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овог закона у року од двије године од дана његовог ступања
на снагу.
Члан 100.
Културна добра стављена под заштиту по прописима
који су важили до дана ступања на снагу овог закона сматрају се заштићеним док се не изврши њихова евиденција и
категоризација по одредбама овог закона.
Члан 101.
Лице које на дан ступања на снагу овог закона посједује археолошки налаз или збирку таквих налаза, а нема
потврду о њиховом поријеклу, дужно је да о томе обавијести Завод, надлежну установу заштите, најкасније у
року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 102.
Министар ће у року од девет мјесеци од дана ступања
на снагу овог закона донијети правилнике:
1) о начину спровођења поступка категоризације културних добара (члан 22. став 3),
2) о поступку успостављања претходне заштите и поступку утврђивања и проглашавања културног добра (члан
32. став 4),
3) о садржини и начину стављања ознака на културном
добру (члан 86. став 2).
Члан 103.
Директор Завода ће у року од девет мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети правилнике:
1) о поступку давања сагласности на документацију за
предузимања мјера техничке заштите и других радова на
заштићеним непокретним културним добрима (члан 44.
став 2),
2) о археолошким ископавањима и истраживањима
(члан 55. став 2),
3) о обрасцима, садржају и начину вођења документације о археолошким ископавањима и истраживањима (члан
56. став 8),
4) о спровођењу поступка издавања одобрења за привремено изношење културног добра и добра које ужива
претходну заштиту (члан 69. став 10),
5) о начину вођења евиденције о продаји антиквитета и
умјетничких дјелâ (члан 73. став 3),
6) о садржају и начину вођења Централног регистра
културних добара и Регистра непокретних културних добара (члан 84. став 4).
Члан 104.
До доношења подзаконских прописа из чл. 102. и 103.
овог закона примјењиваће се подзаконски прописи донесени на основу раније важећег Закона, ако нису у супротности с овим законом.
Члан 105.
Ступањем на снагу овог закона престају да важе одредбе Закона о културним добрима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 11/95 и 103/08).
Члан 106.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-407/22
14. априла 2022. године
Бањалука
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Потпредсједник
Народне скупштине,
Денис Шулић, с.р.

796
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике
Српске, д о н о с и м

13

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 скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет првој редовној
сједници, одржаној 14. априла 2022. године, а Вијеће народа 26. априла 2022. године констатовало да се усвојени Закон о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном
промету не односи на витални национални интерес ниједног од конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1795/22
27. априла 2022. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
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 члану 2. послије става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5. и 6, који
гласе:
“(3) Електронски новац означава електронски (укључујући магнетно) похрањену новчану вриједност која чини
новчано потраживање према издаваоцу тог новца, а издата 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 електронског новца и надзор над њима у Републици Српској, при
чему електронски новац не укључује дигитални запис валуте коју није издала и за чију вриједност не гарантује централна 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 законом.
(6) Учесник – физичко лице је лице које је корисник
услуга које су повезане са платним рачуном, а које закључује уговоре о платним услугама у сврхе које нису намијењене његовој пословној или другој комерцијалној дјелатности”.
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 обезбјеђења лица и имовине у складу са посебним прописима,
б) услуге код којих пословни субјекат (прималац
плаћања), одмах након извршења платне трансакције, физичком 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 повратом 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 упутници, у складу са законом којим се уређује пружање поштанских услуга,
д) платне трансакције које се врше на основу инструмената 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 ограничене 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, провјеру 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 телекомуникационих, дигиталних или информационо-технолошких
уређаја, при чему се купљени производи или услуге испоручују и користе путем тих уређаја, под условом да телекомуникациони, дигитални или информационо-технолошки
оператер не дјелује искључиво као посредник између учесника 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 утврђене 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 најрепрезентативнијих 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 најрепрезентативнијих 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 информативни преглед услуга и накнада у писаној форми или
електронском облику, без накнаде.
(2) Информативни преглед услуга и накнада јесте документ који садржи списак услуга са листе најрепрезентативнијих 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
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најрепрезентативнијих услуга, а могућа додатна објашњења у свему обавезно су јасна, недвосмислена и разумљива.
(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 интернет 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 другом услугом која није повезана са платним рачуном (додатна 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 садржај 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 физичког лица, учини доступним у писаној форми на уговорени
начин.
(3) Извјештај о накнадама може бити израђен и достављен као самосталан документ или као прилог извода платног 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, информације о накнади која је наплаћена за цијели пакет, о
томе колико је пута накнада за пакет наплаћена у извјештајном 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 извјештајног периода за сваку услугу, сваки пружени пакет услуга и услуге које прелазе обим обухваћен накнадом за пакет,
в) висину каматне стопе на уговорено прекорачење платног рачуна, ако је овлашћена организација пружала ову услугу у извјештајном периоду, као и укупан износ наплаћене камате на уговорено прекорачење у овом периоду,
г) висину пасивне каматне стопе, ако је овлашћена организација у извјештајном периоду пружала услугу повезану 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 повезане 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 словима 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 организације,
д) садржи накнаде у конвертибилним маркама, а у другој валути само ако је то уговорено између овлашћене организације и физичког лица, у складу с прописима којима се
уређује девизно пословање.
(5) Агенција доноси акт којим прописује изглед и садржај 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 интернет страници обезбиједити везу са садржајем на интернет
страници Агенције.
(3) Агенција доноси акт којим прописује садржај, рокове 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 Републици Српској у складу са законом којим се уређује пребивалиште 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 користи за извршавање платних трансакција у конвертибилним
маркама и обухвата:
а) услуге отварања, вођења и затварања тог платног рачуна,
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 преноса 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 одговарајућим уређајима, шалтерима овлашћених организација и коришћењем интернета (нпр. интернет и мобилног
банкарства).
(3) Овлашћена организација је дужна да, на захтјев физичког 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 рачуна 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 таквог платног рачуна имало за посљедицу кршење, односно
повреду прописа којима се уређује спречавање прања новца и финансирања терористичких активности и дужна је да
поступа у складу са тим прописима.
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(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 овлашћене организације да ће платни рачун бити затворен након отварања основног платног рачуна.
(3) Овлашћена организација је овлашћена да одбије
захтјев физичког лица за отварање основног платног рачуна 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 одбијања захтјева за отварање основног платног рачуна физичком 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 одбијања захтјева за отварање основног платног рачуна физичком 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 рачуна, 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 узимајући у обзир њене стварне трошкове.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, накнада за услуге
основног платног рачуна за физичка лица која су социјално осјетљиве категорије корисника финансијских услуга
не може бити већа од 0,15% просјечне мјесечне нето плате исплаћене у Републици Српској, према подацима Републичког завода за статистику, за претходну календарску
годину.
(3) У смислу овог закона, физичка лица која су социјално 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 законима 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 трансакција, то јест услуге преноса новчаних средстава,
б) услуге извршавања платних трансакција, то јест преноса новчаних средстава употребом дебитне платне картице која је везана за основни платни рачун у унутрашњем
платном промету,
в) седам услуга извршавања платних трансакција, то
јест преноса новчаних средстава мјесечно у појединачном износу до 100 КМ, које овлашћена организација иначе
наплаћује физичким лицима у складу са својом пословном
политиком и тарифом, а што не укључује плаћања овлашћеној организацији по основу коришћења њених других
услуга.
(5) За извршење платних трансакција које нису обухваћене 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 таквих платних трансакција.
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(6) Изузетно, у случају посебних околности од значаја
за доступност основног платног рачуна корисницима финансијских 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 према подацима Републичког завода за статистику и просјечне
трошкове које овлашћене организације наплаћују по основу ове услуге.
Члан 8г.
(1) Агенција објављује информације о доступности
основног платног рачуна, о накнадама у вези са тим платним рачуном, условима и начину остваривања права на
основни платни рачун, као и о праву на приговор и могућности заштите права пред Омбудсманом за банкарски систем у оквиру Агенције, у складу са прописима.
(2) Овлашћена организација дужна је физичком лицу,
без накнаде, пружити информације и објашњења о услугама које нуди у оквиру основног платног рачуна, условима 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 раскинути 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 рачун помоћу којег може вршити плаћање и који му омогућава 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 раскинути уговор о основном платном рачуну због испуњености
једног или више услова из става 1. т. б), г) и д) овог члана, дужна је физичком лицу без накнаде, у писаној форми
или електронском облику, доставити обавјештење о разлозима 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 члана доставља се без накнаде.
(6) Овлашћена организација дужна је да у обавјештењу
о раскиду уговора о основном платном рачуну посебно назначи упутство о праву физичког лица на приговор и могућности заштите његових права пред Омбудсманом за банкарски систем у оквиру Агенције, у складу са прописима.
(7) На питања раскида уговора о основном платном рачуну која нису уређена овим законом примјењују се одредбе закона о облигационим односима.
(8) Одредбе става 1. т. а) и в) и става 7. овог члана сходно се примјењују и на једнострани раскид осталих уговора
о платном рачуну који су закључени са физичким лицем”.
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Члан 5.
У члану 12. у ставу 1. тачка се замјењује запетом и додају 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 неизмирених 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 отварања 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 организације из става 2. т. ж) и з) овог члана, АПИФ је овлашћен
да обезбиједи овлашћеној организацији само информацију о постојању платног рачуна, односно информацију
о постојању платног рачуна на којем су евидентирани и
неизвршени налози за принудну наплату из евиденције регистра 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 физичких лица и Регистар сефова пословних субјеката које овлашћене 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 података 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 јединствени идентификациони број страног физичког лица додијељен у складу са прописима којима се уређује регистрација 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 овлашћена 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 идентификационог 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 захтјева у писаној форми или електронском облику, податке
из Регистра сефова физичких лица и Регистра сефова пословних 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 другог 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 одредбе 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 давања и коришћења података из ових регистара.
(5) Министар финансија даје претходну сагласност на
упутство АПИФ-а из става 4. овог члана”.
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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 казниће 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 чланом 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 супротно 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 одговорно лице у овлашћеној организацији, новчаном казном у
износу од 2.500 КМ до 10.000 КМ.

Члан 9.
У члану 38. у ставу 3. послије ријечи: “блокирани,” додају 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 неизвршени налози за принудну наплату.
(5) Забрањено је овлашћеним организацијама да учесницима обрачунавају и наплаћују накнаду по основу давања или вођења референтне ознаке или другог податка
који омогућава идентификацију појединачне платне трансакције (позив на број, број партије и друго)”.

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 лицима 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 одговорно лице у овлашћеној организацији, новчаном казном
од 1.000 КМ до 4.000 КМ.

Члан 10.
У члану 48. у ставу 1. у тачки к) послије ријечи: “субјекту” додају се ријечи: “и физичком лицу”.

Члан 49ђ.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 40.000 КМ казниће 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 физичких лица супротно члану 15з. став 2. овог закона.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 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 казниће се субјекат из члана 15з. став 2. овог закона ако податке 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 одговорно 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 начин вођења регистара сефова физичких лица и пословних
субјеката, начин достављања података, као и давања и коришћења 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 рачунима и извјештаје о накнадама за услуге повезане са платним
рачуном предвиђене овим законом у року од четири мјесеца од дана ступања на снагу овог закона.
(2) До доношења прописа из става 1. овог члана примјењују 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 пословање, организацију и опште акте ускладе са прописима
Агенције у року од четири мјесеца од дана доношења прописа Агенције из става 1. овог члана”.
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-410/22
14. априла 2022. године
Бањалука

Потпредсједник
Народне скупштине,
Денис Шулић, с.р.
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На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике
Српске, д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О МЕЂУБАНКАРСКИМ
НАКНАДАМА КОД ПЛАТНИХ ТРАНСАКЦИЈА НА
ОСНОВУ ПЛАТНИХ КАРТИЦА

Проглашавам Закон о међубанкарским накнадама код
платних трансакција на основу платних картица, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет
првој редовној сједници, одржаној 14. априла 2022. године,
а Вијеће народа 26. априла 2022. године констатовало да се
усвојени Закон о међубанкарским накнадама код платних

29.4.2022.

трансакција на основу платних картица не односи на витални национални интерес ниједног од конститутивних народа
у Републици Српској.
Број: 01-020-1794/22
27. априла 2022. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О МЕЂУБАНКАРСКИМ НАКНАДАМА КОД ПЛАТНИХ
ТРАНСАКЦИЈА НА ОСНОВУ ПЛАТНИХ КАРТИЦА

Предмет Закона
Члан 1.
Овим законом уређују се међубанкарске накнаде које се
наплаћују при извршавању платних трансакција на основу
платних картица у Републици Српској, код којих су пружалац платних услуга платиоца и пружалац платних услуга
примаоца овлашћене организације за обављање послова
платног промета у смислу закона којим се уређује унутрашњи платни промет, као и посебна правила пословања у
вези са издавањем и прихватањем платних инструмената
заснованих на платним картицама.
Примјена Закона
Члан 2.
(1) Одредбе овог закона примјењују се и на платну
трансакцију која се извршава на основу платне картице код
које је један од пружалаца платних услуга из те трансакције
лице обухваћено предметом овог закона, а други пружалац
платних услуга је лице које има дозволу надлежног органа
за обављање послова платног промета у Федерацији Босне
и Херцеговине, односно Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.
(2) Одредбе овог закона не примјењују се на платне
трансакције које се извршавају на основу посебних инструмената који се могу користити само ограничено, а испуњавају најмање један од сљедећих услова:
1) омогућавају њиховом имаоцу прибављање робе и
услуга искључиво у просторијама субјекта који издаје ове
инструменте или код ограничене мреже продаваца робе и
услуга, у складу са уговором који је непосредно закључен
са субјектом који се бави издавањем ових инструмената,
или за прибављање врло ограниченог избора робе и услуга,
2) издају се на захтјев правног лица, предузетника
или субјекта из јавног сектора ради стицања добара или
услуга од добављача робе или пружалаца услуга који су о
томе закључили уговор са издаваоцем тих инструмената, а
уређени су актом надлежног органа јавног сектора да би се
остварили одређени социјални или фискални циљеви.
Значење појединих појмова
Члан 3.
(1) Поједини појмови коришћени у овом закону имају
сљедеће значење:
1) нето накнада је укупан износ новчаних средстава, попуста (олакшица) или других врста подстицаја које издавалац прима од картичних система плаћања, прихватиоца или
било ког другог посредника у вези с платним трансакцијама на основу платних картица и повезаним активностима,
који је умањен за износ новчаних средстава, попуста (олакшица) или других врста подстицаја које издавалац даје картичним системима плаћања у вези с тим трансакцијама и
активностима,
2) трговачка накнада је накнада коју прихватиоцу плаћа
трговац у вези с платном трансакцијом на основу платне
картице,
3) пружаоци платних услуга су банке и друге овлашћене организације за обављање послова платног промета у
складу са законима којима се уређују унутрашњи платни
промет и платне трансакције,
4) прихватилац је пружалац платних услуга који се, у
складу са уговором закљученим са примаоцем плаћања,

