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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
привредним друштвима, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет деветој сједници, одржаној 18. јула 2013. године, а Вијеће народа 29. јула 2013.
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и
допунама Закона о привредним друштвима није угрожен
витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2430/13
1. августа 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Mилорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Члан 1.
У Закону о привредним друштвима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09 и 100/11) у члану
3а. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Пословна јединица која је ван сједишта привредног
друштва, обавезно се региструје у складу са законом којим
се уређује регистрација пословних субјеката, осим ако посебним прописом није другачије уређено.”.
Члан 2.
У члану 7. у ставу 3. послије ријечи: “обрађује” додаје
се запета и ријечи: “осим код једночланог друштва са ограниченом одговорношћу које уплаћује прописани минимални новчани дио основног капитала, код којег се врши нотарска овјера потписа оснивача”.
У ставу 4. послије ријечи: “потврђују” и запете додају
се ријечи: “осим код једночланог друштва са ограниченом
одговорношћу из става 3. овог члана, код којег се врши нотарска овјера потписа оснивача или овлашћеног лица” и
запета.
Члан 3.
У члану 8. и у даљем тексту Закона ријечи: “судски регистар” замјењују се ријечима: “регистар пословних субјеката” у одговарајућем падежу.
Члан 4.
У члану 107. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Новчани дио основног капитала друштва са ограниченом одговорношћу износи најмање 1 КМ и уплаћује се
на привремени рачун до регистрације друштва.”.
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Члан 5.
У члану 108. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Повећање основног капитала друштва са ограниченом одговорношћу може се вршити и претварањем
потраживања у удио, односно претварањем пореског дуга,
у складу са посебним законом којим се уређује питање измирења пореског дуга.”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Повећање основног капитала по једном или оба основа из става 2. овог члана, може се у току године извршити највише до половине основног капитала друштва који
постоји у тренутку доношења одлуке скупштине чланова
друштва, односно у тренутку покретања поступка измирења пореског дуга, његовим претварањем у удио.”.
Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 4, 5. и 6.
Члан 6.
У члану 201. у ставу 5. послије ријечи: “за” ријеч: “отворена” брише се.
Члан 7.
У члану 207. у ставу 1. ријеч: “не” брише се.
Став 2. мијења се и гласи:
“(2) У случају да је продајна цијена акција већа од њихове номиналне вриједности, та разлика представља резерве капитала (емисиону премију), а у случају да је продајна
цијена акција нижа од номиналне вриједности, та разлика
представља емисиони губитак (емисиони дисажио).”.
Члан 8.
У члану 210. у ставу 3. послије тачке а) додаје се нова
тачка б), која гласи:
“б) за покриће емисионог губитка насталог емисијом
акција испод номиналне вриједности акција,”.
Досадашње т. б), в) и г) постају т. в), г) и д).
Члан 9.
У члану 228. став 7. мијења се и гласи:
“(7) Повећање основног капитала затвореног акционарског друштва може се вршити претварањем потраживања,
односно претварањем пореског дуга у акције, а у складу са
посебним законом којим се уређује питање измирења пореског дуга.”.
Послије става 7. додаје се нови став 8, који гласи:
“(8) Повећање основног капитала по једном или оба основа из става 7. овог члана, може се у току године извршити највише до половине основног капитала друштва који
постоји у тренутку доношења одлуке скупштине акционара, односно у тренутку покретања поступка измирења пореског дуга, његовим претварањем у акције.”.
Члан 10.
У члану 231. у ставу 5. послије ријечи: “губитка” додају
се ријечи: “и покриће емисионог губитка насталог емисијом акција испод номиналне вриједности”.
Члан 11.
У члану 233. у ставу 1. у тачки б) послије ријечи: “претварањем” додају се ријечи: “пореског дуга и”.
Члан 12.
Послије члана 243. додају се нови назив члана и члан
243а, који гласи:
“Условно повећање основног капитала претварањем
пореског дуга у улог
Члан 243а.
(1) Основни капитал отвореног акционарског друштва
може се повећати претварањем пореског дуга у акције, у
складу са посебним законом којим се уређује питање измирења пореског дуга.
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(2) Повећање основног капитала из става 1. овог члана може се извршити једном у току календарске године
и не може прећи половину основног капитала отвореног
акционарског друштва који постоји у тренутку покретања
поступка измирења пореског дуга, његовим претварањем
у акције.”.
Члан 13.
У члану 244. у ставу 1. ријечи: “члана 243.” замјењују
се ријечима: “чл. 243. и 243а.”.
Члан 14.
У члану 246. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Заступници отвореног акционарског друштва подносе пријаву за регистрацију повећања основног капитала.”.
Члан 15.
У члану 277. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Право учешћа и право гласа на скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни
регистар и која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине акционара, а тај дан се објављује у позиву за сједницу скупштине
акционара.”.
Члан 16.
У члану 281. у ставу 1. тачка г) мијења се и гласи:
“г) усвајању финансијских извјештаја са извјештајем
независног ревизора, као и извјештаја управног одбора у
вези са финансијским извјештајима,”.
У тачки ж) ријечи: “интерног ревизора” бришу се.
Члан 17.
Члан 435. мијења се и гласи:
“(1) Акционар може да тражи од друштва да откупи
његове акције ако гласа против одлуке или се уздржи од
гласања за одлуку:
а) о промјени оснивачког акта друштва којом се умањују
његова права прописана оснивачким актом или законом,
б) о статусној промјени,
в) о промјени правне форме,
г) о промјени времена трајања друштва,
д) о претварању отвореног акционарског друштва у затворено у складу са овим законом и прописима којим се
уређује тржиште хартија од вриједности,
ђ) којом се одобрава стицање, односно располагање
имовином велике вриједности,
е) којом се мијењају његова друга права, ако је оснивачким актом одређено да акционар из тог разлога има право
на несагласност и право да захтијева откуп својих акција и
ж) о повлачењу једне или више класе акција са уређеног тржишта у смислу закона којим се уређује тржиште
хартија од вриједности.
(2) Право на откуп акција има и акционар који није присуствовао сједници скупштине акционара на којој се одлучује о питањима из става 1. овог члана, ако у року из става
6. тачка б) поднесе захтјев за откуп његових акција.
(3) Акционар који затражи од друштва да откупи његове акције у складу са ставом 6. овог члана не може оспоравати одлуку друштва на којој заснива то своје право.
(4) Одлука из става 1. овог члана обавезно садржи
одредбу о томе да ступа на снагу давањем изјаве у писаној
форми предсједника управног одбора, односно директора, ако друштво нема управни одбор, да је свим несагласним акционарима вриједност њихових акција у цијелости
исплаћена у складу са ст. 7. до 13. овог члана.
(5) Саставни дио материјала за скупштину на којој се
доноси одлука из става 1. овог члана је:
а) обавјештење о правима несагласних акционара на
откуп њихових акција и формулар захтјева за остваривање
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тог права, који садржи поља у која се уноси име, односно
пословно име акционара и његово пребивалиште, односно
сједиште, као и број и класа акција чији се откуп захтијева и
б) податак о књиговодственој вриједности акција, податак о тржишној вриједности акција утврђеној у складу са
чланом 436. став 1. овог закона и податак о процијењеној
вриједности акција утврђеној у складу са чланом 186. Закона, при чему се ове вриједности утврђују на дан доношења
одлуке о сазивању сједнице скупштине акционара.
(6) Ако намјерава да оствари право на откуп његових
акција, несагласни акционар захтјев из става 3. овог члана
може доставити друштву:
а) на сједници скупштине акционара на којој се доноси
одлука из става 1. овог члана и то предсједнику скупштине
или лицу кога предсједник скупштине овласти или
б) у року од 15 дана од дана закључења сједнице
скупштине акционара на којој се доноси одлука из става
1. овог члана.
(7) Друштво је обавезно да у року од 60 дана од дана
истека рока из става 6. тачка б) овог члана, несагласном
акционару исплати вриједност акција које су предмет захтјева, која је једнака највишој вриједности из става 5. тачка
б) овог члана.
(8) Пренос акција исплаћених у складу са ставом 7.
овог члана извршиће се у складу са прописима Централног
регистра.
(9) Несагласни акционар може тужбом надлежном суду
против друштва тражити исплату:
а) разлике до пуне вриједности његових акција утврђене
у складу са ставом 7. овог члана, ако сматра да му је на име
откупне цијене за његове акције исплатило износ нижи од
те вриједности усљед тога што је било која од тих вриједности из става 5. тачка б) овог члана погрешно утврђена или
ако је друштво извршило само дјелимичну исплату и
б) пуне вриједности његових акција утврђене у складу са ставом 7. овог члана, ако му друштво није извршило
исплату по том основу, а поднио је захтјев у складу са ставом 6. овог члана.
(10) Тужба из става 9. овог члана подноси се најкасније
у року од 30 дана од дана извршене исплате у складу са
ставом 7. овог члана, односно од истека рока за исплату ако
исплата није извршена.
(11) Ако је поднесено више од једне тужбе из става 9.
овог члана, поступци се спајају.
(12) Ако суд правноснажном пресудом донесеном у поступку по тужби из става 9. овог члана обавеже друштво
да несагласном акционару исплати разлику до пуне вриједности акција, односно пуну вриједност акција, друштво
има обавезу да свим другим несагласним акционарима
исте класе акција призна и исплати исту вриједност акција,
независно од чињенице да ли су ти акционари поднијели
тужбу из става 9. овог члана.
(13) Ако друштво не поступи у складу са ставом 12.
овог члана у року за извршење пресуде, сваки несагласни
акционар може тужбом надлежном суду тражити исплату
разлике до пуне вриједности акција, односно вриједност
акција која је утврђена том пресудом.”.
Члан 18.
Послије члана 435. назив и члан 436. мијењају се и гласе:
“Утврђивање вриједности акција
Члан 436.
(1) Тржишна вриједност акција отвореног акционарског друштва у смислу овог закона утврђује се као пондерисана просјечна цијена остварена на берзи или другом
уређеном тржишту у складу са законом којим се уређује
тржиште хартија од вриједности, у периоду од шест мјесеци који претходи дану доношења одлуке којом се утврђује
тржишна вриједност акција, ако је у том периоду обим промета акцијама те класе на тржишту хартија од вриједности
представљао најмање 3% укупног броја издатих акција те
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класе и да је најмање у три мјесеца тог периода остварени
обим промета износио најмање 1% укупног броја издатих
акција те класе на мјесечном нивоу, изузимајући понуде за
преузимање и блок послове.
(2) Вриједност акција отвореног акционарског друштва
утврђује путем процјене, у складу са чланом 186. Закона.
(3) Тржишна вриједност акција утврђена у складу са
ставом 1. овог члана, односно процјена вриједности из става 2. овог члана важе три мјесеца од дана њиховог утврђивања, односно од дана на који је процјена извршена, и у оба
случаја морају бити важеће на дан доношења одговарајуће
одлуке скупштине акционара ако се тржишна вриједност
утврђује за потребе те одлуке.
(4) Вриједност акција затвореног акционарског друштва
утврђује се у складу са чланом 186. став 5. Закона.”.
Члан 19.
У чл. 438, 438а, 438б, 438в, 438г. и 438д. ријечи: “контролни акционар” у одговарајућем падежу замјењују се
ријечју: “откупилац” у одговарајућем падежу.
Члан 20.
У члану 438. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Скупштина акционара друштва може, на приједлог
акционара који посједује акције друштва које представљају
најмање 90% основног капитала друштва донијети одлуку
о преносу акција осталих акционара на тог акционара (у
даљем тексту: откупилац), уз плаћање примјерене новчане
накнаде (у даљем тексту: накнада).”.
Члан 21.
У члану 438а. у ставу 1. послије ријечи: “за пренос акција” додаје се запета и ријечи: “примјеном одредаба овог
закона о исплати несагласних акционара”.
Члан 22.
У члану 438в. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Орган надлежан за вођење послова друштва дужан
је да поднесе пријаву за упис одлуке скупштине акционара из члана 438. став 1. овог закона у регистар пословних
субјеката. Уз пријаву се прилаже записник са скупштине
акционара који је сачинио нотар, одлука о преносу акција
и документација из члана 438б. став 4. т. а), в) и г), у оригиналу или у фото-копији овјереној од надлежног органа.”.
Члан 23.
У члану 439. у ставу 1. ријеч: “контролни” брише се.
Члан 24.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1670/13
18. јулa 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

