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На основу Амандмана CIX и Амандманa XXXV тачка
2. на члан 81. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96,
15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03,
98/03, 115/05, 117/05 и 48/11), на приједлог Владе Републике Српске, а након мишљења предсједника Народне скупштине Републике Српске, предсједник Републике Српске,
8.5.2020. године, д о н о с и

УРЕДБУ СА ЗАКОНСКОМ СНАГОМ
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ГАРАНТНОМ ФОНДУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о Гарантном фонду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/10 и 107/19)
послије члана 7. додају се нови чл. 7а, 7б, 7в. и 7г, који гласе:
“Члан 7а.
(1) Фонд може обављати стручне и административнотехничке послове и управљати гарантним програмима које
организује Република Српска у општем економском интересу ради олакшања приступа финансијским средствима и
ублажавања посљедица наступања посебних околности на
привреду Републике Српске, укључујући ванредно стање
или ванредну ситуацију.
(2) Одлуку о организовању гарантног програма из става
1. овог члана доноси Влада.
(3) Одлуком о организовању гарантног програма
уређују се намјена и облик организовања програма као мјере ублажавања посљедица наступања посебних околности
на привреду, вријеме трајања програма, поступак и начин
обезбјеђења средстава за издавање гаранција, ограничења
изложености по гаранцијама, критеријуми прихватљивости предузетника за укључење у гарантни програм, извјештавање, надзор и други услови и питања од значаја за организовање и спровођење гарантног програма.
(4) Гарантним програмом из става 1. овог члана Фонд
управља у име и за рачун Републике Српске.
(5) За обавезе Фонда по основу гаранција издатих у име
и за рачун Републике Српске, у складу са гарантним програмом, гарантује Република Српска.
(6) Права и обавезе Фонда у погледу управљања гарантним програмом из става 1. овог члана уређују се одлуком о
организовању гарантног програма.

Год. XXIX

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34
Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

Члан 7б.
(1) Фонд је дужан да у име и за рачун Републике Српске предузима све радње ради очувања и остваривања права и извршавања обавеза из гаранције издатих у складу са
гарантним програмом којим управља и да у предузимању
тих радњи поступа у складу са овим законом, одлуком о
организовању гарантног програма, правилима струке и
обичајима.
(2) Имовина гарантног програма којом Фонд управља у
потпуности је одвојена од имовине Фонда и може се користити искључиво у складу са правилима и условима гарантовања утврђеним гарантним програмом.
(3) Имовина гарантног програма којом Фонд управља
није власништво Фонда, не улази у његову имовину ни у
ликвидациону или стечајну масу, не може бити предмет
принудног извршења, залога, хипотеке нити се може користити за измирење потраживања повјерилаца Фонда.
(4) У вршењу послова управљања гарантним програмом Фонд има право само на накнаду стварно насталих
трошкова.
Члан 7в.
(1) Фонд је дужан да код банке отвори посебан рачун
за новчана средства сваког гарантног програма којим управља.
(2) Средства са рачуна гарантног програма из става 1.
овог члана могу се користити искључиво у складу са правилима гарантовања утврђеним тим гарантним програмом.
(3) Средства остварена предузимањем радњи за рачун
Републике Српске, по основу гаранција издатих у складу
са гарантним програмом, Фонд је дужан да стави на располагање Републици Српској и дозначи искључиво у корист
рачуна гарантног програма којим управља.
Члан 7г.
(1) Фонд сачињава књиговодствене исправе, води пословне књиге и сачињава финансијске и друге извјештаје о
спровођењу гарантног програма којим управља.
(2) У оквиру свог годишњег извјештаја о раду и пословању Фонд подноси Народној скупштини Републике Српске
извјештај о управљању гарантним програмом, заједно са
извјештајем спољног ревизора, ако је одлуком о организовању гарантног програма утврђена обавеза вршења спољне
ревизије, те га објављује на својој интернет страници.
(3) Садржај и рокови извјештавања о управљању гарантним програмом и његовом спровођењу уређују се
одлуком о организовању гарантног програма и актима донесеним на основу те одлуке.”.
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Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а поднијеће се на потврду Народној скупштини Републике Српске чим она буде у могућности да се састане.
Број: 01-020-1373/20
8. маја 2020. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.
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