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Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-895/19 Предсједник
19. септембра 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1612
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 ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О 

НАСЉЕЂИВАЊУ

Проглашавам Закон о измјени Закона о насљеђивању, 
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на 
Шестој редовној сједници, одржаној 19. септембра 2019. 
године, а Вијеће народа 30. септембра 2019. године конста-
товало да усвојеним Законом о измјени Закона о насљеђи-
вању није угрожен витални национални интерес ни једног 
конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3830/19 Предсједник
1. октобра 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О НАСЉЕЂИВАЊУ

Члан 1.
У Закону о насљеђивању (“Службени гласник Републи-

ке Српске”, бр. 1/09, 55/09 и 91/16) у члану 30. у ставу 2. 
послије ријечи: “остали потомци умрлог” запета и ријечи: 
“његови усвојеници и њихови потомци” бришу се.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-896/19 Предсједник
19. септембра 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1613
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 ЗАКОНА О 

ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Проглашавам Закон о измјенама Закона о привредним 
друштвима, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Шестој редовној сједници, одржаној 19. сеп-
тембра 2019. године, а Вијеће народа 30. септембра 2019. 
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама 
Закона о привредним друштвима није угрожен витални на-
ционални интерес ни једног конститутивног народа у Репу-
блици Српској.
Број: 01-020-3831/19 Предсједник
1. октобра 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

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

сник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 
100/17) члан 7. мијења се и гласи:

“(1) Привредна друштва оснивају се оснивачким актом, 
који има форму уговора о оснивању, ако га оснива више 
оснивача или одлуке о оснивању, ако га оснива један осни-
вач.

(2) Лица која у смислу овог закона оснивају привредно 
друштво су оснивачи друштва. Сви оснивачи привредног 
друштва потписују оснивачки акт.

(3) Оснивачки акт привредног друштва нотарски се 
обрађује, осим код једночланог друштва са ограниченом 
одговорношћу које уплаћује прописани минимални новча-
ни дио основног капитала код којег се врши нотарска овје-
ра потписа оснивача и има садржину утврђену овим зако-
ном за ту правну форму привредног друштва.

(4) Измјене и допуне оснивачког акта ортачког и ко-
мандитног друштва (друштва лица) нотарски се обрађују, 
а друштва са ограниченом одговорношћу и акционарског 
друштва (друштва капитала) нотарски се потврђују, осим 
код једночланог друштва са ограниченом одговорношћу 
из става 3. овог члана, код којег се врши нотарска овјера 
потписа оснивача или овлашћеног лица, уколико посебним 
законом није другачије уређено.

(5) Изузетно од ст. 3. и 4. овог члана, приликом елек-
тронске регистрације оснивања или промјена оснивачког 
акта једночланог друштва са ограниченом одговорношћу 
које уплаћује прописани минимални новчани дио основ-
ног капитала умјесто нотарске овјере потписа оснивача 
или овлашћеног лица примјењује се метод аутентикације и 
електронског потписивања, у складу са прописима којима 
се уређује електронски потпис и електронски документ.

(6) Поред оснивачког акта, ортачко и командитно 
друштво могу имати и уговор ортака друштва, друштво са 
ограниченом одговорношћу може имати и уговор чланова 
или статут друштва, а акционарско друштво и статут.

(7) Оснивачи и лица која у складу са овим законом 
након оснивања приступе ортачком друштву су ортаци, 
командитном друштву - ортаци, односно комплементари 
и командитори, друштву са ограниченом одговорношћу - 
чланови друштва, а акционарском друштву - акционари.”.

Члан 2.
Члан 435. мијења се и гласи:
“(1) Акционар може тражити 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 за-

творено, у складу са овим законом и прописима којима 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 оснивач-
ким 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 уређе-
ног тржишта, у смислу закона којим се уређује тржиште 
хартија од вриједности.

(2) Друштво није дужно да откупи акције несагласног 
акционара, када скупштина одлучује о питањима из става 1. 
овог члана, због обавезе усклађивања пословања, која про-
истиче из међународних уговора, односно обавеза преузетих 
у процесу стабилизације и придруживања Европској унији.

(3) 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 8. тачка б) овог члана поднесе захтјев за откуп њего-
вих акција.
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(4) Несагласни акционар не може оспоравати одлуку 
друштва због које је поднио захтјев да друштво откупи ње-
гове акције.

(5) Одлука о питањима из става 1. овог члана обавезно 
садржи одредбу да ступа на снагу давањем изјаве у писаној 
форми предсједника управног одбора, односно директо-
ра, ако друштво нема управни одбор, да је свим несаглас-
ним акционарима вриједност њихових акција у цијелости 
исплаћена у складу са ст. 9. до 15. овог члана, односно да 
није било несагласних акционара.

(6) Саставни дио материјала за скупштину на којој се 
доноси одлука о питањима из става 1. овог члана је:

а) обавјештење о правима несагласних акционара на 
откуп њихових акција и формулар захтјева за остваривање 
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 тржишној вриједности акција или
в) податак о процијењеној вриједности акција, ако нису 

остварени обими промета акцијама из члана 436. став 1. 
овог закона, при чему се ова вриједност утврђује на дан до-
ношења одлуке о сазивању сједнице скупштине акционара.

(7) Тржишна вриједност акција утврђује се у складу са 
чланом 436. став 1. овог закона, а процијењена вриједност 
акција утврђује се у складу са чланом 186. овог закона.

(8) Ако намјерава да оствари право на откуп његових 
акција, несагласни акционар захтјев из става 4. овог члана 
може доставити друштву:

а) на сједници скупштине акционара на којој се доноси 
одлука о питањима 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 скуп-
штине акционара на којој се доноси одлука о питањима из 
става 1. овог члана.

(9) Друштво има обавезу да исплати несагласном ак-
ционару тржишну вриједност акција или процијењену 
вриједност акција, ако нису остварени обими промета ак-
цијама за утврђивање тржишне вриједности акција, у року 
од 60 дана од истека рока из става 8. тачка б) овог члана.

(10) Пренос акција исплаћених у складу са ставом 9. 
овог члана спроводи се у складу са прописима Централног 
регистра.

(11) Несагласни акционар може тужбом надлежном 
суду против друштва тражити исплату:

а) разлике до пуне вриједности његових акција, утврђе-
не у складу са ставом 9. овог члана, ако сматра да му је 
на име откупне цијене за његове акције друштво исплатило 
износ нижи од те вриједности, усљед тога што је било која 
од тих вриједности из става 6. т. б) и в) овог члана погре-
шно утврђена, или ако је друштво извршило само дјели-
мичну исплату и

б) пуне вриједности његових акција утврђене у скла-
ду са ставом 9. овог члана, ако му друштво није извршило 
исплату по том основу, а поднио је захтјев у складу са ста-
вом 8. овог члана.

(12) Тужба из става 11. овог члана подноси се најкасни-
је у року од 30 дана од дана извршене исплате, у складу са 
ставом 9. овог члана, односно од истека рока за исплату, ако 
исплата није извршена.

(13) Ако је поднесено више од једне тужбе из става 11. 
овог члана, поступци се спајају.

(14) Ако суд правноснажном пресудом донесеном у по-
ступку по тужби из става 11. овог члана обавеже друштво 
да несагласном акционару исплати разлику до пуне вријед-
ности 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 11. овог члана.

(15) Ако друштво не поступи у складу са ставом 14. 
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 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-897/19 Предсједник
19. септембра 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1614
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 
118/08), Влада Републике Српске, на 40. сједници, одржа-
ној 3.10.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СА РАЧУНА 

ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА

I
Овом oдлуком одобрава се исплата новчаних средста-

ва у износу од 8.700.133,45 KM према Уговору о нагодби 
између Министарства финансија Републике Српске - Поре-
ске управе Републике Српске и привредног друштва “Heta” 
д.о.о. Сарајево.

II
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се на терет 

средстава са посебних рачуна од приватизације државног 
капитала и сукцесије имовине бивше СФРЈ (тзв. escrow 
рачун), а дозначиће се према инструкцији привредног 
друштва “Heta” д.о.о. Сарајево, правног сљедника даваоца 
лизинга.

III
За реaлизацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија Републике Српске и Пореска управа Републике 
Српске.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2465/19 Предсједник
3. октобра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1615
На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџе-

та Републике Српске за 2019. годину (“Служби гласник 
Републике Српске”, број 122/18) и члана 43. став 3. Зако-
на о Влади Републике Српске (“Служби гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 40. 
сједници, одржаној 3.10.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава са пози-

ције 415200 - остали текући грантови у земљи, у оквиру 
Министарства здравља и социјалне заштите (организацио-
ни код 1344), за период од 1.10. до 31.10.2019. године у 
износу од 2.000.000,00 КМ.

II
Одобрена средства из тачке I ове oдлуке дозначиће се 

Универзитетском клиничком центру Републике Српске на 




