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На осно ву чла на 25. став 4. Зако на о уну тра шњем плат -

ном про ме ту (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
52/12) и чла на 43. став 2. Зако на о Вла ди Репу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Репу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 30. августа 2012.
годи не,  д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д  БУ
О УСЛО ВИ МА И НАЧИ НУ ПЛА ЋА ЊА ГОТО ВИМ 

НОВ ЦЕМ
Члан 1.

Овом уред бом уре ђу ју се усло ви и начин пла ћа ња
изме ђу уче сни ка у плат ном про ме ту у гото вом нов цу у кон -
вер ти бил ним мар ка ма, а обу хва та пла ћа ња у гото вом нов -
цу, упла ту гото вог нов ца на рачун и испла ту гото вог нов ца
са рачу на уче сни ка код овла шће них орга ни за ци ја за оба -
вља ње посло ва плат ног про ме та (у даљем тек сту: овла шће -
не орга ни за ци је), као и усло ве држа ња гото вог нов ца у бла -
гај ни, те усло ве и начин упла те днев ног паза ра на рачун
код овла шће не орга ни за ци је.

Члан 2.
(1) Уче сни ци у плат ном про ме ту су послов ни субјек ти

и физич ка лица који су дефи ни са ни Зако ном о уну тра -
шњем плат ном про ме ту (у даљем тек сту: Закон).

(2) Послов ни субјек ти су дужни да за потре бе пла ћа ња
отво ре рачу не у овла шће ним орга ни за ци ја ма за оба вља ње
посло ва плат ног про ме та (у даљем тек сту: овла шће не орга -
ни за ци је) и сва нов ча на сред ства воде на тим рачу ни ма, као
и да врше пла ћа ња пре ко рачу на у скла ду са Зако ном, осим
пла ћа ња за намје не про пи са не овом уред бом.

(3) Одред бе ове уред бе које се одно се на послов не
субјек те при мје њу ју се и на послов не једи ни це стра ног
прав ног лица које су реги стро ва не и оба вља ју послов ну
дје лат ност у Репу бли ци Срп ској.

(4) Готов новац, у сми слу ове уред бе, чине нов ча ни це
кон вер ти бил них мара ка и кова ни це кон вер ти бил них мара -
ка и пфени га.

Члан 3.
(1) У оба вља њу дје лат но сти послов ни субјек ти могу

пла ћа ти гото вим нов цем, одно сно врши ти испла те са свог
рачу на за сље де ће намје не:

а) испла те пен зи ја, при ма ња из обла сти борач ко-инва -
лид ске зашти те и цивил них жрта ва рата и дру га дава ња
физич ким лици ма из обла сти соци јал не и дјеч је зашти те,

б) испла те акон та ци је пут них тро шко ва и днев ни ца за
слу жбе на путо ва ња у земљи и ино стран ству,

в) откуп пољо при вред них про из во да, шум ских пло до -
ва, љеко ви тог биља, инду стриј ских и дру гих секун дар них
сиро ви на од физич ког лица,

г) испла ту ште те физич ком лицу по осно ву оси гу ра ња
имо ви не и лица, ако њихов поје ди нач ни износ не пре ла зи
300 КМ,

д) пла ћа ње так се кон зу ла р ним и дипло мат ским пред -
став ни штви ма,

ђ) пла ћа ње доба ра и услу га, изу зев пла ћа ња про из во да
у трго ви ни на вели ко, пре ма дру гом послов ном субјек ту,
ако њихов поје ди нач ни износ не пре ла зи 200 КМ,

е) откуп ефек тив ног стра ног нов ца и чеко ва за послов -
не субјек те овла шће не за оба вља ње мје њач ких посло ва и

ж) испла ту сред ста ва физич ким лици ма по одо бре ним
микр о кре ди ти ма.

(2) Послов ни субјек ти дужни су да све упла те и испла -
те у гото вом нов цу доку мен ту ју вје ро до стој ним књи го вод -
стве ним испра ва ма које се еви ден ти ра ју и чува ју у роко ви -
ма утвр ђе ним одго ва ра ју ћим про пи си ма и ста ве на увид
над ле жним кон трол ним орга ни ма.

(3) При ли ком пла ћа ња у гото вом нов цу послов ни
субјек ти су дужни да при мје њу ју одред бе про пи са којим се
уре ђу је спре ча ва ње пра ња нов ца и финан си ра ња теро ри -
стич ких актив но сти.

Члан 4.
Послов ни субјек ти могу поди за ти готов новац са сво -

јих рачу на код овла шће них орга ни за ци ја ради пла ћа ња за
намје не из чла на 3. ове уред бе и одр жа ва ња бла гај нич ког
мак си му ма утвр ђе ног одлу ком над ле жног орга на послов -
ног субјек та.

Члан 5.
(1) Упла та гото вог нов ца на рачун и испла та гото вог

нов ца са рачу на ини ци ра се нало гом за пла ћа ње.
(2) Налог за упла ту гото вог нов ца на рачун може се

под ни је ти свим овла шће ним орга ни за ци ја ма, без раз ли ке
гдје се води рачун у корист којег се оба вља упла та.

(3) Налог за испла ту гото вог нов ца са рачу на под но си
се овла шће ној орга ни за ци ји која води рачун уче сни ка.

Члан 6.
Забра ње но је послов ним субјек ти ма да изми ру ју сво је

оба ве зе гото вим нов цем ако су им бло ки ра ни рачу ни у
скла ду са Зако ном.
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Члан 7.
(1) Послов ни субјек ти могу у бла гај ни држа ти готов

новац до изно са утвр ђе ног бла гај нич ким мак си му мом и
кори сти ти га за гото вин ска пла ћа ња за намје не из чла на 3.
ове уред бе.

(2) Послов ни субјек ти виси ну бла гај нич ког мак си му ма
утвр ђу ју одлу ком над ле жног орга на у скла ду са њихо вим
интер ним акти ма, а на осно ву про сјеч них днев них испла та
из бла гај не у прет ход ном мје се цу, као и дру гих усло ва који
су од ути ца ја за потре бу држа ња гото вог нов ца у бла гај ни.

(3) У бла гај нич ки мак си мум не ула зи готов новац
подиг нут са рачу на код овла шће не орга ни за ци је за намје не
из чла на 3. ове уред бе ако је овај новац испла ћен истог или
наред ног дана од дана њего вог поди за ња.

Члан 8.
(1) Послов ни субјек ти дужни су да готов новац оства -

рен оба вља њем реги стро ва не дје лат но сти еви ден ти ра ју у
скла ду са про пи си ма о рачу но вод ству и упла те истог рад -
ног дана на свој рачун отво рен код овла шће не орга ни за ци -
је, а нај ка сни је наред ног рад ног дана.

(2) Изу зет но од ста ва 1. овог чла на, послов ни субјек ти
чији днев ни при лив гото вог нов ца не пре ла зи 200 КМ или
су уда ље ни од овла шће не орга ни за ци је 15 и више кило ме -
та ра дужни су да упла ту гото вог нов ца извр ше нај ка сни је
у року од пет рад них дана.

Члан 9.
(1) Аген ци ја за бан кар ство Репу бли ке Срп ске, у скла ду

са сво јим над ле жно сти ма и овла шће њи ма, врши кон тро лу
при мје не ове уред бе код овла шће них орга ни за ци ја, а у слу -
ча ју утвр ђе них непра вил но сти, пред у зи ма потреб не мје ре
про пи са не Зако ном и дру гим про пи си ма.

(2) Поре ска упра ва Репу бли ке Срп ске и дру ги кон трол -
ни орга ни врше кон тро лу при мје не ове уред бе код послов -
них субје ка та, у скла ду са одред ба ма Зако на и посеб них
про пи са који ма се уре ђу ју над ле жност и овла шће ња ових
кон трол них орга на.

(3) Аген ци ја за бан кар ство Репу бли ке Срп ске и кон -
трол ни орга ни, у окви ру сво је над ле жно сти, сара ђу ју у
врше њу над зо ра над при мје ном одре да ба Зако на, ове уред -
бе и дру гих одго ва ра ју ћих про пи са.

Члан 10.
За пре кр ша је учи ње не непри др жа ва њем одре да ба о

пла ћа њу гото вим нов цем пре ци зи ра них овом уред бом
могу се изре ћи нов ча не казне про пи са не Зако ном.

Члан 11.
Сту па њем на сна гу ове уред бе пре ста је да важи Уред ба

о усло ви ма и начи ну пла ћа ња гото вим нов цем (“Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 97/03 и 1/04).

Члан 12.
Ова уред ба сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.
Број: 04/1-012-2-2138/12 Предсједник
30. августа 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1834
На осно ву чла на 43. став 3. Зако на о Вла ди Репу бли ке

Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
118/08), a након раз ма тра ња При је дло га спо ра зу ма о измје -
ни Спо ра зу ма изме ђу Феде ра ци је Босне и Хер це го ви не и
Репу бли ке Срп ске о успо ста вља њу зајед нич ке жеље знич ке
јав не кор по ра ци је као дије ла тран спорт не кор по ра ци је,
Вла да Репу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 30. августа 2012.
годи не,  д о н и ј е л а ј е

ОД Л У  К У
I

Даје се сагла сност на При је длог спо ра зу ма о измје на ма
Спо ра зу ма изме ђу Феде ра ци је Босне и Хер це го ви не и
Репу бли ке Срп ске о успо ста вља њу зајед нич ке жеље знич ке
јав не кор по ра ци је као дије ла тран спорт не кор по ра ци је.

II
Ова одлу ка сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.
Број: 04/1-012-2-2145/12 Предсједник
30. августа 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1835
На осно ву чла на 43. став 3. Зако на о Вла ди Репу бли ке

Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 67. став 3. Зако на о поре ском поступ ку
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 102/11 и
108/11), Вла да Репу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 30. авгу-
ста 2012. годи не,  д о н и ј е л а ј е

ОД Л У  К У
О ПРИ ХВА ТА ЊУ СТВА РИ ПРЕ НЕ СЕ НИХ У СВО ЈИ НУ 

РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ
I

При хва та ју се ства ри - робе пре не се не у сво ји ну Репу -
бли ци Срп ској, у укуп ној ври јед но сти од 3.692,50 КМ, које
су запли је ње не у поступ ку при нуд не напла те по Рје ше њу
Поре ске упра ве, ПЦ Бања Лука, број: 06/1.02/0702/3-457-
3569-10/11, од 7. априла 2011. годи не, код поре ског обве -
зни ка - дужни ка ДОО “Ори он 3” из Бање Луке, Пут срп -
ских бра ни ла ца бр. 25-27, ЈИБ 4400811860002.

II
Пре не се не ства ри нису про да те на три одр жа не лици -

та ци је, јер није било заин те ре со ва них купа ца.
Врста робе која се усту па, њена коли чи на, ције на и

ври јед ност дати су у попи сним листа ма, које су састав ни
дио ове одлу ке.

Ства ри нису опте ре ће не.
III

Поре ском обве зни ку - дужни ку ума њу је се оба ве за за
јед ну тре ћи ну изно са про ци је ње не имо ви не усту пље не
Репу бли ци Срп ској.

Имо ви на из тач ке 1. ове одлу ке ста вља се на рас по ла -
га ње ЈУ Дје чи ји дом “Рада Вра ње ше вић” Бања Лука.

IV
Одје ље ње за поре ске обве зни ке, кон тро лу и напла ту ће

на осно ву Одлу ке о усту па њу имо ви не и ове одлу ке нало -
жи ти да се извр ше одго ва ра ју ћа књи же ња у поре ском књи -
го вод ству.

V
За реа ли за ци ју ове oдлуке заду жу је се Поре ска упра ва

Репу бли ке Срп ске Под руч ни цен тар Бања Лука.
VI

Ова oдлука сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.
Број: 04/1-012-2-2137/12 Предсједник
30. августа 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1836
На осно ву чл. 23. и 52. и чла на 348. став 6. Зако на о

ствар ним пра ви ма (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, бр. 124/08 и 58/09) и чла на 43. став 3. Зако на о Вла ди
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