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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ГАРАНТНОМ ФОНДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о Гарантном фонду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 50/10) у члану 5.
послије става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5, који гласе:
“(3) Ако је Фонд гарантовао дио финансијске обавезе предузетника из дужничких хартија од вриједности
које предузетник емитује у складу са прописима којим се
уређује тржиште хартија од вриједности у поступку јавне понуде, корисником гаранције и повјериоцем по обезбијеђеној обавези, у смислу овог закона, сматра се законити
ималац дужничке хартије од вриједности, односно платни
агент за емисије дужничких хартија од вриједности јавном
понудом.
(4) Послове платног агента у поступцима емисије дужничких хартија од вриједности за које гарантује Фонд,
укључујући и предузимање свих радњи ради остваривања
права из дужничких хартија од вриједности које се тичу
измирења обавеза из гаранције, обавља Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Регистар хартија од вриједности) уз сагласност Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.
(5) Послове из става 4. овог члана Регистар хартија од
вриједности обавља у складу са својим актима и уговором
са емитентом и Фондом, као гарантом емисије.”.
Члан 2.
Послије члана 5. додаје се нови члан 5а, који гласи:
“Члан 5а.
(1) Фонд може, поред гарантовања конкретне финансијске обавезе предузетника, издавати гаранције за обезбјеђење дијела обавеза из портфеља кредита, уговорених између
предузетника и банке или друге финансијске организације.
(2) Портфељ кредита из става 1. овог члана обавезно
има карактеристике диверсификованог портфеља одговарајућег броја кредита предузетника одобрених за намјене
из члана 2. овог закона и са роком дужим од 12 мјесеци и
који не служе за отплату њихових раније одобрених негарантованих кредита код исте банке или друге финансијске
организације.
(3) У случају гарантовања обезбјеђења дијела обавеза из портфеља кредита, Фонд може гарантовати покриће
кредитног ризика највише до 25% изложености ризику на
нивоу портфеља.
(4) Фонд утврђује критеријуме квалификованости предузетника, критеријуме кредита из портфеља и друге услове гарантовања кредитног портфеља.
(5) Фонд ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу
овог закона донијети акт из става 4. овог члана.”.
Члан 3.
У члану 6. у ставу 1. послије ријечи: “финансирање”
бришу се ријечи: “трговинске дјелатности која је претежно
базирана на увозним производима,”.
Послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе:
“(3) Изузетно од става 2. овог члана, Фонд може издавати гаранције за кредите који служе за отплату раније одобрених негарантованих кредита и финансијских обавеза
предузетника код исте банке или друге финансијске организације, само ако је промјена услова првобитног уговора
узрокована текућим потребама предузетника, а не његовим
финансијским потешкоћама, и ако су накнадно договорени
услови кредитирања за њега повољнији у односу на првобитно уговорене.
(4) Испуњеност услова из става 3. овог члана Фонд
цијени у складу са прописима Агенције за банкарство Републике Српске којима се уређује управљање кредитним
ризиком.”.

107

3

Члан 4.
У члану 16. послије става 1. додаје се нови став 2, који
гласи:
“(2) Изузетно од става 1. овог члана, Фонд може издати
гаранције највише до 70% износа одобреног кредита или
друге финансијске обавезе које је предузетнику одобрила
банка или друга финансијска организација, уз претходно
одобрење надзорног одбора Фонда у складу са Статутом
Фонда.”.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 5.
У члану 24. у ставу 2. ријечи: “за тромјесечни период”
замјењују се ријечима: “на начин одређен уговором”.
Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1239/19
6. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

2083
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 ДОБРОВОЉНИМ
ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА И ПЕНЗИЈСКИМ
ПЛАНОВИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Осмој редовној сједници, одржаној 6. децембра 2019.
године, а Вијеће народа 16. децембра 2019. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским
плановима није угрожен витални национални интерес ни
једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4778/19
17. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА И
ПЕНЗИЈСКИМ ПЛАНОВИМА

Члан 1.
У Закону о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима (“Службени гласник Републике Српске”, број 13/09) у члану 3. у тачки љ) ријечи: “и за своје
запослене или чланове, који потпишу приступну изјаву,
вршити уплату пензијског доприноса” бришу се.
У тачки у) послије ријечи: “фонда” ријеч: “и” брише се
и додаје запета.
У тачки ф) послије ријечи: “институција” додају се
ријеч: “и” и нова тачка х), која гласи:
“х) изјава о искључењу – изјава чијим потписивањем се
члан плана искључује из пензијског плана којим је предвиђено колективно укључивање запослених, односно чланова
синдиката или удружења у добровољни пензијски фонд”.
Члан 2.
У члану 43. у ставу 1. у тачки в) број: “44.” замјењује
се бројем: “42.”.
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Члан 3.
У члану 68. послије става 4. додају се нови ст. 5. и 6,
који гласе:
“(5) Изузетно од става 1. овог члана, укључивање у
пензијски план може се вршити колективним укључивањем лица, ако организатор пензијског плана уговори са
друштвом за управљање да за рачун чланова плана из сопствених средстава врши уплате пензијских доприноса на
њихове индивидуалне рачуне, а та лица не потпишу изјаву
о искључењу из пензијског плана.
(6) Министар надлежан за послове рада и пензијског
осигурања прописује садржај изјаве из става 5. овог члана.”.
Члан 4.
Члан 93. брише се.
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1240/19
6. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

2084
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 ДЈЕЧЈОЈ ЗАШТИТИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона
о дјечјој заштити, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Осмој редовној сједници, одржаној 6.
децембра 2019. године, а Вијеће народа 16. децембра 2019.
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и
допунама Закона о дјечјој заштити није угрожен витални
национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4779/19
17. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ДЈЕЧЈОЈ ЗАШТИТИ

Члан 1.
У Закону о дјечјој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/17 и 122/18) у члану 4. ријечи: “центра за социјални рад, односно службе социјалне заштите (у
даљем тексту: Центар) и” бришу се.
Члан 2.
У члану 10. у ставу 1. испред ријечи: “Права” број 1 у
обостраној загради брише се.
У тачки 8) послије ријечи: “дијете” додају се запета и
нова тачка 9), која гласи:
“9) накнада родитељу-његоватељу или његоватељу”.
Члан 3.
У члану 15. у ст. 2. и 3. послије ријечи: “незапослена”
ријечи: “шест мјесеци прије рођења дјетета” бришу се.
Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Изузетно од става 2, право на матерински додатак
може остварити мајка која има пребивалиште у Републици
ако отац дјетета има пребивалиште у Републици најмање
годину дана прије рођења дјетета”.
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Члан 4.
У члану 24. у ставу 2. ријечи: “т. 2) и 5)” замјењују се
ријечима: “тачка 2)”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Као приход, у смислу става 1. тачка 5) овог члана,
узима се износ основице на коју се уплаћују доприноси у
складу са законом којим се уређује област доприноса.”.
Став 7. мијења се и гласи:
“(7) Приходи остварени по основу права на додатак за
помоћ и његу другог лица, новчану помоћ и личну инвалиднину, у смислу закона којим се уређује област социјалне
заштите, не сматрају се приходима у смислу овог закона.”.
Досадашњи ст. 3, 4, 5, 6. и 7. постају ст. 4, 5, 6, 7. и 8.
Члан 5.
У члану 27. став 1. брише се.
Став 2. мијења се и гласи:
“(2) Организациона јединица Фонда у првом степену
доноси рјешење о признавању права на рефундацију.”.
У ставу 4. број: “30” замјењује се ријечју: “мјесец”.
Досадашњи ст. 2, 3, 4, 5, 6. и 7. постају ст. 1, 2, 3, 4, 5.
и 6.
Члан 6.
У члану 28. став 2. брише се.
У ставу 3. ријечи: “из члана 27. став 1. овог закона”
бришу се, а ријечи: “годину дана” замјењују се ријечима:
“шест мјесеци”, послије ријечи: “одсуства” додају се ријечи: “уз доказ о уплаћеним доприносима”.
У ставу 5. број “3.” замјењује се бројем “2.”, а број “4.”
замјењује се бројем “3.”.
Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 2, 3. и 4.
Члан 7.
У члану 30. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Корисник права на рефундацију из става 1. овог
члана мора испуњавати услове из члана 26. став 2. и члана
28. став 1. овог закона.”.
Члан 8.
У члану 32. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Корисник права на рефундацију из става 1. овог
члана мора испуњавати услове из члана 26. став 2. и члана
28. став 1. овог закона.”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Захтјев за рефундацију накнаде плате за вријеме
рада са половином пуног радног времена ради појачане
његе и бриге о дјетету са сметњама у развоју корисник
права на рефундацију подноси у року од годину дана од
дана издавања налаза доктора медицине о потреби појачане
његе.”.
Члан 9.
У члану 33а. у ставу 1. испред ријечи: “Корисницима”
број 1 у обостраној загради брише се, а број: “80” замјењује
се бројем: “100”.
Став 2. брише се.
Члан 10.
Послије члана 36. додају се нови одјељак 8а. и нови чл.
36а, 36б, 36в. и 36г, који гласе:
“8а. Накнада родитељу-његоватељу или његоватељу
Члан 36а.
(1) Право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу остварује један од родитеља дјетета са сметњама у
развоју, најдуже до навршене 30. године живота дјетета,
које:
1) има трајно оштећење или обољење због којих је
потпуно зависно од помоћи и његе другог лица при задо-

