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ј) исплату добитака физичким лицима, остварених 
учешћем у играма на срећу које се приређују у 
складу са прописима који регулишу игре на срећу 
и на основу одобрења Федералног министарства 
финансија - финанција. 

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

(3) Приликом плаћања у готовом новцу пословни субјекти 
су дужни да примјењују одредбе прописа који уређује 
спречавање прања новца и финансирања терористичких 
активности. 

Члан 4. 
(Подизање готовог новца) 

Пословни субјекти могу подизати готов новац са својих 
рачуна код овлаштених организација ради плаћања намјена 
из члана 3. ове уредбе и одржавања благајничког максимума 
утврђеног одлуком органа пословног субјекта. 

Члан 5. 
(Налог за плаћање) 

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

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

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

Члан 6. 
(Забрана) 

Забрањено је пословним субјектима да измирују своје 
обавезе готовим новцем ако имају блокиране рачуне у 
складу са Законом. 

Члан 7. 
(Благајнички максимум) 

(1) Пословни субјекти могу у благајни држати готов новац 
до износа утврђеног благајничким максимумом и исти 
користити за готовинска плаћања сходно намјенама 
прописаним чланом 3. ове уредбе. 

(2) Висину благајничког максимума пословни субјекти 
утврђују одлуком органа, у складу са општим актом на 
основу просјечних дневних исплата из благајне у 
претходном мјесецу, као и других услова који су од 
утицаја за потребу држања готовог новца у благајни. 

(3) У благајнички максимум не улази готов новац 
подигнут са рачуна код овлаштене организације за 
намјене из члана 3. ове уредбе, под условом да 
пословни субјекти овај новац исплате истог или 
наредног дана од дана његовог подизања. 

Члан 8. 
(Евидентирање готовог новца) 

Пословни субјекти су дужни да готов новац, остварен 
обављањем регистроване дјелатности, евидентирају у складу 
са прописима о рачуноводству и уплате истог радног дана на 
свој рачун отворен код овлаштене организације, а најкасније 
наредног радног дана. 

Члан 9. 
(Надзор) 

(1) Агенција за банкарство Федерације Босне и Херцего-
вине, у складу са својим законским надлежностима и 
овлаштењима, врши контролу примјене ове уредбе код 
овлаштених организација, као и предузима потребне 
мјере предвиђене Законом и другим прописима. 

(2) Порезна управа Федерације Босне и Херцеговине и 
други контролни органи, врше контролу примјене ове 
уредбе код пословних субјеката, у складу са одредбама 
Закона и посебних прописа којима се уређује 
надлежност и овлаштења ових контролних органа. 

(3) Агенција за банкарство Федерације Босне и Херцего-
вине и контролни органи, у оквиру своје надлежности, 
сарађују у вршењу надзора над примјеном одредаба 
Закона, ове уредбе и других прописа. 

Члан 10. 
(Казнене одредбе) 

(1) Новчаном казном у износу од 5.000,00 КМ до 10.000,00 
КМ казнит ће се за прекшај пословни субјект ако: 
а) врши плаћања готовим новцем супротно 

намјенама утврђеним одредбом члана 3. став (1) 
ове уредбе, 

б) све уплате и исплате у готовом новцу не 
документује вјеродостојним књиговодственим 
документима у складу са одредбом чланa 3. став 
(2) ове уредбе, 

ц) приликом плаћања у готовом новцу не примјењуjе 
одредбе прописа који уређује спречавање прања 
новца и финансирања терористичких активности, 
сходно одредби члана 3. став (3) ове уредбе, 

д) уплату готовог новца на рачун и исплату готовог 
новца са рачуна не реализује налогом за плаћање, 
сходно одредбама члана 5. ове уредбе, 

е) у благајни држи готов новац изнад износа 
утврђеног благајничким максимумом у складу са 
чланом 4. ове уредбе, те уколико висину 
благајничког максимума не утврђује на начин 
прописан одредбама члана 7. ове уредбе, 

ф) готов новац остварен обављањем регистроване 
дјелатности не евидентира и не уплати у скпаду са 
одредбом члана 8. ове уредбе. 

(2) За прекршаје из става (1) овог члана казнит ће се 
одговорно лисе пословног субјекта новчаном казном у 
износу од 1.000,00 КМ до 1.500,00 КМ. 

Члан 11. 
(Ступање на снагу) 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1184/2015 
10. септембра 2015. године 

Сарајево
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 15. stav (2) Zakona o unutrašnjem 

platnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", broj 
48/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 21. sjednici, 
održanoj 10.09.2015. godine, donosi 

UREDBU 
O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM 

NOVCEM 

Član 1. 
(Predmet Uredbe) 

(1) Ovom uredbom određuju se uslovi i način plaćanja između 
učesnika u platnom prometu u gotovom novcu u 
konvertibilnim markama, a obuhvata plaćanja u gotovom 
novcu, uplatu gotovog novca na račun i isplatu gotovog 
novca sa računa učesnika kod ovlaštenih organizacija za 
obavljanje poslova platnog prometa (u daljem tekstu: 
ovlaštene organizacije), kao i uslove držanja gotovog novca 
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u blagajni, te uslove i način uplate dnevnog pazara na račun 
kod ovlaštene organizacije. 

(2) Učesnici u platnom prometu su poslovni subjekti i fizička 
lica koji su definisani Zakonom o unutrašnjem platnom 
prometu (u daljem tekstu: Zakon). 

(3) Odredbe ove uredbe koje se odnose na poslovne subjekte 
primjenjuju se i na poslovne jedinice stranog pravnog lica 
koje su registrovane i obavljaju poslovnu djelatnost u 
Federaciji Bosne i Hercegovine. 

(4) Gotov novac, u smislu ove uredbe, čine novčanice 
konvertibilnih maraka i kovanice konvertibilnih maraka i 
pfeninga. 

Član 2. 
(Obaveza otvaranja računa) 

Poslovni subjekti su dužni da za potrebe plaćanja otvore 
račune u ovlaštenim organizacijama i sva sredstva vode na tim 
računima, kao i vrše novčana plaćanja preko računa u skladu sa 
Zakonom i zakonom koji uređuje platne transakcije, osim 
plaćanja za namjene navedene u članu 3. ove uredbe. 

Član 3. 
(Namjene gotovinskih plaćanja) 

(1) U obavljanju djelatnosti poslovni subjekti mogu plaćati 
gotovim novcem, odnosno vršiti isplate sa svog računa za 
slijedeće namjene: 
a) isplate penzija, primanja iz oblasti boračko-invalidske 

zaštite i civilnih žrtava rata i druga davanja fizičkim 
licima iz oblasti socijalne i dječije zaštite, 

b) isplate akontacije putnih troškova i dnevnica za 
službena putovanja u zemlji i inostranstvu, 

c) isplate naknada i drugih primanja koja se ne smatraju 
dohotkom i ne podliježu oporezivanju u skladu sa 
propisima koji regulišu porez na dohodak, 

d) otkup poljoprivrednih proizvoda, šumskih plodova, 
ljekovitog bilja, industrijskih i drugih sekundarnih 
sirovina od fizičkog lica, 

e) isplatu štete fizičkom licu po osnovu osiguranja 
imovine i lica, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 
300,00 KM, 

f) plaćanje takse konzularnim i diplomatskim 
predstavništvima, 

g) plaćanje dobara i usluga, izuzev plaćanja proizvoda u 
trgovini na veliko, prema drugom poslovnom 
subjektu, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 
200,00 KM, 

h) otkup efektivnog stranog novca i čekova za poslovne 
subjekte ovlaštene za obavljanje mjenjačkih poslova, 

i) isplatu sredstava fizičkim licima po odobrenim 
mikrokreditima i 

j) isplatu dobitaka fizičkim licima, ostvarenih učešćem u 
igrama na sreću koje se priređuju u skladu sa 
propisima koji regulišu igre na sreću i na osnovu 
odobrenja Federalnog ministarstva finansija - 
financija. 

(2) Poslovni subjekti su dužni da sve uplate i isplate u gotovom 
novcu dokumentuju vjerodostojnim knjigovodstvenim 
ispravama koje se evidentiraju i čuvaju u rokovima 
utvrđenim zakonskim propisima i stave na uvid nadležnim 
kontrolnim organima. 

(3) Prilikom plaćanja u gotovom novcu poslovni subjekti su 
dužni da primjenjuju odredbe propisa koji uređuje spreča-
vanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. 

Član 4. 
(Podizanje gotovog novca) 

Poslovni subjekti mogu podizati gotov novac sa svojih 
računa kod ovlaštenih organizacija radi plaćanja namjena iz člana 

3. ove uredbe i održavanja blagajničkog maksimuma utvrđenog 
odlukom organa poslovnog subjekta. 

Član 5. 
(Nalog za plaćanje) 

(1) Uplata gotovog novca na račun i isplata gotovog novca sa 
računa realizuje se nalogom za plaćanje. 

(2) Nalog za uplatu gotovog novca na račun može se podnijeti 
svim ovlaštenim organizacijama, bez obzira gdje se vodi 
račun u korist kojeg se vrši uplata. 

(3) Nalog za isplatu gotovog novca sa računa podnosi se 
ovlaštenoj organizaciji koja vodi račun učesnika. 

Član 6. 
(Zabrana) 

Zabranjeno je poslovnim subjektima da izmiruju svoje 
obaveze gotovim novcem ako imaju blokirane račune u skladu sa 
Zakonom. 

Član 7. 
(Blagajnički maksimum) 

(1) Poslovni subjekti mogu u blagajni držati gotov novac do 
iznosa utvrđenog blagajničkim maksimumom i isti koristiti 
za gotovinska plaćanja shodno namjenama propisanim 
članom 3. ove uredbe. 

(2) Visinu blagajničkog maksimuma poslovni subjekti utvrđuju 
odlukom organa, u skladu sa opštim aktom na osnovu 
prosječnih dnevnih isplata iz blagajne u prethodnom 
mjesecu, kao i drugih uslova koji su od uticaja za potrebu 
držanja gotovog novca u blagajni. 

(3) U blagajnički maksimum ne ulazi gotov novac podignut sa 
računa kod ovlaštene organizacije za namjene iz člana 3. 
ove uredbe, pod uslovom da poslovni subjekti ovaj novac 
isplate istog ili narednog dana od dana njegovog podizanja. 

Član 8. 
(Evidentiranje gotovog novca) 

Poslovni subjekti su dužni da gotov novac, ostvaren 
obavljanjem registrovane djelatnosti, evidentiraju u skladu sa 
propisima o računovodstvu i uplate istog radnog dana na svoj 
račun otvoren kod ovlaštene organizacije, a najkasnije narednog 
radnog dana. 

Član 9. 
(Nadzor) 

(1) Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u 
skladu sa svojim zakonskim nadležnostima i ovlaštenjima, 
vrši kontrolu primjene ove uredbe kod ovlaštenih 
organizacija, kao i preduzima potrebne mjere predviđene 
Zakonom i drugim propisima. 

(2) Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine i drugi 
kontrolni organi, vrše kontrolu primjene ove uredbe kod 
poslovnih subjekata, u skladu sa odredbama Zakona i 
posebnih propisa kojima se uređuje nadležnost i ovlaštenja 
ovih kontrolnih organa. 

(3) Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i 
kontrolni organi, u okviru svoje nadležnosti, sarađuju u 
vršenju nadzora nad primjenom odredaba Zakona, ove 
uredbe i drugih propisa. 

Član 10. 
(Kaznene odredbe) 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 10.000,00 
KM kaznit će se za prekšaj poslovni subjekt ako: 
a) vrši plaćanja gotovim novcem suprotno namjenama 

utvrđenim odredbom člana 3. stav (1) ove uredbe, 
b) sve uplate i isplate u gotovom novcu ne dokumentuje 

vjerodostojnim knjigovodstvenim dokumentima u 
skladu sa odredbom člana 3. stav (2) ove uredbe, 
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c) prilikom plaćanja u gotovom novcu ne primjenjuje 
odredbe propisa koji uređuje sprečavanje pranja novca 
i finansiranja terorističkih aktivnosti, shodno odredbi 
člana 3. stav (3) ove uredbe, 

d) uplatu gotovog novca na račun i isplatu gotovog 
novca sa računa ne realizuje nalogom za plaćanje, 
shodno odredbama člana 5. ove uredbe, 

e) u blagajni drži gotov novac iznad iznosa utvrđenog 
blagajničkim maksimumom u skladu sa članom 4. ove 
uredbe, te ukoliko visinu blagajničkog maksimuma ne 
utvrđuje na način propisan odredbama člana 7. ove 
uredbe, 

f) gotov novac ostvaren obavljanjem registrovane 
djelatnosti ne evidentira i ne uplati u skladu sa 
odredbom člana 8. ove uredbe. 

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kaznit će se odgovorno 
lice poslovnog subjekta novčanom kaznom u iznosu od 
1.000,00 KM do 1.500,00 KM. 

Član 11. 
(Stupanje na snagu) 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1184/2015 
10. septembra 2015. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

1296 
Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 15. Uredbe o 
vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u 
gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala 
("Službene novine Federacije BiH", broj 44/15), Vlada 
Federacije Bosne i Hercegovine, na 21. sjednici, održanoj 
10.09.2015. godine, donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NADZORNOM ODBORU GOSPODARSKOG DRUŠTVA 
JP "CESTE FEDERACIJE BiH" D.O.O. SARAJEVO ZA 

RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE 
DRUŠTVA DIREKTORA I IZVRŠNIH DIREKTORA 

I. 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu 

suglasnost Nadzornom odboru Gospodarskog društva JP "Ceste 
Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova 
Uprave Gospodarskog društva JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. 
Sarajevo direktora i izvršnih direktora, prije isteka mandata zbog 
gubitka povjerenja, i to: 

1. Filip Vujeva - direktor 
2. Dragan Trebović - izvršni direktor za ekonomske i 

pravne poslove 
3. Senad Hadžiselimović - izvršni direktor za tehničke 

poslove 

II. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1162/2015 
10. rujna 2015. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 
 

 
На основу члана 19. став (2) Закона о Влади Федерације 

Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 15. Уредбе о 
вршењу овлаштења органа Федерације Босне и Херцеговине 
у привредним друштвима са учешћем државног капитала 
("Службене новине Федерације БиХ", број 44/15), Влада 
Федерације Босне и Херцеговине, на 21. сједници, одржаној 
10.09.2015. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ 

НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЈП 
"ЦЕСТЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ" Д.О.О. САРАЈЕВО ЗА 
РАЗРЈЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВЕ 

ДРУШТВА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА 

I 
Влада Федерације Босне и Херцеговине даје претходну 

сагласност Надзорном одбору Привредног друштва ЈП 
"Цесте Федерације БиХ" д.о.о. Сарајево за разрјешење 
дужности чланова Управе Привредног друштва ЈП "Цесте 
Федерације БиХ" д.о.о. Сарајево директора и извршних 
директора, прије истека мандата због губитка повјерења, и 
то: 

1. Филип Вујева - директор 
2. Драган Требовић - извршни директор за 

економске и правне послове 
3. Сенад Хаџиселимовић - извршни директор за 

техничке послове 

II 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1162/2015 
10. септембра 2015. године 

Сарајево
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 15. Uredbe o vršenju 
ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim 
društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 44/15), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 21. sjednici, održanoj 10.09.2015. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI 

NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA JP 
"CESTE FEDERACIJE BiH" D.O.O. SARAJEVO ZA 

RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE 
DRUŠTVA DIREKTORA I IZVRŠNIH DIREKTORA 

I. 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu 

saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva JP "Ceste 
Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova 
Uprave Privrednog društva JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. 
Sarajevo direktora i izvršnih direktora, prije isteka mandata zbog 
gubitka povjerenja, i to: 

1. Filip Vujeva - direktor 
2. Dragan Trebović - izvršni direktor za ekonomske i 

pravne poslove 
3. Senad Hadžiselimović - izvršni direktor za tehničke 

poslove 


