
 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени 

текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине на 32. редовној сједници одржаној 18. јула 2018. године, усваја 

 

ЗАКОН 

 О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ВИСИНИ СТОПЕ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ 

 

Члан 1 

У Закону о висини стопе затезне камате („Службени гласник Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине“ бројеви 2/02 и 25/08) члан 4 мијења се и гласи: 

 

„Члан 4 

(1) Обрачун затезне камате врши се тако да се фиксна стопа од 0,03% дневно множи 

са бројем дана закашњења, а затим увећава за коефицијент раста потрошачких 

цијена за период за који се рачуна затезна камата и тако утврђена стопа множи се 

са износом главног дуга.  

(2) Изузетно од става 1 овог члана на износ пореских прихода који није плаћен у 

законом прописаном року као и повраћај истих од стране Пореске управе плаћа 

се затезна камата по фиксној стопи од 0,03% за сваки дан кашњења без увећања 

за коефицијент раста потрошачких цијена за период за који се рачуна затезна 

камата. 

(3) Главним дугом из става 1 овог члана сматра се главница без приписа затезне 

камате. 

(4) Коефицијент раста потрошачких цијена за први и посљедњи мјесец утврђује се 

пропорционално броју дана за који се утврђује затезна камата у том мјесецу.  

(5) На исти начин утврђује се затезна камата у случају да је период за који се утврђује 

затезна камата краћи од мјесец дана.  

(6) Ако за одређени мјесец за који се утврђује затезна камата податак о коефицијенту 

раста потрошачких цијена није доступан, узима се податак за најближи претходни 

мјесец. 

(7) Износ затезне камате за укупан период за који се рачуна затезна камата не може 

прећи износ главног дуга.“ 

Члан 2 

 Иза члана 5 додаје се члан 5а који гласи: 

 

„Члан 5а 

Започети поступци за утврђивање висине стопе затезне камате који до дана 

ступања на снагу овог закона нису правоснажно завршени окончаће се у складу са 

одредбама закона који је био на снази у вријеме покретања поступка.“ 

 

Члан 3 

Овај закон ступа на снагу првог наредног дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 
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