
На основу члана 12. став 1. Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга 
Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 63/04) Влада Републике Српске 
на сједници одржаној  09.07.2005. године, донијела је  
 

 
У Р Е Д Б У   

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ   
ВЕРИФИКАЦИЈЕ СТАРЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ 

 
 

Члан 1. 
Овом уредбом утврђују се ближи услови и поступак појединачне верификације старе 

девизне штедње грађана депоноване у филијалама банака на територији Републике Српске, ради 
утврђивања укупног и појединачних износа унутрашњег дуга Републике Српске по основу старе 
девизне штедње и измирења обавеза у складу са Законом о утврђивању и начину измирења 
унутрашњег дуга Републике Српске (у даљем тексту: Закон).   
 

Члан 2. 
Стару девизну штедњу из члана 1. ове уредбе чини девизна штедња депонована у 

најнижим пословним јединицама (филијалама) на територији Републике Српске, са стањем на 
дан 31. децембра 1991. године, умањена за износ пренесених средстава на јединствени 
приватизациони рачун и јединствени рачун власника старе девизне штедње  и износ исплаћен до 
истека рока за верификацију.  

Износи старе девизне штедње из става 1. овог члана прерачунавају се у конвертибилне 
марке по средњем званичном курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан 31. августа 
2004. године и заокружују на цијели број.  

Ако девизни штедиша располаже са више штедних улога укупан износ верификоване 
старе девизне штедње добија се сабирањем верификованих износа појединачних штедних улога.  
 

Члан 3. 
Верификација старе девизне штедње врши се за власнике старе девизне штедње 

депоноване у филијалама банака на територији Републике Српске наведеним у Табели 1, која је 
приложена уз ову уредбу и њен је саставни дио. 

АПИФ је дужан провјерити ниво организационог дијела банке код које је стара девизна 
штедња била депонована и која се верификује.    
 

Члан 4. 
Верификацију старе девизне штедње из члана 2. ове уредбе обавља Агенција за 

посредничке, информатичке и финансијске услуге а.д., Бањалука (у даљем тексту: АПИФ). 
 

Члан 5. 
У поступку верификације старе девизне штедње АПИФ је дужан: 
1. донијети упутство о спровођењу поступка верификације у складу са овом уредбом, 
2. објавити позив за верификацију старе девизне штедње у најмање два дневна листа 

доступна на цијелој територији Босне и Херцеговине и то најмање три пута до истека 
рока за верификацију, 



3. започети поступак верификације старе девизне штедње 30 дана након првог 
објављивања позива за верификацију из тачке 2. овог става, 

4. издати потврду власнику старе девизне штедње о запримљеном захтјеву и 
приложеној докуменатацији за верификацију старе девизне штедње, 

5. извршити верификацију старе девизне штедње у складу са овом уредбом, 
6. успоставити, редовно ажурирати и одржавати регистар старе девизне штедње по 

девизном штедиши укључујући податке о стању верификоване старе девизне штедње 
након извршеног отписа камате, износу отписане камате, промету до окончања 
поступка верификације и сл.,  

7. обезбједити потребне сигурносне поступке заштите регистра старе девизне штедње, 
8. обезбиједити формирање посебне базе података старе девизне штедње према: 

филијалама из Табеле 1 ове уредбе, филијалама са територије Федерације Босне и 
Херцеговине и Дистрикта Брчко, утврђеним законским и другим распонима износа 
старе девизне штедње са бројем штедиша и другим показатељима према указаној 
потреби, 

9. поништити девизну књижицу након извршене верификације у складу са овом 
уредбом, 

10. редовно обавјештавати Министарство финансија о извршеној верификацији, 
11. чува архиву о извршеној верификацији старе девизне штедње и  
12. обављати друге послове у складу са овом уредбом и закљученим уговором са 

Министарством финансија.     
 

Члан 6. 
У складу са чланом 13. Закона, АПИФ врши отпис неисплаћене или неискориштене 

камате на стару девизну штедњу  обрачунате од 1. јануара 1992. године на следећи начин: 
1. када је камата обрачуната и приписана главници старе девизне штедње у штедној 

књижици, износ камате евидентиран у девизној књижици одузима се од последњег 
стања, 

2. када је камата обрачуната и приписана главници старе девизне штедње, а није 
евидентирана у девизној књижици, износ камате из обрачуна добијеног од банке код које 
је стара девизна штедња била депонована одузима се од последњег стања.  

 
Члан 7.  

Власник старе девизне штедње дужан је, у року од 90 дана од дана почетка поступка 
верификације из члана 5. став 1. тачка 3. ове уредбе, лично или путем овлашћеног пуномоћника 
предати захтјев за верификацију старе девизне штедње непосредно у пословним јединицама 
АПИФ-а  у мјесту  филијале банке гдје је стара девизна штедња била депонована или у 
пословној јединици АПИФ-а најближој мјесту пребивалишта власника старе девизне штедње. 
 

Члан 8. 
За потребе верификације власник старе девизне штедње дужан је лично или путем 

овлашћеног пуномоћника поднијети АПИФ-у слиједећу документацију: 
- захтјев за верификацију старе девизне штедње, 
- оригиналну девизну штедну књижицу власника старе девизне штедње, 
- личну карту или пасош и копију личне карте или пасоша власника старе девизне штедње, 
- родни лист за малољетне власнике старе девизне штедње, 



- пуномоћ овјерену код надлежног органа 
- личну карту или пасош и копију личне карте или пасоша пуномоћника и 
- правоснажно рјешења о наслијеђивању, ако је стара девизна штедња стечена 

наслијеђивањем.  
Захтјев за верификацију старе девизне штедње подноси се на обрасцу број 1. који је 

приложен уз ову уредбу и њен је саставни дио. 
 

Члан 9. 
Износ старе девизне штедње верификован у складу са овом уредбом АПИФ евидентира у 

девизној штедној књижици и у регистру старе девизне штедње након усклађивања стања 
девизне штедње на девизној књижици, односно рачуну старе девизне штедње са стањем у  
евиденцији АПИФ-а преузетој од пословних банака. 

О извршеној верификацији из става 1. овог члана, АПИФ издаје девизном штедиши 
званичан документ у форми потврде на обрасцу број 2. који је приложен уз ову уредбу и њен је 
саставни дио. 

Ако девизни штедиша располаже са више штедних улога потврда из става 2. овог члана 
издаје се на укупан износ верификоване старе девизне штедње. 

Након завршетка поступка верификације појединачни износи старе девизне штедње 
верификовани у складу са Законом и овом уредбом умањују се за дио обавеза старе девизне 
штедње који се измирује исплатом у готовини у складу са чланом 15. Закона, евидентира на 
начин из става 1. овог члана и уписује у потврду из става 2. овог члана. 
 

Члан 10. 
Поништена девизна штедна књижица и потврда из члана 9. ове уредбе служе власнику 

старе девизне штедње као доказ да је његов штедни улог верификован за потребе остваривања 
права по основу старе девизне штедње у складу са Законом. 
 

Члан 11. 
АПИФ врши провјеру исправности података из документације поднесене од стране 

власника старе девизне штедње у складу са чланом 8. ове уредбе, у сарадњи са надлежним 
органима. 

Ако АПИФ утврди да недостаје неки од података, односно документ на основу којег се 
несумљиво може утвдрити стварно стање старе девизне штедње у складу са чланом 2. ове 
уредбе, затражиће од власника старе девизне штедње или овлашћеног пуномоћника да у 
одређеном року достави потребне податке, односно документе. 

Ако по истеку рока из става 2. овог члана АПИФ не добије тражене податке, односно 
документе или ако уз добијене податке, односно докуменате није могуће извршити 
верификацију износа старе девизне штедње, АПИФ ће донијети рјешење о одбацивању захтјева 
за верификацију. 

Против рјешења из става 3. овог члана допуштена је жалба Комисији за верификацију 
старе девизне штедње (у даљем тексту Комисија), као другостепеном органу у поступку 
верификације. 

Ако рјешавајући по жалби Комисија утврди да су отклоњени недостаци за верификацију 
старе девизне штедње те, да се на подлози утврђених чињеница мора ријешити другачије него 
што је ријешено рјешењем АПИФ-а, Комисија ће својим рјешењем поништити рјешење АПИФ-



а и вратити предмет АПИФ-у на поновни поступак верификације указујући у ком погледу треба 
употпунити поступак.  
 

Члан 12. 
Комисија се састоји од 5 чланова које именује Влада Републике Српске од представника 

Министарства финансија, АПИФ-а, банке код које је стара девизна штедња била депонована, 
Министарства правде и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.       

Административно-техничке послове за потребе Комисије обавља АПИФ. 
 

Члан 13. 
Податке о износу старе девизне штедње верификоване у складу са Законом и овом 

уредбом АПИФ је дужан достављати Министарству финансија Републике Српске – Сектору за 
трезор и управљање дугом. 

Министарство финансија Републике Српске – Сектор за трезор и управљање дугом 
дужан је редовно књиговодствено евидентирати обавезе Републике Српске по основу 
верификоване старе девизне штедње на основу запримљених података из става 1. овог члана. 
 

Члан 14. 
Међусобна права и обавезе из поступка верификације Министарство финансија и АПИФ 

уређују уговором.  
 

Члан 15. 
 У поступку верификације банке су дужне сарађивати са Министарством финансија, 
АПИФ-ом и Комисијом. 

Члан 16. 
Рјешавајући у поступку верификације старе девизне штедње АПИФ и Комисија дужни су 

поступати по Закону о општем управном поступку. 
 

Члан 17. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

Републике Српске''.    
 
 
 Предсједник Владе  
  
                                                                                                
 Мр Перо Букејловић 

 
 
 


