„Услови под којима резиденти могу вршити плаћање, наплаћивање и пренос у пословима са
иностранством пребијањем, уступањем потраживања (цесијом), преузимањем дуга и другим
облицима прописани су Одлуком о пребијању дуговања и потраживања, цесији и преузимању
дуга у пословима са иностранством (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 15/04, 18/04 и
112/06 и 16/07).
а) Пребијање потраживања по извршеном извозу роба и услуга са дуговањима по извршеном
увозу роба и услуга Министарство финансија може домаћем правном лицу или предузетнику дати
одобрење да изврши пребијање потраживања по извршеном извозу роба и услуга са дуговањима,
које има по извршеном увозу роба и услуга, уз поднесену слиједећу документацију:
1. захтјев са образложењем,
2. копију рачуна и 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 (оригинал или
овјерена копија у којој су специфициране фактуре и износи по којима се врши пребијање),
5. доказ о уплаћеној административној такси.
Одобрење се може се дати и када у пребијању учествује више резидената и нерезидената, који су
се усагласили о таквом начину плаћања. За издавање овог одобрења 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.
б) Цесија и преузимање дуга у пословима са иностранством
Министарство финансија може резиденту дати одобрење да изврши цесију или преузимање дуга
у пословима са иностранством, у складу са заљученим уговором учесника у послу. Уз захтјев за
добијање одобрења за цесију или преузимање дуга у пословима са иностранством подносилац
захтјева је дужан Министарству поднијети сљедећу документацију:
1. захтјев са образложењем,
2. копију рачуна и 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, закључен у складу са одредбама Закона о облигационим
односима (оригинал или овјерена копија у којој су специфициране фактуре и износи по којима се
врши цесија или преузимање дуга и фактуре и износи по којима се врши измирење обавезе),
5. доказ о уплаћеној административној такси.
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.

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.
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.
Подносилац захтјева дужан је приложити административну таксу у складу са Законом о
административним таксама и накнадама - пречишћени текст (“Службени гласник Републике
Српске” број 8/09), Тарифни број 28. у износу од 70 КМ.
Наредбом о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова
(“Службени гласник Републике Српске”, број 18/09) прописан је начин уплате на рачун јавних
прихода Републике Српске за опште уплате код:
- НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, број: 562-099-00000556-87 или
- Uni Credit Bank а.д. Бања Лука, број: 551-001-00008915-56,
са позивом на број врсте прихода 722111 - Републичке административне таксе и уносом општег
кода буџетске организације: 9999999.
Одлука о пребијању дугова и потраживања, цесији и преузимању дуга у пословима са
иностранством ("Службени гласник Републике Српске", број 15/04, 18/04 и 112/06 и 16/07)“

