 

шифра основа из Шифарника основа наплате, плаћања и преноса у платном 

промету са иностранством (у даљем тексту: Шифарник) и шифра земље где се 

путује. У случају када по једном решењу/одлуци/наредби путује више лица, може 

се доставити један Образац 70 у којем се наводи прво лице које путује у 

иностранство са списка или шеф делегације или вођа службеног пута; 

• у случају промене лица овлашћеног за подизање ЕСН, као и места подизања ЕСН, 

ново оригинално писмо са изменама и оригинал налога за плаћање (Образац 70) са 

измењеним подацима. 

У случају потребе,  УТ може тражити додатну документацију. 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ 
- НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ / ОБРАЗАЦ 70 - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ 
- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЕФЕКТИВЕ - 

Исплата ефективе врши се на основу девизног налога који се 

испоставља Народној банци Србије преко Система за девизно плаћање 

са подрачуна пренетих девизних средстава за готовинске исплате из 

групе 831 који се води у Управи за трезор. 

 

РОП: 

840-ЈБКЈС831-КБ 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ 
- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЕФЕКТИВЕ - 

Обезбеђење потребног износа девизних средстава на подрачуну 831 (РОП) могуће је 

извршити: 

• куповином потребне валуте (ефективе) на основу извршене уплате у динарској 

противвредности по продајном курсу Народне банке Србије за ефективу на дан 

испостављања девизног налога за куповину ефективе у Народну банку Србије, у корист 

рачуна Народне банке Србије број 880-30-81, са позивом на број одобрења по моделу 97, 

чија структура елемената следећа: 

˗ двоцифрен контролни број, 

˗ 6437055 као фиксна цифра по правилнику Народне банке Србије, 

˗ петоцифрен јединствени број корисника јавних средстава (са водећим нулама), 

˗ шестоцифрени број предмета (прве две цифре су ознака године, а остале четири 

цифре су идентификација уплате у току наведене године и непоновљиве су у оквиру 

једне године и за једног корисника); 

• конверзијом средстава из једне у другу (потребну) валуту; 

• преносом средстава са другог девизног подрачуна. 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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РОП:  

840-ЈБКЈС831-КБ 

ПБО из дин.налога:  

97 КБ6437055ЈБКЈСГГНННН 

Продајни курс за 

ефективу 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЕФЕКТИВЕ 
- Куповина ефективе - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 



48 

РОП:  

840-ЈБКЈС831-КБ 

Средњи курс 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЕФЕКТИВЕ 
- Конверзија из једне у другу валуту - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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РОП:  

840-ЈБКЈС831-КБ 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЕФЕКТИВЕ 
- Пренос средстава са другог девизног подрачуна - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ИСПЛАТА ЕФЕКТИВЕ 

РОП:  

840-ЈБКЈС831-КБ 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ПОСЛОВИ СА ЕФЕКТИВНИМ 
СТРАНИМ НОВЦЕМ 

УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ 

1. Повраћај непотрошених девизних средстава по основу обрачуна путних 

трошкова: 

• Уплата ефективе врши се на основу девизног налога који се испоставља 

Народној банци Србије преко Система за девизно плаћање на подрачун 

пренетих девизних средстава за готовинске исплате из групе 831 који се 

води у Управи за трезор са кога се врши конверзија на динарски рачун, 

уколико је аконтација обезбеђена куповином ефективе из динарских 

средстава, односно на други девизни подрачун уколико је аконтација 

обезбеђена конверзијом  средстава из једне у другу (потребну) валуту или 

преносом средстава са другог девизног подрачуна.  

• Девизни налог мора да има исти УТ број предмета као и девизни налог 

којим је обезбеђена ефектива за аконтацију сл.пута у иностранство. 

2. Уплата ефективе по другом основу (донација, рефундација, ДКП и сл.) врши 

се искључиво директно на девизни подрачун корисника јавних средстава. 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ 
- ВРЕМЕ ИСПОСТАВЉАЊА НАЛОГА - 

• Корисник након испостављања девизних налога и пратеће документације у вези са уплатом 

ефективе има рок од највише десет радних дана (Т+9, где је Т-датум испостављања налога), 

да изврши уплату ефективе на девизној благајни ФИЛИЈАЛЕ Народне банке Србије (до 

15.30 часова). 

• Унос девизних налога и документације кроз Систем за девизна плаћања могуће је 

извршити сваким радним даном у периоду од 8.00 часова, односно након објављивања 

званичног курса НБС на дан, до 15.30 часова, односно до краја радног времена Управе за 

трезор. 

• Сви налози и документација у вези са уплатом ефективе, који се доставе Управи за трезор 

до 13.00 часова текућег дана, а који су исправни и комплетни, биће обрађени и послати 

истог дана у НБС на извршење. 

• Изузетно, у случају хитних и неодложних девизних налога, испостављање девизних налога 

и пратеће документације може се вршити радним данима најкасније до 15.30 часова, а 

уплата ефективе се врши искључиво преко Седишта НБС (Славија, ул. Немањина 17) и то 

радним данима до 16.00 часова. 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ 
- МЕСТО УПЛАТЕ ЕФЕКТИВЕ- 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 

 

АДРЕСЕ 

ФИЛИЈАЛА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ И СЕКТОРА ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ 
 

Редни  

број 
Назив Адреса 

1. Београд Београд, Устаничка 130 

2. Ниш Ниш, Милојка Лешјанина 19 

3. Нови Сад Нови Сад, Васе Стајића 22 

4. Ужице Ужице, Трг партизана 8 

5. Крагујевац Крагујевац, Бранка Радичевића 16а 

6. 
Сектор за послове с готовином 

– Седиште НБС 
Београд, Немањина 17 



55 

 

 

 

УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ 
- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 

Повраћај ефективе по основу обрачуна трошкова службеног путовања у иностранство, 

када су дозовљени трошкови мањи од износа исплаћене аконтације: 

• оригинал писма у коме се наводи списак документације која се доставља у прилогу, 

инструкција о броју динарског и/или девизног рачуна на који ће се извршити повраћај, 

односно уплата неутрошених средстава, износу и валути уплате, уз навођење имена, 

презимена и ЈМБГ лица овлашћеног за предају ЕСН, места предаје ЕСН и шифре земље где 

је лице путовало. У инструкцији се наводи износ који је дељив: са 5 без остатка (за ЕУР), 

односно са 1 (за УСД) или са 10 (за ЦХФ). У писму се наводи на који начин су обезбеђена 

средства за аконтацију пре одласка на службено путовање (из динарских средстава или 

девиза), као и број и датум решења/одлуке/наредбе по којем је лице путовало. Уколико су 

средства обезбеђена из динарских средстава, обавезно се наводи позив на број одобрења из 

динарског налога; 

• у случају промене лица овлашћеног за предају ЕСН, као и места предаје ЕСН, оригинал 

писма у коме се наводе промене.  

У случају потребе,  УТ може тражити додатну документацију. 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ 
- ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 

Уплата ЕСН по другом основу 

• оригинал писма у коме се наводи списак документације, инструкција о броју девизног 

рачуна на који ће се извршити уплата средстава, износу и валути уплате, уз навођење 

имена, презимена и ЈМБГ лица овлашћеног лица за предају ЕСН, места предаје ЕСН и 

шифре земље одакле је стигао ЕСН. У инструкцији се наводи износ који је дељив: са 5 без 

остатка (за ЕУР), односно са 1 (за УСД) или са 10 (за ЦХФ); 

• оригинал документације којом се доказује основ стицања ЕСН (одлука или решење 

надлежног органа или уговор о донацији – нпр. потврда о пријему ЕСН од нерезидента или 

изјава коју је потписало одговорно лице резидента, копија судског решења у којем је услов 

за уплату у ЕСН, изјаву са описом околности у случају више силе - ратног стања, 

елементарних непогода, политичких догађаја, аката власти и других сличних околности, 

потписану од стране одговорног лица резидента); 

• у случају промене лица овлашћеног за предају ЕСН, као и места предаје ЕСН, оригинал 

писма у коме се наводе промене. 

У случају потребе,  УТ може тражити додатну документацију. 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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УПЛАТА ЕФЕКТИВЕ 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 

Исти бр. предмета 

као код исплате 

ефективе  

(за повраћај) 
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ДЕВИЗНИ ПРИЛИВ 
НАПЛАТА ИЗ 

ИНОСТРАНСТВА И СА КиМ 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ДЕВИЗНИ ПРИЛИВ 
- ПРОЦЕС - 

I Обавештење из НБС  

II Отварање УТ предмета 

• ЈБКЈС 

• РОП – уноси се дивизни рачун на којем се евидентира прилив 

• Упис – додела УТ броја предмета 

III Додавање пратеће документације (писмо, уговор и сл.) 

IV Унос девизног налога за евидентирање и потврду девизног прилива 

• Прихватање девизног прилива у целости 

1) Евидентирање девизног прилива на девизни подрачун 

2) Евидентирање девизног прилива на девизни подрачун и конверзија целокупног износа на динарски 

подрачун 

3) Евидентирање девизног прилива на девизни подрачун и конверзија дела износа на динарски подрачун 

• Делимично прихватање девизног прилива  

1) Евидентирање дела девизног износа девизног прилива на девизни подрачун 

2) Евидентирање дела девизног износа девизног прилива на девизни подрачун и конверзија целокупног 

износа на динарски подрачун 

3) Евидентирање дела девизног износа девизног прилива на девизни подрачун и конверзија дела износа на 

динарски подрачун 

• Неприхватање девизног прилива (ОБАВЕЗНО навести разлог!) 

V Потврда предмета 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ДЕВИЗНИ ПРИЛИВ 
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕВИЗНОМ ПРИЛИВУ - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ДЕВИЗНИ ПРИЛИВ 
ПРИЛИВ НА НАМЕНСКИ 

(КРЕДИТНИ) РАЧУН У НБС  

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ДЕВИЗНИ ПРИЛИВ НА НАМЕНСКИ РАЧУН У НБС 
- ПРОЦЕС - 

I Обавештење из НБС  

 

II Отварање УТ предмета 

• ЈБКЈС 

• РОП – уноси се девизни подрачун са кога се врши продаја 

• Упис – додела УТ броја предмета 

 

III Додавање пратеће документације (писмо и сл.) 

 

IV Унос девизног налога за продају девиза 

 

V Потврда предмета 
ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ДЕВИЗНИ ПРИЛИВ НА НАМЕНСКИ РАЧУН У НБС 
- ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕВИЗНОМ ПРИЛИВУ - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ПРОДАЈА ДЕВИЗА СА НАМЕНСКОГ РАЧУНА У 

НБС 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 

Куповни за девизе 
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ИЗВЕШТАЈИ 
СТАЊЕ ПО РАЧУНИМА, 

ПРОМЕТ, ИЗВОД, ПРЕГЛЕД 

НАЛОГА... 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ИЗВЕШТАЈИ 
- ПОЈЕДИНАЧНИ УПИТ У СТАЊЕ РАЧУНА - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ИЗВЕШТАЈИ 
- СЕРИЈСКИ УПИТ У СТАЊЕ РАЧУНА - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ИЗВЕШТАЈИ 
- ПРЕГЛЕД НАЛОГА - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ИЗВЕШТАЈИ 
- ПРЕГЛЕД СТАЊА ЗА ПЕРИОД - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 
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ИЗВЕШТАЈИ 
- ИЗВОД ЗА РАЧУН - 

ДеПП – Систем за девизна плаћања 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 

 

Република Србија 

Министарство финансија 

Управа за трезор 

Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику 
Група за девизно плаћање и платне картице 

 

deviznakancelarija@trezor.gov.rs  

www.trezor.gov.rs  
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