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них инвестиционих фондова којим управљају са одгова-
рајућим доказима из којих се може утврдити да чланови 
надзорног одбора испуњавају услове из члана 69. ст. 4. и 
5. овог закона.

Члан 243д.
(1) Друштво за управљање које на дан ступања на снагу 

овог закона управља затвореним инвестиционим фондом, 
који је основан у складу са Законом о приватизационим ин-
вестиционим фондовима и друштвима за управљање при-
ватизационим фондовима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 24/98, 63/02 и 67/05) и организован у затворе-
ни инвестициони фонд у складу са Законом о инвестицио-
ним фондовима (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 92/06), дужно је да најкасније у року од три године од 
дана ступања на снагу овог закона тај затворени инвести-
циони фонд преобликује у отворени инвестициони фонд.

(2) План активности усклађивања улагања и изложе-
ности према појединим лицима и план преобликовања за-
твореног инвестиционог фонда у отворени доноси главна 
скупштина, а друштво за управљање и с њим повезана лица 
немају право гласа о овом питању.

(3) Друштво за управљање дужно је да достави Комиси-
ји на одобрење акте из става 2. овог члана, у року од шест 
мјесеци од дана ступања на снагу акта Комисије којим се 
прописује садржај плана активности преобликовања.

(4) Друштво за управљање дужно је по добијању одо-
брења из става 3. овог члана извршити промјену у називу 
фонда на начин да се додају ријечи: “фонд у преоблико-
вању”.

(5) Друштво за управљање дужно је да квартално до-
ставља Комисији извјештај о спровођењу плана активно-
сти усклађивања улагања и изложености према појединим 
лицима и плана преобликовања затвореног инвестиционог 
фонда у отворени, са прилозима доказа о усклађености.

(6) Друштво за управљање дужно је да захтјев за одо-
брење потпуног преобликовања из става 1. овог члана под-
несе Комисији најкасније 60 дана прије завршетка рока за 
преобликовање.

(7) Уз захтјев из става 6. овог члана друштво за упра-
вљање дужно је да приложи извјештај депозитара о 
усклађености улагања и изложености према појединим ли-
цима, у којем су детаљно описане могуће неусклађености и 
мишљење ревизора о усклађености улагања и изложености 
према појединим лицима са одредбама овог закона које се 
односе на отворене инвестиционе фондове.

(8) Комисија издаје рјешење којим одобрава преобли-
ковање у отворени инвестициони фонд ако из извјештаја 
депозитара из става 7. овог члана и осталих података и до-
кумената утврди да су испуњени услови за преобликовање.

(9) Ако друштво за управљање не поступи у складу са 
ст. 3, 4, 5. и 6. овог члана, Комисија друштву за управљање 
налаже отклањање неправилности и одређује додатни рок 
који не може бити дужи од 15 дана од дана доношења рје-
шења Комисије.

(10) Ако друштво за управљање не поступи у складу са 
налогом о отклањању неправилности из става 9. овог чла-
на, Комисија му може одузети дозволу за пословање.

(11) Ако се не изврши потпуно преобликовање у року 
из става 1. овог члана, депозитар фонда је дужан да одмах 
покрене поступак ликвидације затвореног инвестиционог 
фонда у име и за рачун затвореног инвестиционог фонда.

(12) У случају преобликовања затвореног инвестицио-
ног фонда из става 1. овог члана, друштво за управљање 
које њиме управља дужно је да власницима удјела, који 
желе да буду исплаћени у првој години након преобли-
ковања, наплати излазну накнаду која повећава средства 
отвореног фонда у висини од 20%, а у другој години након 
преобликовања наплати излазну накнаду у висини од 10% 
вриједности појединачне исплате.

(13) Обрачун излазне накнаде из става 12. овог члана 
може се извршити у новцу, односно хартијама од вријед-
ности у зависности од начина исплате удјела.

(14) Друштво за управљање дужно је да, у року од 15 
дана од дана добијања рјешења из става 8. овог члана, увр-
сти удјеле отворених фондова насталих преобликовањем у 
складу са одредбама овог члана на берзу или друго уређено 
јавно тржиште.

(15) Удјели из става 14. овог члана обавезно су уврш-
тени на берзу или друго уређено јавно тржиште најмање 
двије године од дана добијања рјешења из става 8. овог 
члана.

(16) На преобликовање затвореног инвестиционог фон-
да из става 1. овог члана у отворени инвестициони фонд на 
одговарајући начин се примјењује члан 180б. овог закона, 
ако овим чланом није другачије прописано.

(17) Изузетно од члана 159. став 5. овог закона, друштво 
за управљање ће за отворени инвестициони фонд, који је 
настао преобликовањем у складу са одредбама овог члана, 
у првој и другој години након преобликовања вршити отку-
пе удјела најмање једном годишње.

(18) Комисија доноси акт којим прописује садржај 
плана активности из става 2. овог члана, рокове и извје-
штавање Комисије о спровођењу плана, те начин и рокове 
обавјештавања акционара о активностима у процесу пре-
обликовања.

Члан 243ђ.
(1) Постојећа и будућа потраживања затвореног инве-

стиционог фонда из члана 243д. овог закона, која су на-
стала или могу настати по основу улагања ваучера у при-
вредна друштва на подручју Републике Српске и Брчко Ди-
стрикта БиХ, захтјева за исплату несагласних акционара, 
расподјеле стечајне и ликвидационе имовине емитената из 
портфеља фонда и друга спорна улагања, преносе се након 
трансформације на отворени инвестициони фонд и посеб-
но се евидентирају и процјењују.

(2) Средства наплаћена по основу потраживања из ста-
ва 1. овог члана чине имовину отвореног инвестиционог 
фонда.”.

Члан 74.
Послије члана 244. додаје се нови члан 244а, који гласи:

“Члан 244а.
Комисија ће донијети акте прописане овим законом и 

ускладити постојеће у року од 90 дана од дана ступања на 
снагу овог закона.”.

Члан 75.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1066/15 Предсједник
17. септембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1424
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 
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРОФЕСИНАЛНОЈ 
РЕХАБИЛИТАЦИЈИ, ОСПОСОБЉАВАЊУ И 

ЗАПОШЉАВАЊУ ИНВАЛИДА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запо-
шљавању инвалида, који је Народна скупштина Републике 
Српске усвојила на Шестој сједници, одржаној 17. сеп-
тембра 2015. године, а Вијеће народа 28. септембра 2015. 
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и 
допунама Закона о професионалној рехабилитацији, оспо-
собљавању и запошљавању инвалида није угрожен витал-
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ни национални интерес ни једног конститутивног народа у 
Републици Српској.

Број: 01-020-3172/15 Предсједник
30. септембра 2015. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ПРОФЕСИОНАЛНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ, 
ОСПОСОБЉАВАЊУ И ЗАПОШЉАВАЊУ 

ИНВАЛИДА

Члан 1.
У Закону о професионалној рехабилитацији, оспо-

собљавању и запошљавању инвалида (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 37/12) у члану 26. послије става 2. 
додаје се нови став 3, који гласи:

“(3) Обавезу плаћања доприноса из става 2. овог члана 
имају и органи и друга лица из члана 25. став 1. овог закона 
који имaју мање од 16 запослених радника, а немају запо-
слене инвалиде.”.

Члан 2.
У члану 27. у ставу 3. ријечи: “члана 26. став 2.” за-

мјењују се ријечима: “чланa 26. ст. 2. и 3.”.

Члан 3.
У члану 38. у ставу 5. послије ријечи: “радном одно-

су” додају се ријечи: “и одговарајући број асистената у 
раду”.

Послије става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
“(6) Број асистената у раду утврђује се Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
у радном центру.”.

Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8.

Члан 4.
У члану 46. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Висина стимуланса из става 1. овог члана увећава 

се сразмјерно степену инвалидности.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 5.
Члан 66. мијења се и гласи:
“(1) Надзор над законитошћу рада и општих аката Фон-

да и установа врши Министарство рада и борачко-инва-
лидске заштите.

(2) Инспекцијски надзор над поштовањем овог зако-
на и прописа донесених за његово спровођење у дије-
лу који се тиче запошљавања и радних односа инвалида 
врши Републичка управа за инспекцијске послове, по-
средством надлежних инспектора у јединицама локалне 
самоуправе.

(3) Инспекцијски надзор над поштовањем овог закона и 
прописа донесених за његово спровођење у дијелу који се 
тиче запошљавања и радних односа инвалида у републич-
ким органима управе и јединицама локалне самоуправе 
врши Управна инспекција.”.

Члан 6.
У члану 69. у ставу 1. ријечи:
“правилнике:
а) о радним мјестима за приоритетно запошљавање ин-

валида (члан 27. став 5) и
б) о садржају и начину спровођења надзора (члан 66. 

став 6)” замјењују се ријечима:
“Правилник о радним мјестима за приоритетно запо-

шљавање инвалида (члан 27. став 5)”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1068/15 Предсједник
17. септембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

1425
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 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД 
НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
заштити од насиља у породици, који је Народна скупштина 
Републике Српске усвојила на Шестој сједници, одржаној 
17. септембра 2015. године, а Вијеће народа 28. септембра 
2015. године констатовало да усвојеним Законом о измјена-
ма и допунама Закона о заштити од насиља у породици није 
угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-3171/15 Предсједник
30. септембра 2015. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ 

ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Члан 1.
У Закону о заштити од насиља у породици (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 102/12 и 108/13) у члану 12. 
додају се нови ст. 5. и 6, који гласе:

“(5) Уколико надлежни тужилац нађе да радња насиља 
у породици нема обиљежја кривичног дјела, предмет ће 
вратити подносиоцу извјештаја из става 4. овог закона на 
даље поступање, у складу са законом којим се утврђују 
правила кривичног поступка.

(6) Захтјев за покретање прекршајног поступка за 
радње насиља у породици прописане овим законом може 
да поднесе:

а) полиција,
б) други овлашћени органи у складу са законом којим 

се прописују прекршаји и
в) оштећени.”.

Члан 2.
Члан 23. мијења се и гласи:
“(1) Прекршајне санкције за заштиту од насиља у по-

родици су:
а) казне,
б) мјере упозорења,
в) заштитне мјере и
г) васпитне мјере.
(2) Прекршајне казне су казна затвора и новчана ка-

зна.
(3) Мјере упозорења су укор и условна осуда.
(4) Заштитне мјере су:
а) удаљење из стана, куће или неког другог стамбеног 

простора,
б) забрана приближавања жртви насиља у породици 

или породичној заједници (у даљем тексту: забрана при-
ближавања жртви),


