
 
 

На основу члана 6. став 2. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 
62/06 и 31/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),  

Влада доноси 
 

У Р Е Д Б У 
 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРЕБИЈАЊА ДУГОВАЊА И ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ 
РЕАЛИЗОВАНОГ СПОЉНОТРГОВИНСКОГ ПРОМЕТА РОБЕ И УСЛУГА И 

ИЗВЕШТАВАЊУ ДЕВИЗНОГ ИНСПЕКТОРАТА О ПРЕБИЈАЊУ 
 

 
I. ОСНОВНА ОДРЕДБА 

 
Члан 1. 

Овом уредбом уређују се услови и начин на који резидент - правно лице и 
предузетник (у даљем тексту: резидент) могу пребити дуговања и потраживања по основу 
реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга (у даљем тексту: пребијање) и 
извештавање Девизног инспектората о пребијању.  

II. ПРЕДМЕТ И ВРСТЕ ПРЕБИЈАЊА 

Члан 2. 
Предмет пребијања, у смислу ове уредбе, је свако постојеће, одређено, цело или 

делимично, доспело, новчано дуговање и потраживање настало по основу увоза и извоза 
роба и услуга, а које није евидентирано код Народне банке Србије као кредитни посао са 
иностранством из члана 2. тачка 21. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”,  
бр. 62/06 и 31/11). 

Пребијање, у смислу ове уредбе,  може бити: 
1) билатерално - када се пребијање врши између резидента и нерезидента који су 

реализовали спољнотрговински промет робе и услуга (у даљем тексту: билатерално 
пребијање); 

2) интракорпоративно - када се пребијање врши између резидента и нерезидената који 
послују у систему исте мултинационалне корпорације (у даљем тексту: интракорпоративно 
пребијање); 

3) пребијање на основу међународних уговора и правила међународних асоцијација, 
чији је резидент члан (у даљем тексту: пребијање на основу међународних уговора). 

III. УСЛОВИ  И НАЧИН ПРЕБИЈАЊА 

Члан 3. 
Међусобна дуговања и потраживања могу се пребити у року до годину дана од дана 

извршеног извоза или увоза робе и услуга. 
Пребијањем престају међусобне обавезе до исте висине, а ако нису исте висине, мање 

потраживање ће престати, док ће се веће пребити до износа мањег. 
 

Члан 4. 
Пребијање се не може вршити ако је спољнотрговински промет робе и услуга 

извршен пре 17. маја 2011. године (дан када је ступио на снагу Закон о изменама и допунама 
Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, број 31/11)), као и у случају када је 
то посебним законом забрањено. 
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Резиденти, чији су рачуни у тренутку пребијања блокирани ради извршења принудне 
наплате, не могу измиривати новчане обавезе пребијањем, осим ако друкчије није утврђено 
законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 
Члан 5. 

Билатерално пребијање може се извршити између резидента и нерезидента који су 
реализовали спољнотрговински промет робе и услуга, ако су се оба учесника у писменој 
форми сагласили са таквим начином измирења обавеза.  

Сагласност из става 1. овог члана може бити дата у облику писменог споразума 
потписаног од оба учесника у пребијању или у облику писмене изјаве коју један учесник 
упућује другом.  

Учесници у пребијању из става 1. овог члана су: резидент - извозник - поверилац и 
нерезидент - дужник, као и резидент - увозник - дужник и нерезидент - поверилац. 

Датум билатералног пребијања,  у смислу ове уредбе, може бити: 
1) дан који су учесници у пребијању одредили као дан престанка међусобних обавеза, 

с тим што исти не може бити одређен временски раније од дана потписивања споразума, а 
ако то не учине, датум потписивања споразума;  

2) дан када је други учесник у пребијању потписао изјаву о сагласности на такав 
начин измирења обавеза. 

 
Члан 6. 

Интракорпоративно пребијање, у смислу ове уредбе, може се извршити ако су 
кумулативно испуњени следећи услови: 

1) да је резидент у систему мултинационалне корпорације; 
2) да је пребијање уговорени или стандардни начин измирења међусобних обавеза у 

тој корпорацији најмање три године; 
3) ако се пребијање врши преко једног друштва - резидента или нерезидента који је у 

систему мултинационалне корпорације и које обавља пребијања и плаћања за сва остала 
друштва; 

4) ако друштво нерезидент из тачке 3) овог става нема седиште у земљама или 
територијама које имају привилеговане пореске системе, односно са којима се не врши 
одговарајућа размена информација, односно у којима су послови и имовински подаци 
заштићени стриктним правилима тајности. 

 Мултинационална корпорација, у смислу ове уредбе, је привредно друштво које се 
састоји од два или више привредних друштава која се налазе у две или више држава и која 
обично послују под истим пословним именом или је то име саставни део назива под којим 
друштва у саставу послују, а обухвата једно контролно (матично) и једно или више 
подређених (контролисаних) друштава, с тим што матично друштво управља подређеним 
друштвима. Мултинационална корпорација може бити организована као концерн (група 
друштава), холдинг, друштво са узајамним учешћем капитала, или имати други облик 
организовања. Ова друштва могу бити међусобно повезана путем учешћа у основном 
капиталу или ортачким уделима (друштва повезана капиталом), путем уговора (друштва 
повезана уговором), путем капитала и путем уговора (мешовито повезана друштва). 

 
Члан 7. 

Резидент, који послује у систему мултинационалне корпорације, пре почетка 
интракорпоративног пребијања Девизном инспекторату доставља следећу документацију: 

1) изјаву одговорног лица резидента којом се потврђује да је резидент у систему 
мултинационалне корпорације, да је пребијање уговорени или стандардни начин измирења 
међусобних обавеза у тој корпорацији, као и да је резидент дао своју сагласност на наведени 
начин измирења међусобних обавеза; 
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2) установљене интракорпоративне процедуре за наведени начин измирења 
међусобних обавеза са обрасцима на основу којих се пребијање врши, као и доказ да се 
међусобно обавезе измирују пребијањем најмање три године; 

3) пословно име и седиште друштва унутар мултинационалне корпорације које врши 
пребијања и плаћања за сва остала друштва; 

4) списак нерезидената који послују у оквиру мултинационалне корпорације, који 
треба да садржи пословно име и седиште нерезидената; 

5) потврду надлежног пореског органа да резидент није имао неизмирене пореске              
обавезе у претходних пет година. 

Резидент документацију из става 1. овог члана доставља Девизном инспекторату у 
року од 30 дана пре почетка интракорпоративног пребијања, а сваку промену података из 
овог члана дужан је да достави одмах, а најкасније у року од десет дана од дана настале 
промене.  

 
Члан 8. 

Учесници у интракорпоративном пребијању из члана 6. ове уредбе су резидент и 
нерезиденти који послују у систему исте мултинационалне корпорације. 

Датум интракорпоративног пребијања, у смислу ове уредбе, је дан који су учесници у 
послу одредили као дан престанка међусобних обавеза у установљеној интракорпоративној 
процедури. 

 
Члан 9. 

Уколико међународним уговором није друкчије предвиђено, пребијање на основу 
међународних уговора може се извршити када резидент пребија дуговања и потраживања 
настала у вршењу: 

1) послова пружања услуга у ваздушном, железничком, друмском, поморском, 
речном, ПТТ и телекомуникационом саобраћају; 

2) послова пружања здравствених услуга нерезидентима; 
3) послова пружања услуга у прекограничном преносу електричне енергије према 

уговору о оснивању енергетске заједнице. 
 

Члан 10. 
Уколико међународним уговором није друкчије предвиђено, пребијање на основу 

међународних уговора, у смислу ове уредбе, може се извршити ако: 
1) резидент пружа услуге нерезидентима сходно међународном уговору или на основу 

чланства у међународној асоцијацији; 
2)  пребијање представља уговорени или стандардни начин измирења међусобних 

обавеза сходно међународном уговору или правилима међународне асоцијације чији је 
резидент члан; 

3) ако се пребијање врши преко једног друштва - резидента или нерезидента сходно 
међународном уговору или правилима међународне асоцијације чији је резидент члан и које 
пребијања и плаћања обавља за сва остала друштва. 

  
Члан 11. 

Резидент који пружа услуге нерезидентима у складу са међународним уговором или 
на основу чланства у међународним асоцијацијама, пре почетка пребијања Девизном 
инспекторату доставља следећу документацију: 

1) изјаву одговорног лица резидента којом се потврђује да резидент пружа услуге 
нерезидентима у складу са међународним уговором или на основу чланства у међународној 
асоцијацији, доказ да је њен члан и оснивачки акт те асоцијације; 

2) изјаву да је пребијање уговорени или стандардни начин измирења међусобних 
обавеза сходно међународном уговору или правилима међународне асоцијације, као и да је 
резидент дао своју сагласност на наведени начин измирења међусобних обавеза; 
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3) установљене процедуре за наведени начин измирења међусобних обавеза са   
обрасцима на основу којих се пребијање врши; 

4) пословно име и седиште друштва - резидента или нерезидента које пребијања и 
плаћања обавља за сва остала друштва, сходно међународном уговору или правилима 
међународне асоцијације; 

5) списак нерезидената који послују у складу са међународним уговором или су  
чланови међународне асоцијације. 

Резидент документацију из става 1. овог члана доставља Девизном инспекторату у 
року од 30 дана пре почетка пребијања, а сваку промену података дужан је да достави одмах, 
а најкасније у року од десет дана од дана настале промене.  

 
Члан 12. 

Учесници у пребијању на основу међународних уговора су резидент и нерезиденти 
који пружају услуге из члана 9. ове уредбе. 

Датум  пребијања на основу међународних уговора, у смислу ове уредбе, је дан који 
су учесници у послу одредили као дан престанка међусобних обавеза. 

                                                 
IV. ИЗВЕШТАВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И СТАВЉАЊЕ НА УВИД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Члан 13. 

На начин извештавања, рокове, обрасце, као и евиденцију која се води у књизи 
контролника о сваком извршеном пребијању, примењују се одредбе Уредбе о ближим 
условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената 
(„Службени гласник РС”, бр. 112/06 и 39/10). 

За тачност података наведених у извештају о пребијању, као и у документацији која се 
доставља уз извештај, одговоран је резидент који их доставља. 

Документацију о извршеном пребијању, у смислу ове уредбе, резидент чува десет 
година. 

 
Члан 14. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 
 
 
05 Број: 
У Београду,     фебруара 2012. године 

 
 
В Л А Д А  

                                
 

                        ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ - 
                       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ 
 
                                            Ивица Дачић 
 

 
 
 
 
 
 
 


