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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О РОКОВИМА 

ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У ПОСЛОВНИМ 
ТРАНСАКЦИЈАМА

Проглашавам Закон о роковима измирења новча-
них обавеза у пословним трансакцијама, који је Народна 
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет четвр-
тој сједници, одржаној 29. марта 2018. године, а Вијеће на-
рода 10. априла 2018. године констатовало да усвојеним За-
коном о роковима измирења новчаних обавеза у пословним 
трансакцијама није угрожен витални национални интерес 
ни једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-1183/18 Предсједник
11. априла 2018. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА  У 

ПОСЛОВНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

Члан 1.
Овим законом уређују се рокови измирења новчаних 

обавеза у пословним трансакцијама и правне посљедице 
закашњења њиховог испуњења ради побољшања ликвид-
ности код привредних субјеката у Републици Српској.

Члан 2.
(1) Одредбе овог закона не примјењују се на привредне 

субјекте над којима се води стечајни поступак и на субјек-
те код којих се спроводи поступак извршења или принудне 
наплате извршењем на новчаним средствима.

(2) Одредбе овог закона не примјењују се на финансиј-
ске институције: банке, осигуравајућа друштва, друштва 
за реосигурање, друштва која обављају послове лизин-
га, микрокредитна друштва, добровољни пензиони фонд, 
друштва за управљање инвестиционим фондовима, инве-
стиционе фондове, брокерска и дилерска друштва.

(3) На финансијске институције из става 2. овог члана 
одредбе овог закона примјењују се у случају када је ријеч о 
новчаним обавезама из пословних трансакција и уговорима 

који нису директно у вези са обављањем њихове дјелатно-
сти.

Члан 3.
(1) Новчане обавезе су, у смислу овог закона, новчане 

обавезе настале на основу:
1) уговора склопљених између привредних субјеката 

који се односе на испоруку добара или вршење услуга уз 
накнаду (у даљем тексту: уговор између привредних субје-
ката), 

2) уговора склопљених између привредних субјеката и 
субјеката јавног права који се односе на испоруку добара, 
односно вршење услуга уз накнаду.

(2) Привредни субјекти су, у смислу овог закона, правна 
лица и предузетници.

(3) Субјекти јавног права су, у смислу овог закона, репу-
блички органи управе, управне организације, ванбуџетски 
фондови, јавне установе и јединице локалне самоуправе.

(4) На сва питања која нису уређена овим законом при-
мјењују се прописи којима се уређују облигациони односи. 

Члан 4.
(1) Уговором између привредних субјеката, као и при-

вредних субјеката и субјеката јавног права, не може се уго-
ворити рок испуњења новчане обавезе дужи од 60 дана.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, може се уговорити и 
дужи рок испуњења новчане обавезе у случају да је дужник 
повјериоцу издао адекватно средство обезбјеђења.

(3) Средствима обезбјеђења из става 2. овог члана, у 
смислу овог закона, сматрају се банкарска гаранција која 
садржи клаузуле “неопозива”, “безусловна”, “наплатива 
на први позив без приговора”, као и мјенице авалиране од 
банке.

(4) Ако уговором међу субјектима из става 1. овог члана 
није уговорен рок за испуњење новчане обавезе, дужник је 
дужан да испуни новчану обавезу у року од 30 дана, а по-
вјерилац није обавезан да га позове на испуњење.

Члан 5.
(1) Рок за испуњење новчане обавезе, у смислу овог за-

кона, почиње тећи од:
1) дана када је дужник примио рачун или други одгова-

рајући документ који представља захтјев за исплату (при-
времена ситуација, окончана ситуација и слично) од повје-
риоца који је испунио своју обавезу, 

2) дана када је повјерилац испунио своју обавезу, ако 
није могуће са сигурношћу утврдити дан пријема рачуна 
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или другог одговарајућег документа који представља зах-
тјев за исплату,

3) дана истека рока за преглед предмета обавезе, ако 
је уговором или законом прописан одређени рок за такав 
преглед, а дужник је примио рачун или други одговарајући 
документ који представља захтјев за исплату прије истека 
тог рока.

(2) Рок за преглед предмета обавезе из става 1. тачка 3) 
овог члана не може бити дужи од 30 дана од дана пријема 
предмета обавезе, осим ако је изузетно у оправданим слу-
чајевима уговорен дужи рок пријема предмета обавезе.

Члан 6.
Повјерилац у случају закашњења са испуњењем обаве-

за, у смислу овог закона, има право на затезне камате које 
се обрачунавају у складу са законом којим се прописује ви-
сина стопе затезне камате.

Члан 7.
Одредбе овог закона ни на који начин не умањују, огра-

ничавају или искључују право повјериоца на накнаду ште-
те због дужниковог кашњења, нити било које друго право 
у складу са законом којим се уређује област облигационих 
односа.

Члан 8.
Ништава је одредба уговора закљученог између субје-

ката из члана 3. став 1. овог закона ако је том одредбом: 
1) искључено, ограничено или условљено право повје-

риоца на затезне камате у случају закашњења дужника са 
испуњењем новчане обавезе,

2) уговорен рок за издавање рачуна или одговарајућег 
захтјева за исплату, а који би утицао на продужење рока за 
испуњење новчане обавезе дуже од 60 дана,

3) уговорен рок испуњења новчане обавезе дужи од 60 
дана, осим у случају изузетака прописаних овим законом,

4) уговорен период одгоде плаћања. 

Члан 9.
(1) Уколико се у пословним трансакцијама између 

привредних субјеката и привредних субјеката и субјеката 
јавног права уговоре ануитетне уплате, одредбе о правним 
посљедицама из члана 6. овог закона примјењују се на сва-
ки ануитет засебно. 

(2) У случају из става 1. овог члана рок за измирење 
сваког појединачног ануитета не може бити дужи од рока 
из члана 4. овог закона. 

Члан 10.
(1) Надзор над примјеном одредаба овог закона врши 

Министарство финансија.
(2) Инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог 

закона које се односе на уговоре између привредних субје-
ката врши Пореска управа Републике Српске, а инспек-
цијски надзор над примјеном одредаба овог закона које се 
односе на уговоре између субјеката јавног права и привред-
них субјеката врши Министарство финансија путем буџет-
ске инспекције.

(3) Министар доноси правилник којим се прописују на-
чин и поступак вршења надзора у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу овог закона.

Члан 11.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће 

се за прекршај дужник – субјекат из члана 3. ст. 2. и 3. овог 
закона који не испуни новчану обавезу у роковима одређе-
ним овим законом.

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се нов-
чаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ одговорно лице 
дужника.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се нов-
чаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ дужник – преду-
зетник.

Члан 12.
Одредбе овог закона не примјењују се на облигационе 

односе који су настали прије ступања на снагу овог закона.

Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-304/18 Предсједник
29. марта 2018. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПОСЕБНОМ 

РЕГИСТРУ ЛИЦА ПРАВОСНАЖНО ОСУЂЕНИХ ЗА 
КРИВИЧНА ДЈЕЛА СЕКСУАЛНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ И 

ИСКОРИШТАВАЊА ДЈЕЦЕ

Проглашавам Закон о посебном Регистру лица пра-
воснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупо-
требе и искориштавања дјеце, који је Народна скупштина 
Републике Српске усвојила на Двадесет четвртој сједници, 
одржаној 29. марта 2018. године, а Вијеће народа 10. апри-
ла 2018. године констатовало да усвојеним Законом о по-
себном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична 
дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце није 
угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-1182/18 Предсједник
11. априла 2018. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН 
О ПОСЕБНОМ РЕГИСТРУ ЛИЦА ПРАВОСНАЖНО 
ОСУЂЕНИХ ЗА КРИВИЧНА ДЈЕЛА СЕКСУАЛНЕ 
ЗЛОУПОТРЕБЕ  И ИСКОРИШТАВАЊА ДЈЕЦЕ

Члан 1.
Овим законом оснива се посебни Регистар лица право-

снажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе 
и искориштавања дјеце (у даљем тексту: Регистар), одређу-
ју лични подаци који се уписују и начин њиховог чувања и 
давања на кориштење, степен њихове повјерљивости, као и 
посебне мјере које се спроводе према лицима правоснажно 
осуђеним за кривична дјела сексуалне злоупотребе и иско-
риштавања дјеце.

Члан 2.
Сврха доношења Закона је обезбјеђивање заштите дјеце 

од сексуалне злоупотребе, злостављања и искориштавања, 
те спречавање лица правоснажно осуђених за та кривична 
дјела да поново изврше исто или слично кривично дјело.

Члан 3. 
(1) У Регистар се уписују лица правоснажно осуђена 

за кривична дјела прописана Кривичним закоником Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
64/17):

1) трговина дјецом (члан 146),
2) обљуба са дјететом млађим од петнаест година (члан 

172),
3) полна злоупотреба дјетета старијег од петнаест годи-

на (члан 173),
4) навођење дјетета на присуствовање полним радњама 

(члан 174),
5) искориштавање дјеце за порнографију (члан 175),


