УПУТСТВО
ЗА ВЕРИФИКАЦИЈУ МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ
НАСТАЛЕ У ПЕРИОДУ РАТНИХ ДЕЈСТАВА
ОД 20. МАЈА 1992. ДО 19. ЈУНА 1996. ГОДИНЕ
У складу са Законом о унутрашњем дугу Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.: 1/12,
28/13, 59/13 и 44/14), право на накнаду материјалне и нематеријалне штете, настале у периоду ратних
дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године, признаје се правоснажним судским одлукама и вансудским
поравнањима.
Вансудска поравнања и судска поравнања која гласе на обвезнице
Вансудска поравнања и судска поравнања која гласе на обвезнице се измирују искључиво емисијом
обвезница.
Странке које закључе вансудско поравнање или судско поравнање које гласи на обвезнице, чији је основ
потраживање које се односи на ратну материјалну и нематеријалну штету, дужне су да Министарству
финансија РС доставе документацију неопходну за његову реализацију:





фотокопију вансудског поравнања/судског поравнања;
читко попуњен образац са личним подацима (ПРИЛОГ БР.1)
фотокопију личне карте;
фотокопију картице текућег рачуна отвореног на територији Босне и Херцеговине;
Судска извршна рјешења, правоснажне пресуде и судска поравнања која гласе на готовину

У складу са Законом о унутрашњем дугу, право на накнаду ратне штете признато судским извршним
рјешењима, правоснажним пресудама и судским поравнањима која гласе на готовину, измирује се у:



готовини и
обвезницама.

Законом је прописано да се обрачун затезне камате врши у току верификације, у складу са судским одлукама,
а највише до износа сваког утврђеног појединачног дуга.
У складу са Законом Министарство финансија је сачинило План исплате ратне штете по годинама (почев од
2013. године па до 2032. године). Приликом утврђивања динамике готовинске исплате ратне штете примјењују
се општи критеријуми:



редослијед пријема и евидентирања предмета у базу података Министарства финансија и
потпуност и комплетност потребне документације.

Документација неопходна за готовинску исплату је фотокопија личне карте и картице текућег рачуна, с тим да
странке поменуту документацију достављају у години у којој је њихов предмет планиран за плаћање.
Измирење ратне штете путем емисије обвезница се врши под сљедећим условима:




рок доспијећа: 13 година од дана емисије,
грејс период за исплату главнице: три године, урачунат у рок отплате и
каматна стопа: фиксна, 1,5% годишње, рачуна се на остатак главнице.

У вези са горе наведеним, уколико је тражилац извршења/тужилац сагласан да се његово потраживање
измири емисијом обвезница, у складу са Законом, потребно је да попуни и овјери (у надлежном
општинском/градском органу) образац изјаве (ПРИЛОГ БР.2) и исти достави Министарству финансија. Такође,
потребно је да странка попуни формулар са личним подацима (ПРИЛОГ БР.1) и исти достави заједно са
фотокопијом личне карте и картице текућег рачуна (није потребно овјеравати).
Имајући у виду наведено, странке имају право избора да ли да се одлуче за релизацију потраживања путем
Плана исплате у готовини или путем емисије обвезница, под напријед поменутим условима.
Остала потребна документација
 За текуће/трансакционе рачуне је важно да су отворени у банкама на територији Републике
Српске/БиХ и да је на њих могуће извршити уплате посредством унутрашњег платног промета.
 Уколико лице не располаже са личном картом могуће је доставити фотокопију родног листа (за
малољетна лица) или пасоша.
 За лица која су промијенила презиме у односу на презиме које је наведено у судској
одлуци/вансудском поравнању, неопходно је доставити фотокопију вјенчаног листа или другог
документа којим се доказује да су они повјериоци из пресуде/вансудског поравнања.
 За лица која су преминула - неопходно је да постоји рјешење о насљеђивању у којем је јасно и тачно
наведен број и датум судске одлуке/вансудског поравнања из којег се потраживање насљеђује (у овом
случају насљедници достављају докуметацију).
 За лица која своје потраживање по правоснажној и извршној судској одлуци, односно вансудском
поравнању желе да пренесу на друго лице, потребно је да заједно попуне и овјере (у надлежном
градском/општинском органу) одговарајући образац споразума за пресуду или вансудско поравнање,
те је уз основну документацију упуте у Министарство финансија.

Уколико имате потребу за додатним информацијама можете нам се обратити захтјевом у којем обавезно
треба да наведете предмет, односно број судске одлуке или вансудског поравнања, као и контакт телефон у
циљу лакшег и бржег контактирања и обавјештавања.
Захтјев можете послати путем:
електронске поште на адресу mf@mf.vladars.net,
или поштом на адресу: Министарство финанасија,
Трг Републике Српске бр. 1
78000 Бања Лука
или оставите лично на Централну писарницу Административни центар Владе Републике Српске

