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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 ЗАТЕЗНОЈ КАМАТИ

Проглашавам Закон о затезној камати, који је Народна 
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет петој 
сједници, одржаној 21. јуна 2018. године, а Вијеће народа 
2. јула 2018. године констатовало да усвојеним Законом о
затезној камати није угрожен витални национални интерес 
ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2291/18 Предсједник
3. јула 2018. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ЗАТЕЗНОЈ КАМАТИ

Члан 1.
Овим законом уређују се висина стопе и начин обра-

чуна затезне камате у Републици Српској у случају када 
дужник закасни са испуњењем новчане обавезе у домаћој 
или страној валути.

Члан 2.
Одредбе овог закона примјењују се на све случајеве у 

којима затезна камата није прописана посебним законом.

Члан 3.
(1) Дужник који закасни са испуњењем новчане обавезе 

дугује, поред главнице, и затезну камату на износ дуга до 
дана исплате по каматној стопи утврђеној овим законом.

(2) Стопа затезне камате из става 1. овог члана је 0,03% 
дневно.

Члан 4.
Обрачун затезне камате врши се тако да се стопа од 

0,03% множи бројем дана закашњења и тако утврђена сто-
па множи се са износом главног дуга.

Члан 5.
На новчане обавезе исказане у динарима не обрачунава 

се камата, већ се главни дуг конвертује у њемачке марке 
(ДЕМ), односно у конвертибилне марке (КМ) по најповољ-
нијем курсу по којем су комерцијалне банке откупљивале 
ту валуту у мјесту испуњења обавеза на дан доспјелости 
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и на тако конвертован износ обрачунава се затезна камата 
по каматној стопи која се плаћа на неорочене штедне улоге 
(штедне улоге по виђењу) у ДЕМ и то до дана испуњења 
главног дуга, а најдаље до 18. маја 2001. године, од којег 
дана се камата обрачунава према одредбама члана 3. овог 
закона.

Члан 6.
Износ обрачунате затезне камате не може бити већи од 

главног дуга.

Члан 7.
(1) На закашњење настало до дана ступања на снагу 

овог закона, затезна камата ће се обрачунати на начин про-
писан Законом о висини стопе затезне камате (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 19/01, 52/06 и 103/08).

(2) На закашњење које настане послије ступања на сна-
гу овог закона затезна камата се обрачунава у складу са 
овим законом.

Члан 8.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 

о висини стопе затезне камате (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 19/01, 52/06 и 103/08).

Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-667/18 Предсједник
21. јуна 2018. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.


