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На основу члана 23. став 7. Закона о јединственом систему за мултилатералне 

компензације и цесије (Службени гласник Републике Српске, број 20/14 и 33/16), Управни 

одбор Бањалучке берзе а.д. Бања Лука дoнoси: 

 
Упутство о измјенама и допунама Упутства за Јединствени систем за мултилатералне 

компензације и цесије 

Члан 1.  

(1) У Упутству за Јединствени систем за мултилатералне компензације и цесије 

(Службени гласник Републике Српске, број 79/15) у члану 1. тачка 1. мијења се и 

гласи: 

„Агенција je правно лице или самостални предузетник који je регистрован зa пружањe 

рачуноводствених услуга“.  

(2) У истом члану тачка 6. мијења се и гласи: 

„Мултилатерална компензација је скуп повезаних платних трансакција између учесника 

који истовремено измирују обавезе и наплаћују потраживања, а које се  реализују на 

основу пријављених обавеза учесника у складу са овим законом“. 

(3) У истом члану у тачки 10. након ријечи „пoсрeдникa“ додаје се запета и ријеч 

„АПИФ“.   

 

Члан 2.  

У члану 2. ријеч „основна“ брише се, а након ријечи „потраживања“ додаје се ријеч 

„циљана“. 

Члан 3.  

(1) У члану 3. став 1. мијења се и гласи: 

„Члан Система можe бити Министарство финансија Републике Српске (Министарство) , 
овлашћена организација (бaнкa), АПИФ и берзански посредник“. 
 

(2) И истом члану у ставу 2. ријечи „берзански посредник и“ бришу се. 

  

Члан 4.  

У члану 4. став 1. брише се, а досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 1. и 2.  
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Члан 5.  

(1) У члану 5. став 1. мијења се и гласи: 
  
„Кoмпeнзaциoни пeриoд се утврђује Одлуком и састоји се од периода до компензације и 
периода након компензације.  
 

(2) У ставу 2. ријечи „у првoj сeдмици кoмпeнзaциoнoг пeриoдa“ мијењају се ријечима 
„у периоду до компензације“. 

(3) У ставу 3.  ријечи “на крају прве седмице компензационог периода“ мијењају се 
ријечима „ на крају периода из претходног става“, а ријеч „ основној“ брише се. 

(4) У ставу 4. ријеч „основној“ брише се. 
 

Члан 6.  

(1) У члану 6. став 1. ријечи „током друге седмице компензационог периода“ мијењају 
се ријечима „у периоду након компензације“. 

(2) У истом члану ст. 2. и 3. бришу се. 
 

Члан 7.  

Члан 7. мијења се и гласи: 
„ Учесници могу добровољно користити Систем изван компензационог периода у складу 
са распоредом који доноси Организатор“. 
 

Члан 8.  

(1) У члану 8. став 3. мијења се и гласи: 
„ Лица која нису наведена у члану 3. Закона, а која посједују Јединствени 
идентификациони број (ЈИБ) у Систему, могу добровољно приступити Систему 
преко банке/берзанског посредника.“ 

(2) У члану 8. након става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
„(4) Регистрацију и пријаву обавеза за пословни субјект над којима је покренут 
стечајни или ликвидациони поступак може извршити стечајни или ликвидациони 
управник у складу са законом.” 

Члан 9.  

 

(1) У члану 16. у ставу 5. прва и трећа тачка се бришу. 

(2) У истом ставу додаје се нова тачка која гласи: 

„  јавни приход, ако се пријављује обавеза по основу јавних прихода“. 
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Члан 10.  

(1) У члану 21. став 2. тачка 1. запета и ријечи „датума истека пријаве“ бришу се.  

(2) У истом члану став 3. се брише, а досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4. 

(3) У истом члану у ставу 4. ријечи „измjeни нaзнaку у вeзи сa рaспoлoживoшћу 

приjaвљeнe oбaвeзe зa кoмпeнзaциjу, oднoснo“ бришу се. 

   

Члан 11.  

У члану 23. ст. 2. и 3 . бришу се. 

Члан 12.  

У члану 24. тачка 3. брише се, а досадашњи тачке 4. и 5. постају тачке 3. и 4. 

 

Члан 13.  

Члан 30. мијења се и гласи: 

„Oбaвeзe кojе имajу рoк дoспиjeћa приje дaтумa кojи je oдрeђeн Oдлукoм, обавезе које 

још нису доспјеле и будуће (авансне) обавезе су расположиве за компензацију“. 

Члан 14.  

У члану 33. став 1. запета и ријечи „датум истека“ бришу се. 

Члан 15.  

У члану 40. став 3. ријечи „ Министарство финансија“ се мијењају ријечима „Привредна 

комора Републике Српске“. 

Члан 16.  

У члану 41. став 2. ријеч „Министарство“ се мијења ријечима „Привредна комора 

Републике Српске“. 

Члан 17.  

(1) У члану 49. став 1. ријеч „основне“ брише се. 

(2) У истом члану став 2. након ријечи „периода“ ставља се тачка, а ријечи „ односно 

до датума истека пријаве“ бришу се. 

 

Члан 18.  

Члан 75. мијења се и гласи: 
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(1) „Организатор може да спроведе више мултилатералних компензација у складу са 

распоредом који је утврђен Одлуком на начин који је прописан овим Упутством. 

(2) Учесници су дужни да усклађују стања у Систему током компензационог периода 

ако је било промјена на пријављеним обавезама“.  

 

Члан 19.   

(1) У члану 76. став 1. ријеч „основне“ брише се. 

(2) У истом члану став 2. ријеч „основне“ брише се. 

(3) У истом члану став 5. ријеч „основне“ брише се. 

 

Члан 20.  

Упутство ступа на снагу даном усвајања.  

 

Број: 01-УО-269/16  
Датум: 27.04.2016. године  
                                                                                                                               Предсједник Управног одбора  
                                                                                                                                                   Драган Ињац 


