На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 28/94), доносим

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИНВЕСТИРАЊУ
ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
Проглашавам Закон о инвестирању јавних средстава, који је Народна скупштина
Републике Српске усвојила на Двадесетој сједници, одржаној 19. и 20. октобра 2004.
године - а Вијеће народа 1. новембра 2004. године потврдило да усвојеним Законом о
инвестирању јавних средстава није угрожен витални национални интерес конститутивних
народа у Републици Српској.

Број: 01-020-542/04
2. новембра 2004. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Драган Чавић, с.р.

ЗАКОН
О ИНВЕСТИРАЊУ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређују се услови и начин инвестирања јавних средстава Републике
Српске, те овлашћења и одговорности лица која врше инвестирање јавних средстава.
Члан 2.
Под јавним средствима Републике Српске, у смислу овог закона, подразумијевају се:
1. средства депонована на Јединственом рачуну Трезора, рачунима посебних намјена и
другим пословним рачунима у саставу Јединственог рачуна Трезора и осталим рачунима
органа и организација Републике Српске;
2. средства депонована на Јединственом рачуну Трезора, рачунима посебних намјена и
осталим пословним рачунима општина и градова;
3. средства депонована на пословним рачунима фондова који се финансирају из
намјенских доприноса, и то:
а) Фонд за пензијско-инвалидско осигурање Републике Српске;
б) Фонд за здравствено осигурање Републике Српске;
ц) Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске;
д) Завод за запошљавање Републике Српске;
у складу са Законом о Трезору, Законом о буџетском систему Републике Српске и
законима који уређују пословање фондова који се финансирају из намјенских доприноса.
Под расположивим јавним средствима, у смислу овог закона, подразумијевају се
новчана средства из става 1. овог члана која тренутно нису потребна за друге намјене
нити су ограничена другим намјенама.

Члан 3.
Под институцијама које инвестирају, у смислу овог закона, подразумијевају се:
Министарство финансија Републике Српске - Трезор, општине и градови, Фонд за
пензијско-инвалидско осигурање Републике Српске, Фонд за здравствено осигурање
Републике Српске, Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске и Завод за
запошљавање Републике Српске.
II - УСЛОВИ И НАЧИН ИНВЕСТИРАЊА
Члан 4.
Расположива јавна средства могу се инвестирати искључиво у:
1. орочене депозите, и то:
а) код банака које имају цертификат о чланству у програму осигурања депозита Босне
и Херцеговине, те орочене депозите код Централне банке Босне и Херцеговине у складу
са Законом о Централној банци Босне и Херцеговине,
б) депозите код страних банака које су рејтинг агенције Standard & Poors, Moody’s
Investor Service или Fitch Rating Service рангирале најмање рејтингом “А” ;
2. хартије од вриједности са фиксним приносом које су службено уврштене у промет
на некој од берзи или другим уређеним јавним тржиштима Босне и Херцеговине, или
неке државе чланице Европске уније, те других држава чланица OECD-а, и то:
а) обвезнице које емитују владе држава чланица Европске уније, те владе других
држава чланица OECD-а које су рејтинг агенције Standard & Poors, Moody’s Investor
Service или Fitch Rating Service рангирале најмање рејтингом “А”,
б) хартије од вриједности које су рангиране како је наведено у алинеји а) ове тачке за
које гарантује влада државе чланице Европске уније, те друге државе чланице OECD-а;
ц) уговоре о поновном откупу у чијој основи се налазе хартије од вриједности наведене
у алинеји а) ове тачке и које у својству депозитара држи трећа страна;
д) инструменте на тржишту новца који гласе и који се исплаћују у валути ЕВРО, који
су регулисани од овлашћеног регулаторног органа за емисију и промет хартија од
вриједности држава чланица Европске уније, те других држава чланица OECD-а;
е) владине обвезнице које емитују Босна и Херцеговина, Република Српска и
Федерација Босне и Херцеговине, у складу са одговарајућим законима.
Хартије од вриједности и орочени депозити из става 1. овог члана, у смислу овог
закона, сматрају се одобреним инвестицијама.
Члан 5.
Одобрене инвестиције морају имати краћи рок доспјећа од планираног рока намјенског
трошења јавних средстава.
У хартије од вриједности једног емитента или у орочени депозит код једне банке не
смије се инвестирати више од 25% расположивих, односно инвестираних јавних
средстава институције која инвестира.
Најмање 10% инвестираних јавних средстава мора се инвестирати у краткорочне
одобрене инвестиције са роком доспјећа до седам (7) дана.
Члан 6.
Хартије од вриједности из портфеља одобрених инвестиција институције која
инвестира морају се чувати на посебном рачуну депозитара, за рачун институције која
инвестира.

Послове депозитара из става 1. овог члана обавља правно лице које посједује дозволу
за обављање послова депозитара издату од стране Комисије за хартије од вриједности
Републике Српске (у даљем тексту: Комисија), са којим је институција која инвестира
закључила уговор о обављању послова депозитара.
III - ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОНОГ МЕНАЏЕРА
Члан 7.
Расположивим јавним средствима управља и одлучује о инвестицијама физичко или
правно лице овлашћено од институције која инвестира (у даљем тексту: инвестициони
менаџер), у складу са одредбама овог закона и инвестиционим циљевима институције
која инвестира.
Послове инвестиционог менаџера, у смислу става 1. овог члана, може обављати
физичко лице запослено у институцији која инвестира, банка или предузеће за пословање
са хартијама од вриједности.
Члан 8.
Инвестициони менаџер - физичко лице из члана 7. став 2. овог закона, мора
посједовати дозволу за обављање послова инвестиционог менаџера, издату од стране
Комисије у складу са Законом о хартијама од вриједности.
Изузетно од одредби из става 1. овог члана, послове инвестиционог менаџера физичког лица, може обављати и руководилац институције која инвестира, уколико се
инвестирање расположивих јавних средстава врши искључиво у одобрене инвестиције (из
члана 4. став 1. тачка 1. алинеја а), у складу са одредбама овог закона, у ком случају
руководилац не мора посједовати дозволу из става 1. овог члана.
Инвестициони менаџер - правно лице из члана 7. став 2. овог закона је овлашћени
учесник на тржишту хартија од вриједности (у даљем тексту: овлашћени учесник), који
посједује дозволу за обављање послова управљања портфељом хартија од вриједности,
издату од стране Комисије, у складу са Законом о хартијама од вриједности.
Члан 9.
Институција која инвестира мора донијети одлуку о именовању најмање једног
инвестиционог менаџера у року прописаном у члану 19. овог закона.
Члан 10.
Права управљања и одлучивања утврђена овим законом инвестициони менаџер не
може пренијети на треће лице без сагласности институције која инвестира.
Инвестициони менаџер управља расположивим јавним средствима и одлучује о
инвестицијама са пажњом доброг привредника и у најбољем интересу институције која
инвестира, поштујући начела сигурности, ликвидности и рентабилности.
Инвестициони менаџер не може се сматрати одговорним због било које радње
предузете у доброј намјери и с пажњом доброг привредника и доброг стручњака, а у
складу са законским овлашћењима, инвестиционим ограничењима прописаним овим
законом, усвојеном годишњом политиком инвестирања институције која инвестира и
правилима струке и обичајима.
Члан 11.
Избор депозитара из члана 6. овог закона и овлашћеног учесника из члана 8. став 3.
овог закона врши се у складу са Законом о поступку набавке робе, услуга и уступања
радова.

Са депозитаром, односно овлашћеним учесником изабраним у складу са ставом 1. овог
члана институција која инвестира закључује уговор којим се регулишу права и обавезе
уговорних страна.
Овлашћени учесник са којим институција која инвестира има закључен уговор
подлијеже независној ревизији и обавезан је да институцији која инвестира и независном
ревизору стави на увид без ограничења све пословне књиге, евиденције и другу
документацију везану за послове које овлашћени учесник обавља за институцију која
инвестира.
Члан 12.
Институција која инвестира дужна је усвојити годишњу политику инвестирања у
складу са условима и ограничењима прописаним овим законом.
Под политиком инвестирања из става 1. овог члана подразумијева се нарочито врста
одобрених инвестиција у које ће се улагати расположива јавна средства, карактеристике
издавалаца хартија од вриједности, највећи дозвољени износ улагања у хартије од
вриједности једног емитента и орочене депозите једне банке, као и друге околности
значајне за одређивање степена ризика улагања.
IV - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И РЕВИЗИЈА
Члан 13.
Институција која инвестира дужна је донијети акте којима се дефинишу поступак,
садржај и рокови извјештавања о извршеним инвестицијама.
Инвестициони менаџер је дужан да, у складу са актима из става 1. овог члана,
извјештава институцију која инвестира о извршеним инвестицијама.
Члан 14.
Институција која инвестира дужна је да састави годишњи извјештај о извршеном
инвестирању и оствареним приходима и исти достави Министарству финансија, до 31.
марта текуће фискалне године за претходну фискалну годину.
На основу извјештаја из става 1. овог члана Министарство финансија је дужно да
састави консолидовани извјештај о инвестирању јавних средстава за претходну фискалну
годину и исти поднесе Влади Републике Српске до 30. априла текуће фискалне године.
Извјештај из става 2. овог члана Влада Републике Српске је обавезна поднијети
Народној скупштини Републике Српске до 31. маја текуће фискалне године.
Члан 15.
Инвестирање јавних средстава које се врши у складу са овим законом подлијеже
ревизији јавног сектора Републике Српске, у складу са Законом о ревизији јавног сектора
Републике Српске.
V - НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА
Члан 16.
Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство финансија Републике
Српске.
VI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Новчаном казном од 5.000 до 17.000 КМ казниће се за прекршај овлашћени учесник
којег је овластила институција која инвестира ако:
1. јавна средства инвестира супротно одобреним инвестицијама (члан 4.);

2. јавна средства инвестира супротно одредбама члана 5.;
3. се хартије од вриједности из портфеља одобрених инвестиција не држе на начин
прописан чланом 6. став 1.;
4. не омогући увид у пословне књиге и не стави на располагање другу потребну
документацију (члан 11. став 3.);
5. права управљања и одлучивања пренесе на треће лице без сагласности институције
која инвестира (члан 10. став 1.);
6. не омогући вршење ревизије (члан 11. став 3. и члан 15.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у овлашћеном учеснику
новчаном казном од 500 до 1.700 КМ.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се инвестициони менаџер - физичко лице
новчаном казном од 1.000 до 1.700 КМ.
Члан 18.
Новчаном казном од 5.000 до 17.000 КМ казниће се за прекршај институција која
инвестира ако:
1. не именује или не овласти инвестиционог менаџера у складу са одредбама овог
закона;
2. ако донесе инвестиционе одлуке супротно одредбама овог закона, или не донесе акте
за примјену овог закона, у остављеном року.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у институцији која
инвестира новчаном казном од 500 до 1.700 КМ.
Члан 19.
Изузетно, лицима из чл. 17. и 18. овог закона може се изрећи и новчана казна у
сразмјери са висином оствареног губитка или смањења јавних средстава, највише до
десетоструког износа оствареног губитка или смањења јавних средстава, а која су
предмет прекршаја.
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Институција која инвестира дужна је да донесе акте за примјену овог закона и одлуку о
именовању најмање једног инвестиционог менаџера у року од 90 дана од дана ступања на
снагу овог закона.
Члан 21.
Изузетно од одредби члана 4. став 1. тачка 1. алинеја а), расположива јавна средства
могу се инвестирати у орочене депозите код банке која спроводи одобрене пословне и
акционе планове за учешће банке у осигурању депозита, донесене у складу са одлуком
Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине, а који су предмет разматрања и
процјене од стране Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине до доношења
њене коначне одлуке.
Члан 22.
На послове са хартијама од вриједности који нису уређени овим законом примјењиваће
се одредбе Закона о хартијама од вриједности.

Члан 23.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
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