16

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

28

4.04.2013.

ЗАКОН

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ
ИСТОЧНОГ ДИЈЕЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
УНУТРАШЊЕМ ДУГУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о Фонду за развој источног дијела Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
52/07) у члану 1. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Под источним дијелом Републике Српске, у смислу овог закона, подразумијевају се подручја општина:
Билећа, Берковићи, Братунац, Вишеград, Власеница, Гацко, Зворник, Источни Мостар, Калиновик, Лопаре, Љубиње, Милићи, Невесиње, Ново Горажде, Осмаци, Рогатица,
Рудо, Сребреница, Фоча, Хан Пијесак, Чајниче, Шековићи
и градова Требиње и Источно Сарајево, који чине општине
Источна Илиџа, Источно Ново Сарајево, Пале, Соколац,
Источни Стари Град и Трново (у даљем тексту: источни
дио Републике Српске).”.

Члан 1.
У Закону о унутрашњем дугу Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/12) у члану 4. у
ставу 1. у тачки а) број: “87.600.000” замјењује се бројем:
“67.600.000”.
У истом ставу у тачки б) број: “25.000.000” замјењује
се бројем: “45.000.000”.

Члан 2.
Члан 3. мијења се и гласи:
“(1) Оснивач Фонда је Република Српска.
(2) Фонд има статус правног лица и уписује се у судски
регистар као затворено акционарско друштво.
(3) Фонд послује под називом: “Фонд за развој источног дијела Републике Српске а.д. Источно Ново Сарајево”.
(4) Сједиште Фонда је у Источном Новом Сарајеву.
(5) Фонд има печат, који садржи текст: “Фонд за развој
источног дијела Републике Српске а.д. Источно Ново
Сарајево”.
(6) За оснивање и пословање Фонда примјењују се
одредбе Закона о привредним друштвима, уколико овим
законом није другачије одређено.”.
Члан 3.
Члан 10. мијења се и гласи:
“Функцију директора Фондa врши директор Банке.”.
Члан 4.
У члану 11. у ставу 2. ријечи: “услови за избор и надлежност директора” бришу се.
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-452/13
21. марта 2013. године
Бања Лука

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

502
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 УНУТРАШЊЕМ
ДУГУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
унутрашњем дугу Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет петој сједници, одржаној 21. марта 2013. године, а Вијеће народа 29.
марта 2013. године констатовало да усвојеним Законом о
измјенама и допунама Закона о унутрашњем дугу
Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-969/13
1. априла 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

Члан 2.
У члану 8. у ставу 1. број: “35.000.000” замјењује се
бројем: “55.000.000”.
У истом ставу у тачки б) број: “25.000.000” замјењује
се бројем: “45.000.000”.
Члан 3.
У члану 9. у ставу 1. број: “147.600.000” замјењује се
бројем: “127.600.000”.
У истом ставу у тачки а) број: “87.600.000” замјењује
се бројем: “67.600.000”.
У ставу 2. број: “147.600.000” замјењује се бројем:
“127.600.000”.
Члан 4.
У члану 12. у ставу 1. ријечи: “Начин и рокови верификације појединачних” замјењују се ријечима: “Начин и
рокови верификације, као и остали услови који се односе
на појединачна”.
Члан 5.
Члан 14. мијења се и гласи:
“Након извршене верификације, обавезе по основу
материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године из
члана 11. овог закона измирују се у:
а) готовини и
б) обвезницама.”.
Члан 6.
Послије члана 14. додају се нови чл. 14а, 14б. и 14в.,
који гласе:
“Члан 14а.
(1) Правним и физичким лицима којима је признато право на накнаду материјалне и нематеријалне штете у периоду
ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године правоснажним судским пресудама и извршним судским рјешењима обавезе прописане чланом 11. овог закона измирују се
заједно са осталим потраживањима у готовини.
(2) Приликом утврђивања динамике извршавања обавеза
из става 1. овог члана примјењују се општи критеријуми:
а) редослијед пријема и евидентирања у базу података
Министарства финансија и
б) потпуност и комплетност потребне документације.
(3) План исплате обавеза из става 1. овог члана доноси
министар финансија у року од 30 дана од дана ступања на
снагу овог закона.
(4) Обавезе из става 1. овог члана измирују се у обиму
дефинисаном у буџету Републике Српске за ову намјену у
складу са прописима о извршењу буџета за појединачне
године, а измирења цјелокупног евидентираног износа
извршиће се у периоду од најмање 20 година.
(5) Изузетно од става 1. овог члана, обавезе по основу
материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године, прописане чланом 11. овог закона, могу бити измирене у обвезницама ако правна и физичка лица којима је признато право правоснажним судским пресудама и извршним судским
рјешењима изјаве своју сагласност о томе.
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Члан 14б.
(1) Правним и физичким лицима којима је признато
право на накнаду материјалне и нематеријалне штете у
периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996.
године, судским поравнањима и вансудским поравнањима
која гласе на емисију обвезница, као и онима којима се право на накнаду штете уређује Законом о остваривању права
на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у
периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996.
године (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 103/05,
1/09, 49/09 и 118/09), обавезе прописане чланом 11. овог
закона измирују се у обвезницама.
(2) Поред обавеза из става 1. овог члана, у обвезницама се измирују и обавезе настале на основу правоснажних
судских пресуда по основу материјалне и нематеријалне
штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992.
до 19. јуна 1996. године, прописане чланом 11. овог закона, код којих је истекао рок за принудну наплату.
Члан 14в.
(1) Обавезе из члана 14б. овог закона, након извршене
верификације, измирују се емисијом обвезница под сљедећим условима:
а) рок доспијећа од 13 година,
б) исплатом у десет једнаких рата, почевши од девете
године прије крајњег датума доспијећа,
в) годишња камата у висини од 1,5% и
г) право пријевременог откупа.
(2) Емисија обвезница може се извршити кроз више
сукцесивних емисија обвезница са различитим датумима
емисије, а под истим условима емисије.”.
Члан 7.
У члану 15. послије става 5. додаје се нови став 5а.,
који гласи:
“(5а) Обвезнице емитоване у складу са овим законом
могу се емитовати са валутном клаузулом евра. У случају
промјене званичног курса конвертибилне марке према евру,
који утврђује Централна банка Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Централна банка), обвезнице емитоване са
валутном клаузулом прерачунаваће се у конвертибилним
маркама противриједности према средњем курсу Централне
банке за евро који важи на дан емисије, а обавезе по основу
емитованих обвезница са валутном клаузулом прерачунаваће
се и исплаћивати у конвертибилним маркама противриједности према средњем курсу Централне банке за евро који важи
два дана прије рока доспијећа купона обвезница.”.
Члан 8.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-442/13
21. марта 2013. године
Бања Лука

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

503
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 ИНВЕСТИЦИОНОРАЗВОЈНОЈ БАНЦИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
Инвестиционо-развојној банци Републике Српске, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Двадесет петој сједници, одржаној 21. марта 2013. године,
а Вијеће народа 29. марта 2013. године констатовало да
усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о
Инвестиционо-развојној банци Републике Српске није
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угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-977/13
1. априла 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ИНВЕСТИЦИОНО-РАЗВОЈНОЈ БАНЦИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о Инвестиционо-развојној банци Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
56/06) у члану 8. у ставу 1. у тачки д) послије ријечи: “Српска” додаје се ријеч: “и”, а послије тачке д) додаје се нова
тачка ђ), која гласи:
“ђ) Фондом за развој источног дијела Републике Српске”.
Члан 2.
У члану 16. став 2. брише се.
Члан 3.
У члану 17. у ставу 1. послије ријечи: “Банку” додају се
ријечи: “и фондове”.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-453/13
21. марта 2013. године
Бања Лука

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

504
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 ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ
ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ ДРЖАВНОГ
КАПИТАЛА У ПРЕДУЗЕЋИМА

Проглашавам Закон о измјени и допуни Закона о приватизацији државног капитала у предузећима, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Двадесет петој сједници, одржаној 21. марта 2013. године,
а Вијеће народа 29. марта 2013. године констатовало да
усвојеним Законом о измјени и допуни Закона о приватизацији државног капитала у предузећима није угрожен
витални национални интерес ни једног конститутивног
народа у Републици Српској.
Број: 01-020-978/13
1. априла 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ
ДРЖАВНОГ КАПИТАЛА У ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан 1.
У Закону о приватизацији државног капитала у предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 51/06,
1/07, 53/07, 41/08, 58/09 и 79/11) у члану 13. додаје се нови
став 4., који гласи:
“(4) У случају приватизације државног капитала друштава која су основана на имовини купљеној у поступку
стечаја не врши се пренос на фондове.”.

