На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 28/94), д о н о с и м
УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ
ДРЖАВНОГ КАПИТАЛА У ПРЕДУЗЕЋИМА
Проглашавам Закон о измјенама Закона о приватизацији државног капитала у
предузећима, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Шестој
сједници, одржаној 11. јануара 2007. године - а Вијеће народа 12. јануара 2007. године
потврдило да усвојеним Законом о измјенама Закона о приватизацији државног
капитала у предузећима није угрожен витални национални интерес конститутивних
народа у Републици Српској.
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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ
ДРЖАВНОГ КАПИТАЛА У ПРЕДУЗЕЋИМА
Члан 1.
У Закону о приватизацији државног капитала у предузећима (“Службени гласник
Републике Српске”, број 51/06) члан 4. мијења се и гласи:
“Члан 4.
Предмет приватизације су акције и удјели, као и државни капитал у предузећима која
се до дана ступања на снагу овог закона нису конституисала у складу са Законом о
предузећима, односно Законом о јавним предузећима.”.
Члан 2.
Члан 18. мијења се и гласи:
“Члан 18.
(1) Изузетно од одредбе члана 5. овог закона, Дирекција за приватизацију (у даљем
тексту: Дирекција) је овлашћени продавац државног капитала до регистрације
Акцијског фонда Републике Српске, а најкасније до 30. јуна 2007. године.
(2) О престанку рада Дирекције одлучиће Влада, а права и обавезе запослених у
Дирекцији рјешаваће се у складу са прописима о радним односима.
(3) Надлежности над свим започетим, а недовршеним поступцима приватизације, по
престанку рада Дирекције преносе се на Банку.

(4) Појединачна акта Дирекције, у дијелу, којима је одлучивано о методу приватизације
државног капитала, а која до дана ступања на снагу овог закона нису извршена престају
да важе.
(5) Структура и вриједност основног капитала предузећа која није утврђена до дана
ступања на снагу овог закона утврдиће се одговарајућим актом овлашћеног
продавца.
(6) Примопредаја документације између Дирекције и Банке вршиће се на основу
посебне одлуке Владе.
(7) Имовином Дирекције, по њеном престанку, располаже Република Српска у складу
са одлукама Владе.”.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”, а примјењиваћ е се од 1. јануара 2007. године.
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