
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта
БиХ, на I наставку 76. редовне сједнице одржаном 8. јуна 2016. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА

О ПЛАТНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1

У Закону о платним трансакцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник
Брчко дистрикта БиХ“ број 5/01), члан 2 Дефиниције допуњује се новом тачком 2) која гласи:

„2) „Готов новац“ у смислу овог закона чине папирне новчанице конвертибилних марака и
кованице конвертибилних марака и пфенинга.“

Досадашње тачке од 2) до 30) постају тачке од 3) до 31).

Члан 2

Члан 3 Закона о платним трансакцијама Брчко дистрикта БиХ мијења се тако да гласи:

„(1) Физичка лица могу отворити рачуне у конвертибилним маркама и вршити платне
трансакције путем ових рачуна у складу са условима договореним са организацијом
овлашћеном за унутрашњи платни промет. Физичка лица ће отворити рачун у конвертибилним
маркама на захтјев послодавца. Физичка лица могу посједовати више од једног рачуна у једној
или више банака.

(2) Предузећа и предузетници ће отворити рачуне у конвертибилним маркама код одабране
банке и вршити платне трансакције путем тих рачуна у складу са одредбама овог закона и
имају право да посједују више од једног рачуна у једној или више банака.“

Члан 3

Иза поглавља VIII додаје се поглавље VIIIа које гласи:

„VIIIa – УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ГОТОВИМ НОВЦЕМ

„Члан 36а
(Обавеза држања новчаних средстава на рачунима код банака)

„Предузећа и предузетници који обављају регистровану дјелатност у складу са законима
Дистрикта, органи јавне управе и друге институције Дистрикта дужни су да новчана средства
држе на рачунима код банака и сва плаћања обављају преко тих рачуна.
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„Члан 36b
(Плаћање готовим новцем)

„(1) Изузетно од прописаног одредбама члана 37 овог закона, предузећа и предузетници који
обављају регистровану дјелатност у складу са законима Дистрикта могу вршити готовинска
плаћања за:

a) исплату плата запослених и исплате других личних примања и накнада, под условом да
у мјесту исплате не постоји пословна банка, односно организација овлашћена за
унутрашњи платни промет, при чему се мјестом исплате сматра насељено мјесто које
нема путну комуникацију с најближим мјестом гдје постоји пословна банка, више од
два пута дневно;

b) исплату аконтација путних трошкова и дневница за службена путовања у земљи и
иностранству;

c) откуп пољопривредних производа и шумских плодова, љековитог биља, индустријских
и других секундарних сировина од физичког лица;

d) исплату штете физичком лицу по основу осигурања имовине и лица ако појединачни
износ штете не прелази 5.000,00 КМ;

e) плаћање таксе конзуларним и дипломатским представништвима;
f) плаћање производа, услуга и других обавеза према другом правном лицу или физичком

лицу – предузетнику, ако појединачни износ исплате не прелази 5.000,00 КМ по рачуну,
одлуци о исплати и уговору;

g) исплату средстава физичким лицима по одобреним микрокредитима, уколико то није
супротно прописима који регулишу организацију и рад микрокредитних организација;

h) откуп ефективног страног новца и чекова за потребе снабдијевања овлашћених
мјењачница готовим новцем.

(2) Изузеци предвиђени одредбама става 1 овог члана не односе се на плаћање производа у
трговинама на велико.

(3) Предузећа и предузетници су дужни да све уплате и исплате у готовом новцу документују
вјеродостојним књиговодственим исправама које се евидентирају и чувају у роковима
утврђеним законским прописима и ставе на увид надлежним контролним органима.

„Члан 36c
(Подизање готовог новца с рачуна банака)

„Предузећа и предузетници могу подизати готов новац са својих рачуна код банака за намјене
утврђене одредбом члана 36b овог закона.

„Члан 36d
(Благајнички максимум)

„(1) Предузећа и предузетници могу у благајни држати готов новац до износа благајничког
максимума утврђеног интерним актом.

(2) Висину благајничког максимума предузеће и предузетник утврђују интерним актом и иста
се утврђује на основу просјечних дневних исплата благајне у претходном мјесецу као и на
основу других услова који су од утицаја на потребу држања готовог новца у благајни.

(3) У благајнички максимум не улази готов новац остварен у складу са одредбама члана 36е
овог закона.



„Члан 36е
(Поступак с готовим новцем оствареним редовним обављањем регистроване дјелатности)

„(1) Предузећа и предузетници дужни су да готов новац остварен редовним обављањем
регистроване дјелатности евидентирају у складу с прописима о рачуноводству и исти уплате на
свој рачун најкасније у року од седам (7) дана.

„Члан 36f
(Надзор)

„Пореска управа врши контролу примјене одредаба овог закона, у складу с прописима који
уређују надлежности Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ, односно Пореске управе.“

Члан 4

Иза новог поглавља VIIIа додаје се поглавље VIIIb које гласи:

„VIIIb – ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ

„Члан 36g
(Прекршајне одредбе за предузећа и предузетнике)

„(1) Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће се за прекршај правно
лице – предузеће за поступање супротно одредбама чланова 36а, 36b, 36c и 36е овог закона.

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу новчаном казном
од 300 КМ до 1.700 КМ.

„Члан 36h
(Прекршајне одредбе за физичка лица – предузетнике)

„Новчаном казном у износу од 100,00 КМ до 500,00 КМ казниће се за прекршај предузетник за
поступање супротно одредбама чланова 36а, 36b, 36c и 36е овог закона.“

Члан 5

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко
дистрикта БиХ, а примјењиваће се од 1. јануара 2017. године.

Број: 01-02- 657/16
Брчко, 8. јуна 2016. године
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