Неслужбени пречишћени текст
“Службени гласник Републике Српске”, бр. 15/04, 18/04, 112/06 и 16/07
На основу члана 7. Закона о девизном пословању (“Службени гласник Републике Српске”,
број 96/03), члана 33. и члана 34. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 3/97 и 3/98), Влада Републике Српске, на сједници од 12. фебруара 2004.
године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
О ПРЕБИЈАЊУ ДУГОВАЊА И ПОТРАЖИВАЊА,
ЦЕСИЈИ И ПРЕУЗИМАЊУ ДУГА У ПОСЛОВИМА
СА ИНОСТРАНСТВОМ
(неслужбени пречишћени текст)
I
Овом одлуком одређују се услови под којима резиденти могу вршити плаћање,
наплаћивање и пренос у пословима са иностранством пребијањем, уступањем потраживања
(цесијом), преузимањем дуга или другим облицима.
II
Плаћање дуговања и наплата потраживања из тачке I ове одлуке, не може се вршити,
уколико резиденти имају евидентиране неизмирене доспјеле обавезе на рачуну код овлашћене
организације за обављање платног промета.
III
Министарство финансија Републике Српске (у даљем тексту: Министарство) може домаћем
правном лицу или предузетнику (у даљем тексту: резидент) дати одобрење да изврши пребијање
потраживања по извршеном извозу роба и услуга са дуговањима, које има по извршеном увозу
роба и услуга.
За добијање одобрења из става 1. ове тачке, резидент - извозник је дужан Министарству
поднијети сљедећу документацију:
1. захтјев са образложењем,
2. копију јединствене царинске исправе за извршени извоз и увоз робе, односно рачун за
извршене услуге,
3. изјаву овлашћеног лица резидента о непостојању евидентираних, а неизмирених
доспјелих обавеза на рачуну код овлашћене организације за платни промет, по основу принудне
наплате и других инструмената обезбјеђења плаћања,
4. писмену сагласност иностране фирме за пребијање дуговања потраживањем,
5. доказ о уплаћеној административној такси.
За исправност података наведених у поднесеној документацији одговоран је подносилац
захтјева.
IV
Одобрење из тачке III ове одлуке, може се дати, и када у пребијању учествује више
резидената и нерезидената, који су се усагласили о таквом начину плаћања.
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За издавање одобрења из става 1. ове тачке, резидент - извозник дужан је поднијети
Министарству доказ о дуговањима према иностранству, стеченим по основу уговора о преузимању
дуга у складу са овом одлуком.
Резидент - извозник, који подноси захтјев за добијање одобрења, дужан је доставити и
сагласност осталих резидената за пребијање дуговања потраживањем.
V
Министарство може резиденту дати одобрење да изврши цесију или преузимање дуга у
пословима са иностранством, у складу са закљученим уговором учесника у послу.
За добијање одобрења из става 1. ове тачке, подносилац захтјева је дужан Министарству
поднијети сљедећу документацију:
1. захтјев са образложењем,
2. копију јединствене царинске исправе за извршени извоз и увоз робе, односно рачун за
извршене услуге,
3. изјаву овлашћеног лица о непостојању евидентираних, а неизмирених доспјелих обавеза
на рачуну код овлашћене организације за платни промет, по основу принудне наплате и других
инструмената обезбјеђења плаћања,
4. уговор о цесији или преузимању дуга,
5. доказ о уплаћеној административној такси.
За исправност података наведених у поднесеној документацији, одговоран је подносилац
захтјева.
VI
Уговоре о цесији и преузимању дуга у пословима са иностранством, резидент закључује у
складу са одредбама Закона о облигационим односима.
VII
Одобрење из т. III и V ове одлуке, представља документ о извршеној наплати, односно
документ о извршеном плаћању.
VIII
Правни послови цесије, односно преузимања дуга у пословима са иностранством, у којима
учествују два нерезидента и један резидент, при чему су уступилац и прималац из уговора о
цесији, односно дужник и преузималац дуга из уговора о преузимању дуга нерезиденти, врше се
слободно, без одобрења Министарства.
IX
Захтјев за одобрење цесије у пословима са иностранством, Министарству подноси резидент
- уступилац потраживања.
Ако је уступилац потраживања нерезидент, а учесници су два резидента, захтјев за
одобрење подноси резидент - прималац потраживања.
X
Захтјев за одобрење преузимања дуга у пословима са иностранством, у којима учествују два
нерезидента и један резидент, Министарству подноси резидент, без обзира да ли је он дужник или
преузималац дуга.
Ако у послу учествују два резидента и један нерезидент, захтјев подноси резидент дужник. Изузетно, ако је дужник нерезидент, захтјев подноси резидент - преузималац дуга.
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XI
Одобрење Министарства издаје се у 3 (три) примјерка од којих један задржава
Министарство за потребе своје евиденције, а преостала два примјерка достављају се подносиоцу
захтјева.
Одобрење се издаје у року од 15 дана од дана подношења уредног захтјева.
XII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.

Број: 02/1-020-172/04 од 12. фебруара 2004. године
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Број: 04/1-012-277/07 од 22. фебруара 2007. године
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