На основу члана 33. став 3. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", број
62/06) и члана 42. став 4. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05 и 71/05 исправка),
Влада доноси
УРЕДБУ
о ближим условима и начину наплате, односно плаћања и другом нерезиденту по
текућем или капиталном послу („Службени гласник РС”, бр. 112/06)

Члан 1.
Овом уредбом прописују се ближи услови и начин на који резидент може извршити
наплату, односно плаћање и другом нерезиденту, а не нерезиденту коме дугује, односно од
кога потражује, по текућем или капиталном послу.
Плаћање и наплата из става 1. овог члана, које изврши резидент по основу текућег и
капиталног посла, последица су преноса потраживања и преузимања дуговања између
нерезидената.
Предмет послова из овог члана су новчана потраживања или дуговања која је остварио
резидент у пословању са иностранством по основу текућег и капиталног посла који су
дозвољени Законом о девизном пословању (у даљем тексту: потраживања и дуговања).
Члан 2.
Резидент, учесник у пословима из ове уредбе, може бити:
1) резидент - поверилац који потражује од нерезидента, а који уместо да наплати од свог
дужника - нерезидента, по основу уговора врши наплату од трећег лица - нерезидента;
2) резидент - дужник који дугује нерезиденту, а који уместо да плати свом повериоцу нерезиденту, по основу уговора врши плаћање трећем лицу - нерезиденту.
Члан 3.
Поред резидента из члана 2. ове уредбе учесницима у послу сматрају се и нерезидент,
дужник или поверилац из основног посла и нерезидент - треће лице које врши плаћање,
односно прима наплату.

Члан 4.
Ради обављања послова из члана 2. ове уредбе, закључује се уговор у писменој форми,
између најмање три стране, учесника у послу.
Одредба става 1. овог члана односи се и на измене и допуне уговора.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана сматра се да је уговор из тог става закључен ако је
дата сагласност треће стране у писменој форми.
Члан 5.
Уговор из члана 4. ове уредбе, по основу којег резидент врши наплату, односно плаћање
трећем лицу - нерезиденту, нарочито садржи:
1) идентификационе податке о уговорним странама (пословно име, седиште, држава, као
и порески идентификациони број и матични број за резиденте, ако је правно лице,
односно име и презиме, пребивалиште или боравиште, матични број, број личне карте
или другог идентификационог документа и место издавања, ако је физичко лице);
2) правни основ потраживања или дуговања насталог по основном текућем или
капиталном послу и прецизне податке о потраживању, односно дуговању (висина,
начин и услови плаћања, рок доспелости), као и податке о припадајућим исправама и
документацији која се односи на потраживање, односно дуговање;
3) податке о предмету уговора: износ потраживања и дуговања које се наплаћује или
плаћа, у девизама и у динарима;
4) место и датум закључења уговора;
5) потписе уговорних страна.
Члан 6.
Резидент, који на основу уговора из члана 5. ове уредбе, потражује или дугује по основу
постојећег текућег и капиталног посла, може извршити наплату, односно плаћање само
када основ новчаног потраживања, односно дуговања постоји у тренутку плаћања, односно
наплате.
Плаћање и наплату из става 1. овог члана резидент врши уз подношење банци: уговора по
основу којег долази до промене нерезидената, фактуре о роби и јединствене царинске
исправе, односно фактуре о извршеној или примљеној услузи.

Члан 7.
Резиденту из члана 2. ове уредбе потраживање, односно дуговање према иностранству, у
целости или делимично престаје плаћањем, односно наплатом од стране трећег лица нерезидента.

Члан 8.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".
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