РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/339-155, 051/339-184, факс: 051/339-655, E-mail: mf@mf.vladars.net

Број: 06.06/059-66-1/09
Датум: 09.02.2009. године

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ РС
н/р гђа Јасна Бркић, министар
ПРЕДМЕТ: Одговор на Ваш акт број: 17.05-485-44/09 од 04.02.2009. године, доставља се
Поштована,
У вези са Вашим актом 17.05-485-44/09 од 04.02.2009. године, којим сте Министарству
финансија доставили упит у вези са издавањем одобрења за уступање потраживања (цесију) у
пословима са иностранством, у наставку дајемо одговор:
- Одлуком о пребијању дуговања и потраживања, цесији и преузимању дуга у пословима са
иностранством (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 15/04, 18/04, 112/06 и 16/07),
донесеном на основу члана 7. Закона о девизном пословању (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 96/03 и 123/06), прописани су услови под којима резиденти могу вршити плаћање,
наплаћивање и пренос у пословима са иностранством пребијањем, уступањем потраживања
(цесијом), преузимањем дуга или другим облицима.
- Према тачки 5. наведене Одлуке Министарство финансија може резиденту дати одобрење да
изврши цесију у пословима са иностранством, у складу са уговором учесника у послу, закљученим
у складу са одредбама Закона о облигационим односима (тачка 6. Одлуке), и уз подношење
одговарајуће документације, и то:
1. захтјев са образложењем,
2. копија јединствене царинске исправе за извршени извоз и увоз робе, односно рачун за
извршене услуге,
3. изјава 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,
5. доказ о уплаћеној административној такси.
- Тачком 8. Одлуке прописан је случај цесије који се врши слободно, без одобрења Министарства
финансија, док је тачком 9. исте дефинисан подносилац захтјева, у зависности од ученика у послу.
Овом приликом Вас подсјећамо да су све наведене информације унесене у регистар одобрења
и налазе се на страници:
http://www.regodobrenja.net/index.php?akc=po_detaljno&id=99.
С поштовањем,

Помоћник министра
Мр Сњежана Рудић

