5- Ефектива

Назив, адреса, ЈБКЈС и број
девизног рачуна (са кога се врши
исплата ефективе, односно
М.Б.
обезбеђење ефективе)

Народна банка Србије
М.Б.
Шифра
државе где
се путује 2)

Име и презиме лица које путује 1)
Шифра
врсте
ефективе4)

Народна банка Србије, филијала у којој се подиже ефектива 3)
Износ ефективе

5)

Заводни број и датум одлуке / решења / наредбе /
закључка Владе којом се лице упућује на службено
путовање у иностранство 6)

Место и датум, печат7) и потпис овлашћеног лица8), име и презиме и ЈМБГ овлашћеног лица која подиже ефективу,
контакт особа, телефон, е-маил или факс
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Датум
куповине
ефективе,
односно
резервације
средстава
на рачуну.
Mоже да
остане
празно
поље.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
1) У случају групног путовања, када се више лица упућује на службени пут у иностранство по једној
одлуци/решењу/наредби/закључку Владе, у којима је наведено једно лице као вођа пута, а у прилогу се
наводи списак лица која путују, уноси се име и презиме вође пута и наводи се текст: „и остали са списка“.
У случају групног путовања, када се више лица упућује на службени пут у иностранство по једној
одлуци/решењу/наредби/закључку Владе, у којима су наведена сва лица која путују или по више
одлука/решења/наредби/закључака Владе (по основу истог службеног путовања) и када се користи један
налог за плаћање (Образац 70) уносе се сва имена и презимена наведених лица.
2) Унети двословну или нумеричку ознаку државе где се путује – шифра државе где се путује.
Списак шифара држава, односно земаља налази се на следећем линку:
http://www.nbs.rs/internet/latinica/scripts/valuteIZemlje/zemlje.html
Ако лице путује у више земаља непрекидно, уноси се шифра државе прве земље у коју се путује.
3) У случају хитних налога (када је почетак службеног путовања у иностранство текућег или следећег радног
дана од дана подношења документације), ефектива може да се подигне у Седишту Народне банке Србије
(Београд, ул. Немањина 17) што се и наводи у овом пољу.
4) Унети словну или нумеричку ознаку врсте ефективног страног новца за: евро, амерички долар или
швајцарски франак.
5) Унети шифру основа из Шифарника основа наплате, плаћања и преноса у платном промету са
иностранством који се налази на следећем линку у Прилогу бр.2:
https://nbs.rs/export/sites/NBS_site/documents/propisi/propisi-bop/platni_bilans_uputstvo_platni_promet_n.zip
6) У случају групног путовања, када се више лица упућује на службени пут у иностранство по више
одлука/решења/наредби/закључку Владе (по основу истог службеног путовања) и када се користи један
налог за плаћање (Образац 70) уносе се сви заводни бројеви и датуми одлуке/решења/наредбе којим се лица
упућују на службено путовање у иностранство.
7) Налог за плаћање се оверава печатом ако је на писмени захтев налогодавца изричито уговорено да је УТ
дужна да одбије извршење налога за плаћање који није оверен печатом у складу са упутством Народне
банке Србије за спровођење одлуке којом се уређују услови и начин обављања платног промета са
иностранством.
8) Лице овлашћено за располагање средствима са девизног рачуна Налогодавца (лице овлашћено за
располагање средствима на картону депонованих потписа за девизни рачун Налогодавца), односно рачуна
за обезбеђење девизних средстава.
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