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4.06.2010.

усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске није угрожен
витални национални интерес конститутивних народа у Републици Српској.

.

Број: 01-020-521/10
Предсједник
25. маја 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

ЗАКОН
.

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ
РЕЗЕРВНОМ ФОНДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

.

Члан 1.
У Закону о Пензијском резервном фонду Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
73/08) у члану 4. у ставу 1. ријечи: “и средства стечена
управљањем том имовином” бришу се.

,

Члан 2.
У члану 28. у ставу 1. ријечи: “Савеза синдиката Републике Српске” замјењују се ријечима: “већинског репрезентативног синдиката организованог на нивоу Републике
Српске”.
Члан 3.
Послије члана 44. додају се нови чл. 44а. и 44б, који
гласе:
.

,

,

,
,

“Члан 44а.
(1) Фонд ПИО може користити средства стечена управљањем имовином из члана 4. став 1. Закона до дана регистрације Резервног фонда, искључиво за намјену исплате
текућих пензија корисника.
(2) Средства стечена управљањем имовином из члана
4. став 1. Закона која се не искористе до дана регистрације
Резервног фонда, за намјену из става 1. овог члана, Фонд
ПИО дужан је да унесе у Резервни фонд као додатни капитал.
Члан 44б.
(1) Фонд ПИО ће у року од 15 дана од дана ступања на
снагу овог закона ускладити и оснивачке акте Резервног
фонда и Друштва за управљање са одредбама овог закона
и закона којим се уређује пословање привредних друштава.
(2) Захтјев за упис Резервног фонда и Друштва за управљање у регистар који води надлежни суд мора се поднијети најкасније у року од 30 дана од дана доношења оснивачких аката из става 1. овог члана.”.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-656/10
11. маја 2010. године
Бања Лука

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

860
На основу тачке 2. Амандмана XL 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 ПЕНЗИЈСКОМ
РЕЗЕРВНОМ ФОНДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
Пензијском резервном фонду Републике Српске, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Тридесет седмој сједници, одржаној 11., 12. и 13. маја 2010. године - а Вијеће народа 21. маја 2010. године потврдило да

,

