ИНДЕКС РЕГИСТАР ИНФОРМАЦИЈА
које су у надлежности или под контролом
Инвестиционо-развојне банке Републике Српске

Индекс регистар садржи врсте информација које су под контролом Инвестиционоразвојне банке Републике Српске (у даљем тексту: ИРБРС), односно којима располаже
ИРБРС, облик у којем су информације на располагању и мјесто приступа информацијама.
ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА
Информације под контролом ИРБРС су:
1. Подаци о ИРБРС;
2. Подаци о фондовима којима управља ИРБРС:
 Фонд за развој и запошљавање Републике Српске;
 Фонд за развој источног дијела Републике Српске;
 Фонд становања Републике Српске;
 Акцијски фонд Републике Српске;
 Фонд за реституцију Републике Српске;
 Фонд за управљање некретнинама и потраживањима у власништву
Републике Српске.
3. Подаци о законским и подзаконским прописима којима се уређује рад ИРБРС и
фондова (правна регулатива);
4. Стратегија ИРБРС;
5. План рада ИРБРС са финансијским планом;
6. Финансијски планови фондова којима управља ИРБРС;
7. Годишњи извјештај о пословању ИРБРС и фондова, са мишљењем независног
спољног ревизора;
8. Подаци о одобреним кредитним средствима по кредитним линијама;
9. Подаци о куповини и продаји хартија од вриједности;
10. Информације о управљању фондовима;
11. Извјештаји о нето вриједности средстава Акцијског фонда и Фонда за реституцију
Републике Српске;
12. Информације о именовањима представника Акцијског фонда и Фонда за
реституцију у привредним друштвима из портфеља фондова;
13. Информације о поступку израде и доношења Препорука
представницима Акцијског фонда и Фонда за реституцију;

за

гласање

14. Информације о поступању представника Акцијског фонда и Фонда за реституцију
на сједницама скупштина акционара;
15. Подаци везани за програме приватизације предузећа;
16. Подаци о резултатима приватизације;
17. Подаци о спроведеним поступцима финансијског реструктурирања.
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ОБЛИК ИНФОРМАЦИЈА
Информација се може дати као фотокопија оригиналног документа, у виду електронског
записа или у виду посебно сачињене информације у вези са захтјевом, с позивом на извор
података.
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Информације које су под контролом ИРБРС доступне су јавности у складу са Законом о
слободи приступа информацијама (Службени гласник БиХ бр. 28/2000, 45/2006, 102/09).
Приступ информацијама детаљно је описан у Водичу о поступку приступа
информацијама.
Подносилац захтјева може приступити информацијама у сједишту Инвестиционо-развојне
банке Републике Српске, Младена Стојановића 7, 78000 Бања Лука или на интернет
страници www.irbrs.net.

3

