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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА И 
ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ПРИ ВРЕД НИМ ДРУ ШТВИ МА

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
при вред ним дру штви ма, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу -
бли ке Срп ске усво ји ла на Де се тој сјед ни ци, одр жа ној 23.
сеп тем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 4. ок то бра 2011.
го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о из мје на ма и
до пу на ма За ко на о при вред ним дру штви ма ни је угро жен
ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на -
ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-2480/11 Пред сјед ник
6. ок то бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О 
ПРИ ВРЕД НИМ ДРУ ШТВИ МА

Члан 1.

У За ко ну о при вред ним дру штви ма (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 127/08 и 58/09) на зив чла на и
члан 3. ми је ња ју се и гла се:

“По јам по слов не је ди ни це (огран ка)
Члан 3.

(1) По слов на је ди ни ца (огра нак) при вред ног дру штва је
из дво је ни ор га ни за ци о ни дио при вред ног дру штва по сред -
ством ко га дру штво оба вља дје лат ност у скла ду са за ко ном.

(2) По слов на је ди ни ца не ма свој ство прав ног ли ца, а у
прав ном про ме ту исту па у име и за ра чун при вред ног дру -
штва.

(3) За оба ве зе пре ма тре ћим ли ци ма ко је на ста ну у по -
сло ва њу ње го ве по слов не је ди ни це при вред но дру штво од -
го ва ра нео гра ни че но.”.

Члан 2.

По сли је чла на 3. до да ју се но ви чл. 3а, 3б. и 3в.

“Осни ва ње и ре ги стра ци ја по слов не је ди ни це
Члан 3а.

(1) По слов на је ди ни ца осни ва се од лу ком ко ју до но си
скуп шти на дру штва, од но сно ор та ци или ком пле мен та ри,
ако осни вач ким ак том, од но сно ста ту том дру штва ни је
дру га чи је од ре ђе но.

(2) Од лу ка из ста ва 1. овог чла на оба ве зно са др жи:

а) по слов но име дру штва, на зив и адре су по слов не је -
ди ни це,

б) дје лат но сти по слов не је ди ни це,

в) лич но име за ступ ни ка по слов не је ди ни це и обим
овла шће ња за ступ ни ка, ако је за ступ ник по слов не је ди ни -
це раз ли чит од за ступ ни ка дру штва.

(3) По слов на је ди ни ца ре ги стру је се у скла ду са за ко -
ном ко јим се уре ђу је ре ги стра ци ја по слов них су бје ка та.

Упо тре ба по слов ног име на и дру гих по да та ка
Члан 3б.

(1) У прав ном про ме ту по слов на је ди ни ца на сту па под
по слов ним име ном дру штва, уз озна че ње:

а) да је ри јеч о по слов ној је ди ни ци и

б) на зи ва и адре се по слов не је ди ни це, ако се раз ли ку је
од адре се сје ди шта дру штва.

(2) На упо тре бу по слов ног име на и дру гих по да та ка у
до ку мен ти ма по слов не је ди ни це сход но се при мје њу ју
одред бе За ко на ко јим се уре ђу је упо тре ба по слов ног име -
на и дру гих по да та ка у до ку мен ти ма дру штва.

По слов на је ди ни ца стра ног при вред ног дру штва
Члан 3в.

(1) По слов на је ди ни ца стра ног при вред ног дру штва је
ње гов из дво је ни ор га ни за ци о ни дио по сред ством ко га то
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дру штво оба вља дје лат ност у Ре пу бли ци Срп ској, у скла ду
са за ко ном.

(2) Од лу ка о осни ва њу по слов не је ди ни це из ста ва 1.
овог чла на оба ве зно са др жи:

а) на зив и адре су по слов не је ди ни це,

б) дје лат но сти по слов не је ди ни це,

в) лич но име за ступ ни ка по слов не је ди ни це и обим
овла шће ња за ступ ни ка,

г) на зив, прав ну фор му и сје ди ште осни ва ча по слов не
је ди ни це,

д) на зив и сје ди ште ре ги стра у ко јем је осни вач по слов -
не је ди ни це ре ги стро ван,

ђ) лич но име за ступ ни ка осни ва ча по слов не је ди ни це и

е) по да так о ре ги стро ва ном ка пи та лу осни ва ча, ако се
пре ма пра ву др жа ве у ко јој је ре ги стро ван осни вач та кав
по да так ре ги стру је.

(3) При ли ком ре ги стра ци је по слов не је ди ни це из ста ва
1. овог чла на ре ги стру ју се по да ци из ста ва 2. овог чла на,
као и про мје не тих по да та ка.”.

Члан 3.

У чла ну 7. по сли је ста ва 3. до да је се но ви став 4., ко ји
гла си:

“(4) Из мје не и до пу не осни вач ког ак та ор тач ког и ко -
ман дит ног дру штва (дру штва ли ца) но тар ски се об ра ђу ју, а
дру штва са огра ни че ном од го вор но шћу и ак ци о нар ског
дру штва (дру штва ка пи та ла) но тар ски се по твр ђу ју, уко ли -
ко по себ ним за ко ном ни је дру га чи је уре ђе но.”.

До са да шњи ст. 4. и 5. по ста ју ст. 5. и 6.

У до са да шњем ста ву 4. ко ји по ста је став 5. по сли је ри -
је чи: “и уго вор чла но ва” до да ју се ри је чи: “или ста тут”.

Члан 4.

У чла ну 46. по сли је ста ва 2. до да ју се но ви ст. 3, 4. и 5.,
ко ји гла се:

“(3) У слу ча је ви ма из ста ва 2. овог чла на по сту пак је
хи тан и суд пр вог сте пе на ду жан је да до не се од лу ку нај ка -
сни је у ро ку од 60 да на од да на при је ма за хтје ва, ако овим
за ко ном ни је дру га чи је про пи са но.

(4) Жал ба про тив од лу ке су да до не се не у ства ри ма из
ста ва 2. овог чла на мо же се из ја ви ти у ро ку од осам да на
од да на при је ма од лу ке и она не за др жа ва из вр ше ње од лу -
ке.

(5) Суд дру гог сте пе на ду жан је да од лу чи по жал би у
ро ку од 30 да на од да на при је ма жал бе.”.

Члан 5.

По сли је чла на 90. у на зи ву одјељ ка 2. по сли је ри је чи:
“ор та ка” до да је се ри јеч: “и”.

Члан 6.

У чла ну 108. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “уло зи ма чла но -
ва” до да је се за пе та и ри је чи: “ко ји мо гу би ти нов ча ни или
не нов ча ни”.

По сли је ста ва 1. до да је се но ви став 2., ко ји гла си:

“(2) Ако се по ве ћа ње основ ног ка пи та ла вр ши кон вер -
зи јом по тра жи ва ња у улог, основ ни ка пи тал мо же се по ве -
ћа ти до по ло ви не основ ног ка пи та ла дру штва, ко ји по сто -
ји у тре нут ку до но ше ња од лу ке скуп шти не чла но ва дру -
штва.”.

До са да шњи ст. 2, 3. и 4. по ста ју ст. 3, 4. и 5.

Члан 7.

Члан 109. ми је ња се и гла си:

“При мје на
Члан 109.

Од ред бе овог за ко на о отво ре ном ак ци о нар ском дру -
штву ко је се од но се на одр жа ва ње основ ног ка пи та ла, ре -
зер ве, по ве ћа ње и сма ње ње основ ног ка пи та ла, као и одр -
жа ва ње скуп шти не ак ци о на ра сход но се при мје њу ју и на

одр жа ва ње, по ве ћа ње и сма ње ње основ ног ка пи та ла и одр -
жа ва ње скуп шти не чла но ва дру штва са огра ни че ном од го -
вор но шћу у слу ча ју гу бит ка.”.

Члан 8.

У чла ну 127. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “вр ши се” до да -
ју се ри је чи: “у нов цу”.

Члан 9.

У чла ну 163. став 2. ми је ња се и гла си:

“По сло ве ин тер не ре ви зи је вр ши ли це ко је је у рад ном
од но су у дру штву и ко је ис пу ња ва усло ве про пи са не ак том
дру штва.”.

Члан 10.

У чла ну 164. став 1. ми је ња се и гла си:

“Чла но ве од бо ра за ре ви зи ју би ра скуп шти на чла но ва
дру штва са огра ни че ном од го вор но шћу у скла ду са усло -
ви ма про пи са ним ак ти ма дру штва са огра ни че ном од го -
вор но шћу из ре да не за ви сних ли ца ко ја ни су по ве за на ли -
ца са дру штвом у сми слу од ре да ба За ко на. Пр ви чла но ви
од бо ра за ре ви зи ју од ре ђу ју се осни вач ким ак том или по -
себ ним ак том осни ва ча.”.

У ста ву 2. истог чла на ри је чи: “Ин тер ни ре ви зор и чла -
но ви” за мје њу ју се ри јеч ју: “Чла но ви”.

У ста ву 3. ри је чи: “ин тер ног ре ви зо ра и” бри шу се.

Члан 11.

У чла ну 168. став 6. бри ше се.

Члан 12.

У чла ну 180. у ста ву 1. у тач ки е) ри је чи: “ко је су из да -
те” бри шу се.

Члан 13.

Члан 188. ми је ња се и гла си:

“(1) Ак ци о нар ско дру штво мо же би ти за тво ре но и
отво ре но.

(2) За тво ре но ак ци о нар ско дру штво осни ва се си мул та -
ним пу тем, исто вре ме ним упи сом и упла том свих ак ци ја у
осни ва њу.

(3) Отво ре но ак ци о нар ско дру штво осни ва се сук це -
сив ним пу тем, упу ћи ва њем јав ног по зи ва тре ћим ли ци ма
за упис и упла ту ак ци ја.”.

Члан 14.

Члан 189. ми је ња се и гла си:

“(1) За тво ре но ак ци о нар ско дру штво је дру штво чи је се
ак ци је из да ју са мо ње го вим осни ва чи ма или огра ни че ном
бро ју дру гих ли ца, у скла ду са за ко ном.

(2) За тво ре но ак ци о нар ско дру штво не мо же вр ши ти
упис ак ци ја јав ном по ну дом или на дру ги на чин ну ди ти
сво је ак ци је јав ним пу тем.

(3) За тво ре но ак ци о нар ско дру штво мо же по ста ти
отво ре но ако, у скла ду са про пи си ма ко јим се уре ђу је тр -
жи ште хар ти ја од ври јед но сти, упу ти јав ни по зив за упис и
упла ту ак ци ја, од но сно ако об ја ви про спект за увр ште ње
ак ци ја за тр го ва ње на бер зи и дру гом уре ђе ном јав ном тр -
жи шту.

(4) На до но ше ње од лу ке о пре тва ра њу за тво ре ног у
отво ре но ак ци о нар ско дру штво сход но се при мје њу ју
одред бе овог за ко на о пре тва ра њу отво ре ног ак ци о нар ског
дру штва у за тво ре но.”.

Члан 15.

По сли је чла на 191. до да је се но ви члан 191а., ко ји гла -
си:

“Пре тва ра ње отво ре ног ак ци о нар ског дру штва 
у за тво ре но
Члан 191а.

(1) Скуп шти на отво ре ног ак ци о нар ског дру штва мо же
до ни је ти од лу ку о пре тва ра њу у за тво ре но ак ци о нар ско
дру штво ква ли фи ко ва ном дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва
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при сут них и ак ци о на ра ко ји гла са ју пи са ним пу тем ако су
ис пу ње ни усло ви из чла на 283. овог за ко на, осим ако осни -
вач ким ак том, од но сно ста ту том ни је од ре ђен ве ћи број
гла со ва.

(2) Од лу ку из ста ва 1. овог чла на скуп шти на отво ре ног
ак ци о нар ског дру штва мо же до ни је ти на на чин и у скла ду
са усло ви ма, од ре ђе ним про пи си ма ко јим се уре ђу је тр жи -
ште хар ти ја од ври јед но сти.

(3) Од лу ка из ста ва 1. овог чла на оба ве зно са др жи и
нео по зи ву из ја ву дру штва ко јом се дру штво оба ве зу је да ће
от ку пи ти ак ци је на за хтјев не са гла сних ак ци о на ра у скла -
ду са чл. 435. и 436. овог за ко на, с тим што пра во на от куп
ак ци ја има ју и ак ци о на ри ко ји ни су уче ство ва ли у ра ду
скуп шти не.

(4) За пре тва ра ње отво ре ног ак ци о нар ског дру штва у
за тво ре но ак ци о нар ско дру штво по треб но је одо бре ње Ко -
ми си је за хар ти је од ври јед но сти, у скла ду са про пи си ма
ко јим се уре ђу је тр жи ште хар ти ја од ври јед но сти.”.

Члан 16.

У чла ну 194. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “упи сни ци” до -
да је се ри јеч: “пот пу но”.

Члан 17.

У чла ну 201. став 5. ми је ња се и гла си:

“Књи га ак ци о на ра из ста ва 3. овог чла на за отво ре на
ак ци о нар ска дру штва во ди се у елек трон ском за пи су у
Цен трал ном ре ги стру.”.

Члан 18.

У чла ну 210. у ста ву 3. ри је чи: “до бит се рас по ре ђу је”
за мје њу ју се ри је чи ма: “оства ре ну до бит дру штво мо ра
рас по ре ди ти”.

У ста ву 3. тач ка г) по ста је тач ка в), а тач ка в) по ста је
тач ка г).

По сли је ста ва 3. до да је се но ви став 4., ко ји гла си:

“(4) Ак ци о на ри има ју пра во на ди ви ден ду, осим ако је
од лу ком скуп шти не ак ци о на ра у скла ду са за ко ном, осни -
вач ким ак том или ста ту том од ре ђе но да до бит оста не не -
рас по ре ђе на и да се пре не се за на ред не пе ри о де (не рас по -
ре ђе на до бит) или да се упо три је би за дру ге на мје не (на
при мјер за ис пла те за по сле ним, чла но ви ма управ ног од бо -
ра и из вр шним ди рек то ри ма).”.

До са да шњи ст. 4, 5. и 6. по ста ју ст. 5, 6. и 7.

У до са да шњем ста ву 5. ко ји по ста је став 6. ри је чи:
“тач ка в)” за мје њу ју се ри је чи ма: “тач ка г)”.

Члан 19.

У чла ну 228. у ста ву 5. ри је чи: “ко ји не пре ла зи 50%
основ ног ка пи та ла” бри шу се.

По сли је ста ва 5. до да ју се но ви ст. 6. и 7., ко ји гла се:

“(6) Основ ни ка пи тал за тво ре ног ак ци о нар ског дру -
штва мо же се од лу ком скуп шти не ак ци о на ра по ве ћа ти но -
вим уло зи ма ко ји мо гу би ти нов ча ни или не нов ча ни.

(7) Ако се по ве ћа ње основ ног ка пи та ла за тво ре ног ак -
ци о нар ског дру штва вр ши кон вер зи јом по тра жи ва ња у
улог, основ ни ка пи тал мо же се по ве ћа ти до по ло ви не
основ ног ка пи та ла дру штва, ко ји је упи сан у суд ски ре ги -
стар у тре нут ку до но ше ња од лу ке скуп шти не ак ци о на ра.”.

Члан 20.

У чла ну 231. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “нај ма ње 10%
основ ног ка пи та ла или” до да ју се ри је чи: “осни вач ким ак -
том, од но сно”.

Став 5. ми је ња се и гла си:

“Ре зер ве ка пи та ла ко ри сте се за по кри ће гу бит ка, а мо -
гу се ко ри сти ти и за по ве ћа ње основ ног ка пи та ла под усло -
ви ма из чла на 247. став 7. За ко на.”.

Члан 21.

У чла ну 232. став 2. ми је ња се и гла си:

“Од лу ка скуп шти не о про мје ни на основ ном ка пи та лу
(сма ње ње и по ве ћа ње основ ног ка пи та ла) има за по сље ди -
цу из мје ну осни вач ког ак та у ди је лу у ко јем је уре ђен
основ ни ка пи тал дру штва.”.

Члан 22.

У чла ну 254. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “осно ву” до да -
ју се за пе та и ри је чи: “у скла ду са чла ном 265. став 2. За -
ко на”.

Члан 23.

У чла ну 267. став 1. ми је ња се и гла си:

“Скуп шти на ак ци о на ра са зи ва се и одр жа ва јед ном го -
ди шње (го ди шња скуп шти на), нај ка сни је у ро ку шест мје -
се ци на кон за вр шет ка по слов не го ди не.”.

Члан 24.

У чла ну 271. ри је чи: “ко ји не пре ла зи из нос од 50%
основ ног ка пи та ла” бри шу се.

Члан 25.

У чла ну 272. став 4. ми је ња се и гла си:

“Из у зет но од ста ва 1. овог чла на ак ци о нар ско дру штво,
ако је та ко од ре ђе но осни вач ким ак том, умје сто упу ћи ва ња
ин ди ви ду ал ног по зи ва сва ком ак ци о на ру об ја вљу је по зив
за сјед ни цу скуп шти не ак ци о на ра без пре ки да на ин тер нет
стра ни ци бер зе то ком вре ме на из ста ва 1. овог чла на и у
нај ма ње два днев на ли ста, ре ги стро ва на на под руч ју Ре пу -
бли ке Срп ске, а уз то по зив мо же да се об ја ви и на ин тер -
нет стра ни ци дру штва, не кра ће од 30 да на и не ду же од 60
да на при је одр жа ва ња, у слу ча ју го ди шње скуп шти не, а у
слу ча ју ван ред не скуп шти не, не кра ће од 15 да на и не ду -
же од 30 да на при је да на ње ног одр жа ва ња.”.

Члан 26.

У чла ну 277. у ста ву 1. ри је чи: “дан до но ше ња од лу ке
о са зи ва њу скуп шти не” за мје њу ју се ри је чи ма: “де се ти дан
при је да на одр жа ва ња сјед ни це скуп шти не ак ци о на ра, а тај
дан се об ја вљу је у по зи ву за сјед ни цу скуп шти не ак ци о на -
ра”.

Члан 27.

По сли је чла на 278. до да је се но ви на зив и члан 278а.,
ко ји гла се:

“Оства ри ва ње пра ва гла са по сред ством ка сто ди бан ке
Члан 278а.

(1) Ка сто ди бан ка ко ја се у Цен трал ном ре ги стру во ди
као ак ци о нар у сво је име, а за ра чун сво јих кли је на та мо же
за сво је кли јен те оства ри ва ти пра во гла са на скуп шти ни
ак ци о на ра са мо на осно ву пи са не пу но моћ и ко ју је ду жна
да пре зен ту је при ли ком при сту па ња на сјед ни цу.

(2) Ка сто ди бан ка из ста ва 1. овог чла на мо же вр ши ти
пра во гла са за сва ког од сво јих кли је на та по је ди нач но.

(3) Ка сто ди бан ка је оба ве зна да до ста ви свом кли јен ту
при је дло ге за гла са ње по сва кој тач ки днев ног ре да, те да
по зо ве кли јен та да јој да упут ство за гла са ње уз упо зо ре ње
да ће, уко ли ко не до би је упут ство за гла са ње, гла са ти на
на чин ка ко му је пред ло же но.

(4) Ка сто ди бан ка је оба ве зна да кли јен ту до ста ви од го -
ва ра ју ћи фор му лар за да ва ње упут ства за гла са ње, од но сно
пу но моћ за гла са ње, ко ја мо же би ти и у елек трон ској фор -
ми.

(5) Ка сто ди бан ка је оба ве зна да при да ва њу при је дло -
га за гла са ње на сту па ис кљу чи во у ин те ре су кли јен та, во -
де ћи ра чу на да ње ни ин те ре си на дру гим под руч ји ма по -
сло ва ња на то не ути чу.

(6) Ка сто ди бан ка је оба ве зна да чу ва ко пи је свих упут -
ста ва за гла са ње и да тих пу но моћи за гла са ње, у ма те ри јал -
ној или елек трон ској фор ми, три го ди не од да на одр жа ва -
ња скуп шти не ак ци о на ра, те да кли јен та ко ји је дао упут -
ство за гла са ње оба ви је сти да ли је по сту пље но по ње го -
вим на ло зи ма и упут стви ма да тим у пу но моћи.
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(7) Од ред бе овог чла на ко је се од но се на ка сто ди бан ку
сход но се при мје њу ју и на дру га ли ца ко ја у вр ше њу сво је
дје лат но сти по пу но моћ и сво јих кли је на та оства ру ју пра во
гла са на скуп шти ни ак ци о на ра.

(8) Оба ве зе ка сто ди бан ке и дру гих ли ца ко ја по пу но -
моћи оства ру ју пра во гла са у име ак ци о на ра не мо гу се
уна пријед ис кљу чи ти ни огра ни чи ти.”.

Члан 28.

У чла ну 284. став 2. ми је ња се и гла си:

“Ка да је овим за ко ном про пи са на ква ли фи ко ва на ве ћи -
на за до но ше ње од лу ке о од ре ђе ном пи та њу, та ве ћи на
пред ста вља по зи тив но гла са ње нај ма ње 2/3 гла со ва при -
сут них и ак ци о на ра ко ји гла са ју пи са ним пу тем и ко ји по -
сје ду ју ак ци је са пра вом гла са о том пи та њу, ако су ис пу -
ње ни усло ви из чла на 283. За ко на.”.

Члан 29.

У чла ну 291. у ста ву 1. т. г), д) и ђ) бри шу се.

Члан 30.

У чла ну 292. став 7. бри ше се.

Члан 31.

У чла ну 303. став 4. бри ше се.

До са да шњи ст. 5. и 6. по ста ју ст. 4. и 5.

Члан 32.

У чла ну 304. у ста ву 1. по сли је тач ке б) до да је се но ва
тач ка в), ко ја гла си:

“в) усва ја ње ше сто мје сеч них фи нан сиј ских из вје шта ја
дру штва”.

До са да шње т. в), г), д), ђ), е), ж), з) и и) по ста ју т. г), д),
ђ), е), ж), з), и) и ј).

Члан 33.

У чла ну 308. у ста ву 1. ри је чи: “оба ве зно фор ми ра” за -
мје њу ју се ри је чи ма: “мо же фор ми ра ти”.

Члан 34.

По сли је чла на 312. на зив под о дјељ ка 11.5. и члан 313.
ст. 1, 2, 3, 4. и 5. ми је ња ју се и гла се:

“11. 5. И з  в р  ш н и  д и  р е к  т о  р и  и  и з  в р  ш н и  од  -
б о р

Члан 313.

(1) Ак ци о нар ско дру штво мо же има ти јед ног или ви ше
из вр шних ди рек то ра. Број из вр шних ди рек то ра од ре ђу је се
осни вач ким ак том или ста ту том дру штва.

(2) Из вр шни ди рек то ри во де по сло ве дру штва и за кон -
ски су за ступ ни ци дру штва, осим ако је осни вач ким ак том
или ста ту том од ре ђе но да са мо по је ди ни из вр шни ди рек то -
ри за сту па ју дру штво.

(3) Ако ак ци о нар ско дру штво има ви ше из вр шних ди -
рек то ра, управ ни од бор из ме ђу јед ног од њих име ну је ге -
не рал ног ди рек то ра.

(4) Из вр шни ди рек то ри би ра ју се из ре да ли ца ко ја су
чла но ви управ ног од бо ра или дру гих ли ца, с тим да из вр -
шни ди рек то ри ко ји се би ра ју из ре да чла но ва управ ног од -
бо ра чи не ма ње од по ло ви не чла но ва тог од бо ра.

(5) У ак ци о нар ском дру штву ко је има ви ше од два извр -
шна ди рек то ра фор ми ра се из вр шни од бор.”.

По сли је ста ва 9. до да је се но ви став 10., ко ји гла си:

“(10) Од ред бе За ко на ко је се од но се на из вр шни од бор
сход но се при мје њу ју на из вр шне ди рек то ре.”.

Члан 35.

У чла ну 314. став 2. ми је ња се и гла си:

“У ак ци о нар ском дру штву ко је има из вр шни од бор
пред сјед ник из вр шног од бо ра је ге не рал ни ди рек тор дру -
штва.”.

Члан 36.

У чла ну 315. у ста ву 1. тач ка в) ми је ња се и гла си:

“по сло ва њу дру штва, ње го вом фи нан сиј ском ста њу, а у
слу ча ју гу бит ка, пред ла же мје ре за ње го во по кри ће и”.

Члан 37.

У чла ну 320. став 1. ми је ња се и гла си:

“Осни вач ким ак том или ста ту том отво ре ног ак ци о нар -
ског дру штва мо же се од ре ди ти, а код отво ре ног ак ци о нар -
ског дру штва чи је су ак ци је увр ште не на слу жбе но бер зан -
ско тр жи ште мо ра се од ре ди ти да дру штво има ин тер ну ре -
ви зи ју, а мо же се од ре ди ти да дру штво има од бор за ре ви -
зи ју.”.

Члан 38.

У чла ну 321. став 2. ми је ња се и гла си:

“По сло ве ин тер не ре ви зи је вр ши ли це ко је је у рад ном
од но су у дру штву и ко је ис пу ња ва усло ве про пи са не ак том
дру штва.”.

Члан 39.

У чла ну 322. став 1. ми је ња се и гла си:

“Чла но ве од бо ра за ре ви зи ју би ра скуп шти на ак ци о -
нар ског дру штва у скла ду са усло ви ма про пи са ним ак ти ма
ак ци о нар ског дру штва из ре да не за ви сних ли ца ко ја ни су
по ве за на ли ца са дру штвом у сми слу од ре да ба За ко на.”.

У ста ву 2. ри је чи: “ин тер ни ре ви зор и” бри шу се.

У ст. 3. и 4. ри је чи: “Ин тер ни ре ви зор и чла но ви” за мје -
њу ју се ри јеч ју: “Чла но ви”.

У ста ву 5. ри је чи: “ин тер ног ре ви зо ра и” бри шу се.

Члан 40.

У чла ну 325. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “нај ма ње 20%”
до да је се ри јеч: “ак ци ја”.

У ста ву 6. ри је чи: “ли це ко је” за мје њу ју се ри је чи ма:
“ре ви зор ко ји”.

Члан 41.

Члан 330. ми је ња се и гла си:

“Члан 330.

(1) Осни вач ки акт мо же се из ми је ни ти ква ли фи ко ва ном
дво тре ћин ском ве ћи ном при сут них и ак ци о на ра ко ји гла са -
ју пи са ним пу тем, а ко ји по сје ду ју ак ци је са пра вом гла са,
по при је дло гу управ ног од бо ра, ако су ис пу ње ни усло ви из
чла на 283. За ко на.

(2) Уз при је длог управ ног од бо ра из ста ва 1. овог чла -
на до ста вља се и пи са но обра зло же ње пред ло же них из мје -
на, из ја ва управ ног од бо ра да ће из мје не би ти укљу че не у
днев ни ред скуп шти не, као и оба вје ште ње о пра ву не са гла -
сних ак ци о на ра на на кна ду ври јед но сти сво јих ак ци ја, ако
се пред ло же ним из мје на ма ума њу ју пра ва ак ци о на ра пре -
дви ђе на осни вач ким ак том и овим за ко ном.

(3) Ако ак ци о на ри са по вла шће ним ак ци ја ма има ју
пра во гла са ња као кла са ак ци ја о из мје на ма осни вач ког ак -
та, сма тра се да је та из мје на усво је на ако је за из мје ну гла -
са ла ква ли фи ко ва на ве ћи на сва ке кла се ак ци ја, ко ја је овла -
шће на да гла са груп но, као и уко ли ко је за из мје ну гла са ла
ква ли фи ко ва на ве ћи на из чла на 284. став 2. За ко на.

(4) Скуп шти на мо же овла сти ти управ ни од бор да са чи -
ни пре чи шће ни текст осни вач ког ак та на осно ву усво је них
од лу ка ко ји ма се ми је ња осни вач ки акт.”.

Члан 42.

У чла ну 331. став 2. ми је ња се и гла си:

“Из мје не и до пу не осни вач ког ак та ре ги стру ју се и
обја вљу ју у скла ду са за ко ном. Уз при ја ву за ре ги стра ци ју
при ла же се пре чи шће ни текст осни вач ког ак та са но тар -
ском по твр дом да се из ми је ње не од ред бе осни вач ког ак та
сла жу са од лу ком о из мје ни осни вач ког ак та.”.

Члан 43.

У чла ну 333. у ста ву 1. т. ж), з), ј), к), л), н) и њ) бри шу
се.

До са да шње т. и), љ) и м) по ста ју т. ж), з) и и).
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Члан 44.

Члан 334. ми је ња се и гла си:

“Члан 334.

(1) Ор ган над ле жан за во ђе ње по сло ва ак ци о нар ског
дру штва оба ве зан је да ак та и до ку мен та из чла на 333. став
1. т. а) до г) и и) овог за ко на, као и фи нан сиј ске из вје шта је
дру штва ста ви на рас по ла га ње сва ком ак ци о на ру, као и ра -
ни јем ак ци о на ру за пе ри од у ко јем је био ак ци о нар, на ње -
гов пи са ни за хтјев, ра ди уви да и ко пи ра ња о свом тро шку,
то ком рад ног вре ме на.

(2) Сма тра ће се да је оба ве за из ста ва 1. овог чла на
извр ше на ако је дру штво омо гу ћи ло сло бо дан при ступ и
пре у зи ма ње ака та и до ку ме на та са ин тер нет стра ни це дру -
штва, без на кна де.

(3) Пра во ак ци о на ра из ста ва 1. овог чла на мо же би ти
огра ни че но са мо у мје ри у ко јој је то по треб но ра ди уоби -
ча је не иден ти фи ка ци је ак ци о на ра.”.

Члан 45.

У чла ну 335. став 3. ми је ња се и гла си:

“Ли це ко је оства ри при ступ ак ти ма и до ку мен ти ма у
скла ду са чла ном 334. овог за ко на и ст. 1. и 2. овог чла на не
мо же да их об ја ви и ко ри сти на на чин ко јим би на нио ште -
ту дру штву или ње го вом угле ду.”.

Члан 46.

У чла ну 377. у ста ву 2. у тач ки б) по сли је ри је чи: “ври -
јед но сти” до да ју се ри је чи: “не то ка пи та ла”.

Члан 47.

У чла ну 434. у ста ву 5. ри јеч: “по твр ђе ног” за мје њу је
се ри јеч ју: “об ра ђе ног”.

Члан 48.

У чла ну 435. став 1. ми је ња се и гла си:

“Ак ци о нар мо же да тра жи од дру штва да от ку пи ње го -
ве ак ци је по тр жи шној ври јед но сти ако гла са про тив или се
уз др жи од гла са ња за од лу ку:

а) о про мје ни осни вач ког ак та ко јом се ума њу ју ње го ва
пра ва про пи са на осни вач ким ак том или за ко ном,

б) о ста ту сној про мје ни,

в) о про мје ни прав не фор ме,

г) о про мје ни тра ја ња дру штва,

д) о пре тва ра њу отво ре ног ак ци о нар ског дру штва у за -
тво ре но у скла ду са про пи си ма ко јим се уре ђу је тр жи ште
хар ти ја од ври јед но сти,

ђ) ко јом се одо бра ва сти ца ње, од но сно рас по ла га ње
имо ви ном ве ли ке ври јед но сти,

е) ко јом се ми је ња ју ње го ва дру га пра ва, ако је осни -
вач ким ак том од ре ђе но да ак ци о нар из тог раз ло га има пра -
во на не са гла сност и на на кна ду тр жи шне ври јед но сти ак -
ци ја у скла ду са овим за ко ном.”.

У ста ву 5. по сли је ри је чи: “од 30 да на” до да ју се ри је -
чи: “од да на при је ма по зи ва, од но сно од да на об ја вљи ва ња
по зи ва за сјед ни цу скуп шти не у скла ду са чла ном 272. став
1, од но сно став 4. За ко на”.

Члан 49.

По сли је чла на 437. до да је се но ва гла ва Vа), ко ја гла си:
“Vа) ПРЕ НОС АК ЦИ ЈА МА ЊИН СКИХ АК ЦИ О НА РА”, а
члан 438. ми је ња се и гла си:

“Пре нос ак ци ја уз пла ћа ње нов ча не на кна де
Члан 438.

(1) Скуп шти на ак ци о на ра дру штва мо же, на при је длог
ак ци о на ра ко ји по сје ду је ак ци је дру штва ко је пред ста вља -
ју нај ма ње 90% основ ног ка пи та ла дру штва (у да љем тек -
сту: кон трол ни ак ци о нар), до ни је ти од лу ку о пре но су ак -
ци ја оста лих ак ци о на ра на кон трол ног ак ци о на ра, уз пла -
ћа ње при мје ре не нов ча не на кна де (у да љем тек сту: на кна -
да).

(2) Удио кон трол ног ак ци о на ра из ста ва 1. овог чла на
од ре ђу је се на осно ву од но са но ми нал ног из но са укуп ног
бро ја ак ци ја ко је по сје ду је пре ма основ ном ка пи та лу дру -
штва. Ври јед ност соп стве них ак ци ја дру штва од би ја ју се
од основ ног ка пи та ла. Са соп стве ним ак ци ја ма дру штва
из јед на ча ва ју се ак ци је ко је при па да ју не ком дру гом ли цу,
ко је их др жи за ра чун то га дру штва.

(3) Као ак ци је ко је при па да ју кон трол ном ак ци о на ру
ра чу на ју се и оне ак ци је ко је при па да ју дру штву ко је је ње -
му под ре ђе но или ко је за ње гов ра чун или за ра чун дру -
штва ко је је ње му под ре ђе но др жи не ко дру го ли це, а ако је
дру штво под ре ђе но фи зич ком ли цу и ак ци је ко је ина че
ула зе у ње го ву имо ви ну.”.

Члан 50.

По сли је чла на 438. до да ју се но ви чл. 438а, 438б, 438в,
438г. и 438д., ко ји гла се:

“Нов ча на на кна да
Члан 438а.

(1) Кон трол ни ак ци о нар од ре ђу је ви си ну на кна де ко ју
тре ба ис пла ти ти ма њин ским ак ци о на ри ма за пре нос ак ци -
ја. При ли ком утвр ђи ва ња ви си не на кна де, кон трол ни ак ци -
о нар је ду жан да узме у об зир имо вин ске и фи нан сиј ске
при ли ке дру штва у ври је ме до но ше ња од лу ке на скуп шти -
ни ак ци о на ра, а ор ган над ле жан за во ђе ње по сло ва дру -
штва оба ве зан је кон трол ном ак ци о на ру да ти на увид сву
рас по ло жи ву до ку мен та ци ју и пру жи ти сва оба вје ште ња
ко ја су му по треб на у ве зи са утвр ђи ва њем ви си не на кна -
де.

(2) Ако као по сље ди ца до но ше ња од лу ке о пре но су ак -
ци ја по је ди ним ак ци о на ри ма пре ста ју по себ не по год но сти
на ко је су има ли пра во, та чи ње ни ца се узи ма у об зир при -
ли ком утвр ђи ва ња ви си не на кна де.

(3) На ви си ну на кна де об ра чу на ва се за те зна ка ма та ко -
ја те че од упи са од лу ке о пре но су ак ци ја на кон трол ног ак -
ци о на ра до ис пла те ма њин ским ак ци о на ри ма. Ти ме се не
ис кљу чу је од го вор ност кон трол ног ак ци о на ра за евен ту ал -
ну ште ту.

(4) При је са зи ва ња скуп шти не ак ци о на ра од управ ног
од бо ра кон трол ни ак ци о нар је ду жан да пре да бан кар ску
га ран ци ју ко јом бан ка со ли дар но га ран ту је да ће кон трол -
ни ак ци о нар ма њин ским ак ци о на ри ма ис пла ти ти на кна ду,
уве ћа ну за при па да ју ће ка ма те без од га ђа ња, по упи су
одлу ке скуп шти не ак ци о на ра о пре но су ак ци ја у суд ски ре -
ги стар.

При пре ма и одр жа ва ње скуп шти не
Члан 438б.

(1) Оба вје ште ње о са зи ва њу скуп шти не у чи ји је днев -
ни ред увр штен при је длог од лу ке о пре но су ак ци ја на кон -
трол ног ак ци о на ра оба ве зно са др жи по слов но име и сје ди -
ште, од но сно име, пре зи ме и пре би ва ли ште кон трол ног ак -
ци о на ра и ви си ну на кна де ко ју ну ди кон трол ни ак ци о нар.

(2) Кон трол ни ак ци о нар је ду жан да скуп шти ни ак ци о -
на ра до ста ви пи са ни из вје штај и у ње му из не се прет по -
став ке за пре нос ак ци ја, те обра зло жи при мје ре ност на кна -
де ко ју мо ра ис пла ти ти у нов цу.

(3) При мје ре ност на кна де ко ју ну ди кон трол ни ак ци о -
нар ду жан је да пре гле да је дан или ви ше ре ви зо ра, ко је на
при је длог кон трол ног ак ци о на ра име ну је суд. На ре ви зи ју
при мје ре но сти ви си не на кна де сход но се при мје њу ју
одред бе чла на 377. За ко на. Ре ви зор ски из вје штај ни је по -
тре бан ако сви ма њин ски ак ци о на ри да ју из ја ву ко јом се
од ри чу из ра де тог из вје шта ја. Из ја ва о од ри ца њу мо ра би -
ти но тар ски овје ре на.

(4) При је одр жа ва ња скуп шти не ак ци о на ра у сје ди шту
дру штва тре ба омо гу ћи ти ак ци о на ри ма увид у:

а) при је длог од лу ке о пре но су ак ци ја,

б) го ди шње из вје шта је дру штва из чла на 282. За ко на за
три прет ход не по слов не го ди не,

в) пи са ни из вје штај кон трол ног ак ци о на ра из ста ва 2.
овог чла на и
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г) ре ви зор ски из вје штај из ста ва 3. овог чла на.

(5) Сва ко ме ак ци о на ру на ње гов за хтјев тре ба нај ка сни -
је сље де ћи рад ни дан бес плат но да ти пре пис до ку ме на та из
ста ва 4. т. а), в) и г) овог чла на.

(6) На по чет ку ра да скуп шти не кон трол ни ак ци о нар
оба ве зан је да усме но обра зло жи при је длог од лу ке о пре -
но су ак ци ја и на чин об ра чу на ви си не на кна де. При је од лу -
чи ва ња о до но ше њу од лу ке за пре нос ак ци ја кон трол ни ак -
ци о нар ду жан је да оба ви је сти ма њин ске ак ци о на ре о свим
бит ним про мје на ма на имо ви ни дру штва у пе ри о ду од са -
ста вља ња при је дло га од лу ке о пре но су ак ци ја до за сје да ња
скуп шти не. Бит ним се оба ве зно сма тра сва ка про мје на
због ко је би на кна да би ла дру га чи ја.

(7) При ли ком гла са ња о од лу ци о пре но су ак ци ја не
при мје њу ју се од ред бе овог за ко на о гла са њу ак ци о на ра са
по вла шће ним ак ци ја ма у окви ру сво је кла се.

Ре ги стра ци ја од лу ке о пре но су ак ци ја и прав не 
по сље ди це ре ги стра ци је

Члан 438в.

(1) Ор ган над ле жан за во ђе ње по сло ва дру штва ду жан
је да под не се при ја ву ре ги стар ском су ду за упис од лу ке
скуп шти не ак ци о на ра из чла на 438. став 1. овог за ко на у
суд ски ре ги стар. Уз при ја ву се при ла же за пи сник са скуп -
шти не ак ци о на ра ко ји је са чи нио но тар, од лу ка о пре но су
ак ци ја и до ку мен та ци ја из чла на 438б. став 4. т. а), в) и г),
у ори ги на лу или у фо то ко пи ји овје ре ној од над ле жног ор -
га на.

(2) Ор ган над ле жан за во ђе ње по сло ва дру штва оба ве -
зан је да уз при ја ву до ста ви из ја ву да од лу ка скуп шти не ак -
ци о на ра ни је по би ја на у ро ку у ко ме се то мо гло учи ни ти
или да је по диг ну та ту жба за по би ја ње пра во сна жно од би -
је на.

(3) По упи су од лу ке о пре но су ак ци ја у суд ски ре ги стар
ор ган над ле жан за во ђе ње по сло ва дру штва оба ве зан је да
без од га ђа ња до ста ви Цен трал ном ре ги стру рје ше ње ре ги -
стар ског су да о упи су од лу ке о пре но су ак ци ја кон трол ном
ак ци о на ру и до каз да је кон трол ни ак ци о нар на по себ ном
ра чу ну код бан ке де по но вао нов ча на сред ства за ис пла ту
на кна де, са при па да ју ћом ка ма том ма њин ским ак ци о на ри -
ма.

(4) Кон трол ни ак ци о нар сти че ак ци је пре но сом ак ци ја
ма њин ских ак ци о на ра на свој вла снич ки ра чун у Цен трал -
ном ре ги стру на кон ис пла те на кна де ма њин ским ак ци о на -
ри ма.

(5) Ма њин ски ак ци о нар за др жа ва прав ни ин те рес ако
је при је одр жа ва ња скуп шти не ак ци о на ра на ко јој је од лу -
че но о пре но су ак ци ја на кон трол ног ак ци о на ра под нио ту -
жбу ра ди оства ри ва ња прав ног ин те ре са ко ји про из и ла зи
из вла сни штва на ак ци ја ма дру штва.

По би ја ње од лу ке о пре но су ак ци ја
Члан 438г.

(1) Из у зет но од од ре да ба овог за ко на о по би ја њу од лу -
ка скуп шти не дру штва рок за под но ше ње ту жбе за по би ја -
ње од лу ке о пре но су ак ци ја на кон трол ног ак ци о на ра је 30
да на од да на до но ше ња те од лу ке.

(2) Од лу ка скуп шти не ак ци о на ра о пре но су ак ци ја на
кон трол ног ак ци о на ра не мо же се по би ја ти ако на кна да из
чла на 438а. овог за ко на ко ју је по ну дио кон трол ни ак ци о -
нар ни је при мје ре на.

Суд ско пре и спи ти ва ње на кна де
Члан 438д.

(1) Ако по ну ђе на на кна да ни је при мје ре на, сва ки ма -
њин ски ак ци о нар мо же, у ро ку од 30 да на од да на упи са
од лу ке о пре но су ак ци ја кон трол ном ак ци о на ру у суд ски
ре ги стар, пред ло жи ти да суд у ван пар нич ном по ступ ку
одре ди при мје ре ну на кна ду. Исто пра во ма њин ски ак ци о -
нар има ако кон трол ни ак ци о нар на кна ду ни је ис пла тио
пра вил но (ни је об ра чу нао ка ма ту, ни је упла тио пу ни из нос
и дру го), као и у слу ча ју ако на кна ду ни је по ну дио у скла -
ду са чла ном 439. став 1. овог за ко на.

(2) Ако је под не сен за хтјев у скла ду са ста вом 1. овог
чла на, над ле жни суд ће о то ме од мах оба ви је сти ти Цен -
трал ни ре ги стар ра ди об у ста вља ња ис пла те на кна де ма -
њин ским ак ци о на ри ма.

(3) Над ле жни суд до ста вља Цен трал ном ре ги стру пра -
во сна жну од лу ку су да ко јом се утвр ђу је ви си на при мје ре -
не на кна де.

(4) Ако је на кна да утвр ђе на од лу ком из ста ва 3. овог
чла на ви ша од из но са ко ју је утвр дио кон трол ни ак ци о нар
у скла ду са чла ном 438а. овог за ко на, кон трол ни ак ци о нар
је оба ве зан да раз ли ку у ври јед но сти са при па да ју ћом ка -
ма том де по ну је у ро ку од 30 да на од да на прав но сна жно -
сти од лу ке су да. На об ра чун ка ма та и де по но ва ње сред ста -
ва сход но се при мје њу ју од ред бе чла на 438а. став 3. и
члана 438б. став 3. овог за ко на.”.

Члан 51.

Члан 439. ми је ња се и гла си:

“Пра во ма њин ских ак ци о на ра да зах ти је ва ју от куп 

свих пре о ста лих ак ци ја

Члан 439.

(1) Кон трол ни ак ци о нар ко ји стек не ак ци је дру штва ко -
је пред ста вља ју нај ма ње 90% основ ног ка пи та ла дру штва
ду жан је да на пи са ни за хтјев би ло ког од пре о ста лих ак -
ци о на ра дру штва, у ро ку од 30 да на по при је му за хтје ва,
по ну ди ак ци о на ру при мје ре ну нов ча ну на кна ду за ак ци је
по је ди ног ма њин ског ак ци о на ра.

(2) На утвр ђи ва ње ви си не при мје ре не на кна де сход но
се при мје њу ју од ред бе чла на 438а. став 1, чл. 438д. и 440.
овог за ко на.”.

Члан 52.

Члан 440. ми је ња се и гла си:

“За ста ри је ва ње пра ва на ис пла ту нов ча не на кна де

Члан 440.

(1) За хтјев ак ци о на ра за ис пла ту нов ча не на кна де и
евен ту ал не раз ли ке у ци је ни за от ку пље не ак ци је у скла ду
са чла ном 438. став 1. и чла ном 439. став 1. овог за ко на за -
ста ри је ва у ро ку од три го ди не од да на упи са од лу ке о пре -
но су ак ци ја у суд ски ре ги стар, од но сно од прав но сна жно -
сти од лу ке су да из чла на 438д. став 3. овог за ко на.

(2) На кон ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на сред ства
ко ја су би ла де по но ва на на име нов ча не на кна де пре но се
се у бу џет Ре пу бли ке Срп ске.”.

Члан 53.

У чла ну 441. у ста ву 1. тач ка у) бри ше се.

Члан 54.

У чла ну 442. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “овог за ко на”
ри је чи: “у ро ку од дви је го ди не од да на при мје не овог за -
ко на” за мје њу ју се ри је чи ма: “до 30. ју на 2012. го ди не”.

Став 3. ми је ња се и гла си:

“По сто је ћа при вред на дру штва на ста ла у по ступ ку сво -
јин ске тран сфор ма ци је ко ја не ма ју осни вач ки акт за др жа -
ва ју ста тут као оба ве зни оп шти акт и оба ве зу ускла ђи ва ња
са овим за ко ном вр ше од го ва ра ју ћим из мје на ма ста ту та, с
тим да из мје не ста ту та мо ра ју би ти но тар ски по твр ђе не.”.

Став 4. бри ше се.

До са да шњи ст. 5. и 6. по ста ју ст. 4. и 5.

Члан 55.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1417/11 Предсједник
23. сеп тем бра 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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