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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ 

ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о при-
вредним друштвима, који је Народна скупштина Републи-
ке Српске усвојила на Двадесет другој сједници, одржаној 
18. октобра 2017. године, а Вијеће народа 27. октобра 2017.
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и 
допуни Закона о привредним друштвима није угрожен ви-
тални национални интерес ни једног конститутивног наро-
да у Републици Српској.
Број: 01-020-3216/17 Предсједник
30. октобра 2017. годинe Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ 

ДРУШТВИМА

Члан 1.
У Закону о привредним друштвима (“Службени гла-

сник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) 
послије члана 13. додаје се нови члан 13а, који гласи:

“Повећање основног капитала привредних друштава

Члан 13а.
Основни капитал свих правних форми привредних друшта-

ва може се повећати на начин утврђен овим законом, као и 
претварањем потраживања повјерилаца у удјеле, односно ак-
ције, без ограничења у односу на висину основног капитала, у 
складу са законом којим се уређује поступак реструктурирања 
и реорганизације дужника у стечајном поступку.”.

Члан 2.
У члану 108. ст. 2. и 3. мијењају се и гласе:
“(2) Повећање основног капитала друштва са ограниче-

ном одговорношћу може се вршити и претварањем потра-
живања у удио.

(3) Повећање основног капитала по основу из става 2. 
овог члана може се у току године извршити највише до по-
ловине основног капитала друштва који постоји у тренутку 
доношења одлуке скупштине чланова друштва.”.

Члан 3.
У члану 228. ст. 7. и 8. мијењају се и гласе:
“(7) Повећање основног капитала затвореног акционар-

ског друштва може се вршити и претварањем потраживања 
у акције.

(8) Повећање основног капитала по основу из става 7. 
овог члана може се у току године извршити највише до по-
ловине основног капитала друштва који постоји у тренутку 
доношења одлуке скупштине акционара друштва.”.

Члан 4.
У члану 233. у ставу 1. у тачки б) ријечи: “пореског дуга 

и” бришу се.

Члан 5.
Члан 243а. брише се.

Члан 6.
У члану 244. у ставу 1. ријечи: “чл. 243. и 243а.” за-

мјењују се ријечима: “члана 243.”.

Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1096/17 Предсједник
18. октобра 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.




