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СЕКТОР ЗА ДЕВИЗНЕ ПОСЛОВЕ И КРЕДИТНЕ ОДНОСЕ СА 

ИНОСТРАНСТВОМ

- Кључни послови и надлежности -

▪ Старање о исправној примени Закона о девизном пословању и девизних прописа

➢ Девизни послови

• давање мишљења о примени девизних прописа;

• сагледавање ефеката примене девизних прописа на очување финансијске стабилности

и предлагање мера за даљу постепену либерализацију кретања капитала

• учешће у изради Закона о девизном пословању као основног закона за све текуће и

капиталне трансакције са иностранством и израда нацрта подзаконских аката за

његову примену из надлежности Народне банке Србије,

• одлучивање по захтевима привредних субјеката за држање девиза на рачунима у

иностранству

➢ Кредитни послови са иностранством

• овера извештаја о кредитним пословима са иностранством јавног и приватног

сектора; прикупљање и обрада података за потребе израде статистике спољног дуга и

међународне инвестиционе позиције, а у складу са методологијом ММФ-а; управљање

базом података о свим кредитним пословима са иностранством; праћење услова

задуживања и ефеката задуживања на финансијску и макроекономску стабилност;

• обављање послова агента РС – имплементацијa споразума о задужењу државе и

задужењу уз гаранцију државе, као и државних еврообвезница, по којима је НБС

агент; редовна комуникација са кредиторима - међународним финансијским

организацијама, владама и владиним агенцијама и комерцијалним банкама, као и

надлежним министарствима у земљи;
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СЕКТОР ЗА ДЕВИЗНЕ ПОСЛОВЕ И КРЕДИТНЕ ОДНОСЕ 

СА ИНОСТРАНСТВОМ

- Кључни послови и надлежности -

➢ Мењачки послови

• издавање и одузимање овлашћења за обављање мењачких послова и спровођење

програма обуке и издавање цертификата за обављање мењачких послова.

➢ Контрола девизног пословања и контрола обављања мењачких послова – спроводи

се ради јачања финансијске дисциплине и обезбеђења поштовања прописа, и то у виду

редовне посредне и непосредне контроле девизног пословања резидената и нерезидента и

контроле обављања мењачких послова, уз извештавање надлежних државних органа о

уоченом кршењу прописа, а у циљу предузимања мера у оквиру њихових надлежности

➢ Платни промет са иностранством за потребе државе и НБС по основу: спровођења

међународних уговора, донација страних влада и кредита међународних финансијских

организација; отварање и пријем акредитива; пријем лоро гаранција инобанака; наплата

иностраних чекова; обављање послова међународног и међубанкарског клиринга у

девизама и осталих плаћања робе и услуга од посебног значаја за РС;

➢ Учешће у процесу приступања Европској унији – учешће у преговорима у оквиру

Преговарачке групe 4 – Слободно кретање капитала;
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- Послови на којима ће бити ангажовани студенти 

и наша очекивања од студената -

• Одељење за кредитне односе са иностранством 

Студент Правног факултета ће бити превасходно ангажован на правним пословима из области кредитних

односа са иностранством, што подразумева упознавање са релевантним одредбама Закона о девизном

пословању и подзаконским актима донетим на основу тих одредаба закона, као и са мишљењима и

тумачењима Народне банке Србије о примени наведених прописа, при чему ће, у сарадњи са ментором и

запосленима, учествовати у њиховој изради. Биће упознат и са начином извештавања резидената о кредитним

пословима са иностранством путем достављања прописаних образаца и одговарајуће документације, са

посебним акцентом на анализу усклађености конкретних уговора о кредитном послу са прописима о

девизном пословању. Студент ће такође учествовати у осталим пословима одељења, као што су изјашњења на

различите акте, и активности у оквиру преговора о приступању Србије Европској унији у оквиру

Преговарачке групе 4 – Слободно кретање капитала итд. Као и претходних година, од студента се очекује да

на крају праксе изради и презентује пројектни рад на одговарајућу тему коју ће договорити са ментором. Од

студента се очекује заинтересованост и посвећеност, као и учествовање у обављању одређених задатака по

налогу ментора или руководства.

Студент Економског факултета биће ангажован у Одсеку за спровођење међународних финансијских уговора,

који је део Одељења. Студент ће учествовати у свим пословима из надлежности тог одсека, што превасходно

укључује упознавање са пословима који се односе на сервисирање кредита по којима је Република Србија

дужник или гарант, а НБС агент, и то:

- Активностима које су у вези са извршавањем финансијских обавеза по кредитима и зајмовима

којe су одобриле међународне финансијске организације и владе земаља и њихове агенције, као

и обавеза насталих емитовањем еврообвезница на иностраном финансијском тржишту,

- Упознавање за законском регулативом, односно споразумима о обавезама по којима је Република

Србија дужник или гарант,

- Рад у бази података „Сервисирање дуга“ - преко апликације, евидентирање насталих промена о 

коришћењу и отплати кредита, унос каматних стопа, формирање и ажурирање планова отплате и 

др,
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- Рад преко апликације „Девизно пословање" - израда интерних налога, електронско слање

података Министарству финансија РС преко девизног консолидованог рачуна трезора (КРТ-а) и

књиговодствено евидентирање насталих промена по кредитним задужењима.

Од студента се очекује заинтересованост, посвећеност и мотивисаност у обављању задатака додељених од

ментора или руководства, као и у усвајању знања потребних за извршавање тих задатака.

• Одељење за документарну контролу и платни промет са иностранством 

Студент који ће праксу обављати у Одсеку за документарну контролу и контролу уговорених услова

плаћања упознаће се са пословним процесима који се обављају у том одсеку, а који се односе на пријем и

обједињавање документације коју уз налоге за плаћање према иностранству доставља Управа за трезор

преко девизног КРТ-а.

Поред тога, сагледаће и пословне процесе у делу апликације „Девизно пословање“ и помагати у пословима

за која нису потребна посебна овлашћења.

Студент који ће летњу праксу обављати у Одсеку за платни промет са иностранством упознаће се са

пословним процесима који се обављају у том одсеку, а који се односе на извршавање налога за плаћање у

платном промету са иностранством путем дознака и акредитива, као и наплата из иностранства у корист

рачуна буџетских корисника, преко ДКРТ-а и других наменских рачуна. Упознаће се и са различитим

типовима SWIFT порука којима се извршавају налози за плаћање, као и поступање по примљеним порукама

који се односе на наплате из иностранства.

Такође, студент ће помагати у припреми налога за евидентирање пословних промена у апликацији „Девизно

пословање“, као и у пратећим пословима архивирања евидентираних плаћања према иностранству и наплата

из иностранства, као и другим пословима за која нису потребна посебна овлашћења.

Приликом обављања летње праксе, од студената се очекује да покажу заинтересованост, одговорност према

конкретном задатку, да поверене послове обављају ажурно и савесно, односно да се придржавају

инструкција руководиоца и ментора.
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• Одељење за девизни систем и спровођење мера девизне политике 

Од студената се очекује да студиозно приступе процесу упознавања са регулативом која је у надлежности

Одељења и да се с тим у вези обрате запосленима по питању недоумица појединих одредби, односно да

покажу заинтересованост за послове који се обављају у Одељењу, да коректно сарађују са запосленима и

својим радом допринесу ефикасном обављању радних задатака.

Студенти могу да очекују да буду ангажовани на припреми концепта одговора поводом питања која

Народној банци Србије упућују физичка лица у вези са применом девизних прописа, као и на пословима

припреме решења Народне банке Србије којима се привредним субјектима одобрава да држе девизе на

рачунима код банака у иностранству.

• Одељење за контролу девизног пословања и контролу мењачких послова

Предвиђено је да се студенти упознају са организацијом и радним процесима у Одељењу и у Одсеку за

контролу девизног пословања и Одсеку за контролу мењачких послова, на начин што ће се упознати са

прописима из области девизног и мењачког пословања. Такође ће узети учешће у пословним активностима у

вези са контролом девизног и мењачког пословања, као и у вези са издавањем и одузимањем овлашћења за

обављање мењачких послова.

Студенти треба да стекну слику о најважнијим пословима који се обављају у Одељењу и одсецима, као и да

разумеју шири контекст и значај ових послова у односу на функције и циљеве Народне банке Србије.

Од студената се очекује заинтересованост, посвећеност и мотивисаност у обављању задатака додељених од

стране ментора или руководства, као и у усвајање знања потребних за извршавање тих задатака.


