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ЗАКОН

1
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, а у складу са Законом о полицијским службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 43/10 и
78/11) и Уредбе о чиновима и ознакама у Министарству
унутрашњих послова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 61/02 и 51/07), на приједлог министра унутрашњих послова Републике Српске, д о н о с и м

ОД Л У КУ
О ВАНРЕДНОМ УНАПРЕЂЕЊУ

I
Крајновић (Петар) Предраг, са утврђеним чином “самостални инспектор”, командант Специјалне јединице полиције Министарства унутрашњих по слова Републике
Српске, ванредно се унапређује у чин “главни инспектор”.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-011-16/12
3. јануара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

2
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О УНУТРАШЊЕМ ДУГУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о унутрашњем дугу Републике
Српске, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Четрнаестој сједници, одржаној 15. децембра
2011. године, а Вијеће народа 27. децембра 2011. године
констатовало да усвојеним Законом о унутрашњем дугу
Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3532/11
29. децембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

О УНУТРАШЊЕМ ДУГУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим законом уређују се поступак, начин и рокови
утврђивања и измиривања унутрашњег дуга Републике
Српске (у даљем тексту: унутрашњи дуг) према физичким
и правним лицима, у укупном износу до 1.557.500.000 КМ.
(2) Одредбе овог закона не примјењују се на одлуке,
рјешења и друге акте надлежних органа по основу поврата
јавних прихода, рјешења за утврђену накнаду на име
експроприсаног земљишта, те на правоснажне судске одлуке којима је утврђено право на надокнаду штете на основу неоснованог лишења слободе и судске одлуке на основу
досуђене накнаде по судским пресудама и судским извршним рјешењима на основу права из радних односа.
Члан 2.
(1) Измирење унутрашњег дуга врши се у складу са
одредбама овог закона на начин који обезбјеђује и подржава макроекономску стабилност и фискалну одрживост Републике Српске.
(2) Обавезе на основу унутрашњег дуга из члана 1.
овог закона измирују се исплатом у готовини и емисијом
обвезница, у складу са одредбама овог закона.
Члан 3.
(1) Под унутрашњим дугом, у смислу овог закона,
подразумијевају се:
а) опште неисплаћене обавезе буџета Републике Српске (у даљем тексту: опште обавезе), настале до 31. децембра 2002. године, у износу до 182.600.000 КМ,
б) обавезе по основу девизне штедње депоноване код
банака на територији Републике Српске до 31. децембра
1991. године (у даљем тексту: стара девизна штедња), у
износу до 774.900.000 КМ и
в) обавезе по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до
19. јуна 1996. године, у износу до 600.000.000 КМ.
(2) Поступак, начин и рокови верификације и измирења обавеза на основу старе девизне штедње из става 1. тачка б) овог члана уређују се посебним законом.
II - ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ, ВЕРИФИКАЦИЈА И НАЧИН
ИЗМИРИВАЊА
Члан 4.
(1) Под општим обавезама подразумијевају се обавезе
настале до 31. децембра 2002. године:
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а) обавезе према добављачима настале на свим основима, у укупном износу до 87.600.000 КМ,
б) обавезе по правоснажним и извршним судским
одлукама, настале у вези са потраживањима правних и физичких лица у периоду од 20. јуна 1996. до 31. децембра
2002. године, у укупном износу до 25.000.000 КМ, изузев
правоснажних судских одлука на основу старе девизне
штедње које ће се уредити посебним законом и правоснажних судских одлука на основу ратне материјалне и нематеријалне штете које су прописане у поглављу III овог закона и
в) остале обавезе, у укупном износу до 30.000.000 КМ,
што укључује обавезе за изградњу надгробних споменика
погинулим борцима у складу са прописом којим се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулих
бораца - до износа од 10.000.000 КМ, и остале опште обавезе које се појаве у поступку верификације - до износа од
20.000.000 КМ.
(2) Под општим обавезама подразумијевају се и обавезе настале на основу Закона о почетном билансу стања у
поступку приватизације државног капитала у предузећима
(“Службени гласник Републике Српске”, број 24/98), у
укупном износу до 40.000.000 КМ.
Члан 5.
Услови, поступак и рокови појединачне верификације
обавеза из члана 4. овог закона уређују се посебним законом.
Члан 6.
(1) Камата на опште обавезе из члана 4. став 1. т. а) и в)
и став 2. овог закона обрачунава се у току верификације
ових врста обавеза од датума ступања на снагу овог закона, а највише до износа сваког утврђеног појединачног дуга.
(2) Камата по обавезама из члана 4. став 1. тачка б) овог
закона обрачунава се у току верификације ове врсте општих обавеза у складу са судским одлукама, а највише до
износа сваког утврђеног појединачног дуга.
Члан 7.
Након извршене верификације, опште обавезе из члана
4. овог закона измирују се:
а) исплатом у готовини и
б) емисијом обвезница.
Члан 8.
(1) Дио општих обавеза до износа 35.000.000 КМ измирују се исплатом у готовини:
а) обавезе за изградњу надгробних споменика погинулим борцима у складу са прописом којим се уређују права
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца - до
10.000.000 КМ и
б) обавезе по правоснажним и извршним судским
одлукама у износу до 25.000.000 КМ.
(2) Приликом утврђивања динамике извршавања обавеза из става 1. тачка б) овог члана примјењују се генерални и посебни критеријуми.
(3) Генерални критеријуми су:
а) редослијед пријема и евидентирања у базу Министарства финансија и
б) потпуност и комплетност потребне документације.
(4) Посебни критеријуми су:
а) постојање међусобних обавеза и потраживања између повјерилаца и органа републичке управе и ванбуџетских фондова Републике Српске,
б) спремност на одрицање од дијела дуга (одрицање од
камата) и
в) спремност на постизање споразума за исплате у годишњим ратама, кроз неколико година.
(5) Министар финансија у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона доноси план исплате, преглед и
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активности утврђене за реализацију обавеза из става 1.
тачка б) овог члана.
(6) Обавезе из става 1. тачка б) овог члана измирују се
у обиму дефинисаном у буџету Републике Српске за ову
намјену.
Члан 9.
(1) Емисијом дугорочних обвезница измирују се опште
обавезе у укупном износу до 147.600.000 КМ, а то су:
а) обавезе према добављачима, у износу до 87.600.000
КМ,
б) обавезе настале на основу Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у
предузећима, у укупном износу до 40.000.000 КМ и
в) остале обавезе, у износу до 20.000.000 КМ.
(2) Износ укупних средстава из става 1. овог члана, у
износу до 147.600.000 КМ, може се прерасподијелити
између наведених општих обавеза.
Члан 10.
(1) Емисија дугорочних обвезница за обавезе из члана
9. овог закона врши се под сљедећим условима:
а) рок доспијећа од 14 година,
б) исплата у десет једнаких рата, почевши од девете године прије крајњег датума доспијећа,
в) годишња камата у висини од 1,5% и
г) право пријевременог откупа.
(2) Емисија обвезница може се извршити кроз више
сукцесивних емисија обвезница са различитим датумима
емисије, а под истим условима емисије.
III - МАТЕРИЈАЛНА И НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА
НАСТАЛА У ПЕРИОДУ РАТНИХ ДЕЈСТАВА
Члан 11.
(1) Материјална и нематеријална штета настала у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна
1996. године, у износу до 600.000.000 КМ, представља
накнаду штете правним и физичким лицима којима је правоснажним судским одлукама или вансудским поравнањима признато право на накнаду материјалне и нематеријалне штете, као и правним и физичким лицима којима се право на накнаду штете уређује Законом о остваривању права
на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у
периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996.
године (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 103/05,
1/09, 49/09 и 118/09).
(2) Право на накнаду штете признато правоснажним
судским одлукама, извршним рјешењима или вансудским
поравнањима, у којима је, поред Републике Српске, солидарни дужник јединица локалне самоуправе, представља
унутрашњи дуг Републике Српске и извршава се у складу
са овим законом.
Члан 12.
(1) Начин и рокови верификације појединачних потраживања на основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године уређују се посебним прописом.
(2) Судови су обавезни да достављају Министарству
финансија правоснажне судске пресуде и остале судске
одлуке које се односе на материјалну и нематеријалну штету из члана 11. овог закона.
(3) Судови, на захтјев Министарства финансија, на крају сваке фискалне године сачињавају и достављају извјештај
о неријешеним судским поступцима који се односе на материјалну и нематеријалну штету из члана 11. овог закона.
Члан 13.
Камате одређене правоснажним и извршним судским
одлукама на основу материјалне и нематеријалне штете
обрачунавају се у току верификације у складу са судским
одлукама, а највише до износа сваког утврђеног појединачног дуга.
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Члан 14.
(1) Обавезе из члана 11. овог закона, након извршене
верификације, измирују се емисијом обвезница, под сљедећим условима:
а) рок доспијећа од 13 година,
б) исплата у десет једнаких рата, почевши од девете године прије крајњег датума доспијећа,
в) годишња камата у висини од 1,5% и
г) право пријевременог откупа.
(2) Емисија обвезница може се извршити кроз више
сукцесивних емисија обвезница са различитим датумима
емисије, а под истим условима емисије.
IV - ЕМИСИЈА И ПРОМЕТ ОБВЕЗНИЦА
Члан 15.
(1) У смислу овог закона, обвезница представља електронски запис, издат од стране Републике Српске или у
име Републике Српске, у циљу измирења унутрашњег дуга, који је регистрован у електронском регистру, а садржи
право на исплату на одређени датум по доспијећу заједно
са каматом, а који не може бити реализован или пренесен
без електронског записа.
(2) Емисија и начин издавања сваке серије обвезница у
складу са одредбама овог закона врши се посебном одлуком Владе Републике Српске (у даљем тексту: Влада).
(3) На емисију и промет обвезница примјењују се
одредбе прописа којим се уређује тржиште хартијама од
вриједности.
(4) Обвезнице прописане овим законом гласе на име,
емитују се у конвертибилним маркама (КМ), преносиве су
без ограничења, у нематеријалном су облику и региструју
се у Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука.
(5) Номинална вриједност обвезница емитованих у
складу са одредбама овог закона износи 1 КМ, а износи добијени у пфенизима прерачунавањем се отписују.
(6) Обвезнице издате у складу са овим законом представљају унутрашњи дуг Републике Српске, односно монетарну обавезу Републике Српске изражену у домаћој валути.
(7) Република Српска се не уписује у регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.
(8) Обвезницама емитованим у складу са овим законом
могу се измирити доспјеле обавезе за порезе настале до 31.
децембра 2007. године, чија је наплата у надлежности Републике Српске.
(9) Измирење пореских обавеза из става 8. овог члана
уређују се посебним актом Владе.
(10) Република Српска може, у било које вријеме, откупити обвезнице емитоване у складу са овим законом по тржишној цијени или на други начин, у складу са одлуком
Владе, под условом да, у случају куповине јавном понудом, таква понуда буде једнако доступна свим власницима
обвезница.
(11) Власник обвезницa емитованих у складу са овим
законом нема право да тражи пријевремено доспијеће
обвезница, односно да прогласи било коју обвезницу доспјелом и плативом прије њеног доспијећа.
Члан 16.
Одредбе овог закона примјењују се и на правоснажне и
извршне судске одлуке, одлуке у арбитражним поступцима
признате према законодавству Републике Српске у редовном поступку, а према правним и физичким лицима чије је
сједиште ван територије Републике Српске.
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Репу-
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блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
63/04, 47/06, 68/07, 17/08, 64/08 и 34/09).
Члан 18.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-2002/11
15. децембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

3
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О
ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Четрнаестој сједници, одржаној 15. децембра 2011. године, а Вијеће народа 27. децембра 2011. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама Закона о платама запослених у
органима управе Републике Српске није угрожен витални
национални интерес ни једног конститутивног народа у
Републици Српској.
Број: 01-020-3533/11
29. децембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У ОРГАНИМА УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о платама запослених у органима управе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/07, 116/09 и 1/11) у члану 8. у тачки а) у подтачки
1) и у члану 17. у тачки а) у подт. 1) до 3) ријечи: “за период од 1. јануара до 31. децембра 2011. године” замјењују се
ријечима: “за период од 1. јануара до 31. децембра 2012.
године”.
Члан 2.
У члану 8. у тачки б) у подтачки 1), у члану 17. у тачки
а) у подт. 4) и 5) и у члану 18. у тачки а) у подтачки 1) ријечи: “за период од 1. јануара до 31. децембра 2011. године”
замјењују се ријечима: “за период од 1. јануара до 31. децембра 2012. године”.
Члан 3.
У члану 9. у ставу 2. у тачки а) у подт. 1) до 3), у члану
17. у тачки б) у подт. 1) и 2) и у члану 18. у тачки а) у подтачки 2), осим шефа рачуноводства, ријечи: “за период од 1.
јануара до 31. децембра 2011. године” замјењују се ријечима: “за период од 1. јануара до 31. децембра 2012. године”.
Члан 4.
У члану 9. у ставу 2. у тачки а) у подтачки 4), у чл. 10.
до 14, у члану 17. у тачки б) у подт. 3) до 7), у члану 18. у
тачки а) у подтачки 2), шеф рачуноводства у т. б) до е) и у
чл. 19. до 21. ријечи: “за период од 1. јануара до 31. децембра 2011. године” замјењују се ријечима: “за период од 1.
јануара до 31. децембра 2012. године”.
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-2003/11
15. децембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

