ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ ДРЖАВНОГ КАПИТАЛА
У ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан 1.
У Закону о приватизацији државног капитала у предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
51/06 и 1/07) члан 16. мијења се и гласи:
“(1) Предузећа која су предмет приватизације могу извршити финансијско реструктурисање дуга у складу
са овим законом.
(2) Дуг из става 1. овог члана је укупан дуг предузећа - главница и камата (у даљем тексту: дуг) према
повјериоцима настао по основу:
а) пореза из члана 4. Закона о Пореској управи,
б) обавеза према буџету Републике Српске по свим другим основама,
в) кредита и осталих дуговања према Републичкој дирекцији за робне резерве Републике Српске.
(3) Повјерилац из става 2. т. а) и б) овог члана је Министарство финансија Републике Српске.
(4) Пореска управа доставља Министарству финансија усаглашене податке о потраживањима повјерилаца
за дуг настао по основу тачке а) овог члана.”.
Члан 2.
Послије члана 16. додају се нови чл. 16а, 16б, 16в, 16г, 16д. и 16ђ., који гласе:
“Члан 16а.
Финансијско реструктурисање дуга предузећа врши се конверзијом дуга у акције предузећа.
Члан 16б.
(1) Одлуку о намјери реструктурисања дуга (у даљем тексту: одлука) доноси предузеће уз сагласност
надлежног органа управљања у предузећу.
(2) Уз одлуку, предузеће доставља Банци програм финансијског реструктурисања (у даљем тексту:
програм).
(3) Банка својим интерним актом прописује садржај програма у року од 30 дана од дана ступања на снагу
овог закона.
(4) Банка доставља Влади програм са мишљењем о прихватљивости реструктурисања ради доношења
коначне одлуке.
Члан 16в.
(1) Након доношења одлуке Владе, органи управљања у предузећу сазивају скупштину друштва ради
доношења одлуке о повећању капитала конверзијом дуга у акције предузећа у складу са важећим законским
прописима.
(2) У случају да скупштина друштва не донесе одлуку о повећању капитала конверзијом дуга у акције
предузећа, одлука Владе престаје да важи.
Члан 16г.
(1) Акције које Република Српска стиче у поступку конверзије укључују се у портфељ Акцијског фонда
Републике Српске, осим акција ванбуџетских фондова и Дирекције за робне резерве, које припадају истим.
(2) Након промјене власништва у Централном регистру, Банка приступа продаји државног капитала
предвиђеним методама, у складу са овим законом.
(3) Уписом власништва у Централном регистру и закљученим споразумом између повјерилаца и предузећа
престају потраживања повјерилаца која су предмет конверзије.
Члан 16д.
Стицалац акција, у смислу овог закона, ослобођен је обавезе објављивања понуде за преузимање у складу са
важећим законским прописима који регулишу наведену област.
Члан 16ђ.
(1) Износ дуга који је предмет конверзије не подлијеже ограничењима везаним за висину основног капитала
у предузећу.
(2) Конверзијом дуга у акције предузећа државни капитал у предузећима из члана 6. овог закона не може
бити мањи од 50% + једне акције.”.
Члан 3.
У случају да овај закон садржи другачија рјешења у односу на друге законе, примјењиваће се одредбе овог
закона.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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