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Укидање обавезе уплате промета сваког дана и увођење интерне одлуке о висини
благајничког максимума
Министарство финансија,
Народна банка Србије
 Закон о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службеник
гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006)
 Одлука о условима и начину плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица и за
физичка лица која обављају делатност („Службени гласник РС“, бр. 57/2004, 114/2005,
45/2007 и 12/2008)
 Подношење Влади Нацрта закона о изменама и допунама Закона о платном промету
(„Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службеник гласник РС“, бр. 43/2004 и
62/2006) којим ће се изменити члан 32. став 4. којим ће се омогућити доношење интерне
одлуке о благајничком максимуму и обавеза физичких и правних лица да динаре
примљене у готовом уплате код банке најмање једном недељно;
 Усвајање Одлуке о измени Одлуке о условима и начину плаћања у готовом новцу у
динарима за правна лица и за физичка лица која обављају делатност („Службени
гласник РС“, бр. 57/2004, 114/2005, 45/2007 и 12/2008) којом би се, као код Закона о
платном промету, омогућило доношење интерне одлуке о благајничком максимуму и
обавеза уплате динара примљених у готовом код банке најмање једном недељно
15.01.2010. године
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ

предлог измене
Потребно је:
 изменити члан 32. став 4. на начин да се омогући правним лицима и физичким
лицима да интерном одлуком утврде висину благајничког максимума и да се
обавежу да динаре примљене у готовом уплате барем једном недељно на текући
рачун код банке.
 у истом члану је потребно обавезати привредне субјекте да интерну одлуку о
утврђеном благајничком максимуму поставе на видно место (попут одлуке о
обавези издавања фискалног рачуна)

ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА У ГОТОВОМ НОВЦУ У ДИНАРИМА ЗА
ПРАВНА ЛИЦА И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ

подносилац иницијативе

Потребно је:
 изменити тачку 4. Одлуке на начин да се омогући правним лицима и физичким
лицима да интерном одлуком утврде висину благајничког максимума и да се
обавежу да динаре примљене у готовом уплате барем једном недељно на текући
рачун код банке.
Анониман

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ
ОПИС ПРОБЛЕМА
Правна и физичка лица која обављају делатност, обавезна су према постојећим прописима да динаре које су
примили у готовом уплате код банке истог дана, а најкасније наредног радног дана. То често ствара сваког јутра гужве
пред банкама, затим проблеме предузетницима и трговинама које не располажу готовином у јутарњим сатима када
немају могућност враћања кусура, као и трошкове попуњавања уплатница, провизије банака и губитка времена око
свакодневног ношења дневног пазара до најближе експозитуре банке код које имају отворен текући рачун
По тренутно важећим прописима тј. Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и
„Службеник гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006) и Одлуци о условима и начину плаћања у готовом новцу у динарима за
правна лица и за физичка лица која обављају делатност („Службени гласник РС“, бр. 57/2004, 114/2005, 45/2007 и
12/2008), сва правна лица и физичка лица која обављају делатност имају обавезу да динаре примљене у готовом по било
ком основу (најчешће је реч о дневном пазару) уплате код банке на рачун истог дана, а најкасније наредног дана.
То ствара велике проблеме како привредним субјектима и предузетницима, тако и банкама. Стварају се велике
гужве пред шалтерима банака, привредни субјекти и предузетници губе значајно време око одласка у банку и чекања у
реду ради уплате нпр. дневног пазара, затим правна и физичка лица имају значајне финансијске трошкове било да је реч
о провизијама банака (уколико банка наплаћује) било да је реч о трошковима око организације транспорта новца или
пута до најближе експозитуре. Чест је пример у Србији да предузетници морају да пређу и неколико километара па и
десетине километара до најближе експозитуре банке како би свакодневно уплаћивали дневни пазар на рачун код банке.
Сви ови проблеми би били ублажени, а трошкови привредним субјектима и предузетницима значајно смањени
уколико би им се дозволило утврђивање благајничког максимума интерном одлуком и обавеза да само једном или барем
једном у току радне недеље изврше уплату дневног пазара на рачун код банке.
Наравно, предложено не би искључило могућност или жељу предузетника и привредних субјеката да и даље

наставе са свакодневном уплатом динара примљених у готовом на рачун код банке.
УПОРЕДНА ПРАКСА
У прописима Републике Хрватске не налази се овако ригидна одредба којом се намеће обавеза свакодневне уплате
пазара на рачун у банци, већ је у пракси заживела институција благајничког максимума којом привредни субјекти
дефинишу максимални износ средстава који могу држати у каси.
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ
1) уштеда времена због свакодневног одласка у банку ради уплате дневног пазара (сваког дана привредни субјекти
изгубе у просеку 1 сат око одласка у баку ради предаје дневног пазара);
2) смањење трошкова привредних субјеката и предузетника

