На основу члана 8. и члана 12. став 2. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 56/06 и 28/13), члана 6. и члана 10.
став 1. тачка в) Закона о Фонду за реституцију Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 56/06 и 39/13) и члана 14. Статута Инвестиционо-развојне банке
Републике Српске, број: 04/1-012-2-1510/13, од 11.7.2013. године, Влада Републике
Српске, у функцији Скупштине Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д.
Бања Лука, на 64. сједници, одржаној 10.3.2016. године, д о н о с и
ПРАВИЛА
ТЕНДЕРСКЕ ПРОДАЈЕ У ЗАТВОРЕНИМ
АКЦИОНАРСКИМ ДРУШТВИМА И ДРУШТВИМА СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим правилима тендерске продаје (у даљем тексту: Правила) уређују се примјена,
организација и поступак спровођења тендерске продаје акција у затвореним
акционарским друштвима (у даљем тексту: акције) и удјела чланова друштва у
друштвима са ограниченом одговорношћу (у даљем тексту: удјели) из портфеља Фонда
за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Фонд).
Члан 2.
(1) Продају акција и удјела из члана 1. ових правила спроводи Инвестиционо-развојна
банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Банка), која управља Фондом.
(2) Управа Банке доноси одлуку о продаји.
(3) Одлука о продаји методом тендера обавезно садржи:
1. назив и сједиште привредног друштва,
2. предмет продаје (ознаку хартије од вриједности, број акција, односно номинални износ
удјела и њихов проценат учешћа у основном капиталу друштва),
3. почетну продајну цијену акције, односно удјела члана друштва,
4. вријеме трајања тендера,
5. друге податке од значаја за спровођење тендера.
(4) Почетна продајна цијена не може бити нижа од фер цијене акције, односно удјела,
утврђене/ог од стране Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука.
(5) Почетна продајна цијена акција стечених подржавањем емисија акција не може бити
нижа од цијене по којој су акције стечене.
Члан 3.
(1) Тендер је отвореног типа и објављује се у јавном позиву за подношење понуда (у
даљем тексту: јавни позив), најмање у једном дневном листу доступном на цијелој
територији Републике Српске, као и на интернет страници Банке.

(2) Јавни позив садржи:
1. назив и адресу сједишта Банке,
2. ознаку тендера,
3. предмет продаје (ознаку хартије од вриједности, назив и сједиште привредног
друштва, број акција, односно номинални износ удјела и њихов проценат учешћа у
основном капиталу привредног друштва),
4. почетну продајну цијену акције, односно удјела,
5. мјесто и рок за подношење понуда,
6. назнаку да се понуда подноси на обрасцу који је доступан у сједишту Банке и на
његовој интернет страници,
7. назнаку да се понуда подноси у затвореној коверти, са назнаком: понуда за куповину
хартија од вриједности - не отварај,
8. обавјештење да је тендер објављен на интернет страници Банке,
9. износ депозита и број жиро рачуна за уплату, са назнаком да у моменту отварања
понуда уплата депозита буде регистрована на рачуну Фонда,
10. назнаку о праву прече куповине,
11. датум и вријеме отварања понуда,
12. податке о контакт-лицу и
13. остале податке битне за продају.
Члан 4.
(1) Право учешћа на тендеру имају сва домаћа и страна физичка и правна лица.
(2) Лица из става 1. овог члана стичу својство учесника у куповини акција, односно
удјела подношењем понуде за куповину.
Члан 5.
(1) Управа Банке именује Комисију за спровођење тендера (у даљем тексту: Комисија),
која се састоји од три члана, од којих је један предсједник.
(2) Предсједник Комисије одређује записничара из реда запослених радника Банке.
(3) Ради пружања техничке помоћи заинтересованим лицима и давања информација о
поступку тендера, Комисија именује контакт-лице, које се наводи у јавном позиву и
једино је овлашћено да даје информације о тендеру.
(4) Комисија је овлашћена за отварање понуда, оцјену формалне исправности понуда,
рангирање понуда и предлаже најповољнијег понуђача. У свом раду одлуке доноси
већином гласова њених чланова.
(5) Комисија о спроведеном поступку продаје акција, односно удјела сачињава записник
који потписују чланови Комисије и записничар.
(6) Комисија о спроведеном поступку продаје сачињава и извјештај о резултатима
тендера, који доставља Управи Банке.

Члан 6.
(1) Понуде на тендер се подносе у року и на начин утврђен у објављеном јавном позиву.
(2) Понуда се подноси на прописаном обрасцу који се може преузети у сједишту или на
интернет страници Банке.
(3) Понуђач је обавезан да попуни образац понуде и изврши уплату депозита.
(4) Висина депозита се одређује у износу од 10% од почетне продајне цијене за укупну
количину акција, односно удјела члана друштва, објављене у тендеру. Депозит који је
уплатио понуђач урачунава се у купопродајну цијену.
(5) Понуда се подноси непосредно у сједишту Банке до рока назначеног у јавном позиву.
(6) Понуда за понуђача који је физичко лице садржи: ознаку јавног позива - тендера,
презиме, име једног родитеља, име, овјерену копију документа за идентификацију (лична
карта, пасош), назнаку да дјелује у своје име, ознаку хартије од вриједности, број акција,
односно номинални износ удјела, понуђену цијену, податке о уплати депозита и број
рачуна за поврат депозита.
Понуда за понуђача који је правно лице садржи: ознаку јавног позива - тендера, пословно
име, сједиште и адресу правног лица, матични број, податке о лицу овлашћеном за
заступање (презиме, име једног родитеља, име, овјерена копија документа за
идентификацију - лична карта, пасош), доказ да дјелује у име правног лица, ознаку
хартије од вриједности, број акција, односно номинални износ удјела, понуђену цијену,
податке о уплати депозита и број рачуна за поврат депозита и потпис лица овлашћеног
за заступање, овјерен печатом правног лица.
(7) Датум објављивања јавног позива у једном од дневних листова који се објављују на
територији Републике Српске сматра се даном почетка тендера.
Члан 7.
(1) Рок за подношење понуда на тендер утврђује се у јавном позиву.
(2) Банка може продужити рок за подношење понуда када то оцијени неопходним.
(3) У случају продужења рока за подношење понуда, Банка је дужна, прије истека рока
објављеног у јавном позиву, да јавно објави нови рок за подношење понуда.
Члан 8.
(1) Понуда се може повући, на писмени захтјев понуђача, најкасније до истека рока за
подношење понуда.
(2) У случају повлачења понуде, Банка враћа депозит понуђачу, у року од седам дана од
дана повлачења понуде.
Члан 9.
(1) По истеку рока за подношење понуда, у вријеме назначено у јавном позиву, Комисија
спроводи поступак јавног отварања и провјере формалне исправности понуда, на начин
да:
1. констатује присутне чланове Комисије и записничара,
2. евидентира присутне понуђаче и констатује присуство трећих лица,

3. aко има приспјелих понуда Комисија провјерава да ли број преузетих понуда одговара
подацима из документа о евиденцији примљених понуда,
4. утврди да ли су понуде запримљене у назначеном року и да ли су депозити
регистровани на рачуну Фонда,
5. утврди да ли понуде садрже све податке и документацију из члана 6. став 6. ових
правила и
6. јавно саопшти износе понуда.
(2) Неблаговремено достављене понуде, као и понуде за које Комисија утврди да не
садрже податке и документацију тражене у јавном позиву не узимају се у разматрање.
(3) Комисија спроводи поступак отварања, провјере формалне исправности, рангирања
понуда и утврђивања резултата тендера и када је приспјела само једна понуда.
(4) Уколико Комисија утврди да нека од понуда недостаје или да је отворена без њеног
присуства, предлаже Управи Банке да тендер прогласи неуспјелим.
(5) Ако се тендер прогласи неуспјелим, Банка је дужна да врати уплаћени депозит свим
понуђачима, у року од седам дана од дана проглашења тендера неуспјелим, о чему
обавјештава све понуђаче.
(6) Комисија обавјештава понуђаче о разлогу проглашења тендера неуспјелим.
Члан 10.
(1) Најповољнијом понудом сматра се понуда са највишом понуђеном цијеном.
(2) У случају када за понуђене акције, односно удјеле више понуђача понуди исту цијену,
најповољнијом понудом сматра се понуда која је временски раније запримљена
код Банке.
(3) Комисија има обавезу сачинити ранг-листу понуђача према висини понуђене цијене.
Члан 11.
(1) У складу са чланом 3. став 2) тачка 10. ових правила, Комисија упућује позив
привредном друштву у којем Банка удио нуди на продају за коришћење права прече
куповине по највишој понуђеној цијени.
(2) Уколико су предмет продаје на тендеру акције у затвореном акционарском друштву,
Комисија упућује позив привредном друштву у којем Банка акције нуди на продају за
коришћење права прече куповине по највишој цијени, понуђеној на јавном позиву, само
у случају ако су оснивачким актом или статутом тог привредног друштва дефинисана
права као у друштвима са ограниченом одговорношћу, у складу са чланом 121. Закона о
привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09,
100/11 и 67/13).
(3) Рок за достављање понуде по праву прече куповине не може бити дужи од 15 дана од
дана пријема позива из става 1) овог члана, осим ако оснивачким актом или уговором
чланова друштва са ограниченом одговорношћу, односно оснивачким актом или
статутом затвореног акционарског друштва није одређен други рок.
(4) До истека рока за достављање понуде по праву прече куповине поступак по јавном
позиву мирује.

(5) Комисија обавјештава све учеснике на тендеру о праву прече куповине, а понуђачима
који нису прворангирани врши поврат депозита у року од седам дана од дана сачињавања
ранг-листе.
(6) Ако привредно друштво у којем акције, односно удјеле Банка нуди на продају у
остављеном року прихвати највишу понуђену цијену за куповину акција, односно удјела
по праву прече куповине и достави доказ о уплаћеном депозиту, Комисија сачињава
извјештај и доставља га Управи Банке, чиме се активности Комисије на спровођењу
јавног позива завршавају.
(7) Управа Банке, на основу извјештаја Комисије, доноси одлуку о праву прече куповине,
на основу које Банка позива привредно друштво на закључење уговора о купопродаји
акција, односно удјела.
(8) О прихваћеном праву прече куповине Банка писмено обавјештава прворангираног
понуђача, уз достављање одлуке из става 7) овог члана, у року од три дана од дана њеног
доношења, а у року од седам дана врши и поврат депозита.
(9) Ако привредно друштво у остављеном року не прихвати највишу понуђену цијену и
не достави доказ о уплаћеном депозиту или писмено обавијести Банку да неће користити
право прече куповине, Комисија исти поступак, на исти начин и са истим роковима,
спроводи према постојећим акционарима, односно члановима друштва.
(10) Ако један од постојећих акционара, односно чланова друштва у остављеном року
прихвати највишу понуђену цијену за куповину акција, односно удјела по праву прече
куповине и достави доказ о уплаћеном депозиту, Комисија сачињава извјештај и
доставља га Управи Банке, чиме се активности Комисије на спровођењу јавног позива
завршавају.
(11) Ако више постојећих акционара, односно чланова друштва у остављеном року
прихвати највишу понуђену цијену за куповину акција, односно удјела по праву прече
куповине и доставе доказ о уплаћеном депозиту, понуђена количина акција, односно
удјела равномјерно ће се подијелити на акционаре, односно чланове друштва
заинтересоване за куповину акција, односно удјела. Уз обавјештење о прихватању
највише понуђене цијене за куповину акција, односно удјела по праву прече куповине и
доказ о уплаћеном депозиту, доставља се и изјава да, у случају више заинтересованих
акционара, односно чланова друштва за куповину, прихватају да се понуђена количина
акција, односно удјела равномјерно прода истим. У случају да неки од акционара,
односно чланова друштва не достави изјаву, понуда истог се неће узети у разматрање.
(12) Ако и постојећи акционари, односно чланови друштва у остављеном року не доставе
обавјештење о прихватању највише понуђене цијене или писмено обавијесте Банку да
неће користити право прече куповине, Комисија сачињава извјештај у којем предлаже да
се са прворангираним понуђачем закључи уговор о купопродаји акција, односно удјела,
чиме се активности Комисије на спровођењу јавног позива завршавају.
(13) Управа Банке, на основу извјештаја Комисије, доноси одлуку о најповољнијем
понуђачу, о чему Банка обавјештава прворангираног понуђача у року од три дана од дана
доношења одлуке и позива га на закључење уговора о купопродаји.
(14) У случају да за понуђене акције, односно удјеле не пристигне ни једна понуда или
се утврди да све достављене понуде садрже недостатке наведене у члану 9. став 2) ових
правила, Комисија упућује позив привредном друштву, односно постојећим
акционарима, тј. члановима друштва за куповину акција, односно удјела по почетној
продајној цијени утврђеној јавним позивом, истим поступком и у роковима дефинисаним
овим чланом.

Члан 12.
(1) Купац и Фонд закључују уговор о купопродаји у року од 15 дана од дана достављања
обавјештења.
(2) Уговор о купопродаји акција, односно удјела чланова друштва у име Фонда, којим
управља Банка, потписују директор Банке, с једне стране, и купац, с друге стране.
(3) Купац је дужан да купопродајну цијену из уговора о купопродаји уплати Фонду у
року од 15 дана од дана закључења уговора.
(4) Ако купац не закључи уговор о купопродаји у року из става 1) овог члана или не
изврши плаћање купопродајне цијене у уговореном року, сматра се да је одустао од
куповине и губи право на поврат депозита, а Управа Банке доноси одлуку о проглашењу
продаје неуспјелом.
Члан 13.
(1) По закључењу уговора о купопродаји и извршеном плаћању купопродајне цијене,
Банка доставља Обавјештење о продаји акција, односно удјела извршеној тендером (у
даљем тексту: Обавјештење) купцу, друштву у коме су акције, односно удјели продани
и Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука (у случају купопродаје
акција), у року од три дана од дана евидентирања прилива средстава на рачуну Фонда,
по основу уплате уговорене продајне цијене.
(2) Уговор о продаји са Обавјештењем служи као правни основ за стицање права својине
над предметом продаје.
Члан 14.
Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-545/16

Предсједница

10. марта 2016. године

Скупштине,

Бања Лука

Жељка Цвијановић, с.р.

