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Члан 3.
Послије члана 14. додаје се нови члан 14а, који гласи:

741
На основу члана 7. став 3. и чл. 22, 38. и 39. 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 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада
Републике Српске, на 122. сједници, одржаној 26.4.2017.
године, д о н о с и

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ УРЕДБЕ О ИЗНОШЕЊУ
И УНОШЕЊУ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА,
КОНВЕРТИБИЛНИХ МАРАКА, ЧЕКОВА И ХАРТИЈА ОД
ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 1.
У Уредби о изношењу и уношењу ефективног страног
новца, конвертибилних марака, чекова и хартија од вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/05
и 15/07) у члану 3. у првој реченици ријечи: “2.500 евра”
замјењују се ријечима: “10.000 евра”, а друга и трећа реченица се бришу.
Члан 2.
У члану 10. ријечи: “2.500 евра” замјењују се ријечима:
“10.000 евра”.

“Члан 14а.
Приликом подношења пријаве из члана 2. ове уредбе
физичко лице дужно је да, поред ефективног страног новца, конвертибилних марака и чекова, пријави хартије од
вриједности и све друге физички преносиве инструменте
плаћања у складу са прописом којим се уређује спречавање
прања новца и финансирања терористичких активности (у
даљем тексту: готовина).
Пријава из става 1. овог члана обавезно садржи податке о:
1. подносиоцу (име и презиме, датум и мјесто рођења,
држављанство),
2. власнику готовине,
3. предвиђеном примаоцу готовине,
4. износу и врсти готовине,
5. поријеклу и намјени готовине,
6. смјеру путовања и
7. превозном средству.
Пријава из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу за
пријаву готовине, који се налази у Прилогу ове уредбе и са
упутством за попуњавање чини њен саставни дио.
Образац из става 3. овог члана, са упутством за попуњавање, доступан је на порталу Владе Републике Српске, односно интернет страници Министарства финансија.”.
Члан 4.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1053/17
26. априла 2017. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
ПРИЛОГ

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ГОТОВИНЕ
Прије попуњавања овог обрасца прочитајте упутство на полеђини.
ПОПУНИТЕ ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА / ОЗНАЧИТЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОЉЕ

1. Означите поље

 Улазите у БиХ

 Излазите из БиХ

2. Лични подаци

М

Мјесто издавања

Ж

Презиме

Датум издавања

Име

ЈМБ

Држављанство

Адреса
(улица и број)

Датум рођења
Мјесто рођења
ИД исправа  Пасош

Мјесто
 Лична карта

 Остало

Број пасоша / личне карте
3. Власник сте

Референтни број:

Поштански број
Држава

 Да (пређите на дио 4)

 Не, власник је
 Правно лице
(попуните податке о власнику)  Физичко лице

Правно лице

Адреса
(улица и број)

ЈИБ/ЈМБ

Мјесто

Презиме

Поштански број

Име

Држава

4. Детаљи о готовини / новчаним средствима
Износ
Новчанице, ковани новац

Валута

16.5.2017.
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Остало (наведите)
5. Поријекло и намјеравана употреба готовине / новчаних средстава
Поријекло
Намјеравана употреба
Намјеравани прималац

 Да (пређите на дио 6)

Правно лице

 Не, намјеравани прималац је
(попуните податке о намјераваном примаоцу)

 Правно лице
 Физичко лице

Адреса
(улица и број)

ЈИБ/ЈМБ

Мјесто

Презиме

Поштански број

Име

Држава

6. Подаци о превозу
Превозно средство

 Авион

 Друмско возило

Превозник

 Воз

 Остало

Референтни број

Земља поласка

Датум поласка

Земља провоза

Датум провоза

Земља одредишта
7. Потпис подносиоца пријаве

 Брод

Датум доласка
Потпис и печат надлежног органа

Примједбе надлежног органа

Својим потписом потврђујем
да су сви горенаведени подаци
тачни.
Датум:
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
Физичко лице дужно је да приликом преласка границе на граничним прелазима царинском органу пријави свако уношење, односно изношење ефективног страног новца, конвертибилних марака и чекова, као и хартија од вриједности и свих других физички
преносивих инструмената плаћања у складу са прописом којим се
уређује спречавање прања новца и финансирања терористичких
активности (у даљем тексту: готовина).
Физичко лице (резидент и нерезидент) дужно је да попуни
великим штампаним словима сва поља означена бијелом бојом.
Поља означена сивом бојом попуњава надлежни орган.
1. Долазак у БиХ и одлазак из БиХ
Означите поље: “Улазите у БиХ” при уласку у БиХ, приликом
путовања које је почело изван БиХ.
Означите поље: “Излазите из БиХ” при изласку из БиХ, приликом путовања које ће завршити изван БиХ.
Пријаву сте дужни да попуните при уласку у БиХ и при изласку из БиХ, чак и када сте у провозу.
2. Лични подаци лица које пријављује готовину
Упишите личне податке онако како су написани у вашем идентификационом документу.
3. Лични подаци власника
Ако нисте власник готовине, наведите податке власника. Власник може бити правно или физичко лице. Означите одговарајуће
поље и попуните податке. Наведите ЈИБ/ЈМБ ако вам је познат.
Ако је више власника, њихове податке наведите на приложеним
документима. За ту намјену могу се користити додатни примјерци
Обрасца пријаве. Сви подаци заједно чине једну пријаву. Дужни
сте да потпишете све додатне листове.
4. Детаљи о готовини / новчаним средставима
Наведите тачан износ за сваку валуту и сваку врсту физички
преносивог инструмената плаћања. Те информације наведите на
сљедећи начин: 10.847,00 EUR или 11.474,00 USD или 9.256,33
GBP или путнички чекови у вриједности 15.000 EUR.
5. Поријекло и намјеравана употреба готовине / новчаних
средстава
Поријекло: наведите извор из којег потиче пријављена готовина.
Укратко опишите предвиђену намјену готовине.
Предвиђени прималац може бити правно или физичко лице.
Означите одговарајуће поље и наведите податке. Наведите ЈИБ/
ЈМБ ако вам је познат.

Ако је више власника, наведите њихове податке на приложеним документима. За ту намјену могу се користити додатни примјерци Обрасца пријаве. Сви подаци заједно чине једну пријаву.
Дужни сте да потпишете све додатне листове.
6. Подаци о превозу
Означите: “Авион” ако долазите/одлазите авионом. У пољу:
“Референтни број” наведите број лета.
Означите: “Друмско возило” ако долазите/одлазите било којом
врстом моторизованог друмског возила (аутомобил, аутобус, камион, мотоцикл итд.). У пољу: “Референтни број” наведите регистарски број и ознаку земље возила.
Означите: “Воз” ако долазите/одлазите возом. У пољу: “Референтни број” наведите врсту и број воза.
Означите: “Брод” ако долазите/одлазите бродом. У пољу: “Референтни број” наведите детаље о бродској линији.
Означите: “Остало” ако нисте користили ниједан од наведених
начина превоза (нпр. пјешице, бицикл).
7. Потпис подносиоца пријаве
Упишите датум и потпишите пријаву.

