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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
Двадесет првој сједници, одржаној 18. октобра 2012. године, а Вијеће народа 29. октобра 2012. године констатовало
да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о
Пензијском резервном фонду Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3539/12
1. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, 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”, бр. 73/08
и 50/10) у члану 6. послије става 1. додаје се нови став 1а,
који гласи:
“(1а) Изузетно од става 1. тачка а) овог члана, у случају промјене правне форме привредног друштва у којем
Резервни фонд има акције, имовина Резервног фонда може
бити у облику удјела или власничких хартија од вриједности које нису уврштене на берзу или друго уређено јавно
тржиште.”.
Члан 2.
У члану 8. у ставу 1. послије ријечи: “новцу” додају се
ријечи: “и 50% прихода од камата које је остварио Резервни фонд”.
Члан 3.
У члану 10. послије става 1. додаје се нови став 1а, који
гласи:
“(1а) Изузетно од става 1. овог члана, Резервни фонд
може улагати и у хартије од вриједности које нису уврштене на берзу или друго уређено тржиште, у случајевима
утврђеним овим законом.”.
У ставу 3. послије ријечи: “по потреби” додаје се ријеч:
“предлаже”.
Члан 4.
Члан 12. мијења се и гласи:
“(1) Друштво за управљање обавезно је да намјеру продаје власничких хартија од вриједности отворених акционарских друштава из портфеља Резервног фонда, емитената из БиХ, јавно најави на интернет-страници Друштва за
управљање и берзе прије давања налога, осим за хартије од
вриједности којима се правилима из члана 11. овог закона
утврди да испуњавају услове ликвидности.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, акције Резервног
фонда могу се понудити на продају, заједно са акцијама из
портфеља Акцијског фонда Републике Српске, на начин и
у складу са законом којим се уређују услови и поступак за
продају и преношење државног капитала у предузећима.
(3) Надзорни одбор Друштва за управљање даје претходну сагласност на трансакције са удјелима у привредним
друштвима или власничким хартијама од вриједности које
нису уврштене на берзу или друго уређено јавно тржиште.”.
Члан 5.
У члану 13. у тачки ж) послије ријечи: “Цефте” ријеч:
“и” замјењује се запетом.
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У тачки з) послије ријечи: “депозита” додају се ријеч:
“и” и нова тачка и), која гласи:
“и) власничке хартије од вриједности затворених акционарских друштава са сједиштем у БиХ када Резервни
фонд оснива друштво за управљање, пензијски или други
инвестициони фонд у облику затвореног акционарског
друштва”.
Члан 6.
У члану 14. у ставу 1. у тачки а) послије ријечи: “емитента” додају се запета и ријечи: “осим уколико Резервни
фонд оснива друштво за управљање, пензијски или други
инвестициони фонд у облику затвореног акционарског
друштва”.
У тачки б) послије ријечи: “више од 25%” додаје се
ријеч: “одобрене”.
У тачки е) број: “5%” замјењује се бројем: “15%”, број:
“1%” замјењује се бројем: “5%”, а послије ријечи: “имовине” ријеч: “и” замјењује се запетом.
У тачки ж) послије ријечи: “имовине” додају се ријеч:
“и” и нова тачка з), која гласи:
“з) дo 1% нeтo вриjeднoсти имoвинe мoжe сe улaгaти у
хaртиje oд вриjeднoсти eмитeнaтa из члaнa 13. тaчкa и)
oвoг зaкoнa”.
У ставу 2. ријеч: “берзанском” брише се.
У ставу 4. ријечи: “двије године” замјењују се ријечима: “седам година”.
Члан 7.
У члану 21. у тачки ђ) послије ријечи: “ревизорски”
додају се запета и ријечи: “судски, нотарски”.
У тачки ж) послије ријечи: “порези” додају се запета и
ријечи: “таксе и накнаде”, а послије ријечи: “плати” ријеч:
“и” замјењује се запетом.
У тачки з) послије ријечи: “законом” додају се ријеч:
“и” и нова тачка и), која гласи:
“и) трошкови објављивања и одржавања сједница скупштине акционара емитената из портфеља Резервног фонда,
трошкови покретања поступака стечаја и ликвидације тих
емитената, као и трошкови стручног повјереника, независног ревизора, процјенитеља и нотара, искључиво кад су
иницирани од Резервног фонда и када емитент није у стању да их плати, уз право регреса тих трошкова од емитента”.
Члан 8.
У члану 23. у ставу 2. ријеч: “пензијским” брише се.
У ставу 10. ријеч: “пензијским” брише се.
Члан 9.
У члану 24. у ставу 1. ријеч: “пензијских” брише се.
Члан 10.
У члану 26. у ставу 2. број: “0,2%” замјењује се бројем:
“0,5%”.
Члан 11.
У члану 28. у ставу 1. послије ријечи: “већинског
репрезентативног синдиката организованог на нивоу Републике Српске” додају се запета и ријечи: “једног члана на
приједлог Фонда ПИО”, а ријеч: “четири” замјењује се
ријечју: “три”.
Члан 12.
У члану 30. на почетку става додаје се број: “(1)”, а
послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Изузетно од става 1. овог члана, чланови Надзорног одбора Друштва за управљање могу бити лица која су
чланови управе и надзорног одбора друштва за управљање, пензијског или другог инвестиционог фонда чији је
оснивач Резервни фонд.”.
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Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1483/12
18. октобра 2012. године
Бања Лука

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