ЗАКОН
O ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЗАДУЖИВАЊУ, ДУГУ И
ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Члан 1.
У Закону о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 52/14) члан 41. мијења се и гласи:
„(1) Народна скупштина, на приједлог Владе, одлучује о укупном износу
гаранција Републике Српске, које може издати Влада у току фискалне године, као и о
њиховој намјени.
(2) Влада, у складу са одлуком из става 1. овог члана, доноси појединачне одлуке
о издавању гаранције Републике Српске.
(3) Одлуком Владе именује се овлашћени потписник гаранције, који у име
Републике Српске потписује гаранцију, у складу са одредбама овог закона и другим
прописима.“
Члан 2.
Члан 42. тачка а) мијења се и гласи:
„а) гарантовање обавеза насталих задужењем јединица локалне самоуправе,
фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и
фондова којима она управља, као и јавних предузећа и институција јавног сектора, у
вези са финансирањем капиталних инвестиција, рефинансирањем постојећег дуга,
финансирањем пренесених обавеза, финансирањем буџетског дефицита и обезбјеђењем
средстава ради измирења законом утврђених права и“.
Члан 3.
У члану 66. ст. 2. и 3. мијењају се и гласе:
„(2) Јединица локалне самоуправе може се дугорочно задужити за:
а) финансирање капиталних инвестиција,
б) рефинансирање постојећег дуга,
в) финансирање пренесених обавеза и
г) финансирање обавеза насталих ради реструктурирања и консолидовања правног
лица чији је она већински власник, под условом да се изради план реструктурирања и
консолидовања тог правног лица.
(3) Дугорочно задуживање извршено у складу са ставом 2. т. в) и г) овог члана
може се извршити само једном за исту обавезу.“
Став 4. брише се.
Члан 4.
Овај закон објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“, а ступа на
снагу 1. јануара 2018. године.
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ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ZADUŽIVANJU, DUGU I GARANCIJAMA
REPUBLIKE SRPSKE
Član 1.
U Zakonu o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik
Republike Srpske“, br. 71/12 i 52/14) član 41. mijenja se i glasi:
„(1) Narodna skupština, na prijedlog Vlade, odlučuje o ukupnom iznosu garancija
Republike Srpske, koje može izdati Vlada u toku fiskalne godine, kao i o njihovoj namjeni.
(2) Vlada, u skladu sa odlukom iz stava 1. ovog člana, donosi pojedinačne odluke o
izdavanju garancije Republike Srpske.
(3) Odlukom Vlade imenuje se ovlašćeni potpisnik garancije, koji u ime Republike
Srpske potpisuje garanciju, u skladu sa odredbama ovog zakona i drugim propisima.“
Član 2.
Član 42. tačka a) mijenja se i glasi:
„a) garantovanje obaveza nastalih zaduženjem jedinica lokalne samouprave, fondova
socijalne sigurnosti, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i fondova kojima ona
upravlja, kao i javnih preduzeća i institucija javnog sektora, u vezi sa finansiranjem kapitalnih
investicija, refinansiranjem postojećeg duga, finansiranjem prenesenih obaveza, finansiranjem
budžetskog deficita i obezbjeđenjem sredstava radi izmirenja zakonom utvrđenih prava i“.
Član 3.
U članu 66. st. 2. i 3. mijenjaju se i glase:
„(2) Jedinica lokalne samouprave može se dugoročno zadužiti za:
a) finansiranje kapitalnih investicija,
b) refinansiranje postojećeg duga,
v) finansiranje prenesenih obaveza i
g) finansiranje obaveza nastalih radi restrukturiranja i konsolidovanja pravnog lica čiji je
ona većinski vlasnik, pod uslovom da se izradi plan restrukturiranja i konsolidovanja tog
pravnog lica.
(3) Dugoročno zaduživanje izvršeno u skladu sa stavom 2. t. v) i g) ovog člana može se
izvršiti samo jednom za istu obavezu.“
Stav 4. briše se.
Član 4.
Ovaj zakon objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu
1. januara 2018. godine.
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