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Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav
Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 28/94), d o n o s i m

UKAZ
O PROGLA[EWU ZAKONA O FONDU ZA RESTITUCIJU
REPUBLIKE SRPSKE

Progla{avam Zakon o Fondu za restituciju
Republike Srpske, koji je Narodna skup{tina Republike
Srpske usvojila na Trideset petoj sjednici, odr`anoj 17.
maja 2006. godine - a Vije}e naroda 29. maja 2006. godine
potvrdilo da usvojenim Zakonom o Fondu za restituciju
Republike Srpske nije ugro`en vitalni nacionalni
interes konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.
Broj: 01-020-272/06
30. maja 2006. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Republike,
Dragan ^avi}, s.r.

ZAKON
O FONDU ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE

^lan 1.
(1) Ovim zakonom ure|uje se osnivawe, pravni status,
djelatnost i na~in upravqawa Fondom za restituciju
Republike Srpske (u daqem tekstu: Fond).
(2) Druga pravna lica ne mogu u pravnom prometu
koristiti naziv “Fond za restituciju”.
^lan 2.
(1) Osniva~ Fonda je Republika Srpska.
(2) Fond je pravno lice i upisuje se u sudski registar
kao akcionarsko dru{tvo.
(3) Fond posluje pod nazivom: “Fond za restituciju
Republike Srpske a.d., Bawa Luka”.
(4) Sjedi{te Fonda je u Bawoj Luci.
^lan 3.
(1) Akcije Fonda glase na ime i upisuju se u
Centralni registar hartija od vrijednosti.
(2) Na Fond se primjewuju odredbe Zakona o preduze}ima, ukoliko ovim zakonom nije druga~ije odre|eno.
^lan 4.
(1) Osnovni kapital Fonda ~ini:
a) procijewena vrijednost akcija i udjela dobijenih u
skladu sa ~l. 26. do 28. Zakona o privatizaciji dr`avnog
kapitala u preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, br. 24/98, 62/02, 38/03, 65/03 i 109/05),
b) pripadaju}i dio novca, ostvarenog prodajom
dr`avnog kapitala u preduze}ima u skladu sa ~lanom 28.
Zakona o privatizaciji dr`avnog kapitala u
preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br.
24/98, 62/02, 38/03, 65/03 i 109/05),
v) novac ostvaren prodajom akcija Fonda u skladu sa
odlukom Vlade,
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g) dividende koje je Fond ostvario do stupawa na
snagu ovog zakona.
(2) Na~in procjene vrijednosti akcija iz stava 1. ovog
~lana, utvr|uje se posebnim aktom koji donosi Vlada
Republike Srpske (u daqem tekstu: Vlada), u roku od 60
dana od dana stupawa na snagu ovog zakona.
(3) Osnovni kapital Fonda uve}ava se za procijewenu
vrijednost akcija i udjela preduze}a sa dr`avnim kapitalom koja se registruju nakon stupawa na snagu ovog
zakona, a koje ~ine imovinu Fonda.
^lan 5.
Fondu pripadaju sva prava iz hartija od vrijednosti
koje se nalaze u wegovom portfequ.
^lan 6.
Upravqawe Fondom vr{i Investiciono-razvojna
banka Republike Srpske a.d., Bawa Luka (u daqem tekstu:
Banka).
^lan 7.
(1) Fond zastupa direktor.
(2) Direktora Fonda imenuje i razrje{ava Vlada, na
osnovu prethodno sprovedenog konkursa.
^lan 8.
(1) Fond ima Statut, koji na prijedlog Banke donosi
Vlada.
(2) Statutom Fonda reguli{e se organizacija i djelatnost Fonda, uslovi za izbor i nadle`nost direktora
i druga pitawa od zna~aja za poslovawe Fonda.
^lan 9.
Banka upravqa Fondom prema strategiji koju
utvr|uje Vlada, u skladu sa usvojenom godi{wom ekonomskom politikom.
^lan 10.
(1) Prodaju hartija od vrijednosti iz portfeqa
Fonda Banka vr{i:
a) na berzi,
b) prihvatawem javne ponude za preuzimawe akcija.
(2) Izuzetno od odredbi iz prethodnog stava, akcije
Fonda mogu se ponuditi na prodaju zajedno sa akcijama
iz portfeqa Akcijskog fonda, radi prodaje ve}inskog
paketa akcija.
^lan 11.
Sredstva Fonda mogu se ulo`iti u hartije od vrijednosti:
a) Bosne i Hercegovine,
b) Republike Srpske,
v) obveznice jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.
^lan 12.
Sredstva Fonda mogu se ulo`iti u korporativne
obveznice emitenata iz Republike Srpske, tako da udio
Fonda ne prelazi vi{e od 25% ukupne emisije.
^lan 13.
(1) Sredstva Fonda mogu se ulo`iti u akcije emitenata iz Republike Srpske, pod uslovom da takvim ulagawem Fond ne sti~e vi{e od 25% akcija sa pravom
glasa.
(2) Izuzetno od odredbe prethodnog stava, Fond mo`e
ste}i vi{e od 25% akcija sa pravom glasa u postupku
restrukturisawa ili ste~aja.
^lan 14.
(1) Fond ne mo`e ulo`iti vi{e od 10% neto vrijednosti imovine Fonda u hartije od vrijednosti jednog
emitenta i s wim povezanih lica.
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(2) Ograni~ewe iz prethodnog stava ne odnosi se na
ulagawa Fonda na dan stupawa na snagu ovog zakona.
^lan 15.
Banka ima pravo na naplatu godi{we naknade za
upravqawe Fondom u skladu sa finansijskim planom
koji odobrava Vlada.
^lan 16.
(1) Ra~unovodstvena evidencija i finansijski
izvje{taji Fonda vode se u skladu sa ra~unovodstvenim
propisima i propisima Komisije za hartije od vrijednosti, koji se odnose na privatizacione investicione
fondove.
(2) Vlada mo`e propisati i posebne evidencije i
izvje{taje Fonda.
^lan 17.
(1) Do izbora direktora Fonda, poslove iz djelokruga direktora obavqa}e vr{ilac du`nosti direktora
Fonda, kojeg je Vlada du`na imenovati u roku od sedam
dana od dana stupawa na snagu ovog zakona.
(2) Vlada je obavezna objaviti konkurs za izbor i
imenovawe direktora Fonda u roku od 15 dana od dana
dono{ewa Statuta Fonda.
(3) Banka je obavezna dostaviti Vladi na usvajawe
prijedlog Statuta Fonda u roku od 30 dana od dana registracije Banke.
^lan 18.
Banka }e dostaviti Vladi na usvajawe prijedlog
statuta Fonda u roku od 30 dana od dana registracije
Banke.
^lan 19.
Prijava za upis Fonda u sudski registar podnosi se
nadle`nom sudu, u roku od 30 dana od dana usvajawa
Statuta Fonda.
^lan 20.
Kona~na upotreba sredstava Fonda utvrdi}e se
posebnim zakonom.
^lan 21.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-603/06
17. maja 2006. godine
Bawa Luka

Predsjednik
Narodne skup{tine,
Mr Igor Radoji~i}, s.r.

15.05.2013.
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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФОНДУ ЗА
РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о Фонду за реституцију Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 56/06) у члану 2. у ставу 2. послије ријечи: “као” додаје се ријеч:
“затворено”.
Члан 2.
У члану 3. у ставу 2. ријечи: “Закона о предузећима”
замјењују се ријечима: “Закона о привредним друштвима”.
Члан 3.
Члан 4. мијења се и гласи:
“(1) Основни капитал Фонда чини:
а) процијењена вриједност акција и удјела добијених у
складу са чл. 26. до 28. Закона о приватизацији државног
капитала у предузећима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 24/98, 62/02, 38/03, 65/03 и 109/05) који су
продати до дана ступања на снагу овог закона,
б) припадајући дио новца, оствареног продајом државног капитала у складу са чланом 28. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 24/98, 62/02, 38/03, 65/03 и 109/05),
в) новац остварен продајом акција Фонда у складу са
одлуком Владе и
г) дивиденде које је Фонд остварио до ступања на снагу овог закона.
(2) Основни капитал Фонда увећава се за средства
остварена продајом акција и удјела добијених у складу са
чл. 26. до 28. Закона о приватизацији државног капитала у
предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
24/98, 62/02, 38/03, 65/03 и 109/05) и продајом акција и
удјела привредних друштава са државним капиталом која
се региструју након ступања на снагу Закона о Фонду за
реституцију Републике Српске, а која чине имовину Фонда.
(3) Начин процјене вриједности акција из портфеља
Фонда утврђује се посебним актом који доноси Влада
Републике Српске.”.
Члан 4.
Послије члана 4. додаје се нови члан 4а, који гласи:

663
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
И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФОНДУ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
Фонду за реституцију Републике Српрске, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет шестој
сједници, одржаној 25. априла 2013. године, а Вијеће народа 7. маја 2013. године констатовало да усвојеним Законом
о измјенама и допунама Закона о Фонду за реституцију
Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1439/13
8. маја 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

“Члан 4а.
Процијењена вриједност акција и удјела добијених у
складу са чл. 26. до 28. Закона о приватизацији државног
капитала у предузећима (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 24/98, 62/02, 38/03, 65/03 и 109/05) који нису
продати до дана ступања на снагу овог закона приказују се
на посебном извјештају о структури улагања Фонда, а промјене овог дијела имовине Фонда спроводе се посредством
капиталних резерви Фонда.”.
Члан 5.
Члан 7. мијења се и гласи:
“Функцију директора Фонда врши директор Банке.”.
Члан 6.
У члану 8. у ставу 2. ријечи: “услови за избор и надлежност директора” бришу се.
Члан 7.
У члану 10. у ставу 1. послије тачке б) додају се ријеч:
“и” и нова тачка в), која гласи:
“в) тендером, ако су предмет продаје акције у затвореним акционарским друштвима или удјели у друштвима са
ограниченом одговорношћу”.
У ставу 2. послије ријечи: “Акцијски фонд” ријечи:
“ради продаје већинског пакета акција” бришу се.
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Члан 8.
Послије члана 10. додаје се нови члан 10а, који гласи:
“Члан 10а.
Изузетно од члана 10. овог закона, у циљу заштите
интереса Фонда у појединачним друштвима капитала из
његовог портфеља, могу се користити сва власничка права
дата Законом о привредним друштвима.”.
Члан 9.
У члану 16. у ставу 1. ријеч: “приватизационе” брише
се.
Члан 10.
Члан 17. брише се.
Члан 11.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-698/13
25. арпила 2013. године
Бања Лука

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