ЗАКОН О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА КАПИТАЛУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У
ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈА ОБАВЉАЈУ КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ НА ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 1.
Овим законом уређују се пренос права својине на капиталу Републике Српске (у даљем
тексту: Република) у предузећима која обављају комуналне дјелатности (у даљем тексту: предузеће)
на јединице локалне самоуправе, капитал који се преноси у својину јединице локалне самоуправе,
начин и поступак преноса права својине, ограничења у располагању пренесеним капиталом, смањење
основног капитала Акцијског фонда а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Акцијски фонд) и правни
положај чланова органа предузећа након преноса права својине.
Члан 2.
Право својине на капиталу Републике у предузећима преноси се без накнаде на јединице
локалне самоуправе на чијој територији се налази сједиште предузећа.
Члан 3.
Под капиталом, у смислу овог закона, подразумијева се капитал Републике исказан у акцијама
и удјелима у предузећима, као и капитал Републике у предузећима која се нису организовала и
ускладила своја општа акта са важећим законима и који је унесен у портфељ Акцијског фонда до дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 4.
(1) Предузеће је, у смислу овог закона, оно предузеће које обавља комуналне дјелатности
утврђене у Закону о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске”, бр.
11/95, 18/95 и 51/02).
(2) Надлежна министарства, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе, доставиће, у року од
седам дaна од дана ступања на снагу овог закона, списак предузећа из члана 1. овог закона и
јединица локалне самоуправе на које се врши пренос права својине Влади Републике Српске
(у даљем тексту: Влада).
(3) На достављени списак из става 2. овог члана Влада даје сагласност. Након давања
сагласности, списак се објављује у „Службеном гласнику Републике Српске”.
Члан 5.
(1) Предузећа која нису извршила организовање и усклађивање општих акта са важећим
законима дужна су, у сарадњи са надлежним органима јединица локалне самоуправе,
окончати поступак организовања и усклађивања општих аката, као и поднијети одговарајуће
пријаве надлежним јавним регистрима у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог
закона.
(2) Предузећа која су окончала поступак организовања и усклађивања општих аката са важећим
законима ће, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, поднијети пријаве
надлежним јавним регистрима за упис промјене оснивача, односно акционара или члана.

(3) Акта предузећа из става 1. овог члана у којима је Република једини власник, а која су
потребна за организовање и усклађивање са важећим законима, доноси начелник општине,
односно градоначелник, у функцији скупштине предузећа.
(4) Начелник општине, односно градоначелник обавезу је се да у предузећу у коме Република
није једини власник сазове скупштину ради доношења аката из става 1. овог члана.
(5) Послове из надлежности скупштине једночланог акционарског друштва, односно једночланог
друштва са ограниченом одговорношћу врши законом овлашћени представник јединице
локалне самоуправе.
(6) У осталим акционарским друштвима и друштвима са ограниченом одговорношћу, јединицу
локалне самоуправе у скупштини друштва заступа законом овлашћени представник јединице
локалне самоуправе или лице које он овласти.
Члан 6.
(1) У предузећу из члана 5. став 1. овог закона, у којем није утврђена вриједност државног
капитала према почетном билансу стања, а на којем се право својине преноси на јединице
локалне самоуправе, вриједност државног капитала утврђује се рјешењем Инвестиционоразвојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Банка) на основу
посљедњих годишњих финансијских извјeштаја.
(2) У поступку утврђивања вриједности државног капитала из става 1. овог члана, надлежни
орган јединице локалне самоуправе има право да затражи ревизију финансијских извјештаја
или процјену вриједности капитала.
Члан 7.
(1) Јединица локалне самоуправе може да располаже капиталом на којем се пренесе право
својине у складу са овим законом, под условом да се њено учешће у основном капиталу
предузећа не смањи испод 51%.
(2) У предузећу у чијем је основном капиталу учешће јединице локалне самоуправе након
преноса права својине у складу са овим зaконом мање од 51%, јединица локалне самоуправе
може да располаже прeнесеним капиталом под условом да се њено учешће у основном
капиталу предузећа не смањи испод 26%.
(3) Учешће јединице локалне самоуправе у основном капиталу предузећа не може се смањити по
било којем основу испод процената наведених у ст. 1. и 2. овог члана.
Члан 8.
(1) Приликом уписа преноса права својине на акцијама у Централном регистру хартија од
вриједности а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Централни регистар) са Републике на јединицу
локалне самоуправе, Централни регистар ће по службеној дужности уписати забрану права
располагања на пренесеним акцијама, до процената који су наведени у члану 7. ст. 1. и 2. овог
закона.
(2) Приликом уписа преноса права својине на удјелу у судском регистру са Републике на
јединицу локалне самоуправе, регистарски суд ће по службеној дужности уписати забрану
права располагања на пренесеном удјелу до процената који су наведени у члану 7. ст. 1. и 2.
овог закона.

Члан 9.
Предузеће је дужно да, у року од три дана од окончања поступака код надлежних јавних
регистара, обавијести Банку о преносу права својине на капиталу из члана 3. овог закона на јeдинице
локалне самоуправе.
Члан 10.
(1) Даном уписа преноса права својине на акцијама у Централни регистар, односно дaном уписа
преноса права својине на удјелу у судски регистар пренесене акције, односно удио,
искњижавају се из имовине Акцијског фонда.
(2) Након уписа преноса својине из става 1. овог члана, Влада ће разријешити дужности
именоване представнике државног капитала у скупштинама акционара предузећа.
(3) Надлежни органи предузећа могу да донесу одлуку о разрјешењу чланова органа предузећа
који су предложени и изабрани као представници државног капитала и прије истека мандата
на који су изабрани.
Члан 11.
(1) Након истека рока из члана 5. став 1. овог закона, Банка је дужна, у року од 30 дана, да
покрене поступак смањења основног капитала Акцијског фонда по основу преноса права
својине на капиталу из члана 3. овог закона на јединице локалне самоуправе.
(2) Одлука о смањењу основног капитала објављује се у „Службеном гласнику Републике
Српске” и једном дневном листу доступном на територији Републике, два пута у размаку од
15 дана, са позивом повјериоцима да пријаве своја потраживања у року од десет дана од дана
другог објављивања.
Члан 12.
Надзор над примјеном овог закона вршиће Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију, Министарство саобраћаја и веза и Министарство управе и локалне
самоуправе.
Члан 13.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1.
јануара 2011. године.
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