На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 28/94), доносим

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНАМА ПОРОДИЧНОГ ЗАКОНА
Проглашавам Закон о измјенама и допунама Породичног закона, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Деветнаестој сједници, одржаној 15. априла
2008. године - а Вијеће народа 24. априла 2008. године потврдило да усвојеним Законом о
измјенама и допунама Породичног закона није угрожен витални национални интерес
конститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-452/08
30. априла 2008. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Др Рајко Кузмановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПОРОДИЧНОГ ЗАКОНА
Члан 1.
У Породичном закону (“Службени гласник Републике Српске”, број 54/02) у члану 20.
послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
“(2) Матичар ће упознати будуће супружнике о могућности да своје имовинске односе
уреде брачним уговором, у складу са одредбама члана 271. ст. 3. и 4. овог закона.”.
Члан 2.
У члану 23. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
“(3) Пуномоћ из става 2. овог члана овјерава се пред судом или нотаром.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 3.
У члану 112. у ставу 1. ријечи: “или неким другим државним органом овлашћеним за
састављање јавних исправа” замјењују се ријечима: “и нотаром”.
Члан 4.
У члану 117. став 1. послије ријечи: “матичарем” додају се ријечи: “или нотаром”.
Члан 5.
У члану 271. став 5. мијења се и гласи:
“(5) Брачни уговор мора бити нотарски обрађен.”.
Послије става 6. додаје се нови став 7. који гласи:
“(7) Брачни супружници не могу уговарати примјену права стране државе на своје
имовинско-правне односе.”.

Члан 6.
Члан 288. мијења се и гласи:
“(1) Правни послови о регулисању имовинских односа између брачних супружника,
као и између лица која живе у ванбрачној животној заједници и правни послови о
располагању имовином малољетних и пословно неспособних лица морају бити нотарски
обрађени.
(2) Правни послови који су закључени супротно ставу 1. овог члана правно су
ништавни.”.
Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
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