„Службени гласник Републике Српске“, број 46/15
На основу члана 3. став 2. и члана 4. став 4. Закона о девизном пословању („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 96/03, 123/06, 92/09 и 20/14) и члана 15. тачка г) и члана 43. став 3. Закона о
Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08), Влада Републике Српске,
на 24. сједници одржаној 04.06.2015. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПЛАЋАЊУ И НАПЛАТИ У ЕФЕКТИВНОМ СТРАНОМ НОВЦУ И КОНВЕРТИБИЛНИМ
МАРКАМА У ГОТОВИНИ У ПОСЛОВАЊУ СА НЕРЕЗИДЕНТИМА
I
Овом одлуком уређују се начин и услови под којима резидент – правно лице или предузетник (у
даљем тексту: резидент) у пословању са нерезидентом може вршити плаћање и наплату у ефективном
страном новцу, готовини у конвертибилним маркама и чековима.
II
Плаћање и наплата може се вршити у страним конвертибилним валутама које су предмет
куповине и продаје на девизном тржишту и у конвертибилним маркама, у складу са овом одлуком.
III
1) Резидент може слободно вршити наплату потраживања из иностранства, по основу извршеног
извоза робе и услуга, у ефективном страном новцу и чековима, у противвриједности стране валуте до
15.000 евра мјесечно.
2) Резидент може слободно вршити плаћање обавеза према иностранству, по основу извршеног
увоза робе и услуга, у ефективном страном новцу и чековима у противвриједности стране валуте до
3.000 евра мјесечно.
IV
Министарство финансија (у даљем тексту: Министарство) може одобрити резиденту да изврши
плаћање и наплату у ефективном страном новцу у мјесечном износу већем од износа наведених у тачки
III ове одлуке, ако се плаћање и наплата у пословима са иностранством не може извршити преко
овлашћене банке, или је знатно отежана, или ако природа посла налаже да се такво плаћање и наплата
изврше у ефективном страном новцу или чековима.
V
1) Резидент је дужан да, ради прибављања одобрења из тачке IV ове одлуке, Министарству
поднесе сљедећу документацију:
‒ захтјев са образложењем разлога због којег се плаћање у иностранство, односно наплата из
иностранства, не може извршити безготовинским путем,
‒ копију јединствене царинске исправе и рачун за извршени извоз и увоз робе, односно рачун за
извршене услуге и
‒ доказ о уплаћеној административној такси.
2) Резидент који подноси захтјев за плаћање обавеза према иностранству, по основу извршеног
увоза робе и услуга, у ефективном страном новцу, поред документације из подтачке 1. ове тачке дужан

је да Министарству поднесе изјаву овлашћеног лица о непостојању евидентираних а неизмирених
доспјелих обавеза на рачуну код овлашћене организације за платни промет, по основу принудне
наплате и других инструмената обезбјеђења плаћања.
3) Одобрење се издаје појединачно за сваку наплату или плаћање, а може се издати и за
одређени износ и период, не дужи од годину дана.
4) Одобрење се издаје у року од 15 дана од дана подношења уредног захтјева.
VI
У обављању дјелатности за коју је регистрован, резидент може вршити наплату, искључиво од
нерезидената, по основу продате робе или извршене услуге, у ефективном страном новцу и чековима,
без одобрења Министарства, по основу:
‒ обављања угоститељско-туристичке дјелатности (пружање услуга ноћења, пансиона,
полупансиона и услуга превоза),
‒ пружања аеродромских и лучких услуга и снабдијевањa страних ваздухоплова и бродова
горивом и мазивом, пољопривредним и прехрамбеним производима, техничким материјалом
и другом потрошном робом,
‒ пружањa услуга у међународном робном и путничком промету, за продају, непосредно или
преко путничких туристичких агенција, путничких и робних возних исправа, за рачун
нерезидента,
‒ пружања хитне медицинске помоћи и
‒ наплате путарине.
VII
Резидент који врши наплату од нерезидената у ефективном страном новцу дужан је
испостављене рачуне посебно евидентирати и држати одвојено за потребе девизне контроле.
VIII
Ефективни страни новац, конвертибилне марке и чекове наплаћене у складу са овом одлуком
резидент је дужан да положи на свој рачун у банци, најкасније наредног радног дана од дана наплате,
односно дана уноса ефективног страног новца и чекова у Републику Српску.
IX
1) За плаћање нерезиденту у ефективном страном новцу и чековима, као и за потребе службеног
пута, резидент је дужан да подигне средства са свог рачуна или их купи од банке.
2) За подизање ефективног страног новца или издавање чекова ради плаћања у иностранству,
резидент подноси захтјев банци и прилаже предрачун нерезидента, а захтјев и приложену
документацију банка чува у складу са прописима.
3) Подигнути ефективни страни новац или чекове који нису искоришћени за плаћање робе и
услуга у иностранству резидент је дужан да положи на рачун у року од 60 дана од дана подизања
средстава.
X
1) Резидент може на основу извршеног извоза, односно увоза робе и услуга извршити наплату,
односно плаћање у пословима са нерезидентом у готовини, у конвертибилним маркама, у износу до
1.000 конвертибилних марака по рачуну.
2) Изузетно од подтачке 1. ове тачке, резидент може по основу извоза робе и услуга извршити
наплату у готовини у конвертибилним маркама од нерезидента – физичког лица без ограничења.
3) Забрањено је плаћање и наплата у готовини у конвертибилним маркама између резидента и
нерезидента по основу капиталних трансакција.

XI
1) Резидент може држати девизну благајну за потребе службеног пута у иностранство, за
обављање послова из тачке VI ове одлуке и члана 4. Закона о девизном пословању.
2) Поред износа за службено путовање, резидент који пружа услуге у међународном робном и
путничком промету и установе које пружају хитну медицинску помоћ могу држати у својој благајни и
ефективни страни новац неопходан за плаћање трошкова у иностранству у вези са транспортним
средством и робом.
3) Резидент може у девизној благајни држати ефективни страни новац наплаћен у складу са
Законом о девизном пословању и овом одлуком до његовог полагања на девизни рачун, на начин и у
року прописаном тачком VIII ове одлуке.
XII
1) Резидент у девизној благајни може држати ефективни страни новац до износа утврђеног
благајничким максимумом који, на основу просјечног дневног стања девизне благајне у претходном
мјесецу, утврђује резидент у складу са општим актима.
2) Просјечно дневно стање девизне благајне у мјесецу израчунава се сабирањем дневног стања
сваког радног дана током мјесеца и дијељењем добијеног збира са бројем радних дана тог мјесеца.
XIII
Забрањено је резидентима да измирују своје обавезе у ефективном страном новцу, готовини у
конвертибилним маркама и чековима, на начин уређен овом одлуком, ако су им блокирани рачуни у
складу са одредбама прописа којим се уређује унутрашњи платни промет.
XIV
Резидент и банка дужни су да се при вршењу плаћања, наплата, уплата и исплата у ефективном
страном новцу, готовини у конвертибилним маркама и чековима, у складу са овом одлуком,
придржавају прописа којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.
XV
Републички девизни инспекторат, у складу са својим надлежностима и овлашћењима, врши
контролу примјене ове одлуке, а у случају утврђених неправилности предузима потребне мјере
прописане Законом o девизном пословању и овом одлуком.
XVI
1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај резидент – правно лице:
‒ ако наплату потраживања из иностранства у ефективном страном новцу врши супротно тачки
III подтачка 1. ове одлуке,
‒ ако конвертибилне марке користи супротно тачки X подтачка 1. ове одлуке.
2) За радње из подтачке 1. ове тачке казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 1.500 КМ до 3.000 КМ.
3) За радње из подтачке 1. ове тачке казниће се за прекршај резидент – предузетник новчаном
казном од 2.500 КМ до 5.000 КМ.
XVII
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о начину и условима под којима се може
вршити плаћање и наплата у ефективном страном новцу и конвертибилним маркама у готовини у
пословању са нерезидентима („Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/04 и 16/07).

XVIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Српске”.
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