ЦЕНТРАЛНА БАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

На основу члана 47. став 2. 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 1. сједници од 31.
јануара 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
о условима под којима се могу репродуковати
новчанице и ковани новац конвертибилне марке
Члан 1.
(Предмет)
(1) Овом одлуком уређују се услови под којима се могу репродуковати новчанице и ковани
новац конвертибилне марке које Централна банка Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Централна банка и новчанице и ковани новац) издаје у складу са Законом о Централној
банци Босне и Херцеговине.
(2) Под новчаницама и кованим новцем из става (1) овог члана подразумијевају се новчанице
и ковани новац који су у оптицају, као и новчанице и ковани новац који су повучени из
оптицаја у складу с прописима Централне банке којим је регулисан начин издавања, основна
обиљежја, и пуштање у оптицај новчаница и кованог новца.
Члан 2.
(Репродукција новчаница)
(1) Материјалном репродукцијом новчанице у смислу члана 1. став (1) ове одлуке, сматрају
се слике израђене на подлози (у истим или различитим димензијама) цијеле новчанице или
једног њеног дијела, или појединих обиљежја новчанице утврђених прописом Централне
банке о основним обиљежјима новчаница.
(2) Нематеријалном репродукцијом новчанице у смислу члана 1. став (1) ове одлуке, сматра
се јавно доступна (на интернетским страницама или на други начин у електронском облику)
дигитална слика цијеле новчанице или једног њеног дијела, или појединих обиљежја
новчанице утврђених прописом Централне банке о основним обиљежјима новчаница.
(3) Незаконитом се сматра репродукција новчанице која код јавности може изазвати забуну
да се ради о оригиналној новчаници.
(4) Није дозвољена репродукција новчанице која својим изгледом или на било који други
начин штети угледу Босне и Херцеговине, Централне банке и домаће валуте конвертибилне
марке.
(5) Репродукција новчанице која испуњава сљедеће услове сматра се законитом јер нема
ризика да код јавности може изазвати забуну да се ради о оригиналној новчаници:
а) код материјалне репродукције, под условом да је:

1) репродуковано само лице или наличје новчанице, а дужина односно ширина
репродуковане новчанице износи 125% или више, односно 75% или мање, у односу на
оригиналну величину новчанице или
2) репродуковано и лице и наличје новчанице, а дужина и ширина репродуковане новчанице
износи 200% или више, односно 50% или мање, у односу на оригиналну величину новчанице
или
3) репродуковано само неко обиљежје новчанице односно њен дио мањи од 40% укупне
површине новчанице и то на позадини која се јасно разликује од дизајна оригиналне
новчанице или
4) новчаница репродукована на материјалу који се јасно разликује од папира или другог
материјала који се користи за израду новчаница,
б) код нематеријалне репродукције, под условима:
1) да резолуција дигиталне слике новчанице у оригиналној величини новчанице не прелази
72 dpi (тачака по инчу) и
2) да се на дигиталној слици новчанице, дијагонално, у боји јасно различитој од позадине
новчанице, налази ријеч: SPECIMEN чија дужина треба износити најмање 75% дужине
репродукције, а висина ријечи треба износити најмање 15% ширине репродукције.
Члан 3.
(Репродукција кованог новца)
(1) Репродукцијом кованог новца у смислу члана 1. став (1) ове одлуке, сматра се слика
израђена на подлози (у истим или различитим димензијама) цијелих примјерака кованог
новца или неког његовог дијела, тј. појединих обиљежја кованог новца утврђених прописом
Централне банке о основним обиљежјима кованог новца.
(2) Незаконитом се сматра репродукција кованог новца која код јавности може изазвати
забуну да се ради о оригиналном кованом новцу.
(3) Није дозвољена репродукција кованог новца која својим изгледом или на било који други
начин штети угледу Босне и Херцеговине, Централне банке и домаће валуте конвертибилне
марке.
(4) Репродукција кованог новца која испуњава сљедеће услове сматра се законитом, јер нема
ризика да код јавности може изазвати забуну да се ради о оригиналном кованом новцу:
а) ако је пречник репродукованог кованог новца увећан најмање 100%, односно умањен
најмање 50% или
б) ако је репродуковано само неко обиљежје кованог новца, односно његов дио мањи од
40% укупне површине оригиналног кованог новца и то на позадини која се јасно разликује
од оригиналног дизајна или
ц) ако је ковани новац израђен на материјалу који се јасно разликује од материјала који се
користи за израду кованог новца.
Члан 4.
(Репродукција новчаница и кованог новца уз прибављену сагласност)
(1) За сваку материјалну односно нематеријалну репродукцију новчаница и кованог новца
која не испуњава услове из чланова 2. и 3. ове одлуке потребно је претходно прибавити
сагласност Централне банке.
(2) Сагласност из става (1) овог члана Централна банка издаје на основу захтјева поднијетог
у писаној форми, у којем се наводи сврха репродуковања и детаљан опис и приказ
репродуковане новчанице односно кованог новца.
(3) При одлучивању о захтјеву из става (2) овог члана, Централна банка ће нарочито
цијенити да ли репродукована новчаница или ковани новац може у јавности изазвати забуну
да се ради о оргиналној новчаници или кованом новцу односно да ли репродукована

новчаница или ковани новац својим изгледом или на било који други начин штети угледу
Босне и Херцеговине, Централне банке и домаће валуте конвертибилне марке.
Члан 5.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику БиХ“, а
примјењиваће се од 1. мaja 2017. године.
Члан 6.
(Објављивање)
Ова одлука објавиће се и у “Службеним новинама Федерације БиХ”, “Службеном гласнику
Републике Српске” и “Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцговине.
Члан 7.
(Стављање ван снаге)
Даном примјене ове одлуке, престаје да важи Одлука о условима под којим се могу
репродуковати новчанице и ковани новац („Службени гласник БиХ“, 5/10).
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