
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 ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(Предмет)

Овим законом прописује се плаћање, односно пословање између резидената и нерезидената у
страним средствима плаћања и у конвертибилним маркама, пословање између резидената у страним
средствима плаћања, куповина и продаја средстава плаћања, физички пренос и једнострани преноси
имовине из Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт) у иностранство и из
иностранства у Дистрикт који немају обиљежја извршења посла између резидената и нерезидената.

Члан 2
(Дефиниције)

(1) Термини који се користе у овом закону имају сљедеће значење:

а) Резиденти су:
1) правна лица са сједиштем у Босни и Херцеговини, осим представништава ових лица која се налазе

ван Босне и Херцеговине;
2) подружнице и други организациони дијелови страних правних лица уписани у регистар надлежног

органа у Босни и Херцеговини и представништва страних правних лица уколико то није у супротности
с прописима Босне и Херцеговине којима је уређено ово питање;

3) предузетници (обртници и трговци) који самостално обављају дјелатност ради стицања дохотка и
регистровани су код надлежног органа (у даљем тексту: предузетници);

4) физичка лица са пребивалиштем у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: БиХ), осим физичких лица
чији привремени боравак у иностранству траје дуже од једне године;

5) физичка лица – страни држављани који у БиХ бораве на основу дозволе за боравак, односно радне
визе, дуже од 183 дана, осим дипломатских и конзуларних представника страних земаља те чланова
њихових породица;

6) дипломатска, конзуларна и друга представништва из БиХ у иностранству која се финансирају из
буџета те држављани БиХ запослени у тим представништвима и чланови њихових породица.

b) Нерезиденти су лица која нису наведена у тачки а) овог члана.
c) Пословање је закључивање и реализација текућих и капиталних послова, односно извршавање
плаћања, наплаћивања и преноса.
d) Банка је правно лице које је основано и послује у складу с прописима о банкама ентитета и има
дозволу за рад Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине или Агенције за банкарство
Републике Српске.
е) Централна банка Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Централна банка) је правно лице које
послује у складу са Законом о Централној банци Босне и Херцеговине и обавља послове у складу са
својим овлашћењима.
f) Страна средства плаћања су девизе, страна готовина (готов новац), чекови и остали новчани
инструменти који гласе на страну валуту и који су уновчиви у страној валути.
g) Девизе су новчана потраживања од иностранства.
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h) Страна готовина (новчанице и ковани новац) је новчано потраживање од централне банке или
државе која је издала новац.
i) Чекови и остали новчани инструменти који гласе на страну валуту и који су уновчиви у страној
валути су новчана потраживања од издаватеља.
ј) Вриједносне хартије јесу вриједносне хартије у складу с прописима којима се уређује тржиште
вриједносних хартија.
k) Домаће вриједносне хартије су вриједносне хартије издате од стране резидента те депозитни записи
који су издати у иностранству на основу домаће вриједносне хартије.
l) Стране вриједносне хартије јесу вриједносне хартије које нису дефинисане као домаће вриједносне
хартије.
m) Девизно тржиште обухвата послове куповине и продаје девиза и стране готовине.
n Мјењачки послови су послови куповине и продаје стране готовине и чекова који гласе на страну
валуту физичким лицима.
о) Текући послови су послови закључени између резидената и нерезидената чија намјена није пренос
капитала.
p) Плаћања и преноси по текућим пословима обухватају:
1) доспјела плаћања на основу спољнотрговинских послова, као и по другим текућим пословима са

иностранством, укључујући и услуге;
2) доспјела плаћања камата на кредите и нето добити од других улагања;
3) плаћање доспјелог дијела главнице кредита, повлачење директних инвестиција и пренос добити по

основу директних инвестиција;
4) пренос у корист физичких лица по основу дознака радника, пензија, инвалиднина и осталих

социјалних примања, пренос по основу пореза и такси међудржавне сарадње, исплата по штетама на
основу уговора о осигурању, пренос по основу правоснажних и извршних судских одлука, пренос по
основу добитака у играма на срећу, накнаде за концесије, чланарина и казни (пенала) те умјерених
дознака на име трошкова за издржавање породица.

q) Капитални послови су послови закључени између резидента и нерезидента који нису текући послови
са иностранством. У капиталне послове убрајају се:
1) директне инвестиције;
2) улагање у некретнине;
3) послови са вриједносним хартијама;
4) послови са удјелима у инвестиционим фондовима;
5) кредитни послови;
6) депозитни послови;
7) послови плаћања по основу уговора о осигурању, у складу с прописима којима се уређују послови

осигурања;
8) једнострани преноси имовине који могу бити лични и физички.
r) Директне инвестиције су сва улагања резидената у иностранству и нерезидената у Дистрикту која
улагач обави са намјером успостављања трајних економских односа и остваривања знатног утицаја на
управљање правним лицем, у складу с прописима о страним улагањима и прописима о
спољнотрговинском пословању.
s) Успостављање трајних економских односа и остваривање значајног утицаја на управљање
правним лицем подразумијева:
1) оснивање правног лица или повећање основног капитала правног лица у потпуном власништву

улагача, оснивање дијела правног лица (подружнице) или откуп већ постојећег правног лица у
потпуно власништво улагача или улагање ради обављања дјелатности предузетника појединца;

2) улагање у ново или већ постојеће правно лице ако улагач тиме стиче укупно 10% (десет посто) или
више процената учешћа у основном капиталу, односно 10% (десет посто) или више гласачких права
послије испуњења услова из алинеје 1) ове тачке;

3) кредите ради успостављања трајних економских односа, са роком од пет година или дуже ако
немају карактер подређеног потраживања (субординирани кредити).

t) Улагање у некретнине су плаћања ради стицања својине на некретнинама резидената у иностранству
и нерезидената у Дистрикту.
u) Послови са вриједносним хартијама су послови на тржишту капитала и тржишту новца, као и
послови са инвестиционим фондовима који нису послови у смислу директних улагања. Вриједносне
хартије којима се тргује на тржишту капитала су: дионице, обвезнице и друге дужничке вриједносне
хартије које су емитоване у серији, са роком доспијећа дужим од једне године. Вриједносне хартије
којима се тргује на тржишту новца су вриједносне хартије емитоване у серији, са роком доспијећа до
годину дана, као што су благајнички записи, комерцијални записи, цертификати о депозиту и банкарски
акцепти.
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v) Кредитни послови (кредити и зајмови) су правни послови између резидента и нерезидента закључени
у девизама у складу са законом. У кредитне послове убрајају се комерцијални кредити и финансијски
кредити, као и јeмства и гаранције, од чега су:
1) комерцијални кредити одгођена плаћања, односно плаћања унапријед робе и услуга као и

финансирање од банке одгођеног плаћања и плаћања унапријед. Комерцијалним кредитима сматрају
се и послови откупа потраживања (faktoring и forfeiting) ако основни посао, који је основ за настало
потраживање има обиљежја комерцијалног кредита. Под финансирањем од банке одгођеног
плаћања и плаћања унапријед из ове тачке подразумијева се давање кредита дужнику ради
финансирања промета робе и услуга са иностранством, односно измирење обавезе по налогу тог
дужника непосредно испоручиоцу робе, односно пружаоцу услуге у спољнотрговинском промету.

2) финансијски кредити су сви кредити осим кредита из тачке s) алинеје 3). Финансијским кредитима
сматрају се и сви облици финансирања који у основу имају комерцијалне послове (трговина робом
или пружање услуга) у којима резидент није уговорна страна у послу. Под финансијским кредитима
подразумијевају се и сви облици финансирања који у основу имају комерцијалне послове (трговина
робом и пружање услуга) у којима је резидент једна од уговорних страна у послу. У финансијске
кредите се не убрајају јемства и гаранције;

3) зајмови и послови између резидента и нерезидента којима резидент узима од нерезидента или даје
нерезиденту зајам, у складу са одредбама овог закона и закона којима се уређују облигациони
односи;

4) банкарске гаранције, које банке дају у корист нерезидента по кредитним пословима са иностранством
и кредитним пословима између два нерезидента у иностранству;

5) јемства и друга средства осигурања, осигурања која, у складу са овим законом, резиденти – правна
лица дају у корист нерезидената – давалаца кредита, по кредитним пословима са иностранством и
кредитним пословима између два нерезидента у иностранству.

w) Депозитни послови су послови настали на основу уговора о депозиту између нерезидента и банке те
између резидента и нерезидентне финансијске институције. У смислу овог закона депозитним послом
сматра се и уговор о текућем или другом рачуну, а у складу с прописима којима се уређују облигациони
односи и платни промет.
x) Плаћања по основу уговора о осигурању су плаћања која укључују плаћање премија и осигураних
свота на основу уговора између нерезидентног друштва за осигурање и резидента као корисника као и
резидентног друштва за осигурање и нерезидента као корисника, у складу с прописима који уређују
област осигурања.
y) Једнострани преноси су преноси имовине из Дистрикта у иностранство или из иностранства у
Дистрикт који немају обиљежја извршења посла између резидента физичког лица и нерезидента
физичког лица. Једнострани преноси могу бити лични и физички, од чега:
1) лични пренос имовине је пренос имовине из Дистрикта у иностранство или из иностранства у

Дистрикт, укључујући поклоне и помоћ, ренту, насљедство, подмирење дуга усељеника у матичној
земљи, пренос имовине исељеника у иностранство и дохотка лица запослених у БиХ који нису
резиденти.

2) физички пренос је сваки пренос готовине у конвертибилним маркама, стране готовине, чекова и
материјализованих вриједносних хартија из Дистрикта у иностранство или из иностранства у
Дистрикт.

ДИО ДРУГИ – ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

ПОГЛАВЉЕ I. ПЛАЋАЊЕ, НАПЛАЋИВАЊЕ И ПРЕНОС

Члан 3
(Плаћање према иностранству)

(1) Резиденти и нерезиденти за плаћање према иностранству користе девизе, ако овим законом није
другачије прописано.
(2) Изузетно од става 1 овог члана, Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада)
може прописати услове под којима резиденти и нерезиденти могу користити и страну готовину за
плаћање према иностранству.
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Члан 4
(Плаћање, наплаћивање и пренос у Дистрикту)

(1) Плаћање, наплаћивање, пренос и исплата у Дистрикту између резидената, између резидената и
нерезидената и између нерезидената врше се у конвертибилним маркама.
(2) Изузетно од става 1 овог члана плаћање, наплаћивање и пренос могу се вршити у девизама и страној
готовини и то по основу:
a) девизног кредитирања у Дистрикту у складу са одредбама овог закона;
b) отплате девизног кредита у Дистрикту;
c) наплаћивања премије осигурања и исплати штете у пословима осигурања са нерезидентима, као и са

резидентима који изводе инвестиционе радове и обављају привредну дјелатност у иностранству;
d) продаје и куповине робе са консигнационих складишта, у слободним зонама и у слободним

царинским продавницама;
e) куповине и продаје вриједносних хартија које гласе на страну валуту;
f) исплате стране готовине са девизне штедне књижице и девизног рачуна, као и преноса девиза са

једне девизне штедне књижице на другу девизну штедну књижицу, односно са једног девизног рачуна
на други девизни рачун;

g) куповине и продаје, односно плаћања и наплате потраживања и дуговања насталих по
спољнотрговинским пословима резидената – правних лица и предузетника из члана 7 става 3 и
члана 24 овог закона;

h) уплате депозита као средства осигурања.
(3) Страну готовину остварену у складу са овим законом, резидент – правно лице и предузетник дужни су
да положе на свој девизни рачун у банци, најкасније наредног радног дана.
(4) Други основи по којима се у Дистрикту може извршити плаћање, наплаћивање и пренос у девизама и
страној готовини утврђују се подзаконским актом који доноси Влада, на предлог Дирекције за финансије
Дистрикта (у даљем тексту: Дирекција).

Члан 5
(Слобода уговарања)

У Дистрикту је дозвољено уговарање у девизама с тим што се плаћање и наплаћивање врше у
конвертибилним маркама.

Члан 6
(Текући и капитални послови)

Плаћање, наплаћивање и пренос по текућим и капиталним пословима између резидената и
нерезидената врше се слободно, у складу са овим законом.

Члан 7
(Плаћање, наплаћивање и пренос по текућим и капиталним пословима)

(1) Плаћање, наплаћивање и пренос по текућим и капиталним пословима између резидената и
нерезидената обављају банке, у складу са овим законом.
(2) Банка не може извршити налог за плаћање, односно пренос иностранству ако такво плаћање, односно
пренос није у складу са овим законом.
(3) Банка примјењује услове прописане према свом сједишту, под којима се плаћање, наплаћивање и
пренос по текућим и капиталним пословима између резидената и нерезидената могу вршити пребијањем
дуговања и потраживања, уступањем потраживања, преузимањем дуга или другим обликом намирења
дуговања и потраживања.
(4) Платним картицама не може се вршити плаћање по капиталним пословима.
(5) Резидент не може извршити плаћање или издати налог за плаћање према иностранству на основу
симулираног уговора или друге невјеродостојне документације, односно закључити уговор у којем није
наведена стварна вриједност.

Члан 8
(Банка прималац налога за плаћање)

(1) Банка прималац налога за плаћање (у даљем тексту: банка прималац) обавезна је да изврши налог за
плаћање пошиљаоца само ако постоји одговарајуће покриће на рачуну пошиљаоца.
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(2) Банка прималац обавезна је да изврши налог за плаћање који:
a) је прописно попуњен, ауторизован или аутентичан;
b) прописно идентификује одредишну банку; и
c) идентификује примаоца са извјесним степеном безбједности.
(3) Банка прималац обавезна је да изврши инструкције садржане у налогу оног банкарског дана када је
налог примљен или на дан друге валуте, ако он постоји зависно од тога који је од та два каснији.
(4) Банка прималац обавезна је да пошиљаоцу обезбиједи информације о:
a) условима под којима се извршава налог за плаћање;
b) времену потребном за извршење, од давања налога до исплате примаоцу;
c) начину обрачуна провизије и других трошкова, уколико постоје; и
d) примијењеном девизном курсу.
(5) По извршеном налогу за плаћање, банка прималац дужна је да пошиљаоцу обезбиједи информације
о:
a) извршеном плаћању;
b) оригиналном износу по којем је извршено плаћање;
c) износу свих трошкова и провизија које је пошиљалац дужан да плати; и
d) датуму валуте.
(6) Исплата примаоца врши се одобравањем рачуна, а најкасније сљедећег банкарског дана по
завршетку трансфера.

Члан 9
(Девизе остварене у иностранству и пренесене у иностранство)

Резидент који је девизе остварио у иностранству, као и резидент који је девизе пренио у иностранство, а
није их употријебио у иностранству, дужан је девизе унијети у Дистрикт, у складу са овим законом.

Члан 10
(Средства плаћања по основу извоза робе или услуге)

(1) Резидент – правно лице и предузетник дужни су да наплате и унесу у Дистрикт средства плаћања по
основу извоза робе или услуге према иностранству у року од шест мјесеци од дана извозног царињења,
односно од дана извршења услуге.

(2) Посао извоза робе или услуге са уговореним роком наплате дужим од шест мјесеци од дана извозног
царињења робе, односно дана извршене услуге, као и посао извоза робе или услуге који није наплаћен у
року из става 1 овог члана, сматра се кредитним послом са иностранством.

(3) Средства плаћања остварена по основу продаје плаћене робе која се налази у иностранству и
непосредно испоручује иностранству, резидент је дужан унијети у Дистрикт у року од шест мјесеци од
дана извршеног плаћања.

(4) Наплата по основу извезене робе и извршених услуга у оквиру привредне дјелатности у слободним
царинским зонама, уређује се у складу с прописима који уређују такву дјелатност.

(5) Услови и начин евидентирања послова из става 2 овог члана утврђују се подзаконским актом који
доноси Влада, на предлог директора Дирекције.

Члан 11
(Извођење инвестиционих радова у иностранству)

Резидент – правно лице дужан је, у року од осам радних дана од дана завршетка инвестиционих радова,
односно до истека гарантног периода унијети у Дистрикт:

a) добит остварену по основу извођења инвестиционих радова у иностранству;
b) девизе које је, у складу са гарантним роковима за исправност извршених радова наручилац

инвестиционих радова задржао као гаранцију за добро извршење посла; као и
c) сва преостала средства на рачуну.
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Члан 12
(Обављање привредне дјелатности у иностранству)

Резидент – правно лице и предузетник дужни су добит остварену по основу обављања привредне
дјелатности у иностранству коју не искористе за намјене утврђене прописима о спољнотрговинској
политици и спољнотрговинском пословању унијети у Дистрикт, у року од осам радних дана од дана
исказивања добити.

Члан 13
(Дан наплате)

(1) Даном наплате сматра се дан:

a) када су девизе уплаћене у корист рачуна у банци;
b) када је извршено царињење робе, односно извршена услуга којом се наплаћује извоз.

(2) Ако је резиденту – правном лицу или предузетнику одобрено држање девиза на рачуну у
иностранству, даном наплате сматра се дан када су девизе дозначене на рачун тог лица у иностранству.

Члан 14
(Плаћање унапријед)

(1) Резидент – правно лице и предузетник дужни су унапријед плаћену робу или услуге увести у Дистрикт
у року од шест мјесеци од дана извршеног плаћања робе или услуге.

(2) Резидент који не увезе робу или услугу у року из става 1 овог члана дужан је да врати унапријед
плаћени износ у року од осам дана од истека рока из става 1 овог члана.

(3) Посао увоза унапријед плаћене робе или услуге са уговореним роком дужим од шест мјесеци од дана
извршеног плаћања сматра се кредитним послом са иностранством.

(4) Плаћање увоза робе или услуга у оквиру привредне дјелатности у слободним царинским зонама
уређује се у складу с прописима који уређују ову дјелатност.

(5) Услови и начин евидентирања послова из става 3 овог члана утврђују се подзаконским актом који
доноси Влада, на предлог Дирекције.

Члан 15
(Плаћање и пренос капитала)

(1) Резиденти могу слободно вршити плаћање и пренос капитала по основу стицања, продаје и
ликвидације директних инвестиција у иностранству само ако је тај посао регистрован и извршен у складу
с прописима о спољнотрговинској политици, односно пословању.

(2) Нерезиденти могу слободно вршити плаћање и пренос капитала по основу стицања, продаје и
ликвидације директних инвестиција у Дистрикту, само ако је тај посао регистрован и извршен у складу с
прописима који регулишу спољнотрговинску политику, односно пословање.

Члан 16
(Пренос добити и стечајне, односно ликвидационе масе)

(1) Пренос добити у иностранство коју нерезидент оствари директним улагањем слободан је под условом
да су у Дистрикту измирене све обавезе по основу пореза и доприноса.

(2) Пренос остатка ликвидационе или стечајне масе у иностранство, слободан је под условом да су у
Дистрикту измирене све обавезе по основу пореза и доприноса.

(3) Измирење пореских обавеза доказује се увјерењем о измирењу пореза и доприноса које издаје
Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ, Пореска управа, као и увјерењем о измирењу пореза које
издаје Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине.
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Члан 17
(Стицање власништва на некретнинама)

(1) Резидент може дозначити средства у иностранство ради стицања власништва на некретнинама у
иностранству ако је измирио обавезе по основу пореза и доприноса уз предочење банци докумената из
члана 16 ставa 3 овог закона, осим ако посебним законом или међународним уговором није другачије
прописано.

(2) Нерезидент може извршити плаћање ради стицања власништва на некретнинама у Дистрикту, осим
ако посебним законом или међународним уговором није другачије прописано.

Члан 18
(Откуп вриједносних хартија)

(1) Резиденти – правна лица могу вршити плаћања ради куповине страних вриједносних хартија на
страном тржишту капитала ако је та куповина извршена преко овлашћених учесника на тржишту
вриједносних хартија у БиХ или преко страног учесника на страном тржишту капитала у складу с
прописима који уређују тржиште вриједносних хартија, међународним уговорима и другим посебним
прописима.

(2) Резиденти – физичка лица могу вршити плаћања ради куповине страних вриједносних хартија на
страном и домаћем тржишту капитала ако је та куповина извршена преко овлашћених учесника на
тржишту вриједносних хартија у БиХ у складу с прописима који уређују тржиште вриједносних хартија,
међународним уговорима и другим посебним прописима.

(3) Нерезиденти могу вршити плаћања ради куповине домаћих вриједносних хартија ако је та куповина
извршена преко овлашћених учесника на тржишту вриједносних хартија у БиХ у складу с прописима који
уређују тржиште вриједносних хартија, страним улагањима и другим посебним прописима.

Члан 19
(Куповина краткорочних вриједносних хартија)

(1) Резиденти могу вршити плаћање ради куповине страних краткорочних вриједносних хартија на
страном и домаћем тржишту само ако је та куповина извршена преко овлашћених учесника на тржишту
вриједносних хартија у БиХ, у складу с важећим прописима.

(2) Нерезиденти могу, у складу с прописима који уређују пословање са краткорочним вриједносним
хартијама и другим важећим прописима вршити плаћање ради куповине домаћих краткорочних
вриједносних хартија.

Члан 20
(Улагање у стране инвестиционе фондове)

Улагање у стране инвестиционе фондове врши се у складу с прописима којима је уређено пословање са
вриједносним хартијама на тржишту капитала.

Члан 21
(Кредитни послови)

(1) Плаћање и наплаћивање по кредитним пословима је слободно ако је закључено у складу са законом.

(2) Банка не може одобрити резиденту кредит у девизама, осим резиденту – правном лицу и
предузетнику за плаћање увоза робе и услуга из иностранства.

(3) Одобрени девизни кредит у Дистрикту може се отплаћивати у девизама.

(4) Забрањено је резидентима – правним лицима и предузетницима међусобно одобравање девизних
кредита.
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(5) Резидент је дужан да финансијске кредите из иностранства користи преко банке или девизног рачуна
у иностранству отвореног у складу са одредбама члана 30 става 4 овог закона.

(6) Изузетно од става 5 овог члана, финансијски кредити из иностранства могу се користити преко банке у
иностранству, ако је уговором о кредиту, уговорено плаћање робе и услуга директно добављачу или ако
се кредитом отплаћује раније закључени кредит у иностранству тзв. рефинансирање.

(7) Резиденти су обавезни при одобравању кредита те издавању гаранција и јемстава у корист
нерезидента да прибаве оне инструменте обезбјеђења наплате којима се постиже безбједност кредитног
посла, као и гаранције која се издаје, односно јемства које се даје.

(8) Забрањено је одобравање нерезидентима финансијских кредита с роком доспијећа краћим од једне
године, осим одобравања кредита од банака и кредита које резиденти одобравају ради успостављања
трајних економских односа.

(9) Кредитирање у домаћој валути између резидената и нерезидената није допуштено.

Члан 22
(Трајни економски односи)

(1) Кредитни послови и кредити ради успостављања трајних економских односа из члана 2 тачке s)
алинеје 3) овог закона закључују се у писменој форми.

(2) Банке могу закључити кредитне послове са иностранством у своје име и за свој рачун, у своје име и за
туђи рачун и у туђе име и за туђи рачун.

(3) Резиденти који нису банка могу закључивати кредитне послове са иностранством само у своје име и
за свој рачун.

Члан 23
(Одговорност из закљученог уговора о кредитном послу са иностранством)

(1) За извршавање обавеза из закљученог уговора о кредитном послу са иностранством одговоран је
резидент који закључи уговор, као и резидент по чијем овлашћењу и за чији рачун је уговор закључен,
односно банка и резидент – правно лице које од тог резидента купи потраживање, односно преузме дуг
према нерезиденту по основу кредитног посла са иностранством.

(2) Дистрикт не гарантује за извршење обавеза по кредитним пословима са иностранством.

(3) Уговор о кредитном послу са иностранством закључен супротно ставу 2 овог члана ништаван је.

Члан 24
(Откуп потраживања и преузимање дуга)

(1) Банка као и резидент, правно лице могу куповати од резидента потраживање по основу кредита
одобреног нерезиденту, као и преузимати дуг резидента према нерезиденту по основу кредитног посла
са иностранством.

(2) Послови из става 1 овог члана могу се вршити само на основу кредитног посла са иностранством.

(3) Нерезиденти могу од резидената куповати потраживања и дуговања по основу кредитних послова са
иностранством само под условима и на начин који утврђује Влада, на предлог Дирекције.

Члан 25
(Извјештавање о кредитним пословима)

(1) Резиденти су дужни да извјештавају Дирекцију о кредитним пословима закљученим у складу са овим
законом.



9

(2) За потребе извјештавања Дирекција може одредити да се у кредитне послове сврстају и други
послови између резидената и нерезидената који су по економској намјени једнаки намјени кредитног
посла.

(3) Обрасци извјештавања о кредитним пословима са иностранством утврђују се подзаконским актом који
доноси Влада, на предлог директора Дирекције.

Члан 26
(Обавезе по основу уговора о осигурању)

Резидент може плаћати премије осигурања на основу уговора о осигурању који је закључен са
осигуравајућим друштвом које није регистровано у БиХ, под условом да је такав уговор дозвољен
прописима који уређују послове осигурања у БиХ.

Члан 27
(Обавезе осигуравајућег друштва)

(1) Резидент, осигуравајуће друштво, наплаћује премије осигурања од резидената у конвертибилним
маркама, а од нерезидената у девизама, страној готовини и конвертибилним маркама.

(2) Осигуравајуће друштво исплаћује штету резидентима у конвертибилним маркама, а нерезиденту
конвертибилним маркама, односно девизама и страној готовини.

(3) Изузетно од одредаба ставова 1 и 2 овог члана, осигуравајуће друштво – резидент може наплатити
премију осигурања и исплатити штету у девизама резидентима на основу извођења инвестиционих
радова и других дјелатности у иностранству.

(4) Код куповине на кредит у иностранству може се уговорити премија осигурања у девизама и исплата
штете нерезиденту у девизама.

Члан 28
(Лични и физички пренос страних средстава плаћања)

(1) Лични и физички пренос страних средстава плаћања и домаће валуте врши се у складу са овим
законом.

(2) Услови и начин личних и физичких преноса страних средстава плаћања и домаће валуте утврђују се
подзаконским актом који доноси Влада, на предлог Дирекције, који неће бити у супротности са
релевантним прописима БиХ.

Члан 29
(Депоновање девиза од стране банака)

Банка не може држати девизе на рачунима код нерезидената осим код страних банака.

Члан 30
(Депоновање девиза од стране резидената – правних лица и предузетника)

(1) Резидент – правно лице и предузетник дужни су да девизе држе на свом девизном рачуну код банке
или их могу продати тој банци.

(2) Резидент може имати девизне рачуне код банке у иностранству за извршавање текућих и капиталних
трансакција у складу са овим законом.

(3) Резидент – физичко лице може девизе држати на свом девизном рачуну или као девизне штедне
улоге у банци и средствима може слободно располагати и подизати страну готовину.

(4) Услови и начин отварања девизних рачуна у иностранству утврђују се подзаконским актом који доноси
Влада, на предлог Дирекције.
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Члан 31
(Депоновање стране валуте и конвертибилних марака од стране нерезидента)

(1) Нерезиденти могу у банци отворити рачун у страној валути и у конвертибилним маркама.

(2) Девизе остварене у складу са овим законом, нерезидент држи на девизном рачуну код банке и
средствима на рачуну слободно располаже или их може продати тој банци.

(3) Нерезидент не може на рачуну код банке држати конвертибилне марке које није остварио
наплаћивањем по текућим или капиталним пословима дозвољеним овим законом.

(4) Нерезидент не може од банке купити девизе у износу већем од износа противвриједности домаће
валуте остварене у складу са овим законом.

Члан 32
(Услов за трансфер стране валуте у иностранство)

Нерезидент може трансферисати средства у иностранство уколико прибави увјерења да нема
неизмирених царинских и пореских обавеза.

Члан 33
(Отварање девизног рачуна и рачуна у конвертибилним маркама)

(1) Банка је дужна при отварању девизног рачуна, рачуна у конвертибилним маркама и девизних штедних
књижица као и извршења платних трансакција, утврдити идентитет резидента или нерезидента и
поступити у складу с прописима о спречавању прања новца и финансирању терористичких активности.

(2) Банка је дужна да обезбиједи тајност података о девизним рачунима и чува их у складу с прописима.

Члан 34
(Примјена прописа о банкама)

У погледу услова отварања, начина вођења и затварања рачуна резидената и нерезидената банка
примјењује законе и подзаконске акте ентитета у којем има сједиште.

ПОГЛАВЉЕ II. ДЕВИЗНО ТРЖИШТЕ И КУРС КОНВЕРТИБИЛНЕ МАРКЕ

Члан 35
(Девизно тржиште)

(1) Девизно тржиште чине сви послови куповине и продаје девиза и стране готовине у БиХ унутар
банкарског система БиХ који се врше непосредно између:

a) банака и резидената и банака и нерезидената;
b) банака;
c) банака и резидената који обављају мјењачке послове.

(2) Забрањена је куповина и продаја девиза и стране готовине ван девизног тржишта.

Члан 36
(Трговина девизама и страним готовим новцем од стране банака)

(1) Банке на девизном тржишту купују и продају девизе и страну готовину у своје име и за свој рачун, у
своје име и за рачун резидента или нерезидента и у име и за рачун резидента или нерезидента.

(2) Банке могу на страним девизним тржиштима куповати девизе и страну готовину.
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Члан 37
(Трговина девизама и страним готовим новцем промптно и на термин)

(1) На девизном тржишту могу се куповати и продавати девизе и страна готовина промптно и на термин.

(2) Промптна куповина, односно продаја девиза и стране готовине је куповина односно продаја са роком
доспијећа одмах, а најкасније у року од два радна дана.

(3) Терминска куповина односно продаја девиза и стране готовине је куповина односно продаја која се
врши у року који је дужи од два радна дана од закључења уговора.

Члан 38
(Мјењачки послови)

(1) Мјењачке послове могу обављати банке као и резиденти – друга правна лица и предузетници који
имају закључен уговор са банком, овлашћење Дирекције и регистровани су за обављање мјењачких
послова.

(2) Мјењачке послове банка обавља у своје име и за свој рачун, а резиденти – друга правна лица и
предузетници у своје име, а за рачун банке.

(3) Резиденти – друга правна лица и предузетници мјењачке послове обављају на основу уговора о
обављању мјењачких послова закљученог са банком, на одређено вријеме до годину дана.

(4) Захтјев за добијање овлашћења за обављање мјењачких послова резиденти из става 3 овог члана
подносе Дирекцији.

(5) Услови и начин обављања мјењачких послова и услови за издавање овлашћења утврђују се
подзаконским актом који доноси Влада, на предлог Дирекције.

Члан 39
(Услови за обављање мјењачких послова)

Уз захтјев за добијање овлашћења из члана 38 ставa 4 овог закона резиденти из члана 38 ставa 3
подносе Дирекцији:

a) уговор о обављању мјењачких послова, закључен између банке и резидента – правног лица или
предузетника;

b) рјешење из судског регистра, из којег је видљиво да је правно лице, односно предузетник
регистрован за обављање мјењачких послова;

c) рјешење надлежног органа о испуњењу минималних техничких услова за рад у складу с важећим
прописима.

Члан 40
(Поступак Дирекције по захтјеву)

(1) Дирекција одбија захтјев за издавање овлашћења за обављање мјењачких послова ако утврди да
резидент – правно лице или предузетник не испуњава услове за обављање мјењачких послова
прописане одредбама чланова 38 и 39 овог закона.

(2) Дирекција одузима овлашћење за обављање мјењачких послова ако:

a) резидент – правно лице или предузетник не почне са обављањем послова у року од деведесет (90)
дана од дана издавања овлашћења;

b) је овлашћење прибављено на основу неистините документације, односно неистинито приказаних
података;

c) након издавања овлашћења наступе околности и/или разлози усљед којих резидент – правно лице
или предузетник више не испуњава услове на основу којих је добио овлашћење.
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Члан 41
(Курс конвертибилне марке)

(1) Домаћа валута је конвертибилна марка (КМ).

(2) Званични курс конвертибилне марке утврђује Централна банка Босне и Херцеговине у складу са
Законом о Централној банци Босне и Херцеговине.

(3) Куповина и продаја конвертибилне марке за еуро врши се по курсу и условима одређеним Законом о
Централној банци Босне и Херцеговине, а курс конвертибилне марке према осталим страним валутама
формира се у складу са понудом и потражњом на девизном тржишту, уколико Централна банка Босне и
Херцеговине другачије не одреди.

(4) Банке су дужне јавно истицати и објављивати курсеве по којима купују, односно продају девизе и
страну готовину.

ПОГЛАВЉЕ III. ФИЗИЧКИ ПРЕНОС СРЕДСТАВА ПЛАЋАЊА

Члан 42
(Физички пренос стране готовине, платних картица и чекова који гласе на страну валуту)

(1) Страна готовина, платне картице и чекови који гласе на страну валуту могу се слободно уносити у
Дистрикт из иностранства, уз обавезу пријављивања у смислу члана 45 овог закона.

(2) Слободно је изношење платних картица у иностранство.

Члан 43
(Изношење конвертибилних марака у иностранство)

Дирекција прописује износ до којега се слободно могу износити конвертибилне марке из Дистрикта у
иностранство за резиденте и нерезиденте – физичка лица, као и услове под којима банке могу износити
конвертибилне марке из Брчко дистрикта БиХ у иностранство, сагласно прописима БиХ односно
ентитета.

Члан 44
(Изношење стране готовине и чекова који гласе на страну валуту)

(1) Висину износа стране готовине и чекова који гласе на страну валуту које резидент физичко лице може
износити из Дистрикта у иностранство утврђује Влада на предлог Дирекције.

(2) Услове под којима нерезидент може износити у иностранство страну готовину и чекове који гласе на
страну валуту, а које је стекао у складу са законом, утврђује Влада на предлог Дирекције.

Члан 45
(Обавеза пријављивања)

(1) Резиденти и нерезиденти дужни су приликом преласка државне границе царинском органу пријавити
свако уношење односно изношење стране готовине, конвертибилних марака и чекова, који прелазе
износе које пропише Влада.

(2) Обавеза из става 1 овог члана односи се и на представника, одговорно лице или пуномоћника, који
преко државне границе за правно лице или предузетника преноси страну готовину, конвертибилне марке
и чекове.
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Члан 46
(Мјера привременог одузимања)

(1) Органи контроле могу привремено одузети страну готовину, чекове и конвертибилне марке због
основане сумње да је почињен прекршај или кривично дјело.

(2) Привремено одузета страна готовина, чекови и конвертибилне марке депонују се на Јединствени
рачун Трезора, на посебан привремени рачун, у року од два дана од дана њиховог одузимања и остају на
привременом рачуну до окончања прекршајног или кривичног поступка.

(3) О одузетим средствима плаћања из става 1 овог члана издаје се потврда.

ПОГЛАВЉЕ IV. ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И НАДЗОР

Члан 47
(Обавеза извјештавања)

(1) О обављању девизних послова прописаних овим законом банке су дужне да извјештавају агенцију за
банкарство надлежну према сједишту банке.

(2) О обављању девизних послова прописаних овим законом мјењачнице са сједиштем у Дистрикту
дужне су обавјештавати Дирекцију.

(3) Надлежни органи из члана 48 овог закона прописују, у оквирима своје надлежности, банкама,
мјењачницама и осталим резидентима и нерезидентима садржај и рокове извјештавања о обављању
девизних послова прописаних овим законом као и начин тог извјештавања.

(3) Обвезници извјештавања из става 1 овог члана дужни су надлежном органу омогућити увид у
пословне књиге и ставити на располагање другу потребну документацију.

Члан 48
(Надзор над спровођењем овог закона)

Надзор над спровођењем овог закона обављају надлежне агенције за банкарство, Дирекција и царински
органи, свако у оквиру своје надлежности.

Члан 49
(Размјена информација)

(1) Надзорна тијела Дистрикта дужна су међусобно, као и са тијелима Босне и Херцеговине и ентитета:

a) размјењивати информације потребне у поступку надзора; и
b) обавјештавати о установљеним неправилностима важним за рад другог надзорног тијела.

(2) Достављање односно размјена података о надзираном лицу потребних у поступцима надзора са
тијелима из става 1 не сматра се повредом службене тајне.

(3) Надзорна тијела могу, посебним споразумом или другим актима, уредити садржај и начин међусобног
обавјештавања односно размјене информација.

Члан 50
(Надзор над девизним пословањем банака и мјењачница)

(1) Агенција за банкарство Федерације БиХ, односно Агенција за банкарство Републике Српске обављају
надзор девизног пословања банке односно мјењачнице према сједишту банке, односно мјењачнице.

(2) Надзор над девизним пословањем мјењачнице са сједиштем у Дистрикту обавља Дирекција.
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Члан 51
(Непосредни надзор)

(1) Дирекција надзире примјену и спровођење овог закона, те пословање резидената и нерезидената
када своју привредну и другу дјелатност обављају на територији Дистрикта.

(2) Резиденти и нерезиденти из става 1 овог члана дужни су инспектору Дирекције:

a) омогућити несметано обављање инспекцијског надзора и увид у пословање; и
b) ставити на располагање потребну документацију као и податке о дјелатности коју резидент обавља у

иностранству.

Члан 52
(Поступање царинских органа)

(1) Прописима БиХ утврђују се овлашћења и мјере царинских органа у вези са контролом изношења из
Дистрикта у иностранство и уношења у Дистрикт из иностранства стране готовине, конвертибилних
марака и чекова у путничком, робном и поштанском саобраћају у складу са прописима БиХ којима се
уређује ова област.

(2) Царински органи, уз издавање потврде, могу на граничном прелазу привремено одузети
конвертибилне марке, страну готовину и чекове који прелазе износ који утврди Влада, од резидента или
нерезидента.

Члан 53
(Обавеза сарадње)

Резиденти и нерезиденти дужни су надзорним органима из члана 48 овог закона:

a) омогућити несметано обављање инспекцијског надзора и увид у пословање;
b) дати на располагање сву потребну документацију као и информације о дјелатности коју резидент

обавља у иностранству.

ПОГЛАВЉЕ V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Одјељак А. Кривична дјела

Члан 54
(Неовлашћено бављење трговином страним готовим новцем)

Ко се неовлашћено бави куповином или продајом страног готовог новца или организује мрежу
препродаваца, односно посредника, а вриједност прометованог готовог новца прелази износ од 50.000
КМ казниће се новчаном казном или казном затвора до три године.

Члан 55
(Неовлашћено посредовање у трговини страним готовим новцем)

Одговорно лице које склапањем уговора, организовањем посла или на други начин остварује за правно
лице куповину, продају или посредује приликом куповине или продаје стране готовине супротно овом
закону или у правном лицу организује мјењачке послове супротно овом закону, а износ прометоване
стране готовине прелази износ од 50.000 КМ казниће се новчаном казном или казном затвора од шест
мјесеци до пет година.
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Одјељак B. Прекршаји

Члан 56
(Плаћање према иностранству на основу симулираног уговора или друге невјеродостојне

документације, односно закључења уговора супротно овом закону)

(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај резидент – правно лице ако
плаћа или издаје налог за плаћање према иностранству на основу симулираног уговора или друге
невјеродостојне документације, односно закључује уговор у којем није наведена стварна вриједност
(члан 7 став 5).
(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, резиденту – правном
лицу и нерезиденту – правном лицу новчаном казном до 3.000 КМ.
(3) За прекршај из става 1 овог члана казниће се резидент предузетник и нерезидент предузетник
новчаном казном од 1.500 КМ.
(4) За прекршај из става 1 овог члана казниће се резидент физичко лице и нерезидент физичко лице
новчаном казном у износу од 1.500 КМ.

Члан 57
(Одобравање кредита, издавање гаранција и јемства у корист нерезидента без уговарања,

односно прибављања инструмената обезбјеђења наплате)

(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај резидент ако при одобравању
кредита, те издавању гаранције и јемства у корист нерезидента не уговори и од нерезидента не прибави
инструменте обезбјеђења наплате којима се постиже безбједност кредитног посла, као и гаранције која
се издаје и јемства које се даје (члан 21 став 7).
(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у резиденту новчаном казном од 3.000
КМ.

Члан 58
(Обављање мјењачких послова супротно овом закону односно онемогућавања несметаног

обављања контроле пословања)

(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај резидент – правно лице ако:
a) мјењачке послове обавља супротно одредбама члана 38 овог закона;
b) ако не омогући несметано обављање контроле, увид у пословање, те не стави на располагање

потребну документацију те тражене податке (члан 54).

(2) За прекршај из става 1 тачке b) овог члана казниће се и нерезидент правно лице новчаном казном од
10.000 КМ до 15.000 КМ.
(3) За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у резиденту, правном лицу и
нерезиденту, правном лицу новчаном казном од 3.000 КМ.
(4) За прекршај из става 1 овог члана казниће се резидент, предузетник новчаном казном од 1.500 КМ.
(5) За прекршај из става 1 овог члана казниће се резидент, физичко лице и нерезидент, физичко лице
новчаном казном од 1.500 КМ.
(6) За прекршај из става 1 овог члана, поред новчане казне, може се изрећи и заштитна мјера забране
обављања мјењачких послова или друге дјелатности која је била предмет контроле, у трајању од три до
шест мјесеци.

Члан 59
(Поступање супротно одредбама члана 7 ставa 2, члана 11, члана 12, члана 14 ставa 2, члана 15,
члана 17, члана 18 ставовa 1 и 3, члана 19 ставова 1 и 2, члана 20, члана 21 ставова 2, 4, 5, 6, 8, 9,
члана 22, члана 24 ставова 1, 2 и 3, члана 27, члана 32, члана 33 става 2 и члана 47 ставова 1 и 3

овог закона)

(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај банка, резидент правно лице и
нерезидент правно лице ако:

a) изврши налог за плаћање, односно пренос иностранству супротно члану 7 ставу 2 овог закона;



16

b) добит остварену по основу извођења инвестиционих радова у иностранству, као и девизе које је у
складу са гарантним роковима наручилац инвестиционих радова задржао као гаранцију за добро
извршење посла, не унесе у Дистрикт у року од осам дана од дана извршења инвестиционих радова
односно дана истека гарантног рока (члан 11);

c) добит остварену по основу обављања привредне дјелатности у иностранству не унесе у Дистрикт у
складу са овим законом (члан 12);

d) за робу или услугу које нису увезене у року од шест мјесеци од дана извршеног плаћања не изврши
враћање унапријед плаћеног износа у року од осам дана од дана истека рока од шест мјесеци (члан
14 став 2);

e) резиденти, односно нерезиденти плаћање и пренос капитала по основу стицања, продаје и
ликвидације директних инвестиција у иностранству врше супротно одредаба члана 15 овог закона;

f) резидент, односно нерезидент плаћање и пренос средстава ради стицања власништва над
некретнинама у иностранству врши супротно одредби члана 17 овог закона;

g) плаћање ради куповине страних вриједносних хартија на домаћем и страном тржишту капитала врши
супротно одредаба члана 18 става 1 овог закона;

h) плаћање ради куповине домаћих вриједносних хартија врши супротно одредби члана 18 става 3 овог
закона;

i) плаћање ради куповине страних краткорочних вриједносних хартија на страном и домаћем тржишту
новца врши супротно одредби члана 19 става 1 овог закона;

j) плаћање врши ради куповине домаћих краткорочних вриједносних хартија супротно члану 19 ставу 2
овог закона;

k) послове с удјелима у инвестиционим фондовима обавља супротно члану 20 овог закона;
l) банка одобри кредит супротно одредби члана 21 става 2 овог закона;
m) међусобно одобравају девизне кредите (члан 21 став 4);
n) финансијске кредите из иностранства не користи преко банке или девизног рачуна у иностранству

отвореног у складу са одредбама овог закона (члан 21 став 5);
o) финансијске кредите преко банке у иностранству користи супротно члану 21 ставу 6;
p) одобрава нерезидентима финансијске кредите са роком доспијећа краћим од једне године када то

овим законом није допуштено (члан 21 став 8);
q) резиденти и нерезиденти врше кредитирање у домаћој валути (члан 21 став 9);
r) кредитне послове закључују супротно члану 22 овог закона;
s) послове куповине потраживања по основу кредита одобреног нерезиденту, као и преузимања дуга

резидента према нерезиденту по основу кредитног посла са иностранством закључи супротно члану
24 ставу 1 овог закона;

t) послове куповине потраживања по основу кредита одобреног нерезиденту, као и преузимања дуга
резидента према нерезиденту по основу кредитног посла са иностранством закључи супротно члану
24 ставу 2 овог закона;

u) нерезидент изврши куповину потраживања и дуговања супротно пропису Владе (члан 24 став 3);
v) наплату премије осигурања или исплату штете врши супротно члану 27 овог закона;
w) врши трансфер средстава са девизног рачуна и рачуна у конвертибилним маркама прије измирења

обавеза из члана 32 овог закона;
x) банка не обезбиједи тајност података (члан 33 став 2);
y) не поступи у складу са прописаном обавезом извјештавања из члана 47 става 1 овог закона;
z) надлежном органу не омогући увид у пословне књиге и не стави на располагање другу потребну

документацију (члан 47 став 3).
(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у банци, резиденту правном лицу и
нерезиденту правном лицу новчаном казном од 3.000 КМ.
(3) За прекршај из става 1 овог члана казниће се резидент подузетник и нерезидент подузетник новчаном
казном од 1.500 КМ.
(4) За прекршај из става 1 овог члана казниће се резидент физичко лице и нерезидент физичко лице
новчаном казном од 1.500 КМ.
(5) За прекршај из става 1 овог члана, поред новчане казне, може се изрећи и заштитна мјера забране
обављања дјелатности за резидента правно лице и предузетника у најкраћем трајању од три до шест
мјесеци.
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Члан 60
(Поступање супротно одредбама члана 3 ставова 1 и 2, члана 4 ставова 1 и 3, члана 7 ставова 1, 3
и 4, члана 8 ставова од 2 до 5, члана 9, члана 29, члана 30 става 4, члана 31 ставова 2, 3 и 4, члана

35 става 2, члана 41 ставова 3 и 4, члана 43, члана 44 и члана 45 става 1

(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај банка, резидент – правно лице и
нерезидент правно лице ако:
a) девизе користе супротно овом закону (члан 3 став 1);
b) страну готовину користи супротно прописима Владе (члан 3 став 2);
c) плаћање, наплаћивање, пренос и исплату у Дистрикту врши супротно одредбама овог закона (члан 4

став 1);
d) не положи страну готовину на свој девизни рачун код банке (члан 4 став 3);
e) плаћање и наплаћивање по текућим и капиталним пословима не врши преко банке (члан 7 став 1);
f) плаћање, наплаћивање и пренос по текућим и капиталним пословима врши супротно пропису Владе

(члан 7 став 3);
g) плаћање по капиталним пословима врши платним картицама (члан 7 став 4);
h) банка поступа супротно одредбама члана 8 ставова 2, 3, 4 и 5 овог закона;
i) девизе које је остварио у иностранству, као и девизе које је пренио у иностранство, а није их

употријебио у иностранству не унесе у Дистрикт (члан 9);
j) банка не држи девизе у складу са законом (члан 29);
k) има девизне рачуне код банке у иностранству супротно пропису Владе (члан 30 став 4);
l) девизе остварене у складу са овим законом не држи код банке (члан 31 став 2);
m) држи на рачуну код банке конвертибилне марке које није остварио наплаћивањем по текућим и

капиталним пословима дозвољеним овим законом (члан 31 став 3);
n) од банке купи девизе у износу већем од износа противвриједности конвертибилне марке коју оствари

у складу са овим законом (члан 31 став 4);
o) купи или прода девизе или страну готовину изван девизног тржишта (члан 35 став 2);
p) куповину и продају конвертибилне марке изврши по курсу и условима супротно одредбама члана 41

става 3 овог закона;
q) јавно не истакне и објави курсеве по којима купује и продаје девизе и страну готовину (члан 41 став

4);
r) конвертибилне марке износи из дистрикта супротно пропису Дирекције (члан 43);
s) из Дистрикта износи страну готовину и стране чекове супротно пропису Владе (члан 44);
t) не пријави царинику свако уношење, односно изношење стране готовине и конвертибилних марака у

вриједности која прелази износе које пропише Влада (члан 45 став 1).
(2) За прекршај из става 1 овог члана, казниће се и одговорно лице у банци, резиденту правном лицу и
нерезиденту правном лицу, новчаном казном од 2.500 КМ до 3.000 КМ.
(3) За прекршај из става 1 овог члана казниће се резидент предузетник и нерезидент предузетник
новчаном казном од 1.500 КМ.
(4) За прекршај из става 1 овог члана казниће се резидент физичко лице и нерезидент физичко лице
новчаном казном од 1.500 КМ.
(5) За радње из става 1 овог члана, поред новчане казне, може се изрећи и заштитна мјера забране
обављања дјелатности за резидента, правног лица и предузетника у трајању од три до шест мјесеци.

Члан 61
(Поступање супротно одредбама члана 10 ставова 1 и 3, члана 14 става 1 и члана 25 става 1)

(1) Новчаном казном од 1.500 КМ до 12.000 КМ казниће се за прекршај резидент, правно лице ако:

a) средства плаћања по основу извоза робе или услуге иностранству не унесе у Дистрикт у року од шест
мјесеци од дана извозног царињења робе, односно од дана извршења услуге (члан 10 став 1);

b) средства плаћања остварена по основу продаје плаћене робе која се налази у иностранству и
непосредно испоручује у иностранство не унесе у Дистрикт у року од шест мјесеци од дана извршеног
плаћања (члан 10 став 3);

c) унапријед плаћену робу или услугу не увезе у Дистрикт у року од шест мјесеци од дана извршеног
плаћања робе или услуге (члан 14 став 1);

d) не извјештава Дирекцију о кредитним пословима с иностранством закљученим у складу са овим
законом (члан 25 став 1).
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(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у резиденту правном лицу новчаном
казном од 1.500 до 3.000 КМ.

(3) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и резидент предузетник новчаном казном од 1.500 КМ.

(4) За радње из става 1 овог члана, поред новчане казне, може се изрећи и заштитна мјера забране
обављања дјелатности за резидента правно лице и предузетника у најкраћем трајању од три и најдужем
трајању до шест мјесеци.

Члан 62
(Поступање супротно одредбама чланова 18 и 26 и члана 28 става 2)

Новчаном казном од 1.500 КМ казниће се за прекршај резидент физичко лице, ако:

a) плаћање ради куповине страних вриједносних хартија на страном и домаћем тржишту капитала врши
супротно члану 18 овог закона;

b) плаћа премију осигурања живота у иностранству нерезиденту – осигуравајућем друштву супротно
члану 26 овог закона;

c) супротно пропису Владе, врши лични и физички пренос средстава (члан 28 став 2).

Члан 63
(Изрицање заштитне мјере)

(1) За прекршаје из чланова од 58 до 61 овог закона, поред новчане казне изрећи ће се и заштитна мјера
одузимања предмета који су употријебљени или су били намијењени за извршење прекршаја или који су
настали извршењем прекршаја.

(2) Предмети из става 1 овог члана могу се одузети и ако нису својина учиниоца прекршаја или њима не
располаже учинилац прекршаја.

(3) Изузетно од одредбе става 1 овог члана, може се извршити дјелимично одузимање предмета који су
употријебљени или су били намијењени за извршење прекршаја или који су настали извршењем
прекршаја ако побуде или друге околности под којима је прекршај извршен указују да није оправдано да
се предмет одузме у цјелини.

Члан 64
(Поступак са новчаним средствима наплаћеним или одузетим у прекршајном односно кривичном

поступку)

(1) Новчане казне, имовинска корист и средства плаћања, као и средства остварена продајом предмета
који су употријебљени или били намијењени за извршење кривичног дјела или прекршаја или који су
настали извршењем кривичног дјела или прекршаја уплаћују се на ЈРТ.

(2) Страна готовина, девизе и остала средства плаћања која су одузета као предмет извршења кривичног
дјела или прекршаја, уплаћују се на рачун ЈРТ.

ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 65
(Започети поступци)

Поступци започети до ступања на снагу овог закона који нису правоснажно окончани наставиће се по
одредбама закона који је важио у вријеме покретања поступка.
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Члан 66
(Рок за доношење подзаконских аката)

(1) Прописи за спровођење предвиђени овим законом биће донесени у року од шест мјесеци од
ступања на снагу овог закона.

(2) Приликом доношења прописа за спровођење, надлежни органи ће нарочиту пажњу посветити
потреби да се исти у највећој могућој мјери ускладе са прописима БиХ, Федерације Босне и
Херцеговине и Републике Српске.

Члан 67
(Престанак примјене)

Ступањем на снагу овог закона престаје се примјењивати Закон о девизном пословању („Службене
новине Федерације БиХ” број 36/98).

Члан 68
(Ступање на снагу)

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- 656/16
Брчко, 8. јуна 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Ђорђа Којић


