ЦЕНТРАЛНА БАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
На основу члана 7. тачке б. Закона о Централној банци Босне и Херцеговине
(“Службени гласник БиХ”, 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 и 32/07) и члана 49.
став (2) Правилника Централне банке Босне и Херцеговине, УВ-104-01-1-116/15 од
28. децембра 2015. године, Управни одбор Централне банке Босне и Херцеговине,
на 2. сједници од 15. и 16. фебруара 2016. године, доноси
УПУТСТВО
о начину и поступку замјене оштећених новчаница конвертибилне марке
чије је оштећење настало бојењем услијед дејства електрохемијске
опреме за заштиту новчаница
Члан 1.
(1) Овим упутством уређује се начин и поступак замјене оштећених новчаница
конвертибилне марке, издања Централне банке Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: КМ и Централна банка), чије је оштећење настало бојењем услијед дејства
електрохемијске опреме за заштиту новчаница (у даљем тексту: новчанице
оштећене бојењем) коју у руковању новчаницама, користе комерцијалне банке (у
даљем тексту: банка).
(2) Новчанице оштећене на начин из става (1) ове тачке повлаче се из оптицаја и
престају бити законско средство плаћања у Босни и Херцеговини.
Члан 2.
Замјена новчаница оштећених бојењем на начин из члана 1. става (1) овог упутства
обавља се у пуном износу номиналне вриједности новчанице у случају:
а) оштећења насталог као посљедица покушаја крађе, пљачке или
разбојништва, без накнаде
б) оштећења насталог нестручним руковањем или оштећења до којег је
дошло због грешке на опреми, уз накнаду за извршену услугу у складу са прописом
Централне банке којим се утврђује тарифа накнада за услуге које врши Централна
банка (у даљем тексту: тарифа Централне банке).
Члан 3.
(1) Да би се новчанице оштећене бојењем, у складу са овим упутством замијениле,
потребно је:
а) да банка поднесе захтјев за замјену новчаница на обрасцу захтјева, који је
саставни дио овог упутства,
б) да банка у писаној форми објасни случај, узрок и врсту неутрализације и
опрему која је употријебљена за заштиту новчаница, након чега су новчанице
измијениле спољни изглед,
ц) да новчаница буде у једном цијелом комаду, а њени серијски бројеви,
словне и бројне ознаке апоена новчанице на лицу и наличју визуелно читљиви,
д) утврдити да је ријеч о несумњиво аутентичној новчаници,
е) доставити доказ да је електрохемијска опрема за заштиту новчаница
дозвољена и коришћена у складу с процедурама овлашћене организације,

ф) утврдити да је оштећење новчаница наступило као посљедица крађе,
пљачке, разбојништва, нестручног руковања или због грешке на опреми.
(2) Централна банка може захтијевати и друге информације за које оцијени да су јој
потребне да би извршила замјену новчаница оштећених бојењем.
Члан 4.
У случају да се прегледом од стране овлашћеног службеника Централне банке не
може поуздано утврдити да се ради о аутентичној новчаници, Централна банка ће
новчаницу оштећену бојењем на начин из члана 1. става (1) овог упутства подврћи
сложеној анализи (експертиза), од чијег налаза зависи да ли ће новчаница бити
замијењена.
Члан 5.
Банка, за извршене услуге анализе новчаница оштећених бојењем из члана 4. овог
упутства, Централној банци плаћа накнаду у складу са прописом гувернера
Централне банке, у сваком конкретном случају, зависно од трошкова које је
Централна банка имала у поступку анализе.
Члан 6.
Новчанице оштећене бојењем, у складу са овим упутством, подносе се и замјењују
у Одјељењу трезора Централног уреда Централне банке и трезорима главних
јединица и филијала Централне банке.
Члан 7.
Овлашћује се гувернер Централне банке да донесе пропис о провођењу овог
упутства.
Члан 8.
Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику БиХ”.
Члан 9.
Ово упутство ће се објавити и у “Службеним новинама Федерације БиХ”,
“Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику Брчко дистрикта
БиХ”.
Члан 10.
Даном ступања на снагу овог упутства престаје да важи Упутство о начину и
поступку замјене оштећених новчаница конвертибилне марке чије је оштећење
настало бојењем услијед дејства електрохемијске опреме за заштиту новчаница
(„Службени гласник БиХ“, 5/10).
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