
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

 
        Вука Караџића 4, Бања Лука, тел: 051/331-350, факс: 051/331- 351 E-mail: mf@mf.vladars.net  
 

            Вука Караџића 6, Бања Лука, тел: 051/213-306, факс: 051/217-323  
 
У складу са чланом 12. став 1. Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга 
Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 63/04) и чланом 4. Уредбе о 
условима, поступку и роковима верификације старе девизне штедње (Сл. гласник РС број 66/05 од 
14.07.2005. године), Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге а.д. Бањалука, 
Вука Караџића 6, објављује   
 
 

П О З И В 
за верификацију старе девизне штедње 

 
 

1. Позивају се власници старе девизне штедње да изврше верификацију старе девизне штедње 
депоноване до 31.12.1991. године у филијалама банака на територији Републике Српске, 
ради утврђивања укупног и појединачних износа унутрашњег дуга Републике Српске по 
основу старе девизне штедње и измирења истог у складу са Законом о утврђивању и начину 
измирења унутрашњег дуга Републике Српске. 

 
2. Верификација старе девизне штедње врши се у свим пословним просторијама Агенције за 

посредничке, информатичке и финансијске услуге а.д. (АПИФ) у периоду  
 

од 10.08.2005. године до 10.11.2005. године. 
 

3. За потребе верификације власник старе девизне штедње дужан је лично или путем 
овлашћеног пуномоћника поднијети непосредно АПИФ-у сљедећу 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 који се може добити у 
пословним просторијама АПИФ-а. 

 
4. Додатне информације у вези са поступком верификације могу се добити путем дежурног 

телефона АПИФ-а бр.:  +387 (51) – 213-306 сваког радног дана од 8 до 15 часова и на 
интернет адреси: www.apif.net. 

 


