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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О УНУТРАШЊЕМ 
ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ

Проглашавам Закон о унутрашњем платном промету,
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Осамнаестој сједници, одржаној 17. маја 2012. године, а
Вијеће народа 28. маја 2012. године констатовало да усво-
јеним Законом о унутрашњем платном промету није угро-
жен витални национални интерес ни једног конститутив-
ног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-1725/12 Предсједник
31. маја 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А КО Н

О УНУТРАШЊЕМ ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређује се обављање унутрашњег плат-
ног промета у Републици Српској, одређују учесници и
организације овлашћене за обављање послова платног
промета, дефинишу врсте рачуна, начин и облици плаћа-
ња, извршење плаћања и принудна наплата са рачуна,
поступање, права и обавезе учесника у унутрашњем плат-
ном промету.

Члан 2.

(1) Под унутрашњим платним прометом у смислу овог
закона подразумијева се отварање и вођење рачуна учесни-
ка и плаћања између учесника у унутрашњем платном про-
мету у конвертибилним маркама.

(2) Плаћање је извршење платних трансакција ради
преноса средстава са једног рачуна на други рачун, уплате
и исплате са рачуна, наплате са рачуна, обрачунско плаћа-
ње, као и други послови платног промета у складу са овим
законом и прописима који уређују платне трансакције.

(3) Поједини појмови који су дефинисани у Закону о
платним трансакцијама имају исто значење и у овом зако-
ну, ако није другачије одређено овим законом.

Члан 3.

(1) Учесници у платном промету (у даљем тексту: уче-
сници) су пословни субјекти и физичка лица која врше
плаћања у складу са овим законом и другим прописима.

(2) Пословним субјектима сматрају се: привредна
друштвa, јавна предузећа, републички органи управе и
органи јединица локалне самоуправе, банке и друге финан-
сијске организације, остали облици организовања правних
лица чије је оснивање регистровано код надлежног органа
или основано законом, као и физичка лица која самостал-
но обављају регистровану пословну дјелатност.

(3) Одредбе овог закона које се односе на пословне
субјекте примјењују се и на пословне јединице страног
правног лица које су регистроване и обављају пословну
дјелатност у Републици Српској у складу са прописима
који уређују ову област.

(4) Учесници у платном промету могу бити и страна
правна и физичка лица, у складу са посебним прописима.

II - ОВЛАШЋЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА

Члан 4.

(1) Овлашћене организације за обављање послова
платног промета (у даљем тексту: овлашћене организаци-
је) у смислу oвог закона су: банке са сједиштем у Републи-
ци Српској, филијале банака из Федерације Босне и Херце-
говине и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине које имају
дозволу Агенције за банкарство Републике Српске (у
даљем тексту: Агенција) и други субјекти који обављају
послове платног промета за овлашћене организације у
складу са овим законом.

(2) Поред овлашћених организација из става 1. овог
члана, Централна банка Босне и Херцеговине обавља
послове унутрашњег платног промета у складу са Законом
о Централној банци Босне и Херцеговине.

Члан 5.

Овлашћене организације обављају сљедеће послове
платног промета:

а) отварају, воде и затварају рачуне учесника, у складу
са овим законом и другим прописима,

б) воде евиденцију рачуна учесника,

в) примају и провјеравају исправност налога за плаћа-
ње,

г) извршавају налоге за плаћање и врше пренос сред-
става са једног рачуна на други,
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д) извршавају платне трансакције путем телекомуника-
ционих преноса, дигиталних или информационо-техноло-
шких уређаја,

ђ) евидентирају платне трансакције на рачунима,

е) обављају послове готовинског платног промета,

ж) врше услуге издавања и/или прихватања платних
инструмената и услуге новчаних пошиљки,

з) обављају благајничко-трезорске послове и обезбје-
ђују смјештај и чување готовог новца,

и) извјештавају учеснике о промјенама и стању сред-
става на рачунима,

ј) врше поравнање међубанкарских налога за плаћање
у складу са законом и прописима који уређују платне тран-
сакције,

к) воде евиденције, достављају податке и извјештаје у
складу са овим законом и другим прописима,

л) архивирају и чувају документацију са подацима о
платном промету и

љ) обављају и друге послове у складу са прописима.

Члан 6.

Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.
д. Бања Лука, путем својих организационих дијелова, може
за овлашћене организације обављати сљедеће послове
платног промета:

а) примати налоге за плаћање од физичких лица,

б) обављати исплате физичким лицима за рачун
пословних субјеката и физичких лица која имају рачуне
код овлашћених организација,

в) примати уплате готовог новца од физичких лица у
корист рачуна пословних субјеката и физичких лица која
врше плаћања преко рачуна и

г) преузимати и отпремати готов новац овлашћеним
организацијама и вршити обрачун са овлашћеним органи-
зацијама.

Члан 7.

У обављању послова платног промета овлашћене орга-
низације дужне су примјењивати одредбе прописа о посло-
вању банака које уређују заштиту права и интереса кори-
сника финансијских услуга, као и одредбе других прописа
којима се уређују заштита потрошача, облигациони одно-
си и платне трансакције.

III - РАЧУНИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА

Члан 8.

(1) Пословни субјекти дужни су да за потребе плаћања
отворе рачуне у овлашћеним организацијама и да сва нов-
чана средства воде на тим рачунима, као и да врше плаћа-
ња преко рачуна, у складу са овим законом, законом који
уређује платне трансакције и закљученим уговором о отва-
рању и вођењу рачуна са овлашћеном организацијом којим
су уређена међусобна права и обавезе.

(2) Физичка лица код овлашћених организација могу
отворити рачуне за обављање платног промета и рачуне за
полагање новчаних депозита и улога на штедњу у складу
са закљученим уговором, прописима који уређују облига-
ционе односе и овим законом.

(3) Страна правна и физичка лица отварају нерезидент-
не рачуне и врше пословање преко тих рачуна у складу са
посебним прописима.

Члан 9.

(1) Овлашћене организације отварају рачуне учесници-
ма на њихов захтјев или на основу прописа који намеће
обавезу отварања рачуна без захтјева учесника.

(2) Овлашћене организације дужне су да учеснику,
прије закључења уговора, доставе или ставе на располага-
ње, у писаној форми или електронском облику, потпуне и
јасне информације о свим битним условима коришћења
услуга платног промета.

(3) Овлашћене организације могу да мијењају одредбе
уговора из става 2. овог члана на начин који је претходно
уговорен, а у складу са прописима који уређују пословање
банака и облигационе односе.

Члан 10.

(1) Пословни субјекти код овлашћених организација
могу отворити:

а) рачун за редовно пословање који гласи на име
пословног субјекта,

б) рачун организационог дијела пословног субјекта
који се региструје у складу са законом,

в) рачун за посебне намјене и

г) рачун за прикупљање јавних прихода.

(2) Овлашћене организације дужне су да рачуне орга-
низационих дијелова пословног субјекта и рачуне за
посебне намјене повежу са рачуном за редовно пословање
пословног субјекта, преко јединственог идентификационог
броја или матичног броја, ако законом, односно другим
прописом није другачије одређено.

(3) Овлашћене организације дужне су да воде евиден-
цију рачуна из става 1. овог члана, који су отворени у тим
овлашћеним организацијама, а та евиденција се обједиња-
ва у Јединственом регистру рачуна пословних субјеката у
Републици Српској (у даљем тексту: Јединствени реги-
стар).

(4) Министар финансија доноси упутство, којим се
прописује начин вођења и садржај евиденције рачуна
пословних субјеката који води овлашћена организација.

Члан 11.

(1) Пословни субјекти из Републике Српске могу отво-
рити рачуне за редовно пословање код овлашћених орга-
низација са сједиштем у Републици Српској и организаци-
оних дијелова овлашћених организација из Федерације
Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта Босне и Херцего-
вине које послују у Републици Српској и имају дозволу
Агенције.

(2) Организациони дијелови пословних субјеката са
сједиштем у Републици Српској који послују у Федераци-
ји Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикту Босне и Херце-
говине могу имати отворене рачуне организационих дије-
лова код овлашћених организација са сједиштем у Федера-
цији Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикту Босне и Хер-
цеговине које имају дозволу Агенције за банкарство Феде-
рације Босне и Херцеговине.

(3) Организациони дијелови пословних субјеката са
сједиштем у Федерацији Босне и Херцеговине и Брчко
Дистрикту Босне и Херцеговине који послују у Републици
Српској морају имати отворене рачуне организационих
дијелова код овлашћених организација у Републици Срп-
ској.

Члан 12.

(1) Учесници могу имати отворене рачуне код више
овлашћених организација, према властитом избору.

(2) Пословни субјекат код једне овлашћене организа-
ције може имати отворен само један рачун за редовно
пословање у конвертибилним маркама и по један рачун за
сваки организациони дио.

(3) Пословни субјекат може имати више отворених
рачуна за посебне намјене код једне овлашћене организа-
ције, у складу са потребама, односно прописима.

(4) Ако пословни субјекат има више од једног рачуна за
редовно пословање код овлашћених организација, дужан
је одредити рачун (у даљем тексту: главни рачун) на којем
ће се извршавати налози за принудну наплату законских
обавеза и јавних прихода, налози за наплату хартија од
вриједности и инструмената обезбјеђења плаћања, те нало-
зи за извршење судских одлука и других извршних испра-
ва (у даљем тексту: налози за принудну наплату) и водити
евиденција о неизвршеним налозима за плаћање.
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(5) Захтјев за одређивање главног рачуна пословни
субјекат је дужан поднијети овлашћеној организацији у
писаној форми.

Члан 13.

(1) Главни рачун пословног субјекта oтвара се, по пра-
вилу, у сједишту пословног субјекта код организационих
дијелова овлашћених организација које послују на терито-
рији Републике Српске и води се у евиденцији рачуна
пословних субјеката у овлашћеној организацији, уз наво-
ђење прописане ознаке за главни рачун.

(2) Пословни субјекат може промијенити главни рачун
само ако на том рачуну нема евидентиране неизвршене
налоге за принудну наплату и другом редовном рачуну код
друге овлашћене организације додијелити статус главног
рачуна, уз подношење доказа у писаној форми овлашћеној
организацији која води главни рачун о одређивању другог
редовног рачуна као главног рачуна.

Члан 14.

Забрањено је овлашћеним организацијама да учесни-
цима отворе скривене рачуне и издају штедне књижице
или пруже друге услуге које омогућавају, посредно или
непосредно, прикривање идентитета учесника.

Члан 15.

(1) Агенција за посредничке, информатичке и финан-
сијске услуге Бања Лука води Јединствени регистар, у
складу са овим законом и Законом о Јединственом реги-
стру рачуна пословних субјеката.

(2) Овлашћене организације дужне су у Јединствени
регистар достављати податке о отвореним и затвореним
рачунима пословних субјеката, врсти рачуна и главном
рачуну, као и блокади и деблокади рачуна, континуирано,
одмах након настанка ових промјена у евиденцији овла-
шћених организација, у складу са овим законом и пропи-
сима којима се уређује вођење и садржај Јединственог
регистра.

(3) Агенција за посредничке, информатичке и финан-
сијске услуге Бања Лука дужна је да, континуирано, одмах
по пријему обавијести овлашћене организације из става 2.
овог члана, ажурира податке и овлашћеним организација-
ма, електронским путем, омогући непосредан увид и преу-
зимање података који се воде у Јединственом регистру.

Члан 16.

(1) Овлашћене организације дужне су да чувају налоге
за плаћање и другу документацију о отвореним рачунима и
обављеном платном промету, у роковима утврђеним про-
писима о архивској дјелатности и прописима о спречавању
прања новца и финансирања терористичких активности.

(2) Документација из става 1. овог члана чува се у
материјалном или електронском облику, у складу са про-
писима који уређују архивску дјелатност и другим пропи-
сима.

Члан 17.

Пословни субјекти дужни су да обавијесте овлашћене
организације о свакој промјени података који су доставље-
ни приликом отварања рачуна, у року од осам дана од дана
промјене извршене у одговарајућим регистрима.

Члан 18.

(1) Овлашћене организације затварају рачуне на захтјев
учесника, у складу са овим законом и уговором, или по
службеној дужности у складу са прописима који за своју
посљедицу имају затварање рачуна.

(2) Прије затварања рачуна за редовно пословање
пословног субјекта морају се затворити сви рачуни њего-
вих организационих дијелова и његови рачуни за посебне
намјене отворени у тој овлашћеној организацији.

(3) Овлашћене организације физичком лицу, без накна-
де, врше затварање рачуна и гашење платне картице.

(4) Овлашћене организације дужне су да пропишу про-
цедуре за поступање са неактивним рачунима и уговором
са учесницима уреде односе по овом питању.

Члан 19.

(1) Овлашћене организације не могу затворити главни
рачун пословног субјекта на терет којег су евидентирани
неизвршени налози за принудну наплату.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, главни рачун може
се затворити на основу прописа који као посљедицу при-
мјене имају затварање рачуна, у том случају се налози за
принудну наплату евидентирају на рачуну правног сљедбе-
ника или се враћају налогодавцу.

Члан 20.

Неизвршене налоге за плаћање, издате од пословног
субјекта чији су рачуни затворени, а који се не односе на
принудну наплату, овлашћене организације одмах враћају
пословном субјекту.

IV - НАЧИН И ОБЛИЦИ ПЛАЋАЊА

Члан 21.

(1) Плаћања преко рачуна учесника обављају се на
основу налога за плаћање.

(2) Налог за плаћање је безусловна инструкција дата
овлашћеној организацији да изврши плаћање или наплати
одређени износ новца са назначеног рачуна, а даје се на
обрасцима платног промета, у писаној форми или елек-
тронском облику, у складу са законом који уређује платне
трансакције и прописима који уређују електронско плаћа-
ње и електронске документе.

Члан 22.

(1) Трансакцију плаћања са рачуна иницирају учесни-
ци - имаоци рачуна издавањем налога за плаћање на терет
свог рачуна, а у корист рачуна примаоца.

(2) Изузетно од става 1. овога члана, налоге за принуд-
ну наплату могу да дају:

а) учесници - повјериоци, на основу наплата доспјелих
хартија од вриједности, других доспјелих инструмената
обезбјеђења плаћања и осталих прописаних или уговоре-
них овлашћења,

б) органи и институције, на основу законских овлашће-
ња и

в) овлашћене организације, на основу судских одлука и
других извршних исправа, те законских овлашћења.

(3) Налози за принудну наплату из става 2. овог члана
гласе на рачун који је пословни субјекат, у складу са чла-
ном 12. став 4. овог закона, одредио као главни рачун.

(4) Осим налога за плаћање из става 2. тачка в) овога
члана, овлашћене организације могу да дају налоге за пла-
ћање на терет рачуна учесника, на основу уговорених
овлашћења добијених од учесника.

Члан 23.

(1) Налоге за плаћање потписују овлашћена лица уче-
сника чији су потписи депоновани код овлашћених органи-
зација, односно друга овлашћена лица у случајевима дава-
ња налога из члана 22. ст. 2. и 4. овог закона.

(2) Приликом пријема налога за плаћање овлашћене
организације дужне су да утврде идентитет налогодавца и
доносиоца налога, као и да провјере идентичност потписа на
налозима за плаћање са депонованим потписима овлашће-
них лица, достављених тим овлашћеним организацијама.

Члан 24.

(1) Налози за плаћање из члана 22. овог закона подносе
се на извршење овлашћеним организацијама код којих уче-
сници имају отворене рачуне, у складу са овим законом.

(2) Приликом пријема налога за плаћање овлашћене
организације дужне су примити налоге за плаћање и другу
документацију платног промета, ако су попуњени и подне-
сени на прописан начин.
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(3) Овлашћене организације враћају налоге за плаћање
који нису попуњени на прописан начин и указују доносио-
цу налога на недостатке и грешке ради њиховог отклања-
ња.

Члан 25.

(1) Плаћања између учесника обављају се безготовин-
ски, готовим новцем и обрачуном.

(2) Безготовинско плаћање је пренос средстава са рачу-
на једног учесника на рачун другог учесника.

(3) Готовинско плаћање је директна предаја готовог
новца између учесника, уплата готовог новца на рачун и
исплата готовог новца са рачуна.

(4) Влада доноси уредбу којом се уређују начин и усло-
ви по којима пословни субјекти могу вршити плаћање у
готовом новцу.

Члан 26.

(1) Уплата готовог новца на рачун и исплата готовог
новца са рачуна иницира се налогом за плаћање.

(2) Налог за уплату готовог новца на рачун може се
поднијети свим овлашћеним организацијама, без обзира на
то гдје се води рачун у корист којег се обавља уплата.

(3) Налог за исплату готовог новца са рачуна подноси
се овлашћеној организацији која води рачун учесника.

Члан 27.

(1) Забрањено је пословним субјектима да измирују
своје обавезе готовим новцем ако имају блокиране рачуне
у складу са овим законом.

(2) Пословни субјекти су дужни готов новац остварен
обављањем регистроване дјелатности положити на рачуне
у овлашћеним организацијама, у складу са прописима
донесеним на основу члана 25. став 4. овог закона.

Члан 28.

(1) Обрачунско плаћање је измирење међусобних нов-
чаних обавеза и потраживања између учесника без употре-
бе новца.

(2) Обрачунско плаћање врши се уговарањем промјене
повјерилаца, односно дужника у одређеном облигационом
односу (асигнација, цесија, приступање дугу, преузимање
дуга, уступање дуга и друго), пребијањем (компензација) и
на други начин, у складу са законом који уређује облигаци-
оне односе.

(3) Ако су рачуни пословних субјеката у тренутку пла-
ћања блокирани по основу налога за принудну наплату,
пословни субјекти не могу измиривати новчане обавезе на
начин из става 2. овог члана, осим ако другим прописом
није другачије утврђено.

V - ИЗВРШЕЊЕ ПЛАЋАЊА И ПРИНУДНА 

НАПЛАТА СА РАЧУНА

Члан 29.

(1) Овлашћене организације су обавезне да изврше
налоге за плаћање учесника из члана 22. ст. 1. и 4. овог
закона само у случају да на рачуну учесника постоји одго-
варајуће покриће, на начин и у роковима дефинисаним
прописима о обављању платних трансакција.

(2) Одговарајуће покриће означава довољан износ рас-
положивих средстава за извршење налога за плаћање, а
састоји се од стања на рачуну из претходног дана, увећаног
за прилив средстава на рачун у току дана и за средства на
основу уговора са овлашћеном организацијом о дозвоље-
ном негативном салду на рачуну, те умањено за извршена
плаћања у том дану до времена утврђивања покрића.

(3) Налоге за плаћање из члана 22. ст. 1. и 4. овог зако-
на за чије извршење на дан пријема налога нема одговара-
јућег покрића на рачуну овлашћене организације могу да
врате подносиоцу.

Члан 30.

(1) Овлашћена организација која води главни рачун
пословног субјекта налоге за принудну наплату, дате на
основу члана 22. ст. 2. и 3. овог закона, не враћа, него еви-
дентира и извршава из расположивих средстава на рачуну,
на начин и према сљедећем редослиједу приоритета:

а) извршна рјешења на основу којих се извршавају оба-
везе по основу јавних прихода - према времену пријема,

б) друга извршна судска рјешења, други извршни
наслови, налози на основу законских овлашћења - према
времену пријема,

в) налози повјерилаца на основу доспјелих хартија од
вриједности, мјеница или овлашћења које је дужник дао
својој банци и свом повјериоцу - према времену пријема и

г) остали основи за наплату.

(2) Налози за принудну наплату из сљедећег реда при-
оритета могу се извршавати тек по извршењу свих налога
за принудну наплату из претходног реда приоритета, укљу-
чујући и налоге за принудну наплату који су примљени у
међувремену.

(3) Овлашћена организација која води главни рачун
пословног субјекта дужна је да води евиденцију о редосли-
једу пријема налога за принудну наплату истог приоритета
из става 1. овог члана према дану и сату њиховог пријема
и да их по том редослиједу извршава.

(4) Овлашћена организација која води главни рачун
пословног субјекта обавјештава повјериоца, на његов
захтјев, о редослиједу наплате његовог потраживања.

(5) Поднесене налоге пословног субјекта који се не
односе на принудну наплату овлашћене организације не
могу извршавати прије извршења свих налога за принудну
наплату из става 1. овог члана и деблокаде свих рачуна
пословног субјекта.

Члан 31.

(1) Овлашћена организација која води главни рачун
пословног субјекта извршава налоге за принудну наплату,
дате у складу са чланом 22. ст. 2. и 3. овог закона, до изно-
са одређеног у налогу из свих средстава на рачунима
пословног субјекта у конвертибилним маркама који су
отворени у тој овлашћеној организацији, осим средстава
на овим рачунима која су изузета од извршења по другом
основу.

(2) У недостатку средстава за потпуно извршење нало-
га за плаћање из става 1. овог члана, овлашћена организа-
ција која води главни рачун пословног субјекта налоге
извршава дјелимично.

Члан 32.

(1) Ако на рачунима пословног субјекта нема довољно
средстава за извршење налога за принудну наплату из чла-
на 30. став 1. овог закона, а пословни субјекат има отворе-
не рачуне код других овлашћених организација, овлашће-
на организација која води главни рачун пословног субјекта
упућује захтјев електронским путем другим овлашћеним
организацијама, у складу са прописом донесеним на осно-
ву овог закона, исти дан, односно најкасније идући радни
дан, за блокаду свих рачуна пословног субјекта у конвер-
тибилним маркама и девизама који се воде у тим овлашће-
ним организацијама.

(2) Средства на рачунима организационих дијелова и
рачунима за посебне намјене пословног субјекта предста-
вљају саставни дио средстава на његовим рачунима за
редовно пословање и користе се за извршење налога за
принудну наплату, осим средстава на овим рачунима која
су изузета од извршења по овом закону и другим прописи-
ма.

(3) Друге овлашћене организације дужне су да поступе
по захтјеву овлашћене организације која води главни рачун
и да одмах блокирају све рачуне пословног субјекта који се
код њих воде, као и да доставе податак о блокади рачуна
пословног субјекта у Јединствени регистар.
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(4) Овлашћене организације из става 3. овог члана бло-
кирају рачуне пословног субјекта до момента пријема оба-
вјештења овлашћене организације која води главни рачун
о престанку блокаде рачуна пословног субјекта.

(5) Рачуни јавних прихода на које се врше уплате јав-
них прихода на име Републике Српске, општина, градова и
фондова и са којих се врши расподјела на рачуне корисни-
ка јавних прихода не могу се блокирати и средства на овим
рачунима изузимају се од извршењa налога за принудну
наплату.

Члан 33.

(1) Пословни субјекат чији је рачун блокиран дужан је
одмах или први радни дан након пријема обавјештења од
овлашћених организација о блокади рачуна дати налоге за
пренос средстава са блокираних рачуна на свој главни
рачун на којем су евидентирани неизвршени налози за
принудну наплату или дати налог за резервисање средста-
ва до потпуног окончања извршног поступка.

(2) Ако пословни субјекат у року из става 1. овог члана
не изда налоге за пренос средстава са блокираних рачуна
на главни рачун, овлашћене организације код којих
пословни субјекат има блокиране рачуне испоставиће
налоге за пренос средстава са блокираних рачуна послов-
ног субјекта у конвертибилним маркама на главни рачун у
висини износа блокаде рачуна.

(3) Ако на рачунима пословног субјекта у конвертибил-
ним маркама нема довољно средстава за извршење налога
за принудну наплату, овлашћене организације испоставиће
налоге за пренос средстава са свих блокираних девизних
рачуна и рачуна за посебне намјене пословног субјекта
отворених у тим овлашћеним организацијама, осим сред-
става која су изузета од извршења по овом закону и другим
прописима.

(4) Овлашћена организација која води главни рачун
пословног субјекта дужна је да, након потпуног извршења
налога за принудну наплату, одмах обавијести друге овла-
шћене организације о том извршењу, ради деблокаде сред-
става пословног субјекта на рачунима код тих овлашћених
организација.

(5) Овлашћене организације дужне су да, након прије-
ма обавјештења овлашћене организације из става 3. овог
члана о престанку блокаде рачуна пословног субјекта,
одмах деблокирају све рачуне пословног субјекта и проми-
јене ознаку о блокади рачуна у евиденцији рачуна послов-
них субјеката који води овлашћена организација и Једин-
ствени регистар.

Члан 34.

(1) Овлашћене организације неће извршити налоге за
принудну наплату из средстава на рачунима учесника ако
су та средства изузета од извршења прописом којим се уре-
ђује извршни поступак, судском одлуком или одлуком дру-
гог надлежног органа, као и других средстава ако су изузе-
та од извршења другим прописом.

(2) Министар финансија доноси подзаконски пропис
којим се уређују начин и поступак извршења налога за
принудну наплату преко рачуна овлашћених организација,
у складу са овим законом.

Члан 35.

(1) У случају да на рачунима пословног субјекта у кон-
вертибилним маркама, девизним рачунима или рачунима
за посебне намјене нема довољно средстава за извршење
налога за принудну наплату, овлашћене организације код
којих се воде орочена средства пословнoг субјекта који
има блокиране рачуне обавезне су, у складу са законом
који уређује извршни поступак, раскинути уговор и ороче-
на средства дозначити на главни рачун пословнoг субјекта
ради извршења налога за принудну наплату из члана 22. ст.
2. и 3. овога закона.

(2) Овлашћене организације из става 1. овог члана оба-
везне су на главни рачун дозначити и износ доспјелих
камата, које према уговору о ороченим средствима припа-

дају пословном субјекту до момента раскида уговора, ради
извршења налога за принудну наплату у складу са овим
законом.

(3) Овлашћене организације дужне су да, у уговору о
ороченим средствима закљученим са пословним субјек-
том, унесу одредбу о раскиду уговора и обавези преноса
орочених средстава, заједно са припадајућим каматама до
момента раскида уговора, на главни рачун пословног
субјекта ради извршења налога за принудну наплату у
складу са овим законом.

(4) Пословни субјекат може, ради извршења налога за
принудну наплату, раскинути уговор о ороченим средстви-
ма закључен са овлашћеном организацијом.

Члан 36.

(1) Ако налози за принудну наплату гласе на терет дру-
гог рачуна пословног субјекта, а не на терет главног рачу-
на, овлашћена организација која води тај рачун извршава
налоге за принудну наплату до износа покрића на рачуни-
ма пословног субјекта који се воде у тој овлашћеној орга-
низацији, на начин прописан чланом 30. ст. 2. до 5. овог
закона.

(2) Неизвршене налоге за принудну наплату овлашћена
организација из става 1. овог члана доставља на извршење
овлашћеној организацији која води главни рачун послов-
ног субјекта, најкасније сљедећи радни дан.

(3) Овлашћена организација која води главни рачун
пословног субјекта примљене налоге за принудну наплату
извршава на начин прописан чланом 22. став 2. тачка в),
чл. 30. и 31. овога закона, а у случају недостатка средстава
за потпуно извршење налога поступа на начин прописан
чланом 32. овог закона.

Члан 37.

(1) Налоге за принудну наплату, дате у складу са чла-
ном 22. ст. 2. и 3. овог закона, чији је дужник овлашћена
организација, овлашћена организација је дужна да изврши
на терет средстава на свим рачунима отвореним у конвер-
тибилним маркама и девизама, у складу са одредбама овог
и других закона.

(2) Овлашћене организације које имају отворене нере-
зидентне рачуне из члана 8. став 3. овог закона дужне су да
примљене налоге за принудну наплату извршавају у скла-
ду са чл. 30. и 31. овог закона, а у случају недостатка сред-
става на овим рачунима за потпуно извршење налога, ове
и друге овлашћене организације дужне су да поступају на
начин прописан чл. 32. до 36. овог закона.

Члан 38.

(1) Забрањено је пословним субјектима да врше плаћа-
ња преко рачуна код овлашћених организација, ако имају
блокиране рачуне.

(2) Забрањено је коришћење средстава која пословни
субјекат има на рачунима код овлашћених организација, а
која су блокирана на основу налога за принудну наплату, за
друга плаћања пословног субјекта.

(3) Забрањено је овлашћеним организацијама да
пословним субјектима чији су рачуни блокирани отварају
нове рачуне.

Члан 39.

Плаћања са рачуна на рачун учесника који се воде у
различитим овлашћеним организацијама извршавају се
поравнањем међубанкарских налога за плаћање, у складу
са законом и прописима који уређују платне трансакције.

Члан 40.

Овлашћене организације и учесници одговорни су и
сносе штету која може настати обављањем послова плат-
ног промета, у складу са законима који уређују платне
трансакције и облигационе односе, као и закљученим уго-
вором.

7.06.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 52 5



VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И НАДЗОР

Члан 41.

(1) Овлашћене организације су обавезне учесницима
достављати или стављати на располагање извјештаје о
свим промјенама и стању на рачунима у складу са угово-
ром о отварању и вођењу рачуна.

(2) Извјештај из става 1. овог члана овлашћене органи-
зације дужне су достављати или стављати на располагање
учесницима једном мјесечно, без наплате накнаде за ту
услугу.

(3) Ако рок за доставу извјештаја није уговорен, овла-
шћене организације достављају или стављају на распола-
гање пословним субјектима извјештаје о стању и промје-
нама по рачунима са подацима о извршеним плаћањима,
најкасније идући радни дан од дана настанка промјене на
рачуну.

Члан 42.

(1) Забрањено је овлашћеним организацијама да уче-
сницима наплаћују давање информација о условима оба-
вљања послова платног промета.

(2) Дозвољено је овлашћеним организацијама и уче-
сницима да се договоре о трошковима за додатно или
чешће достављање информација или њихов пренос путем
средстава комуникације која нису наведена у уговору, а
које захтијева учесник.

(3) Трошкови овлашћених организација за информаци-
је из става 2. овог члана морају бити примјерени и у скла-
ду са стварним трошковима овлашћених организација.

Члан 43.

(1) Овлашћене организације дужне су да, на основу
налога и друге документације платног промета, воде еви-
денцију о обављеном платном промету, у складу са овим
законом и другим прописима.

(2) Подаци о промјенама и стању на рачунима учесни-
ка код овлашћених организација представљају пословну
тајну, као и други подаци за које је другим законом утврђе-
но да су тајни.

Члан 44.

(1) Овлашћене организације дужне су надлежним орга-
нима, на њихов писмени захтјев, доставити податке и
информације о обављеном платном промету, у складу са
овим законом.

(2) Подаци о промјенама и стању на рачуну учесника,
као и други подаци, могу се дати другом учеснику уз писа-
ну сагласност учесника на којег се ти подаци односе.

Члан 45.

(1) Овлашћене организације и учесници су дужни да у
поступку откривања, спречавања и истраживања прања
новца и финансирања терористичких активности у посло-
вима унутрашњег платног промета примјењују одредбе
посебног закона који уређује ову област и предузимају мје-
ре и активности прописане овим законом.

(2) Овлашћене организације могу, у складу са посеб-
ним законом, вршити обраду личних података учесника
којима располажу у обављању своје дјелатности, у сврху
спречавања и истраживања превара у платном промету.

Члан 46.

(1) Надзор над обављањем послова платног промета
овлашћених организација врше Агенција и други контрол-
ни органи, у складу са одредбама овог и посебних закона
којима се уређују њихово пословање и надлежност.

(2) Контролу учесника платног промета врше надле-
жни контролни органи, у складу са одредбама овог и
посебних закона којима се уређују надлежност и овлашће-
ња ових контролних органа.

(3) Агенција и контролни органи, у оквиру своје надле-
жности, сарађују у вршењу надзора обављања платног
промета и у примјени овог и других закона.

Члан 47.

У спровођењу надзора и примјени овог закона Агенци-
ја предузима сљедеће:

а) захтијева од овлашћених организација да пруже све
информације потребне за праћење усклађености обављања
послова платног промета са овим законом и другим пропи-
сима,

б) обавља директан надзор у овлашћеним организаци-
јама и њиховим организационим дијеловима или у било
којем агенту, процесору трећој страни,

в) даје препоруке и смјернице и по потреби обавезују-
ће налоге,

г) привремено обустави или одузме овлашћеној орга-
низацији дозволу за обављање услуга у унутрашњем плат-
ном промету ако не обавља пословање у складу са овим
законом и прописима Агенције и

д) предузима мјере и покреће поступке против овла-
шћених организација у случају непридржавања одредаба
овог и других закона који регулишу платни промет и плат-
не трансакције.

VII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.

(1) Новчаном казном у износу од 20.000 КМ до 80.000
КМ казниће се за прекршај овлашћена организација ако:

а) учеснику отвори рачуне и води евиденцију супротно
члану 10. овог закона,

б) пословном субјекту отвори главни рачун супротно
члану 13. став 1. овог закона,

в) учеснику затвори рачуне супротно чл. 18. и 19. овог
закона,

г) не даје налоге за плаћање са рачуна учесника пропи-
сане чланом 22. став 2. тачка в) овог закона,

д) не изврши налоге за плаћање у складу са одредбама
члана 29. став 1. овог закона,

ђ) не изврши налоге за принудну наплату у складу са
чланом 30. ст. 1. до 3. и чланом 31. овог закона,

е) изврши налоге за плаћање, а који се не односе на
принудну наплату, супротно члану 30. став 5. овог закона,

ж) не поступи у складу са чланом 32. и чланом 33. ст.
2. до 5. овог закона,

з) са блокираних рачуна изврши пренос средстава која
су изузета од извршења, у складу са чланом 34. став 1. овог
закона,

и) не разрочи орочена средства пословног субјекта у
складу са чланом 35. ст. 1. до 3. овог закона,

ј) не изврши налоге за принудну наплату у складу са
чл. 36. и 37. овог закона,

к) пословном субјекту чији су рачуни блокирани извр-
ши плаћања и отвори нове рачуне супротно члану 38. ст. 2.
и 3. овог закона,

л) не поступи у складу са чланом 53. став 4. овог зако-
на и

љ) не усклади обављање послова унутрашњег платног
промета у року из члана 54. овог закона.

(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у овлашћеној организацији новчаном
казном у износу од 5.000 КМ до 20.000 KM.

Члан 49.

(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 40.000 КМ за
прекршај казниће се овлашћена организација ако:

а) не информише учесника или му не стави на распола-
гање прије закључења уговора све битне услове коришће-
ња услуга платног промета у складу са чланом 9. став 2.
овог закона,

б) измијени одредбе уговора супротно члану 9. став 3.
овог закона,
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в) не чува документацију и податке у складу са чланом
16. овог закона,

г) приликом пријема налога за плаћање не поступи у
складу са чл. 23. и 24. овог закона,

д) не обавијести повјериоца, на његов захтјев, о редо-
слиједу наплате његовог потраживања у складу са чланом
30. став 4. овог закона,

ђ) не извјештава учесника у складу са чланом 41. овог
закона и поступа супротно члану 42. овог закона и

е) не поступа са документацијом и подацима о обавље-
ном платном промету у складу са чл. 43. и 44. овог закона.

(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у овлашћеној организацији новчаном
казном у износу од 2.500 КМ до 10.000 KM.

Члан 50.

(1) Новчаном казном у износу од 10.000 КМ до 40.000
КМ казниће се за прекршај пословни субјекат ако:

а) не отвори рачуне за потребе плаћања и новчана сред-
ства не држи на рачунима у складу са чланом 8. став 1.
овог закона,

б) не одреди главни рачун у складу са чланом 12. став
4. овог закона и не поступа у складу са чланом 13. овог
закона,

в) врши плаћање у готовом новцу супротно чл. 25. став
3. и члану 27. овог закона,

г) врши обрачунско плаћање супротно члану 28. став 3.
овог закона,

д) врши плаћања супротно члану 38. ст. 1. и 2. овог
закона и

ђ) не поступи у складу са чланом 53. ст. 1. до 3. овог
закона.

(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице пословног субјекта новчаном казном у износу
од 2.500 КМ до 10.000 KM.

Члан 51.

(1) Новчаном казном у износу од 5.000 КМ до 20.000
КМ казниће се за прекршај пословни субјекат ако:

а) отвори рачуне супротно чл. 10. и 11. овог закона и

б) не обавијести овлашћену организацију о промјени
података који су достављени приликом отварања рачуна у
складу са чланом 17. овог закона.

(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице пословног субјекта новчаном казном у износу
од 1.000 КМ до 4.000 KM.

Члан 52.

(1) Агенција или други контролни органи у поступку
контроле издају прекршајне налоге или подносе захтјев за
покретање прекршајног поступка у случајевима предвиђе-
ним овим законом, у складу са прописима којима се уређу-
је прекршајни поступак.

(2) Прекршајни поступак против пословног субјекта,
осим органа из става 1. овог члана, може покренути и овла-
шћена организација у случају да у обављању платног про-
мета утврди прекршај.

VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53.

(1) Пословни субјекти који имају отворене рачуне у
овлашћеним организацијама прије ступања на снагу овог
закона дужни су да отворене рачуне ускладе са одредбама
члана 10. овог закона или отворе нове рачуне у складу са
овим чланом и одреде главни рачун у складу са чланом 12.
овог закона, у року од 90 дана од дана ступања на снагу
овог закона.

(2) Пословни субјекти из става 1. овог члана дужни су
поднијети захтјев овлашћеним организацијама за затвара-
ње свих рачуна који нису у складу са чланом 10. овог зако-

на и извршити пренос средстава на рачуне из става 1. овог
члана.

(3) Пословни субјекти који имају отворене рачуне код
овлашћених организација на којима су евидентирани неиз-
вршени налози за принудну наплату дужни су у року из
става 1. овог члана тим овлашћеним организацијама доста-
вити доказ о одређивању главног рачуна код овлашћене
организације којој се достављају неизвршени налози за
принудну наплату пословног субјекта ради извршења ових
налога у складу са одредбама чл. 32. до 36. овог закона.

(4) Ако пословни субјекти не поступе у складу са ста-
вом 1. овог члана, овлашћене организације извршиће бло-
каду свих отворених рачуна пословних субјеката и забра-
нити располагање средствима до поступања пословних
субјеката у складу са овим законом.

Члан 54.

Овлашћене организације дужне су да обављање посло-
ва унутрашњег платног промета ускладе са одредбама овог
закона, најкасније у року од 90 дана од дана његовог ступа-
ња на снагу.

Члан 55.

(1) Влада ће у року од 30 дана од дана ступања на сна-
гу овог закона донијети уредбу о условима и начину плаћа-
ња готовим новцем (члан 25).

(2) Министар финансија ће у року од 30 дана од дана
ступања на снагу овог закона донијети:

а) упутство o начину вођења и садржају евиденције
рачуна пословних субјеката који води овлашћена организа-
ција (члан 10) и

б) подзаконски пропис којим се уређују начин и посту-
пак извршења налога за принудну наплату преко рачуна
овлашћених организација (члан 34).

(3) До доношења подзаконских аката из ст. 1. и 2. овог
члана примјењиваће се подзаконски прописи који су важи-
ли до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у
супротности са овим законом.

Члан 56.

Ступањем на снагу овог закона престају да важе Закон
о унутрашњем платном промету (“Службени гласник
Републике Српске”, број 12/01) и Закон о финансијском
пословању (“Службени гласник Републике Српске”, број
12/01).

Члан 57.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-722/12 Предсједник
17. маја 2012. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

7.06.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 52 7



Након сравњавања са изворним текстом, утврђено је да
је у Закону о унутрашњем платном промету (“Службени
гласник Републике Српске”, број 52/12) учињена техничка
грешка па, на основу члана 189. став 3. Пословника Народ-
не скупштине Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 31/11), генерални секретар д а ј е

ИСПРАВКУ
Закона о унутрашњем платном промету

У члану 50. став 1. тачка в) умјесто броја: “3” треба да
стоји број: “4”.

Број: 02/4.03-1558-1/12 Генерални
1. октобра 2012. године секретар,
Бања Лука Ранко Карапетровић, с.р.

4.10.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 92 7
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1085
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О УНУТРАШЊЕМ 
ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
унутрашњем платном промету, који је Народна скупшти-
на Републике Српске усвојила на Петој редовној сједни-
ци, одржаној 27. јуна 2019. године, а Вијеће народа 4. јула 
2019. године констатовало да усвојеним Законом о измјена-
ма и допунама Закона о унутрашњем платном промету није 

угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2780/19 Предсједник
8. јула 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
УНУТРАШЊЕМ ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ

Члан 1.
У Закону о унутрашњем платном промету (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 52/12 и 92/12) у члану 6. у 
тачки в) послије ријечи: “преко рачуна” ријеч: “и” брише се 
и додаје се запета.

У тачки г), на крају текста, послије ријечи: “организа-
цијама” додају се ријеч: “и” и нова тачка д), која гласи:

“д) примати уплате готовог новца од пословних субје-
ката, оствареног обављањем регистроване дјелатности, у 
корист рачуна тих пословних субјеката отворених код овла-
шћених организација”.

Члан 2.
У члану 10. послије става 3. додаје се нови став 4, који 

гласи:
“(4) У смислу овог закона, под рачуном за редовно по-

словање сматра се и рачун пословног субјекта у ликвида-
цији, односно у стечају, који овлашћено лице отвара код 
овлашћене организације у складу са прописима којима се 
уређује ликвидација, односно стечај пословног субјекта 
и који је овлашћена организација дужна да евидентира у 
складу са ставом 3. овог члана.”.

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 3.
Послије члана 15. додају се нови чл. 15а, 15б, 15в, 15г. 

и 15д, који гласе:

“Члан 15а.
(1) Агенција за посредничке, информатичке и финан-

сијске услуге Бања Лука (у даљем тексту: АПИФ) успоста-
вља и води Регистар рачуна физичких лица отворених у 
овлашћеним организацијама.

(2) Регистар рачуна физичких лица обухвата:
а) рачуне за обављање платног промета, у домаћој и 

страној валути,
б) рачуне депозита и улога на штедњу, у домаћој и стра-

ној валути и
в) друге рачуне, у домаћој и страној валути, отворене на 

основу уговора са банком.
(3) Регистар рачуна физичких лица је електронска база 

података, која садржи сљедеће податке:
а) име и презиме физичког лица,
б) јединствени матични број физичког лица резидента,
в) одговарајућу идентификациону ознаку за страно 

физичко лице (број идентификационог документа, земља 
издавалац тог документа, датум рођења и слично) и једин-
ствени идентификациони број страног физичког лица до-
дијељен у складу са прописима којима се уређује регистра-
ција пореских обвезника,

г) адресу пребивалишта за домаће физичко лице и адре-
су боравишта, ако посједује,

д) адресу боравишта у Републици Српској или Босни 
и Херцеговини за страно физичко лице и адресу пребива-
лишта у земљи домицила,

ђ) број рачуна физичког лица,
е) врсту рачуна,
ж) датум отварања и затварања рачуна физичког лица, 

као и датум промјене личних података у вези са рачуном,



9.7.2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 58 13
з) податке из т. а) до д) овог става о лицима која су овла-

шћена да располажу средствима на рачуну физичког лица и
и) ознаку да ли је рачун домаћег или страног физичког 

лица.
(4) Регистар рачуна физичких лица не садржи податке 

о стању и промјенама на рачунима из става 2. овог члана.

Члан 15б.
(1) Овлашћене организације дужне су да континуира-

но, одмах по отварању, промјени података о рачуну и за-
тварању рачуна физичких лица, достављају електронским 
путем податке из члана 15а. став 3. овог закона АПИФ-у.

(2) Овлашћене организације су одговорне за ажурно 
достављање података у Регистар рачуна физичких лица и 
њихову тачност.

(3) Овлашћене организације су дужне да при при-
купљању и обради података о физичким лицима из члана 
15а. став 3. овог закона поступају у складу са прописима 
којима се уређује пословна тајна и заштита личних пода-
така.

(4) АПИФ доноси упутство којим прописује начин 
вођења Регистра рачуна физичких лица, начин доставља-
ња података, као и давања и коришћења податaкa из овог 
регистра.

(5) Министар финансија даје претходну сагласност на 
упутство АПИФ-а из става 4. овог члана.

Члан 15в.
(1) Подаци из Регистра рачуна физичких лица нису 

јавно доступни и на њих се примјењују прописи којима се 
уређује пословна тајна и заштита личних података.

(2) АПИФ је овлашћен да, на основу поднесеног захтје-
ва у писаној форми или електронском облику, податке из 
Регистра рачуна физичких лица достави, односно омогући 
приступ тим подацима:

а) ако је лице на које се ови подаци односе претходно 
дало писмени пристанак,

б) на основу одлуке или захтјева надлежног суда,
в) ако, ради вршења надзора над овлашћеном организа-

цијом у складу са законом, то захтијева Агенција за банкар-
ство Републике Српске,

г) за потребе министарства надлежног за унутрашње 
послове, органа надлежног за борбу против организованог 
криминала и корупције и органа надлежног за спречавање 
прања новца и финансирања терористичких активности, у 
складу са прописима,

д) за потребе пореске управе и другог контролног ор-
гана, у складу са прописима којима се уређују послови из 
њихове надлежности,

ђ) за потребе адвоката ради предузимања правних 
радњи у циљу пружања правне помоћи заступања физич-
ких и правних лица у остваривању њихових потраживања, 
уз приложену пуномоћ странке,

е) у вези са поступком извршења или обезбјеђења на 
имовини имаоца рачуна, на основу захтјева суда, другог 
надлежног органа или овлашћеног лица које, у складу са 
посебним законом, има правни интерес за принудно оства-
рење потраживања у том поступку.

(3) Захтјев за добијање података из става 2. овог члана 
треба да садржи, поред података утврђених законом којим 
се уређује општи управни поступак, податке о правном 
основу и сврси коришћења личних података, као и друге 
податке које пропише АПИФ.

(4) Субјекти из става 2. овог члана могу податке из Ре-
гистра рачуна физичких лица користити ради обављања 
послова у оквиру законом утврђене надлежности, искљу-
чиво у сврху за коју су прибављени и не могу их даље са-
општавати или достављати трећим лицима, нити тим лици-
ма омогућити приступ овим подацима, осим у случајевима 
утврђеним овим законом.

(5) Став 4. овог члана примјењује се и на лица која су 
запослена или ангажована, односно која су била запослена 

или ангажована код субјеката из става 2. овог члана којима 
су подаци учињени доступним, као и друга лица којима су 
због природе њиховог посла ти подаци учињени доступ-
ним.

(6) У вршењу овлашћења која су му повјерена овим 
чланом, АПИФ је дужан да поступа по закону којим се 
уређује општи управни поступак и одговоран је за доста-
вљање података субјектима из става 2. овог члана.

Члан 15г.
(1) АПИФ је дужан да:
а) податке из Регистра рачуна физичких лица континуи-

рано ажурира, одмах након пријема обавјештења од овла-
шћених организација о промјенама података из члана 15а. 
став 3. овог закона,

б) обезбиједи идентичност података у Регистру рачуна 
физичких лица са подацима достављеним од овлашћених 
организација,

в) обезбиједи сигурност и повјерљивост података, те 
предузме све техничке и организационе мјере у циљу за-
штите и тајности података, у складу са овим законом и дру-
гим прописима којима се уређује пословна тајна и заштита 
личних података,

г) предузме мјере против неовлашћеног приступа пода-
цима из овог регистра и других облика незаконите обраде, 
мијењања, уништавања или преноса података, као и мјере 
против злоупотребе ових података,

д) води посебну евиденцију о подацима из Регистра ра-
чуна физичких лица који су дати субјектима из члана 15в. 
став 2. овог закона и сврси за коју су подаци дати,

ђ) код прикупљања, обраде и давања података из Реги-
стра рачуна физичких лица поступа у складу са прописима 
којима се уређује пословна тајна и заштита личних пода-
така и

е) чува податке на начин и у роковима утврђеним про-
писима којима се уређује архивска дјелатност и другим 
прописима.

(2) АПИФ је дужан да обезбиједи тачност и ажурност 
података из Регистра рачуна физичких лица повезујући их 
са подацима из других службених евиденција и регистара 
других надлежних органа, када је то могуће.

(3) Запослени у АПИФ-у који обрађују податке из Реги-
стра рачуна физичких лица дужни су да чувају тајност по-
датака, придржавају се утврђеног начина заштите података 
и обрађују податке под условима које одреди АПИФ.

(4) Лица из става 3. овог члана дужна су да чувају тај-
ност података и након престанка радног односа, односно 
извршавања одређених задатака.

Члан 15д.
Управни одбор АПИФ-а, уз сагласност Владе Републи-

ке Српске, доноси одлуку о висини накнада за коришћење 
података из Регистра рачуна физичких лица, а наплаћена 
накнада представља приход АПИФ-а.”.

Члан 4.
У члану 17. послије ријечи: “субјекти” додају се ријечи: 

“и физичка лица”, а послије ријечи: “регистрима” додају се 
ријечи: “и евиденцијама”.

Члан 5.
У члану 18. став 4. брише се.

Члан 6.
У члану 46. у ставу 2. послије ријечи: “врше” додају се 

ријечи: “органи надлежни за инспекцијски надзор у складу 
са законом којим се уређује рад инспекција у Републици 
Српској и пореским прописима и други”.

Члан 7.
Послије члана 49. додају се нови чл. 49а, 49б. и 49в, 

који гласе:
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“Члан 49а.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 20.000 КМ казниће 

се за прекршај овлашћена организација ако:
а) не доставља податке у Регистар рачуна физичких 

лица у складу са чланом 15б. ст. 1. и 2. овог закона и
б) при прикупљању и обради података о физичким ли-

цима не поступа у складу са чланом 15б. став 3. овог за-
кона.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у овлашћеној организацији новчаном казном од 
1.000 КМ до 4.000 КМ.

Члан 49б.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 40.000 КМ казни-

ће се за прекршај АПИФ ако:
а) не успостави и не води Регистар рачуна физичких 

лица у складу са чланом 15а. овог закона,
б) поступа и доставља податке из Регистра рачуна фи-

зичких лица супротно члану 15в. ст. 1. и 2. овог закона,
в) не поступа у складу са чланом 15г. овог закона и
г) наплаћује накнаде за коришћење података из Реги-

стра рачуна физичких лица супротно одлуци из члана 15д. 
овог закона.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се од-
говорно лице у АПИФ-у новчаном казном од 2.500 КМ до 
10.000 КМ.

Члан 49в.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 20.000 КМ казниће 

се субјекат из члана 15в. став 2. овог закона, ако податке до-
бијене из Регистра рачуна физичких лица користи супротно 
члану 15в. став 4. овог закона.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу, као и лица из члана 15в. став 5. 
овог закона новчаном казном од 1.000 КМ до 4.000 КМ.”.

Члан 8.
Послије члана 54. додају се нови чл. 54а. и 54б, који 

гласе:

“Члан 54а.
АПИФ ће у року од 90 дана од дана ступања на сна-

гу овог закона донијети упутство којим прописује начин 
вођења Регистра рачуна физичких лица, начин доставља-
ња података, као и давања и коришћења података из овог 
регистра.

Члан 54б.
Овлашћене организације дужне су да АПИФ-у доставе 

податке о рачунима физичких лица, отвореним прије доно-
шења овог закона, најкасније у року од 90 дана од дана до-
ношења упутства из члана 54a. овог закона.”.

Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-646/19 Предсједник
27. јуна 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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796
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О УНУТРАШЊЕМ 
ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
унутрашњем платном промету, који је Народна скупшти-
на Републике Српске усвојила на Двадесет првој редовној 
сједници, одржаној 14. априла 2022. године, а Вијеће наро-
да 26. априла 2022. године констатовало да се усвојени За-
кон о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном 
промету не односи на витални национални интерес нијед-
ног од конститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-1795/22 Предсједник
27. априла 2022. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
УНУТРАШЊЕМ ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ

Члан 1.
У Закону о унутрашњем платном промету (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 52/12, 92/12 и 58/19) у чла-
ну 2. послије става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5. и 6, који 
гласе:

“(3) Електронски новац означава електронски (укљу-
чујући магнетно) похрањену новчану вриједност која чини 
новчано потраживање према издаваоцу тог новца, а изда-
та је након пријема новчаних средстава ради извршавања 
платних трансакција и прихвата је физичко или правно 
лице које није издавалац тог новца, у складу са прописом 
којим се уређују електронски новац, издаваоци електрон-
ског новца и надзор над њима у Републици Српској, при 
чему електронски новац не укључује дигитални запис ва-
луте коју није издала и за чију вриједност не гарантује цен-
трална банка, нити други орган јавног сектора и која нема 
правни статус новца или валуте.

(4) Накнаде које овлашћене организације наплаћују, 
у смислу овог закона, означавају све провизије и друге 
трошкове учињене у вези са услугама које су повезане са 
платним рачуном, које физичка лица плаћају овлашћеној 
организацији.

(5) Рачун за обављање платног промета (платни рачун) 
је рачун који се користи за плаћање у складу са овим зако-
ном.

(6) Учесник – физичко лице је лице које је корисник 
услуга које су повезане са платним рачуном, а које закљу-
чује уговоре о платним услугама у сврхе које нису на-
мијењене његовој пословној или другој комерцијалној дје-
латности”.

Досадашњи став 3. постаје став 7.

Члан 2.
Послије члана 3. додаје се нови члан 3a, који гласи:

“Члан 3a.
Одредбе овог закона не примјењују се на:
а) транспорт и пренос готовог новца, као и на његово 

прикупљање, обраду и испоруку, које врше субјекти који су 
регистровани и имају одобрење за обављање послова обе-
збјеђења лица и имовине у складу са посебним прописима,

б) услуге код којих пословни субјекат (прималац 
плаћања), одмах након извршења платне трансакције, фи-
зичком лицу (платиоцу) даје готов новац као дио платне 
трансакције која се односи на плаћање робе или услуге, 
а на изричит захтјев физичког лица дат непосредно прије 
извршења те платне трансакције (услуга плаћања са повра-
том готовине),

в) платне трансакције засноване на ваучеру или другој 
потврди која њеном имаоцу омогућава плаћање робе или 
услуга код издаваоца тог ваучера или те потврде, односно 
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плаћање код другог лица с којим је овај издавалац уговорио 
пријем тог ваучера или те потврде као начин плаћања робе 
или услуга (нпр. поклон-ваучери, ваучери за храну и друге 
сличне потврде),

г) платне трансакције засноване на поштанској упутни-
ци, у складу са законом којим се уређује пружање поштан-
ских услуга,

д) платне трансакције које се врше на основу инструме-
ната којима се плаћа куповина робе и услуга искључиво у 
просторијама издаваоца овог инструмента или, у складу са 
уговором који је закључен с тим издаваоцем, код ограниче-
не мреже продаваца робе и услуга или за ограничен избор 
робе и услуга,

ђ) техничке услуге којима се подржава пружање платних 
услуга, укључујући обраду, чување и заштиту података, про-
вјеру аутентичности података и субјеката, пружање услуга 
везаних за информациону технологију и комуникациону 
мрежу, обезбјеђивање и одржавање терминала и уређаја који 
се користе за платне и друге сличне услуге, ако пружалац 
наведених услуга ни у једном тренутку не посједује новчана 
средства која се преносе нити њима располаже,

е) платне трансакције које се врше путем телекомуни-
кационих, дигиталних или информационо-технолошких 
уређаја, при чему се купљени производи или услуге испо-
ручују и користе путем тих уређаја, под условом да телеко-
муникациони, дигитални или информационо-технолошки 
оператер не дјелује искључиво као посредник између уче-
сника и продавца тог производа или пружаоца те услуге,

ж) електронски новац похрањен на инструментима из 
тачке д) овог става, односно који се користи за извршавање 
платних трансакција из тачке е) овог става”.

Члан 3.
Послије члана 7. додају се нови чл. 7а, 7б, 7в. и 7г, који 

гласе:

“Члан 7а.
(1) Листа најрепрезентативнијих услуга садржи утврђе-

не изразе за сваку појединачну услугу повезану са платним 
рачуном и дефиницију сваке такве услуге, а те изразе и 
дефиниције је овлашћена организација дужна да користи 
у предуговорним и промотивним информацијама, као и у 
уговорима које закључује са физичким лицима.

(2) Агенција прописује листу и утврђује стандардно 
значење најмање десет, а највише двадесет најрепрезен-
тативнијих услуга повезаних са платним рачуном за које 
физичка лица плаћају накнаде, а које нуди најмање једна 
овлашћена организација.

(3) Приликом утврђивања листе најрепрезентативнијих 
услуга, Агенција узима у обзир услуге које физичка лица 
најчешће користе у вези са платним рачуном, као и услуге 
које физичко лице излажу највећем трошку.

(4) Агенција према потреби, а најмање једном у двије 
године, анализира и, по потреби, ажурира листу најреп-
резентативнијих услуга и објављује је на својој интернет 
страници.

Члан 7б.
(1) Овлашћена организација дужна је да у примјереном 

року прије закључења уговора о услугама платног промета, 
заједно с другим информацијама утврђеним овим и другим 
законима, физичком лицу на његов захтјев достави инфор-
мативни преглед услуга и накнада у писаној форми или 
електронском облику, без накнаде.

(2) Информативни преглед услуга и накнада јесте доку-
мент који садржи списак услуга са листе најрепрезентатив-
нијих услуга које овлашћена организација пружа и податке 
о појединачној накнади за сваку такву услугу, те садржи 
изјаву да су детаљне предуговорне и уговорне информације 
о свим услугама наведене у документима који се уручују у 
преговарачкој фази.

(3) Свака услуга из информативног прегледа услуга 
обавезно је појмовно утврђена и дефинисана као у листи 

најрепрезентативнијих услуга, а могућа додатна обја-
шњења у свему обавезно су јасна, недвосмислена и ра-
зумљива.

(4) Овлашћена организација дужна је да обезбиједи да 
информативни преглед услуга и накнада у писаној форми 
буде лако доступан у њеним просторијама и на њеној ин-
тернет страници, те да на захтјев физичког лица достави 
овај преглед у електронском облику, без накнаде.

(5) Ако овлашћена организација услугу вођења платног 
рачуна пружа у оквиру пакета услуга, то јест заједно са дру-
гом услугом која није повезана са платним рачуном (додат-
на услуга), дужна је да у информативном прегледу посебно 
искаже додатну услугу и накнаду повезану са том услугом 
понуђеном у пакету, ако се она може купити одвојено.

(6) Агенција доноси акт којим детаљније прописује садр-
жај и форму информативног прегледа услуга и накнада.

Члан 7в.
(1) Овлашћена организација дужна је да физичком лицу, 

без накнаде, достави или на други начин учини доступним 
извјештај о свим накнадама за услуге повезане са платним 
рачуном, на уговорени начин, најмање једном годишње.

(2) Овлашћена организација дужна је да извјештај о 
накнадама из става 1. овог члана, на изричит захтјев физич-
ког лица, учини доступним у писаној форми на уговорени 
начин.

(3) Извјештај о накнадама може бити израђен и доста-
вљен као самосталан документ или као прилог извода плат-
ног рачуна и садржи најмање сљедеће информације:

а) појединачну накнаду по свакој услузи и учесталост 
коришћења сваке услуге током извјештајног периода, а у 
случају да је више услуга обухваћено пакетом услуга, ин-
формације о накнади која је наплаћена за цијели пакет, о 
томе колико је пута накнада за пакет наплаћена у извје-
штајном периоду и евентуално о додатној накнади која је 
наплаћена за услугу која прелази обим обухваћен накнадом 
за пакет,

б) укупан износ свих накнада наплаћених током извје-
штајног периода за сваку услугу, сваки пружени пакет услу-
га и услуге које прелазе обим обухваћен накнадом за пакет,

в) висину каматне стопе на уговорено прекорачење плат-
ног рачуна, ако је овлашћена организација пружала ову услу-
гу у извјештајном периоду, као и укупан износ наплаћене ка-
мате на уговорено прекорачење у овом периоду,

г) висину пасивне каматне стопе, ако је овлашћена ор-
ганизација у извјештајном периоду пружала услугу повеза-
ну са платним рачуном на коју се примјењује ова стопа, као 
и укупан износ камате коју је она у том периоду платила,

д) укупан износ накнада наплаћених за све услуге по-
везане са платним рачуном пружене током извјештајног 
периода.

(4) Извјештај о наплаћеним накнадама сачињава се на 
начин да:

а) има назив ʻИзвјештај о накнадамаʼ,
б) је написан јасно, лако разумљивим ријечима, те сло-

вима лако читљиве величине,
в) је тачан и да његов садржај не доводи у заблуду,
г) је написан на једном од језика који су у службеној 

употреби у Републици Српској, као и на било којем другом 
језику договореном између физичког лица и овлашћене ор-
ганизације,

д) садржи накнаде у конвертибилним маркама, а у дру-
гој валути само ако је то уговорено између овлашћене орга-
низације и физичког лица, у складу с прописима којима се 
уређује девизно пословање.

(5) Агенција доноси акт којим прописује изглед и садр-
жај извјештаја о накнадама.

Члан 7г.
(1) Агенција на својој интернет страници објављује 

упоредиве податке о накнадама које овлашћене организа-
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ције наплаћују од физичког лица за услуге наведене у листи 
најрепрезентативнијих услуга.

(2) Овлашћене организације дужне су на својој интер-
нет страници обезбиједити везу са садржајем на интернет 
страници Агенције.

(3) Агенција доноси акт којим прописује садржај, ро-
кове и начин достављања и објављивања података које 
овлашћене организације достављају Агенцији за потребе 
израде упоредног приказа накнада најрепрезентативнијих 
услуга, као и поступак за пријављивање Агенцији нетачних 
информација о објављеним накнадама”.

Члан 4.
Послије члана 8. додају се нови чл. 8а, 8б, 8в, 8г. и 8д, 

који гласе:

“Члан 8а.
(1) Физичко лице које има пребивалиште у Републи-

ци Српској у складу са законом којим се уређује пребива-
лиште грађана, ако нема отворен други платни рачун, има 
право да захтијева од овлашћене организације отварање и 
коришћење рачуна са основним услугама (у даљем тексту: 
основни платни рачун).

(2) Основни платни рачун је платни рачун који се кори-
сти за извршавање платних трансакција у конвертибилним 
маркама и обухвата:

а) услуге отварања, вођења и затварања тог платног ра-
чуна,

б) услуге које омогућавају уплату новчаних средстава 
од физичког лица на његов платни рачун и примање уплата 
од трећих лица,

в) услуге које омогућавају исплату готовог новца са 
платног рачуна на шалтерима или банкоматима овлашћене 
организације,

г) услуге извршавања платних трансакција, то јест пре-
носа новчаних средстава, и то:

1) дебит трансфером,
2) коришћењем платне картице, укључујући плаћање

путем интернета, у случају када је таква плаћања могуће 
извршити платном картицом коју овлашћена организација 
издаје физичком лицу,

3) кредит трансфером, укључујући трајни налог, на од-
говарајућим уређајима, шалтерима овлашћених организа-
ција и коришћењем интернета (нпр. интернет и мобилног 
банкарства).

(3) Овлашћена организација је дужна да, на захтјев фи-
зичког лица, у року од десет радних дана од дана пријема 
потпуног захтјева отвори основни платни рачун или да у 
истом року захтјев одбије.

(4) Овлашћена организација је овлашћена да провјери 
да ли физичко лице има отворен платни рачун код друге 
овлашћене организације или да о непостојању платног ра-
чуна прибави писмену изјаву од подносиоца захтјева.

(5) Отварање и коришћење основног платног рачуна 
овлашћена организација не може ограничити или условити 
уговарањем и коришћењем других услуга које она пружа.

(6) Подаци које овлашћене организације прикупљају 
и размјењују у поступку провјере основаности захтјева за 
отварање основног платног рачуна могу се прибављати и 
користити само ако је лице на које се ови подаци односе 
претходно дало писмени пристанак за провјеру и њихово 
коришћење у сврху отварања основног платног рачуна, у 
складу са одредбама овог закона и прописима којима се 
уређује заштита личних података.

Члан 8б.
(1) Овлашћена организација дужна је да одбије захтјев 

за отварање основног платног рачуна ако би отварање та-
квог платног рачуна имало за посљедицу кршење, односно 
повреду прописа којима се уређује спречавање прања нов-
ца и финансирања терористичких активности и дужна је да 
поступа у складу са тим прописима.

(2) Овлашћена организација одбија захтјев за отварање 
основног платног рачуна ако физичко лице већ има отворен 
платни рачун код других овлашћених организација, осим 
ако лице достави писмену изјаву и обавјештење друге овла-
шћене организације да ће платни рачун бити затворен на-
кон отварања основног платног рачуна.

(3) Овлашћена организација је овлашћена да одбије 
захтјев физичког лица за отварање основног платног рачу-
на ако то лице у поступку провјере основаности захтјева 
одбије дати писмени пристанак за провјеру и коришћење 
неопходних података.

(4) Овлашћена организација дужна је да у случају од-
бијања захтјева за отварање основног платног рачуна фи-
зичком лицу, без одгађања, писменим путем и без накнаде 
достави обавјештење о одбијању и разлозима одбијања, 
осим ако би такво обавјештавање било супротно циљевима 
јавне безбједности, прописима о спречавању прања новца 
и финансирања терористичких активности, као и другим 
прописима из сродних области.

(5) Овлашћена организација дужна је да у случају од-
бијања захтјева за отварање основног платног рачуна фи-
зичком лицу достави информације о праву на приговор 
овлашћеној организацији, као и о могућности заштите 
његових права пред Омбудсманом за банкарски систем у 
оквиру Агенције у вези са отварањем основног платног ра-
чуна, а у складу са прописима којима се уређује заштита 
корисника финансијских услуга.

Члан 8в.
(1) Овлашћене организације пружају услуге основног 

платног рачуна бесплатно или уз разумну накнаду узи-
мајући у обзир њене стварне трошкове.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, накнада за услуге 
основног платног рачуна за физичка лица која су социјал-
но осјетљиве категорије корисника финансијских услуга 
не може бити већа од 0,15% просјечне мјесечне нето пла-
те исплаћене у Републици Српској, према подацима Репу-
бличког завода за статистику, за претходну календарску 
годину.

(3) У смислу овог закона, физичка лица која су социјал-
но осјетљиве категорије корисника финансијских услуга 
су корисници пензије која је једнака или нижа од износа 
најниже пензије одређене за 40 година пензијског стажа 
и више, у складу са законом којим се уређује пензијско и 
инвалидско осигурање, те корисници права у складу са за-
конима којима се уређују социјална заштита, студентски 
стандард, посредовање у запошљавању и права за вријеме 
незапослености, као и друга слична права (новчана помоћ, 
додатак за помоћ и његу другог лица, лична инвалиднина, 
студентска стипендија, новчана накнада за незапослено 
лице и слично).

(4) Накнада по основу услуге основног платног рачуна 
обухвата:

а) све услуге основног платног рачуна из члана 8а. став 
2. овог закона које нису услуге извршавања платних тран-
сакција, то јест услуге преноса новчаних средстава,

б) услуге извршавања платних трансакција, то јест пре-
носа новчаних средстава употребом дебитне платне карти-
це која је везана за основни платни рачун у унутрашњем 
платном промету,

в) седам услуга извршавања платних трансакција, то 
јест преноса новчаних средстава мјесечно у појединач-
ном износу до 100 КМ, које овлашћена организација иначе 
наплаћује физичким лицима у складу са својом пословном 
политиком и тарифом, а што не укључује плаћања овла-
шћеној организацији по основу коришћења њених других 
услуга.

(5) За извршење платних трансакција које нису обу-
хваћене ставом 4. овог члана овлашћене организације 
наплаћују накнаде у складу са уговором и одговарајућом 
тарифом овлашћене организације, а које не могу бити веће 
од оних које оне уобичајено наплаћују за извршавање та-
квих платних трансакција.
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(6) Изузетно, у случају посебних околности од значаја 
за доступност основног платног рачуна корисницима фи-
нансијских услуга, Агенција може утврдити највиши износ 
накнаде за вођење основног платног рачуна корисницима 
који нису лица из става 2. овог члана, узимајући у обзир 
просјечну нето плату исплаћену у Републици Српској пре-
ма подацима Републичког завода за статистику и просјечне 
трошкове које овлашћене организације наплаћују по осно-
ву ове услуге.

Члан 8г.
(1) Агенција објављује информације о доступности 

основног платног рачуна, о накнадама у вези са тим плат-
ним рачуном, условима и начину остваривања права на 
основни платни рачун, као и о праву на приговор и могућ-
ности заштите права пред Омбудсманом за банкарски си-
стем у оквиру Агенције, у складу са прописима.

(2) Овлашћена организација дужна је физичком лицу, 
без накнаде, пружити информације и објашњења о услу-
гама које нуди у оквиру основног платног рачуна, услови-
ма коришћења тих услуга и накнадама у вези са основним 
платним рачуном.

(3) Овлашћена организација дужна је информације из 
става 2. овог члана дати на начин да физичком лицу буде 
јасно да уговарање додатних услуга није услов за отварање 
и коришћење основног платног рачуна.

Члан 8д.
(1) Овлашћена организација може једнострано раски-

нути уговор о основном платном рачуну ако је испуњен 
најмање један од сљедећих услова:

а) основни платни рачун је коришћен у незаконите сврхе,
б) на основном платном рачуну физичког лица није 

извршена ниједна платна трансакција дуже од 24 узастопна 
мјесеца,

в) физичко лице је право на основни платни рачун 
остварило на основу неистинитих информација,

г) физичко лице је накнадно отворило други платни ра-
чун помоћу којег може вршити плаћање и који му омогућа-
ва да користи услуге овлашћене организације у складу са 
прописом о унутрашњем платном промету,

д) физичко лице више нема пребивалиште у Републици 
Српској.

(2) Ако овлашћена организација намјерава раскину-
ти уговор о основном платном рачуну због испуњености 
једног или више услова из става 1. т. б), г) и д) овог чла-
на, дужна је физичком лицу без накнаде, у писаној форми 
или електронском облику, доставити обавјештење о ра-
злозима за тај раскид и позвати га да тај разлог отклони у 
року од најмање два мјесеца, осим ако је то обавјештавање 
забрањено прописима.

(3) Ако физичко лице не отклони разлог раскида и то 
не докаже у року из става 2. овог члана, уговор о основном 
платном рачуну раскида се истеком тог рока.

(4) Ако овлашћена организација раскине уговор о 
основном платном рачуну због испуњености једног или оба 
услова из става 1. т. а) и в) овог члана, раскид тог уговора 
производи правна дејства у тренутку доставе обавјештења 
о раскиду физичком лицу.

(5) Обавјештење о раскиду уговора из става 4. овог чла-
на доставља се без накнаде.

(6) Овлашћена организација дужна је да у обавјештењу 
о раскиду уговора о основном платном рачуну посебно на-
значи упутство о праву физичког лица на приговор и могућ-
ности заштите његових права пред Омбудсманом за банкар-
ски систем у оквиру Агенције, у складу са прописима.

(7) На питања раскида уговора о основном платном ра-
чуну која нису уређена овим законом примјењују се одред-
бе закона о облигационим односима.

(8) Одредбе става 1. т. а) и в) и става 7. овог члана сход-
но се примјењују и на једнострани раскид осталих уговора 
о платном рачуну који су закључени са физичким лицем”.

Члан 5.
У члану 12. у ставу 1. тачка се замјењује запетом и до-

дају се ријечи: “осим учесника – физичког лица који има 
отворен основни платни рачун”.

Члан 6.
У члану 15а. у ставу 3. у тачки з) ријеч: “и” брише се и 

додаје се запета, а у тачки и) тачка се замјењује запетом и 
додају се нове т. ј) и к), које гласе:

“ј) статус рачуна (рачун са или без евидентираних, а не-
измирених налога за принудну наплату),

к) ознаку за основни платни рачун”.

Члан 7.
У члану 15в. у ставу 2. у тачки е) тачка се замјењује 

запетом и додају се нове т. ж) и з), које гласе:
“ж) за потребе овлашћених организација ради отварања 

основног платног рачуна, ако је лице на које се ови подаци 
односе претходно дало писмени пристанак,

з) за потребе овлашћених организација у поступку отва-
рања платног рачуна физичком лицу ради провјере статуса 
његових других рачуна, ако је подносилац захтјева на које 
се ови подаци односе претходно дао писмени пристанак”.

Послије става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
“(7) У поступању по захтјеву овлашћене организа-

ције из става 2. т. ж) и з) овог члана, АПИФ је овлашћен 
да обезбиједи овлашћеној организацији само информа-
цију о постојању платног рачуна, односно информацију 
о постојању платног рачуна на којем су евидентирани и 
неизвршени налози за принудну наплату из евиденције ре-
гистра рачуна физичког лица, искључујући информације 
о овлашћеним организацијама код којих су платни рачуни 
отворени и бројевима тих рачуна”.

Члан 8.
Послије члана 15д. додају се нови чл. 15ђ, 15е, 15ж. и 

15з, који гласе:

“Члан 15ђ.
(1) АПИФ успоставља и води Регистар сефова физич-

ких лица и Регистар сефова пословних субјеката које овла-
шћене организације стављају на употребу корисницима 
сефа.

(2) Регистри из става 1. овог члана не садрже податке о 
садржини сефова.

(3) Овлашћене организације које физичким лицима и 
пословним субјектима стављају на употребу сефове, дужне 
су да редовно достављају АПИФ-у податке које садрже 
регистри из става 1. овог члана и одговорне су за њихову 
тачност.

Члан 15е.
Регистар сефова физичких лица је електронска база по-

датака која садржи сљедеће податке о корисницима сефова:
а) име и презиме корисника сефа,
б) јединствени матични број корисника сефа резидента,
в) одговарајућу идентификациону ознаку за страно 

физичко лице (број идентификационог документа, земља 
издавалац тог документа, датум рођења и слично) и једин-
ствени идентификациони број страног физичког лица до-
дијељен у складу са прописима којима се уређује регистра-
ција пореских обвезника,

г) адресу пребивалишта корисника сефа резидента и 
адресу боравишта, ако посједује,

д) адресу боравишта у Републици Српској или Босни 
и Херцеговини за корисника сефа који је страно физичко 
лице и адресу пребивалишта у земљи домицила,

ђ) податке из т. а) до д) овог става о лицима која су овла-
шћена да приступају сефу корисника,

е) датум закључења и престанка уговора о сефу, као и 
период на који је тај уговор закључен.
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Члан 15ж.

Регистар сефова пословних субјеката је електронска 
база података која садржи сљедеће податке о корисницима 
сефова:

а) пословно име, односно назив или скраћено пословно 
име корисника сефа,

б) адресу сједишта корисника сефа, а за корисника који 
је страно правно лице и назив земље домицила,

в) матични број и јединствени идентификациони број 
корисника сефа,

г) име и презиме лица која су овлашћена да приступају 
сефу корисника,

д) јединствени матични број лица која су овлашћена да 
приступају сефу корисника, односно другу одговарајућу 
идентификациону ознаку за страно лице (број идентифика-
ционог документа, земља издавалац тог документа, датум 
рођења и слично),

ђ) датум закључења и престанка уговора о сефу, као и 
период на који је тај уговор закључен,

е) друге неопходне податке које пропише АПИФ.

Члан 15з.
(1) Подаци из регистара сефова нису јавно доступни и 

на њих се примјењују прописи којима се уређују пословна 
тајна и заштита личних података.

(2) АПИФ је овлашћен да, на основу поднесеног зах-
тјева у писаној форми или електронском облику, податке 
из Регистра сефова физичких лица и Регистра сефова по-
словних субјеката достави, односно омогући приступ тим 
подацима:

а) ако је лице на које се ови подаци односе претходно 
дало писмени пристанак,

б) на основу одлуке или захтјева суда,
в) за потребе министарства надлежног за унутрашње 

послове, органа надлежног за борбу против организованог 
криминала и корупције и органа надлежног за спречавање 
прања новца и финансирања терористичких активности, у 
складу са прописима,

г) у вези са поступком извршења или обезбјеђења на 
имовини корисника сефа, на основу захтјева суда или дру-
гог надлежног органа.

(3) На обавезе АПИФ-а у погледу прикупљања, обраде 
и заштите података из Регистра сефова физичких лица и 
Регистра сефова пословних субјеката примјењују се одред-
бе овог закона које уређују Регистар рачуна физичких лица.

(4) АПИФ доноси упутство којим прописује начин 
вођења Регистра сефова физичких лица и Регистра сефова 
пословних субјеката, начин достављања података, као и да-
вања и коришћења података из ових регистара.

(5) Министар финансија даје претходну сагласност на 
упутство АПИФ-а из става 4. овог члана”.

Члан 9.
У члану 38. у ставу 3. послије ријечи: “блокирани,” до-

дају се ријечи: “као и физичким лицима на чијим рачунима 
постоје евидентирани, а неизвршени налози за принудну 
наплату,”.

Послије става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:
“(4) Овлашћене организације не могу затворити рачун 

физичког лица на чијем рачуну постоје евидентирани, а не-
извршени налози за принудну наплату.

(5) Забрањено је овлашћеним организацијама да уче-
сницима обрачунавају и наплаћују накнаду по основу да-
вања или вођења референтне ознаке или другог податка 
који омогућава идентификацију појединачне платне тран-
сакције (позив на број, број партије и друго)”.

Члан 10.
У члану 48. у ставу 1. у тачки к) послије ријечи: “субјек-

ту” додају се ријечи: “и физичком лицу”.

У ставу 1. у тачки л) послије ријечи: “закона” ријеч: “и” 
брише се и додаје се запета, а у тачки љ) послије ријечи: 
“закона” тачка се замјењује запетом и додају се новe т. м) 
и н), које гласе:

“м) физичком лицу затвори рачуне супротно члану 38. 
став 4. овог закона,

н) не поступи у складу са чланом 38. став 5. овог закона”.

Члан 11.
Послије члана 49в. додају се нови чл. 49г, 49д, 49ђ. и 

49е, који гласе:
“Члан 49г.

(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 40.000 КМ казни-
ће се за прекршај овлашћена организација, ако:

а) физичком лицу не достави информативни преглед 
услуга и накнада у складу са чланом 7б. став 1. овог закона,

б) физичком лицу не учини доступним информативни 
преглед услуга и накнада у складу са чланом 7б. став 4. 
овог закона,

в) физичком лицу не достави, најмање једном годишње 
и без накнаде, извјештај о наплаћеним накнадама у складу 
са чланом 7в. став 1. овог закона,

г) на захтјев физичког лица не достави извјештај о 
наплаћеним накнадама у складу са чланом 7в. став 2. овог 
закона,

д) извјештај о накнадама није састављен у складу са 
чланом 7в. ст. 3. и 4. овог закона,

ђ) на својој интернет страници не обезбиједи везу са 
садржајем на интернет страници Агенције, у складу са чла-
ном 7г. став 2. овог закона,

е) на захтјев физичког лица из члана 8а. став 1. овог 
закона не омогући отварање и коришћење основног рачуна 
и не поступи у складу са чл. 8а. и 8б. овог закона,

ж) накнаде у вези са основним рачуном наплаћује више 
него што је прописано у складу са чланом 8в. овог закона,

з) условљава отварање и коришћење основног рачуна 
уговарањем додатних услуга у складу са чланом 8г. став 3. 
овог закона,

и) једнострано раскине уговор о основном рачуну су-
протно члану 8д. став 1. овог закона,

j) једнострано раскине уговор о платном рачуну који је
закључен са физичким лицем супротно члану 8д. став 8. 
овог закона,

к) обавјештење о раскиду уговора о основном рачуну 
не достави физичком лицу у складу са чланом 8д. став 2. 
овог закона,

л) обавјештење о раскиду уговора о основном рачуну 
не садржи упутство о праву физичког лица на приговор и 
могућности заштите његових права пред Омбудсманом за 
банкарски систем у оквиру Агенције у складу са чланом 8д. 
став 6. овог закона.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одго-
ворно лице у овлашћеној организацији, новчаном казном у 
износу од 2.500 КМ до 10.000 КМ.

Члан 49д.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 20.000 КМ казниће 

се за прекршај овлашћена организација, ако:
а) при прикупљању и обради података о физичким ли-

цима не поступа у складу са чланом 15ђ. став 2. овог закона,
б) не доставља податке у Регистар сефова физичких 

лица и Регистар сефова пословних субјеката у складу са 
чланом 15ђ. став 3. овог закона.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у овлашћеној организацији, новчаном казном 
од 1.000 КМ до 4.000 КМ.

Члан 49ђ.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 40.000 КМ казни-

ће се за прекршај АПИФ, ако:
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а) не успостави и не води Регистар сефова физичких 
лица и Регистар сефова пословних субјеката у складу са 
чланом 15ђ. овог закона,

б) поступа и доставља податке из Регистра сефова фи-
зичких лица супротно члану 15з. став 2. овог закона.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у АПИФ-у, новчаном казном од 2.500 КМ до 
10.000 КМ.

Члан 49е.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 20.000 КМ казни-

ће се субјекат из члана 15з. став 2. овог закона ако подат-
ке добијене из Регистра сефова физичких лица и Регистра 
сефова пословних субјеката користи супротно одредбама 
овог закона.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се од-
говорно лице у субјекту, новчаном казном од 1.000 КМ до 
4.000 КМ”.

Члан 12.
Послије члана 54б. додају се нови чл. 54в, 54г. и 54д, 

који гласе:

“Члан 54в.
АПИФ ће у року од шест мјесеци од дана ступања на 

снагу овог закона донијети упутство којим прописује на-
чин вођења регистара сефова физичких лица и пословних 
субјеката, начин достављања података, као и давања и ко-
ришћења података из ових регистара.

Члан 54г.
Овлашћене организације дужне су да АПИФ-у доставе 

податке о сефовима физичких лица и пословних субјеката, 
отвореним прије доношења овог закона, најкасније у року 
од три мјесеца од дана доношења упутства из члана 15з. 
овог закона.

Члан 54д.
(1) Агенција ће донијети подзаконске прописе везане за 

најрепрезентативније услуге повезане са платним рачуни-
ма и извјештаје о накнадама за услуге повезане са платним 
рачуном предвиђене овим законом у року од четири мјесе-
ца од дана ступања на снагу овог закона.

(2) До доношења прописа из става 1. овог члана при-
мјењују се подзаконски прописи који су важили до ступања 
на снагу овог закона, а који нису са њим у супротности.

(3) Овлашћене организације дужне су да своје посло-
вање, организацију и опште акте ускладе са прописима 
Агенције у року од четири мјесеца од дана доношења про-
писа Агенције из става 1. овог члана”.

Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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