ЗАКОН
О ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ ИСТОЧНОГ ДИЈЕЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
(1) Овим законом оснива се Фонд за развој источног дијела Републике Српске (у даљем тексту: Фонд) те
регулишу статус, дјелатност, средства, органи и друга питања од значаја за његово пословање.
(2) Под источним дијелом Републике Српске, у смислу овог закона, подразумијевају се подручја општина
Лопаре, Осмаци, Зворник, Шековићи, Милићи, Власеница, Братунац, Сребреница, Хан Пијесак, Рогатица,
Вишеград, Устипрача, Чајниче, Рудо, Фоча, Калиновик, Источни Мостар, Берковићи, Невесиње, Гацко,
Љубиње, Билећа и Требиње и град Источно Сарајево, који чине општине: Лукавица, Пале, Трново, Соколац,
Источни Стари Град и Касиндо (у даљем тексту: источни дио Републике Српске).
Члан 2.
Циљ оснивања Фонда је подршка развојним пројектима у источном дијелу Републике Српске, а у вези са:
а) повећањем запослености и подршком функционисању тржишта рада,
б) подстицањем производње и извоза,
в) подстицањем пољопривредне производње и производњу хране,
г) подстицањем туризма,
д) подстицањем оснивања и развоја малих и средњих предузећа и предузетништва, те повећањем њихове
конкурентности,
ђ) међународном промоцијом инвестиционих могућности источног дијела Републике Српске,
е) побољшањем постојећих и изградњом нових инфраструктурних објеката,
ж) заштитом животне средине,
з) руралним развојем,
и) подстицањем школовања дефицитарних кадрова, специјализација и других облика едуковања,
преквалификација итд.,
ј) подстицајем увођења европских стандарда у постојеће привредне субјекте.
Члан 3.
(1) Оснивач Фонда је Република Српска.
(2) Фонд има статус правног лица и уписује се у судски регистар као акционарско друштво.
(3) Фонд послује под називом: Фонд за развој источног дијела Републике Српске а. д. “Лукавица”.
(4) Сједиште Фонда је у Лукавици.
(5) Фонд има печат, који садржи текст: Фонд за развој источног дијела Републике Српске а. д. “Лукавица”.
(6) За оснивање и пословање Фонда примјењују се одредбе Закона о предузећима, уколико овим законом
није другачије одређено.
Члан 4.
Фондом управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Банка),
у складу са Законом о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске.
Члан 5.
(1) Основни капитал Фонда је 50.000,00 КМ и обезбјеђује га Република Српска.
(2) Основни капитал Фонда из става 1. овог члана подијељен је на редовне акције, које гласе на име и
уписују се у Централни регистар хартија од вриједности.
Члан 6.
Ради остваривања циљева из члана 2. овог закона, Фонд ће подстицати и учествовати у остваривању
развојних пројеката:
а) одобравањем кредитних средстава и њиховим пласирањем,
б) одобравањем средстава на грант основу, по одлуци Владе Републике Српске (у даљем тексту: Влада),
в) креирањем и дефинисањем начина употребе средстава насталих по основу пласираних кредитних
средстава за поједине пројекте,
г) прибављањем средстава са домаћег и међународног финансијског тржишта,
д) сталним надзором и контролом корисника средстава, као и остварених резултата у примјени пројеката
усмјерених ка остваривању циљева наведених у члану 2. овог закона,
ђ) улагањем у хартије од вриједности емитената из источног дијела Републике Српске дефинисаног у члану
1. став 2. овог закона, приликом њихове емисије и на секундарном тржишту.

Члан 7.
(1) Из средстава остварених продајом државног капитала Република Српска обезбјеђује бесповратна
средства за обављање послова Фонда, у износу до 200.000.000,00 КМ.
(2) Осим средстава наведених у ставу 1. овог члана, средства за обављање послова Фонда могу се
обезбиједити и из:
а) буџета Републике Српске и буџета општина,
б) кредита домаћих и међународних организација и институција,
в) других извора у складу са законом.
Члан 8.
(1) Средства Фонда воде се на рачуну Фонда.
(2) Средства Фонда користе се за намјене из члана 2. овог закона, а одобравају се у складу са законом,
статутом Фонда, актима Банке, Развојним програмом Републике Српске, годишњом економском политиком
Републике Српске и годишњим програмом рада Фонда.
(3) Програм рада Фонда доноси Влада, на приједлог Банке.
(4) Банка подноси Влади годишњи извјештај о извршавању програма рада Фонда.
Члан 9.
Банка има право на наплату накнаде за управљање Фондом у складу са финансијским планом који одобрава
Влада.
Члан 10.
(1) Фонд заступа директор.
(2) Директора Фонда, на основу претходно спроведеног конкурса, именује и разрјешава Влада.
(3) До избора директора Фонда послове из дјелокруга директора обављаће вршилац дужности директора
Фонда, којег је Влада дужна да именује у року од седам дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 11.
(1) Фонд има Статут, који на приједлог Банке, доноси Влада.
(2) Статутом Фонда регулишу се организација и начин пословања Фонда, услови за избор и надлежност
директора и друга питања од значаја за пословање Фонда.
Члан 12.
Пријава за упис Фонда у судски регистар подноси се надлежном суду у року од 30 дана од дана усвајања
Статута Фонда.
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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