ЗАКОН
О ПРИВАТИЗАЦИЈИ ДРЖАВНОГ КАПИТАЛА
У ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан 1.
Овим законом уређују се услови и поступак за продају и преношење државног капитала у предузећима, који
је у својини Републике Српске (у даљем тексту: државни капитал), у својину домаћих и страних физичких и
правних лица (у даљем тексту: приватизација).
Члан 2.
Приватизација је дио укупне привредне и развојне стратегије и политике Републике Српске, која се
спроводи у циљу постизања:
а) бржег привредног раста у условима тржишне привреде,
б) очувања продуктивне запослености и стварање услова за нова радна мјеста,
в) технолошке модернизације привреде Републике Српске,
г) увођење нових, модерних и ефикасних метода менаџмента у привреду Републике Српске,
д) укључивања привреде Републике Српске и њених предузећа у развојне токове европске и свјетске
привреде, те у међународно тржиште капитала,
ђ) подстицања раста предузетништва у Републици Српској,
е) подстицања укључења предузетника поријеклом из Републике Српске, који пословну активност обављају
у иностранству у развитак привреде Републике Српске.
Члан 3.
Основни принципи приватизације су јавност и равноправност учесника.
Члан 4.
Предмет приватизације су акције и удјели који се налазе у портфељу Акцијског фонда, 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 5.
Овлашћени продавац државног капитала из члана 4. овог закона је Инвестиционо-развојна банка Републике
Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Банка).
Члан 6.
(1) Државни капитал у предузећима из области производње и дистрибуције електричне енергије, нафтне
индустрије, жељезничког саобраћаја, телекомуникација, водоснабдијевања, рударства и шумарства, јавних
медија, игара на срећу, производње оружја, војне опреме и осталим предузећима од стратешког значаја
приватизује се по посебним приватизационим програмима које доноси Влада Републике Српске (у даљем
тексту: Влада) уз сагласност Народне скупштине Републике Српске.
(2) Изузетно од одредбе члана 3. овог закона и одредбе става (1) овог члана, државни капитал у
предузећима из наведених области може се приватизовати методом непосредног одабира купца од стране
Владе и уз сагласност Народне скупштине Републике Српске.
Члан 7.
(1) Посебним приватизационим програмом може се предвидјети испуњавање услова који купци државног
капитала треба да испуне у одређеном року, а тичу се:
а) програма задржавања постојећих и запошљавања нових радника,
б) задржавања постојеће или усвајања нове дјелатности,
в) повећања основног капитала,
г) уврштавања акција приватизованог предузећа на службено берзанско тржиште.
(2) Посебним програмом приватизације за предузећа из члана 6. овог закона могу се предвидјети и посебни
услови које потенцијални купци морају испунити.
Члан 8.
(1) Предмет приватизације на основу овог закона не могу бити природна богатства, добра у општој
употреби, објекти од општег културног и историјског значаја, која су предузећу дата на коришћење.
(2) Статус грађевинског и пољопривредног земљишта утврђује се посебним законима.
Члан 9.
Станови у државном власништву, пословни простори, гараже и друга државна имовина у Републици
Српској приватизују се на основу посебних закона.

Члан 10.
(1) Сва предузећа која се приватизују по одредбама овог закона региструју се у складу са Законом о
предузећима, односно Законом о јавним предузећима.
(2) Акције и удјели које чини државни капитал у Републици Српској укључују се у портфељ Акцијског
фонда Републике Српске.
(3) Оснивање и пословање Акцијског фонда Републике Српске регулише се посебним законом.
Члан 11.
(1) Купци у поступку приватизације могу бити домаћа и страна физичка и правна лица.
(2) Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од
25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не
могу бити купци у поступку приватизације.
Члан 12.
Средство плаћања у поступку приватизације је новац.
Члан 13.
(1) У поступку приватизације државног капитала Фонду пензијско-инвалидског осигурања припада десет
процената државног капитала, а Фонду за реституцију пет процената државног капитала.
(2) У случају продаје већинског пакета државног капитала, умјесто преноса акција државног капитала
Фонду за реституцију, на посебан рачун се издваја исти проценат продајне цијене. Издвајање средстава на овај
начин се врши до формирања Фонда за реституцију.
(3) Код приватизације предузећа која су по почетном билансу са стањем на дан 30. јун 1998. године имала
капитал до 300.000 КМ, десет процената од постигнуте продајне цијене се преноси Фонду пензијскоинвалидског осигурања Републике Српске и пет процената Фонду за реституцију Републике Српске.
Члан 14.
(1) Оснивање и пословање Фонда за реституцију регулише се посебним законом.
(2) Акцијама намијењеним Фонду за реституцију до његовог оснивања управља и располаже Влада.
Члан 15.
(1) Методе приватизације су:
а) продаја акција на берзи,
б) продаја путем тендера,
в) прихватање јавне понуде за преузимање,
г) непосредни одабир купца,
д) продаја запосленим у предузећу (ЕSOP) и
ђ) комбинација претходних метода.
(2) Продаја запосленим у предузећу се врши уз посебне подстицајне услове, по одлуци Владе, који се
односе на:
а) попуст на утврђену продајну цијену, који се утврђује појединачно за сваког купца, у проценту који
одговара годинама радног стажа у предузећу,
б) одгођено плаћање, највише на период до 20 година.
(3) Непосредни одабир купца од стране Владе и уз сагласност Народне скупштине Републике Српске, као
метод приватизације може се користити само за предузећа из члана 6. овог закона.
(4) Продајну цијену за предузећа из става 3. овог члана утврђује Влада, полазећи од финансијског,
кадровског и техничко-технолошког стања предузећа и уважавања од стране купца, сљедећих услова:
а) задржавање и обезбјеђење обављања претежне дјелатности у оквиру регистроване дјелатности предузећа
као и проширење дјелатности,
б) број запослених радника, односно збрињавање вишка радника у складу са важећим прописима и
в) потребно инвестиционо улагање.
(5) У поступку приватизације власници капитала могу удруживати пакете акција.
Члан 16.
(1) Ако оцијени да је приватизација предузећа са већинским државним капиталом у постојећем стању
неизводљива или финансијски неисплатива, овлашћени продавац може спровести поступак финансијског
реструктурисања предузећа у складу са посебним законом.
(2) Поступак реструктурисања се може спроводити и у предузећима која нису обухваћена посебним
законом по посебном програму који доноси овлашћени продавац, а који усваја скупштина акционара.
(3) Програм реструктурисања, за предузећа из претходног става, укључује:
а) покриће губитака у складу са законом,
б) конверзију потраживања радника, институција Републике Српске и других повјерилаца у акције,

б) повећање капитала емисијом нових акција.
Члан 17.
(1) У року од шездесет дана од дана ступања на снагу овог закона Влада ће донијети:
а) Правила тендерске продаје,
б) Правила продаје на берзи,
в) Правила прихватања јавне понуде за преузимање,
г) Правила продаје запосленим у предузећима.
(2) До доношења аката из претходног става овог члана примјењиваће се општа акта које је донијела
Дирекција за приватизацију, изузев одредби које су у супротности са овим законом.
Члан 18.
(1) Изузетно од одредбе члана 5. овог закона, Дирекција за приватизацију (у даљем тексту: Дирекција) је
овлашћени продавац државног капитала до 31. децембра 2006. године.
(2) Надлежност над свим започетим, а недовршеним поступцима приватизације, преноси се од 1. јануара
2007. године на Банку.
(3) Примопредаја документације између Дирекције и Банке вршиће се на основу посебне одлуке Владе.
(4) Дирекција престаје са радом 31. марта 2007. године, а права и обавезе запослених у Дирекцији
рјешаваће се по прописима о радним односима.
(5) Имовином Дирекције, по њеном престанку, располаже Република Српска у складу са одлукама Владе.
Члан 19.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о приватизацији државног капитала у предузећима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/98, 62/02, 38/03, 65/03 и 109/05).
Члан 20.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-602/06
17. маја 2006. године
Бања Лука
Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

