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На основу члана 24. ст. 2. и 6. Закона о девизном пословању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 96/03,
123/06, 92/09 и 20/14), члана 15. тачка г) и члана 43. став
2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске,
на 46. сједници, одржаној 29.10.2015. године, д о н о с и

УРЕДБУ
О УСЛОВИМА ЗА ОТВАРАЊЕ ДЕВИЗНОГ РАЧУНА У
ИНОСТРАНСТВУ

Члан 1.
Овом уредбом прописују се услови и начин за отварање
девизног рачуна и држање девиза на рачуну у иностранству.
Члан 2.
Министарство финансија може на захтјев резидента издати рјешење којим се одобрава отварање девизног рачуна у
иностранству (у даљем тексту: одобрење) за сљедеће намјене:
1) извођење инвестиционих радова у иностранству, до
30% вриједности уговореног посла, за потребе финансирања инвестиционих радова, у складу са уговором о извођењу инвестиционих радова, уз подношење копије уговора
о извођењу инвестиционих радова,
2) плаћање трошкова представништва и пословних
јединица основаних у иностранству, у складу са законом
којим се уређује спољнотрговинско пословање, уз подношење копије акта о оснивању, односно регистрације представништва и пословне јединице у иностранству и спецификације просјечних трошкова,
3) плаћање трошкова резидената који пружају услуге у
међународном робном и путничком промету, уз подношење
копије регистрације за обављање спољнотрговинског промета и спецификације просјечних трошкова,
4) плаћање трошкова друштва за осигурање, уз подношење копије сагласности Агенције за осигурање Републике
Српске и спецификације просјечних трошкова,
5) добијање страних донација - до износа и под условима из уговора о донацији, уз подношење копије уговора
о донацији,
6) полагање гарантног депозита - до износа из уговора
закљученог са страним партнером или износа предвиђеног
прописом стране земље или расписаним међународним
тендером, односно лицитацијом, уз подношење копије
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једног од сљедећих докумената: уговора, захтјева страног
партнера, превода прописа стране земље или услова из расписаног међународног тендера, односно лицитације,
7) купопродају хартија од вриједности које резиденти
обављају у складу са законом - на основу копије уговора
закљученог са овлашћеним учесником на организованом
тржишту хартија од вриједности у иностранству и извода
прописа односне земље на основу којег је држање девиза
на рачуну код банке у иностранству услов за купопродају
хартија од вриједности,
8) наплате по судским рјешењима у иностранству за
које је условљено или обавезно отварање девизног рачуна у
иностранству, уз подношење копије одговарајућег рјешења,
9) потребе школовања или стручног усавршавања у
иностранству у трајању од најмање шест мјесеци непрекидно, уз подношење потврде о школовању или стручном
усавршавању које је издала страна институција,
10) потребе лијечења у иностранству, уз подношење
препоруке или упутнице за лијечење у иностранству,
11) наплату потраживања у иностранству у нетрансферабилној валути (домицилној валути која се не може трансферисати) или ако је наплата условљена прописима стране
земље или захтјевом иностраног партнера, чију оправданост оцјењује Министарство финансија,
12) истраживачке радове у иностранству, уз подношење
копије уговора о концесији за те радове и
13) реализацију иностраног финансијског кредита,
чије је коришћење условљено отварањем рачуна код банке у иностранству, уз подношење копије уговора о финансијском кредиту.
Члан 3.
(1) Одобрење које се издаје за намјене из члана 2. т. 2),
3) и 4) ове уредбе издаје се до висине просјечних мјесечних
трошкова из претходне године, утврђених на основу књиговодствених података.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, у случају да:
1) резидент послује мање од годину дана, просјечни
мјесечни трошкови рачунају се за претходни период пословања и
2) резидент, односно представништво тек почиње да
ради, износ за који се издаје одобрење утврђује се на основу планираних трошкова.
Члан 4.
(1) Улагање инвестиционих фондова за намјену купопродаје хартија од вриједности из члана 2. тачка 7) ове
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уредбе врши се у складу са прописима којима се уређује
пословање инвестиционих фондова.
(2) Праћење улагања инвестиционог фонда из става 1.
овог члана, у периоду на који се одобрење односи, врши
депозитар фонда, о чему је дужан да Министарству финансија доставља кварталне извјештаје.
(3) Ако резидент није инвестициони фонд, одобрење за
намјену из члана 2. тачка 7) ове уредбе издаје се највише до
2% вриједности портфеља иностраних хартија од вриједности, а изузетно до висине планираног улагања ако је то
условљено прописом стране земље.
(4) Вриједност портфеља иностраних хартија од вриједности утврђује се изводом рачуна хартија од вриједности
резидента код кастоди банке.
Члан 5.
(1) Министарство финансија издаје одобрење на основу
захтјева резидента, документације и података прописаних
овом уредбом, из којих се могу утврдити:
1) основ за отварање рачуна у иностранству,
2) износ и врста девиза за које се тражи одобрење и
3) назив земље и банке код које ће се девизе држати.
(2) У прилогу захтјева из става 1. овог члана резидент
је дужан да Министарству финансија достави 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.
(3) Осим документације из става 1. овог члана Министарство финансија може у поступку издавања одобрења,
ако оцијени да је то потребно, тражити и другу неопходну
документацију.
(4) Одобрење се издаје најдуже за период од годину
дана од дана издавања, уз могућност његовог продужења
за период од наредних годину дана, а на основу захтјева
поднесеног прије истека рока важења одобрења.
(5) Изузетно од става 4. овог члана, одобрење се може
издати и за период дужи од годину дана, а најдуже док траје
обавеза из уговора.
(6) Подносилац захтјева дужан је да приложи административну таксу у складу са прописом којим се уређују административне таксе.
(7) Поступак издавања одобрења спроводи се у складу
са прописом којим се уређује општи управни поступак.
Члан 6.
Резиденту се не издаје одобрење ако има евидентиране
неизмирене доспјеле обавезе на рачуну код овлашћене организације за обављање платног промета.
Члан 7.
Министарство финансија може тражити од резидента да
достави информацију и извјештај о стању на рачуну код банке у иностранству, отвореном на основу издатог одобрења.
Члан 8.
(1) Отворене девизне рачуне у иностранству за потребе
пословања могу имати органи, организације и представништва Републике Српске у иностранству која се финансирају из буџета Републике Српске.
(2) Отворене девизне рачуне у иностранству могу имати резиденти - физичка лица:
1) лица запослена у дипломатским, конзуларним и другим представништвима у иностранству и чланови њихових
породица, као и лица која као представници републичког
органа бораве у иностранству на основу одлуке Владе Републике Српске,
2) страна лица која на основу радне, односно боравишне
визе бораве у Републици Српској дуже од годину дана и
3) лица са пребивалиштем у Републици, ако се исељавају из Републике Српске.
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Члан 9.
(1) Средства са девизног рачуна у иностранству резидент је дужан да унесе у Републику Српску у року од 30
дана од дана престанка основа из одобрења.
(2) Након уношења средстава са девизног рачуна у иностранству у Републику Српску резидент је дужан да у року
од 15 дана затвори рачун код банке у иностранству и о томе
обавијести Министарство финансија.
Члан 10.
Одобрења која је Министарство финансија издало до
дана ступања на снагу ове уредбе остају на снази до истека
рокова из тих одобрења.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о условима за отварање девизног рачуна у иностранству
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 63/06 и 31/12).
Члан 12.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2407/15
29. октобра 2015. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

