Неслужбени пречишћени текст
“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/05 и 15/07
На основу чл. 33. и 34. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 3/97 и 3/98) и члана 7. став 3., чл. 22, 38. и 39. Закона о девизном
пословању (“Службени гласник Републике Српске”, број 96/03), Влада Републике Српске, на
сједници од 11. фебруара 2005. године, д о н и ј е л а ј е
УРЕДБУ
О ИЗНОШЕЊУ И УНОШЕЊУ ЕФЕКТИВНОГ
СТРАНОГ НОВЦА, КОНВЕРТИБИЛНИХ МАРАКА,
ЧЕКОВА И ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
(неслужбени пречишћени текст)
Члан 1.
Овом уредбом прописују се услови и начин уношења и изношења ефективног страног
новца, конвертибилних марака, чекова и хартија од вриједности у путничком саобраћају,
поштанским и другим пошиљкама у иностранство и из иностранства.
Члан 2.
Физичко лице је дужно приликом преласка границе на граничним прелазима царинском
органу пријавити свако уношење, односно изношење ефективног страног новца,
конвертибилних марака и чекова, за властите потребе или за друго лице, у вриједности која
прелази износе прописане овом уредбом.
Члан 3.
Резидент - физичко лице може у путничком промету с иностранством износити
ефективни страни новац или чекове до износа противвриједности стране валуте 2.500 евра.
Поред износа из става 1. овог члана, резидент - физичко лице може у путничком промету са
иностранством износити ефективни страни новац и чекове у износу противвриједности стране
валуте од још 2.500 евра, уз предочење доказа да је ефективни страни новац подигао са свог
девизног рачуна или девизне штедне књижице или да их је купио код овлашћене банке.
Исправа о подизању или куповини важи до првог преласка границе, а најдуже 90 дана од дана
издавања исправе.
Члан 4.
Изношење готовине и чекова у већем износу од прописаног у члану 3. ове уредбе
резидент - физичко лице може вршити само уз претходно одобрење Министарства финансија
Републике Српске.
Члан 5.
Одобрење из члана 4. ове уредбе издаје се на основу захтјева резидента - физичког лица
и приложене документације, којом се доказује оправданост изношења ефективног страног
новца. Одобрење се издаје по сљедећим основама:
1. поклон и помоћ члановима уже породице са пребивалиштем / боравиштем у
иностранству;
2. насљеђе;
3. једнократни пренос средстава исељеника у иностранство;
4. подмирење дуга усељеника у матичној земљи;
5. трошкови лијечења и школовања у иностранству;
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6. издржавање породице;
7. други оправдани случајеви, што оцјењује Министарство.
Члан 6.
Подносилац захтјева из става 1. члана 5. ове уредбе уз захтјев за добијање одобрења
прилаже сљедећу документацију:
1. уговор о поклону овјерен код надлежног органа или образложење разлога због којег
се готовина или чекови износе у иностранство;
2. правоснажно рјешење о насљеђивању;
3. усељеничка виза издата од стране овлашћеног органа стране земље или друга
документација којом се доказује трајно исељење;
4. доказ о постојању дуга усељеника у матичној земљи;
5. препорука или упутница за лијечење у иностранству, односно доказ о школовању у
иностранству;
6. одлуку надлежног суда о издржавању, односно споразум о издржавању.
Ако је подносилац захтјева пуномоћник, уз захтјев се прилаже копија пуномоћи овјерена
код надлежног органа.
Министарство финансија може захтијевати и другу документацију ради утврђивања
оправданости изношења ефективног страног новца.
Подносилац захтјева дужан је приложити административну таксу у складу са Законом о
административним таксама.
Одобрење се издаје у року од 15 дана од дана подношења уредног захтјева.
Члан 7.
Резидент - физичко лице може у путничком промету с иностранством износити чекове
који гласе на страну валуту у износу већем од износа из члана 3. ове уредбе искључиво ради
плаћања робе и услуга у иностранству, уз предочење исправе коју издаје банка, а у којој се
наводи да су чекови издати ради плаћања у иностранству.
Уз захтјев за издавање чекова ради плаћања у иностранству у складу са ставом један
овог члана, резидент - физичко лице прилаже банци предрачун нерезидента продавца робе или
извршиоца услуге.
Резидент - физичко лице којем су издати чекови ради плаћања у иностранству дужан је у
року од 60 дана од дана издавања чекова поднијети банци доказе да су чекови искоришћени за
плаћање робе и услуга у иностранству.
Члан 8.
Поред износа из члана 3. ове уредбе, резидент - физичко лице приликом службеног
путовања у иностранство може изнијети ефективни страни новац и чекове на основу путног
налога у висини износа наведеног у путном налогу и налогу банке за исплату ефективног
страног новца са девизног рачуна.
Члан 9.
Осим износа из члана 3. ове уредбе овлашћено лице резидента - правног лица и
предузетника може изнијети ефективни страни новац и чекове за потребе плаћања увезене робе
или услуга из иностратнства у противвриједности стране валуте 3.000 евра, а већи износ уз
одобрење Министарства финансија. Изношење готовине и чекова за ову намјену резидент
правда код царинског органа налогом банке из члана 8. ове уредбе и одобрењем Министартсва
финансија.
Члан 10.
Нерезидент - физичко лице може износити ефективни страни новац до износа
противвриједности стране валуте 2.500 евра, као и ефективни страни новац који је пријавио при
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уласку у земљу и ефективни страни новац који је у земљи подигао с девизног рачуна, односно
девизне штедне књижице, о чему добија исправу од банке.
Члан 11.
У дозвољени износ из чл. 3. и 10. ове уредбе укључен је и износ конвертибилних марака
ако се у иностранство истовремено износе и конвертибилне марке.
Члан 12.
Физичко лице може износити хартије од вриједности које је стекло у складу са
прописима који уређују стицање, располагање и пренос хартија од вриједности.
Члан 13.
Овлашћена банка може износити ефективни страни новац, конвертибилне марке и
чекове из Републике Српске ради полагања у корист свог рачуна у иностранству, као и хартије
од вриједности ради депоновања код банке у иностранству или коришћења за друге пословне
намјене у складу са прописима.
Банка може поштанским и другим пошиљкама слати ефективни страни новац у корист
свог рачуна код кореспондентне банке, чекове који гласе на страну валуту ради наплате код
стране банке и хартије од вриједности за одређене намјене када пословање то захтијева.
Члан 14.
Ефективни страни новац, чекови и друге хартије од вриједности које гласе на страну
валуту могу се слободно уносити или примати поштанским или другим пошиљкама из
иностранства.
Члан 15.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Број: 02/1-020-187/05 од 11. фебруара 2005. године
Број: 04/1-012-258/07 од 22. фебруара 2007. године
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