
ОБАВЕШТЕЊЕ  

У ВЕЗИ СА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА ЗА ДРЖАЊЕ ДЕВИЗА НА РАЧУНУ КОД БАНКЕ 

У ИНОСТРАНСТВУ РЕЗИДЕНАТА ПРАВНИХ ЛИЦА 

Резидент може држати девизе на рачуну код банке у иностранству у складу са Одлуком о условима 

под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству. 

Уколико је услов за држање девиза у иностранству одобрење Народне банке Србије - резидент 

подноси писмени захтев на адресу: Народна банка Србије, Краља Петра 12, Београд. 

Писмени захтев резидента – правног лица потписује овлашћено лице/законски заступник или лице 

по овлашћењу. 

У захтеву се наводе следећи подаци: 

 Предмет: Захтев за издавање одобрења за држање девиза на рачуну код банке у иностранству

 Назив подносиоца захтева, његово седиште и адреса,

 Предмет пословања – делатност,

 Матични број,

 Основ из Одлуке за који се тражи држање девиза у иностранству,

 Износ за који се тражи одобрење,

 Рок до кога се тражи држање девиза у иностранству,

 Назив земље и стране банке код које ће се држати девизе,

 Телефон/имејл адреса особе за контакт,

 Подаци о одговорном лицу: име и презиме, адреса пребивалишта, држављанство и

занимање-функција.

Уз захтев се прилаже пратећа документација, у зависности од основа за који се тражи одобрење, 

нпр. копија уговора са овереним преводом, документ иностраног органа о основању 

представништва или огранака у иностранству са преводом.  

За добијање одобрења потребно уплатити: 

 накнаду за издавање решења Народне банке Србије, утврђену Одлуком о јединственој

тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге  у износу од

8.000,00 динара*, према следећој инструкцији:

У корист: Народна банка Србије,  

Рачун број 980-706-52 Сектора за девизне послове и кредитне односе с иностранством, 

Позив на број 9-020006-матични број подносиоца захтева   

 републичку административну таксу, прописану Законом о републичким 

административним таксама, у износу од 900,00 динара*, према следећој инструкцији: 

У корист: Буџет РС,  

Рачун број 840-742221843-57 

Модел 97, позив на број – општина на којој је седиште подносиоца захтева. 

*износи су подложни променама
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