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На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 75/04) и члана 9. Закона о Гарантном фонду (''Службени гласник Републике Српске”, 
број 50/10)  и Одлуке о оснивању Гарантног фонда Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 72/10), Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара 
(у даљем тексту: Скупштина), Гарантног фонда Републике Српске, на 189. сједници одржаној 
дана 17.09.2010. године,  д о н о с и  

 

С Т А Т У Т 
 

 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Фонд) основан је као 
затворено акционарско друштво, Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1423/10 
од 09.07.2010. године, у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о привредним 
друштвима и Законом о Гарантном фонду. 
 

Члан 2. 
 
Овим Статутом се регулишу питања од значаја за рад и пословање Фонда и то:  
- фирма и сједиште Фонда, 
- дјелатности Фонда , 
- унутрашња организација Фонда, 
- износ основног капитала и начин уплате акција, 
- номинална вриједност, врста и класа издатих акција, 
- права акционара, 
- начин потписивања фирме и заступање Фонда, 
- начин сазивања Скупштине и доношење одлука, 
- избор, опозив и дјелокруг рада органа Фонда, 
- примјена Етичког кодекса, 
- поступак набавке, 
- планирање пословања и инвестиције, 
- примјена књиговодствених и финансијских рачуноводствених стандарда, 
- расподјела добити и покриће губитака, 
- повећање и смањење основног капитала, 
- резерве, 
- заштита животне средине, 
- начин промјене облика Фонда, 
- поступак измена и допуна Статута, 
- друга питања значајна за организацију и рад Фонда у складу са законом. 
 
ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ФОНДА 
 

Члан 3. 
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Фонд  је правно лице и послује под фирмом: 
 Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 
Скраћени назив фирме је: Гарантни фонд РС. 
У свом пословању Фонд користи фирму у пуном или скраћеном облику у коме је уписано у 
судски регистар.  
Сједиште Фонда је у Бања Луци, Ул. Видовданска број 2, 5. спрат. 
Фонд може промјенити фирму и сједиште одлуком Скупштине Фонда. 
 

Члан 4. 
 
Фонд има печат, који је округлог облика, велики пречника 30 мм и мали 20 мм, у чијем је 
концентричном кругу уписан пун назив фирме. 
Фонд има штамбиљ који је правоугаоног облика и садржи назив и сједиште фирме,  са 
мјестом за евиденциони број и датум. 
Ближе одредбе о броју печата и штамбиља Фонда, ознакама, чувању и руковању, уређује се 
актом Директора Фонда. 
 

Члан 5. 
 
Фонд има свој заштитни знак чији облик, садржај и начин коришћења утврђује Надзорни 
одбор. 
 

Члан 6. 
 
Фонд послује као затворено акционарско друштво са средствима у својини Фонда и са 
правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим статутом. 
Оснивач и лица која стицањем акција у Фонду ступе у Фонд су акционари  Фонда. 
Фонд одговара за своје обавезе цјелокупном својом имовином, а акционари сносе ризик 
пословања Фонда до висине свог акционарског улога. 
 

Члан 7. 
 
Пословни акти Фонда намијењени трећим лицима, садрже и означење регистарског суда, 
број уписа, број рачуна и матични број, износ уписаног и уплаћеног основног капитала и 
друге податке које утврди директор. 
Фонд на својим пословним просторијама истиче назив фирме и адресу сједишта Фонда. 
  
ДЈЕЛАТНОСТ ФОНДА 
 

Члан 8. 
 

Фонд обавља сљедеће дјелатности: 

 
64.30 Трустови, фондови и слични финансијски субјекти 
64.99 Осталe финансијскe услужне дјелатности, осим осигурања и пензионих фондова, д. н.   
84.13 Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде. 
 



                                                                                             Незванични пречишћени текст 

Фонд може без уписа у судски регистар да обавља и друге дјелатности које служе 
дјелатности уписаној у регистар, а које се уобичајено обављају уз те дјелатности у мањем 
обиму или повремено. 
 

Члан 9. 
 

У оквиру своје дјелатности Фонд издаје све врсте гаранција, супер гаранција и 
контрагаранција, за обезбјеђење обавеза по кредиту или другој финансијској обавези 
уговореним између предузетника са сједиштем, односно пребивалиштем у Републици 
Српској, као налогодавца гаранције и дужника по обезбјеђеној обавези, и банке или друге 
финансијске организације, као корисника гаранције и повјериоца по обезбјеђеној обавези. 
У циљу бржег развоја и ефикаснијег пословања, Фонд може у оквиру своје дјелатности 
закључивати уговоре о страном улагању или уговоре о пословно техничкој сарадњи са 
страним физичким или правним лицима.  
 
СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ФОНДА 
 

Члан 10. 
 

Средства Фонда обезбјеђују се из: 
 
- Буџета Републике Српске, 
- буџета јединица локалне самуправе, 
- развојног програма Републике Српске, 
- кредитног задужења, 
- емисијом хартија од вриједности, 
- прихода Фонда, 
- донација и 
- осталих извора 
 

Члан 11. 
 

Скупштина Фонда доноси Правилник о употреби средстава за реализацију циљева из члана 
2. Закона о гарантном фонду Републике Српске ('' Службени гласник Републике Српске'', 
број: 50/10). 
Скупштина Фонда доноси Правилник о одржавању и формирању посебних резерви за 
покриће ризика и губитака везаних за издате гаранције. 

 
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ФОНДА 
 

Члан 12. 
 
Унутрашња организација Фонда се заснива на основним принципима који обезбјеђују 
ефикасност обављања послова из дјелатности Фонда, техничко-технолошку структуру 
система, сигурност запослених и реалну добит.  
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Члан 13. 
 

Унутрашња организација Фонда уређује се посебним правилником који доноси Надзорни 
одбор на приједлог директора Фонда. 

 
Члан 14. 

 
Организовање нових дијелова Фонда, укидање постојећих, одређивање подручја вршења 
дјелатности, врсте послова из дјелатности Фонда, обим овлашћења и друга статусна питања 
дијелова Фонда, у складу са основним циљевима пословања Фонда, утврђује Надзорни 
одбор посебним одлукама на приједлог директора Фонда. 
 

Члан 15. 
 
Дијелови Фонда немају својство правног лица, а у правном промету наступају под фирмом 
Фонда и својим називом. 
За обавезе дијелова Фонда у правном промету са трећим лицима одговара Фонд. 
 
 ОСНОВНИ КАПИТАЛ И НАЧИН УПЛАТЕ АКЦИЈА 
 

Члан 16. 
 
Основни капитал Фонда износи укупно 30.000.000,00 КМ, а чини га улог у новцу. 
Повећање и смањење основног капитала врши се у случајевима и на начин                   
прописан законом. 
 
 НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТЕ И КЛАСЕ ИЗДАТИХ АКЦИЈА 
 

Члан 17. 
 
Основни капитал Фонда подијељен је на 30.000.000,00 обичних (редовних) акција, од којих 
је свака номиналне вриједности 1,00 КМ. 
Акције из претходног става овог члана, поред права на учешће у управљању Фондом, дају 
право на учешће у добити и право на дио ликвидационе масе, сразмјерно проценту учешћа 
акција у укупном капиталу. 
Све акције су исте класе са истим правима, обичне и гласе на име. 
 

Члан 18. 
 
Акције и акционар са подацима предвиђеним прописима, уписују се и воде код Централног 
регистра хартија од вриједности. 
 

Члан 19. 
 
Основни капитал Фонда повећава се одлуком Скупштине, у складу са законом и овим 
статутом. 
Основни капитал Фонда може се смањити одлуком Скупштине, у складу са законом и овим 
статутом. 
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Члан 20. 
 
Фонд је обавезан емитовати акције у складу са одредбама закона и подзаконских аката 
којима се уређује  тржиште хартија од вриједности.  
Одлуком о емисији акција утврђују се врсте и класа акција које се емитују, начин уписа и 
уплата акција и друга питања у вези са емисијом у складу са законом. 
 

Члан 21. 
 
Одлуку о сљедећим емисијама акција Фонда доноси Скупштина, у складу са Законом и овим 
Статутом. 
Улози акционара могу бити у новцу и у стварима и правима, израженим у новчаној 
вриједности. 
 
 ПРАВА АКЦИОНАРА 
 

Члан 22. 
 
Акционар Фонда је Република Српска коју представља Влада Републике Српске. 
Акционар  Фонда има  лична и имовинска права. 
 

Члан 23. 
 

Лична права акционара су : 
- Право управљања Фондом,  
- Право акционара да бира органе Фонда, 
- Право на обавјештавање  о важнијим пословним догађајима на начин како утврди 
   Надзорни одбор. 

 
Члан 24. 

 
Имовинска права акционара су: 

-  Право учешћа у добити Фонда (дивиденда), 
-  Право на продају акција или преноса на друга лица, 
- Право на учешће у расподјели имовине Фонда која преостане по измирењу свих 

обавеза у ликвидационом и стечајном поступку. 
Акционар има право на учешће у добити Фонда сразмјерно броју и класи акција које има, у 
складу са овим статутом, законом и другим прописима. 
 

Члан 25. 
 
Директор Фонда  је дужан да обезбједи јавност рада Фонда у односу на акционаре. 
 
 УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИ  ФОНДА 
 

Члан 26. 
 
Фондом управља власник акција, односно представници власника. 
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Члан 27. 
 
Органи Фонда су: 

-  Скупштина акционара, 
-  Надзорни одбор, 
-  Директор. 
 

СКУПШТИНА  ФОНДА 
 

Члан 28. 
 
Скупштина се сазива по потреби, а најмање једанпут годишње (редовна). 
Скупштину сазива Надзорни одбор, а у изузетним и хитним случајевима који не трпе 
одлагање и Директор Фонда. 
 

Члан 29. 
 
Уз приједлог за сазивање сједнице Скупштине  доставља се приједлог дневног реда  и 
приједлог одлука са образложењем. 
Скупштина може самоиницијативно уврстити у дневни ред одређена питања уз навођење 
разлога. 
У хитним или ванредним ситуацијама Скупштина се може одржати и без прописаног 
сазивања. 
 

Члан 30. 
 
Скупштина акционара надлежна је да:  
 

1. Доноси Статут Фонда, 
2. Доноси измјене и допуне Статута, 
3. Утврђује пословну политику Фонда, 
4. Усваја годишњи план и извјештај о пословању, 
5. Доноси пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са законом, 
6. Доноси Етички кодекс, 
7. Доноси трогодишњи план пословања и ревидирани план пословања, 
8. Доноси програм инвестиција за плански период, 
9. Именује и разрјешава Надзорни одбор, именује и разрјешава Одбор за ревизију 

и одлучује о њиховим накнадама, 
10. Одлучује о промјени права везаних за класе и врсте акција, 
11. Одлучује о статусним промјенама, промјенама облика , 
12. Одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима, 
13. Одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитака, 
14. Одлучује о повећању и смањењу основног капитала Фонда, 
15. Одлучује о остваривању  захтјева Фонда према  Директору и  Надзорном одбору 

или појединачним члановима Фонда, у вези са накнадом штете настале при 
оснивању, куповини или вођењу пословања Фонда, 

16. Одлучује о заступању Фонда у судским поступцима који се воде против чланова 
Надзорног одбора, запослених у Фонду и Директора.  
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17. Одлучује о другим питањима у складу са Законом и Статутом Фонда. 
 

 Одлуке које доноси Скупштина, из свог дјелокруга рада, уписују се у књигу одлука. 
 
НАДЗОРНИ ОДБОР 

 
Члан 31. 

 
Надзорни одбор се састоји од пет (5) чланова. 
За чланове Надзорног одбора  може бити именовано лице које испуњава посебне услове: 

     - ВСС (висока стручна спрема) 
     - најмање пет (5) година радног искуства у струци. 

Чланови Надзорног одбора бирају се на период од четири (4) године, уз могућност поновног 
избора. 
 

Члан 32. 
 
Предлагање и избор чланова Надзорног одбора врши се по поступку предвиђеном Законом 
о министарским, владиним и другим именовањима и у том циљу Скупштина доноси: 

1.   одлуку о утврђивању услова, стандарда и критерија, 
2.   одлуку о именовању Комисије за избор, 
3.   одлуку о расписивању јавног конкурса. 

Комисија за избор састоји се од пет чланова од којих су три државни службеници, а два 
члана из реда лица који познају процедуре избора и дјелатност Фонда. 
 

Члан 33. 
 
Надзорни одбор из својих редова бира предсједника и замјеника предсједника Надзорног 
одбора.  
Надзорни одбор може одлучивати ако на сједници присуствује већина чланова, а одлуке се 
доносе већином гласова од укупног броја чланова. 
Сједнице Надзорног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у три (3) мјесеца. 
Изузетно, када оцјени оправданим предсједник Надзорног одбора, Надзорни одбор може 
донијети одлуке писмено, телефонски или кориштењем других техничких средстава, ако се 
томе не противи ни један члан Надзорног одбора. 
Приједлог одлуке из предходног става презентује или доставља предсједник Надзорног 
одбора сваком члану и евидентира њихово изјашњење по предложеној одлуци.  
На првој редовној сједници Надзорног одбора, верификују се одлуке донесене на начин 
предвиђен у ставу 4. овог члана. 

 
Члан 34. 

 
Надлежности Надзорног одбора су следеће: 
 

1. доноси пословник о свом раду, 
2. предлаже Статут, Етички кодекс и друге акте Скупштини, 
3. сазива Скупштину Фонда, 
4. предлаже именовање и разрешење чланова Одбора за ревизију, 
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5. именује и разрјешава Запослене у Фонду у складу са поступцима утврђеним  

Статутом и законом, 
6. одређује главног правног савјетника, 
7. надзире директора у спровођењу препорука датих од стране Одбора за ревизију 

и вањског ревизора, 
8. систематски надзире пословање и законитост пословања Фонда, 
9. одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити, те другим 

питањима, 
10. доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем, 
11. даје овлашћења за ограничене активности у складу са законом, 
12. даје упутства директору за спровођење истраге у вези са учињеним 

неправилностима, 
13. доноси одлуке о инвестирању у складу са планом, Статутом и законом, 
14. даје приједлог Скупштини о оснивању нових пословних јединица Фонда, 
15. даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и повезивању са другим правним 

и физичким лицима, 
16. преглед пословних књига и исправа Фонда, 
17. редовно извјештава Скупштину о свом раду, 
18. даје инструкције органима Фонда ради отклањања неправилности у раду Фонда, 
19. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и актима Фонда. 

 
        Члан 35. 

 
Одлуке Надзорног одбора  се у складу са овим Статутом уписују у књигу одлука. 
 

Члан 36. 
 
Послове из своје надлежности, Надзорни одбор обавља на сопствену иницијативу, на захтјев 
Скупштине, на захтјев повјерилаца чија потраживања износе најмање 5% основног капитала 
Фонда, на захтјев Директора и Одбора за ревизију  Фонда. 
 

Члан 37. 
 
Предсједник Надзорног одбора дужан је да одреди сваком члану тог органа конкретну 
одговорност за поштивање и реализацију релевантних одредби закона којима се регулише 
поједина интерна контрола.  
Предсједник Надзорног одбора је солидарно одговоран са чланом Надзорног одбора за 
извршавање задатака из предходног става. 
 

Члан 38. 
 
Надзорни одбор има обавезу и одговорност да организује израду вјеродостојних 
рачуноводствених евиденција и финансијских исказа Фонда, сачињених у складу са 
прописима о рачуноводственим и ревизорским стандардима Републике Српске. 
Надзорни одбор не може преносити ове надлежности. 
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Члан 39. 
 
 Надзорни одбор има обавезу и одговорност да обезбиједи: 
 

1. доношење пословника којим се утврђују оперативни и функционални аспекти рада 
органа Фонда у складу са законом, Статутом  и Етичким кодексом, 

2. доношење правилника о дисциплинској одговорности који поред осталог, садржи 
и детаљне одредбе о разлозима и разрјешењу одговорних лица по скраћеном 
поступку и удаљењу са посла и из Фонда, као и забрани поновног запошљавања у 
Фонду одређени период, укључујући и обавезу управе да води адекватне 
кадровске евиденције. 

 
Члан 40. 

 
Надзорни одбор има обавезу и одговорност да обезбjеди: 

- да лице које је отпуштено или разријешено из разлога кршења одредби овог 
Статута или правила Етичког кодекса буде удаљено ван пословних просторија  
Фонда, 

- да онемогући поновно запошљавање таквог лица на било какву позицију у 
периоду који не може бити краћи од 10 (десет) година, 

- вођење одговарајуће евиденције о запосленима са детаљним подацима за период 
од 10 (десет) година, 

Надзорни одбор може пренијети било коју од обавеза наведених у ставу  1. овог члана уз 
сагласност свих чланова Надзорног одбора, али ће и даље остати одговоран за њихово 
провођење. 
 

Члан 41. 
 
Скупштина Друштва може разријешити члана Надзорног одбора и прије истека мандата у 
случајевима: 

- ако својим радом или понашањем онемогућава рад Надзорног одбора, 
- ако поднесе оставку, 
- у другим законом предвиђеним случајевима. 

Приједлог за разрјешење утврђује Надзорни одбор и упућује Скупштини акционара. 
Члан Надзорног одбора може бити разријешен по скраћеном поступку из следећи разлога: 

- ако крши начела Етичког кодекса, 
- неиспуњења обавеза у складу са важећим законима, 
- додјеле уговора о набавци супротно важећем закону, 
- учествује у сукобу интереса, 
- учествује у активности која је забрањена Законом о јавним предузећима, 
- неподношења захтјева за одговарајуће одобрење активности ограничених 

Законом о јавним предузећима, 
- свјесно или несвјесно давање овлашћења за обављање ограничене активности 

чија је посљедица материјална штета Фонда, 
- извршење кривичног или другог противправног дјела којим се узрокује 

материјална штета  Фонду. 
Приједлог за разрјешење због напријед наведених разлога утврђује Надзорни одбор, а 
одлуку доноси Скупштина акционара. 
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Скупштина акционара може разријешити Надзорни одбор због неизвршавања плана 
пословања и лоших пословних резултата  Фонда, приликом усвајања извјештаја о пословању 
Фонда. 
 

Члан 42. 
 
Чланови Надзорног одбора за свој рад имају право на накнаду. 
Висину накнаде и начин исплате утврђује Скупштина акционара. 
Код утврђивања накнаде из претходног става, Скупштина акционара дужна је да обезбиједи 
да накнаде буду у сразмјери са резултатима рада Надзорног одбора и финансијским стањем 
Фонда. 
Приликом усвајања извјештаја о пословању Фонда, Скупштина акционара је дужна да 
оцијени успјешност рада Надзорног одбора, у циљу потврде за даљим њиховим 
ангажовањем, као и утврђивања висине накнада за остварене резултате пословања Фонда. 
 
ДИРЕКТОР 
 

Члан 43. 
 

Директор Фонда обавља следеће послове: 
 
- представља и заступа Фонд, 
- стара се о законитости рада Фонда, 
- извршава одлуке Надзорног одбора, 
- закључује уговоре у име и за рачун Фонда, 
- подноси приједлоге Надзорном одбору за доношење одлука, мјера,закључака у вези са 

радом Фонда, 
-      стара се о извршењу Програма рада Фонда, 
-      одређује банке код које ће се водити средства Фонда, 
-      одлучује о пласману средстава Фонда, 
-      одлучује о кориштењу средстава Фонда за текуће послове Фонда, 
-      одлучује о набавци основних средстава, 
-      стара се о правилном вођењу материјалног и финансијског пословања и врши права 
       наредбодавца за употребу средстава Фонда у складу са Финансијским планом, 
- организује и руководи радом запослених у Фонду, 
- закључује уговоре о раду и одлучује о правима и обавезама и одговорностима 

запослених из радног односа у складу са Правилником о систематизацији и законима. 
- Предлаже Надзорном одбору Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Фонду, 
- одлучује о службеним путовањима запослених у Фонду, 
- обавља и друге послове који су му повјерени одлукама Надзорног одбора, као и послове 

који Законом, Статутом или другим актом нису у дјелокругу рада других органа Фонда. 
 

Члан 44. 
 
Директора именује Надзорни одбор на основу спроведеног јавног конкурса на период од 4 
(четири) године уз могућност поновног избора. 
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За директора може бити изабрано лице које испуњава посебне услове: најмање ВСС 
одговарајућег смјера и пет година радног искуства у струци. 
Одлуком о утврђивању услова, стандарда и критерија за избор на односне функције, коју 
доноси Надзорни одбор Фонда, ближе ће се утврдити посебни и други услови. 

 
Члан 45. 

 
Одлуку о расписивању конкурса за избор Директора доноси Надзорни одбор. Надзорни 
одбор може именовати Комисију за провођење поступка за избор. 
Директор не може бити лице које обавља извршну функцију у политичкој странци на било 
којем нивоу политичког организовања. 
Директор је прије ступања на дужност као и по истеку мандата дужан дати писмену изјаву о 
имовинском стању. 
 

Члан 46. 
 
У случају да  Директор да отказ или му престане функција из других разлога, Надзорни 
одбор може именовати одређено лице, које испуњава услове, привремено, као вршиоца 
дужности до провођења поступка избора у складу са овим Статутом. 
Надлежни орган може именовати вршиоца дужности и на друга руководна радна мјеста у 
Фонду сходно одредби из предходног става и у другим оправданим случајевима. 
 

Члан 47. 
 
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ФОНДА 
   
У циљу извршавања дјелатности Фонда стручне, административне и материјално 
финансијске послове за потребе Фонда обављају запослени у Фонду. 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Фонда утврдиће 
се број извршних директора Фонда које именује Надзорни одбор под истим условим под 
којима се именује Директор Фонда. 
Број запослених у Фонду утврђује се Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста, а пријем у радни однос врши се у складу са Законом о раду, 
Правилником и другим актима. 
За обављање послова везаних за издавање гаранција, супергаранција и контрагаранција у 
Фонду се формира Гарантни одбор Фонда који разматра захтјеве за издавање гаранција и 
доноси одлуке у складу са основним критеријумима за издавање гаранција, а до висине 
лимита који ће бити дефинисан Правилником о одобравању гаранција по гарантно-
кредитним линијама. 
Гарантни одбор Фонда има 5 (пет) чланова кога чине: директор Фонда и извршни директори 
Фонда, а недостајући број чланова именује Скупштина акционара Гарантног фонда РС, из 
реда истакнутих стручњака. 
За разматрање захтјева за издавање гаранција и доношење одлука у складу са основним 
критеријумима за издавање гаранција, а преко висине лимита који ће бити дефинисан 
Правилником о одобравању гаранција по гарантно-кредитним линијама, формира се 
Гарантни одбор Скупштине акционара Фонда, кога именује Скупштине акционара Фонда. 
 
ОСНОВНИ КРИТЕРИЈИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА 
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Члан 48. 
 
Основни критерији за додјелу гаранција Фонда су: 
- економска оправданост пројекта, 
- кориштење домаћих ресурса, 
- запошљавање већег броја радника, 
- заштита животне средине. 
 

Члан 49. 
 

Ближи критеријуми и услови за издавање гаранција Фонда утврђују се Правилима 
пословања Фонда и програмом рада. 
 
Приликом усвајања извјештаја о пословању друштва, Надзорни одбор је дужан да оцијени 
успјешност рада Управе, у циљу потврде за даљим њиховим ангажовањем. 
 

Члан 50. 
 
Вођење послова Фонда и рад Фонда уређује се пословником о раду Фонда који доноси 
Скупштина Фонда на приједлог Надзорног одбора. 
 
СУКОБ ИНТЕРЕСА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 
 

Члан 51. 
 
Повезаним лицем сматра се сваки запослени Фонда, укључујући и појединце и заступнике 
које Фонд именује за обављање одређених послова, сваки члан Надзорног одбора и Одбора 
за ревизију, свако правно или физичко лице у чијем посредном или непосредном 
власништву је најмање 5% од укупног збира гласачких права Фонда. 
Повезано лице не смије ступати у стварне или очигледне сукобе интереса са Фондом у 
личним или професионалним односима. 
Повезано лице ће омогућити Надзорном одбору увид у све трансакције или односе за које 
повезано лице оправдано очекује да би могле довести до стварног или очигледног сукоба 
интереса са Фондом. 
Фонду није дозвољено да приликом пословања нуди повољније услове повезаним лицима 
од оних које нуди другим лицима која нису повезана са Фондом. 
 

Члан 52. 
 
Под лицима у вези са повезаним лицима из претходног члана сматрају се: 
 

1. чланови уже породице повезаних лица до трећег степена крвног сродства или 
тазбине, односно лица која живе у истом домаћинству са повезаним лицима, 

2. правна лица која располажу гласачким правима у Фонду, 
3. правна лица у којима Фонд има удио од најмање 5% од укупног збира гласачких 

права, 
4. правна лица у којима са најмање 5%  збира гласачких права располаже повезано 

лице, 
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5. правна лица у којима је повезано лице или чланови уже породице према 

дефиницији из овог члана, члан Надзорног одбора. 
 

Ако повезано лице зна или је морало знати да је неко друго повезано лице дјеловало у 
супротности са одредбама члана 52. (51.) Статута, то повезано лице је о томе дужно одмах 
обавијестити Надзорни одбор или други надзорни орган и друге надлежне органе. 
 

Члан 53. 
 

Извјештавање у Фонду  врши се на сљедећи начин: 
Директор има обавезу да извјештава Надзорни одбор, 
Надзорни одбор има обавезу да извјештава Скупштину. 
Ниједан од органа управљања Фондом не може преносити своје дужности које се тичу 
надзора. 
 

Члан 54. 
 
Надлежност за опозив чланова органа Фонда или отказ уговора о раду имају органи како 
слиједи: 
Надзорни одбор има овлашћење да опозове Директора, 
Скупштина Друштва има овлашћење да опозове чланове Надзорног одбора, Директор може 
да откаже уговоре о раду запосленима. 
Било који од органа управљања наведених у овом члану може да опозове чланове органа 
или откаже поједине уговоре искључиво у складу са одговарајућом процедуром утврђеном 
општим актима. 
 
ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ 
 

Члан 55. 
 

Фонд заступају: 
- директор, а у случају његове спријечености један од извршних директора које он 

овласти, 
- извршни директори, у оквиру области за коју су именовани. 

Заступници Фонда су овлаштени да закључују и потписују уговоре и друге акте, те заступају 
Фонд пред судовима, државним органима и другим организацијама без ограничења, осим: 

- закључивања инвестиционих уговора уз претходну сагласност Надзорног одбора, 
- заступања пред судовима и другим органима у предметима чија је вриједност 

већа од 10.000,00 КМ, уз претходну сагласност Надзорног одбора. 
 

Члан 56. 
 
Заступник Фонда може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу изван предузећа 
писмену пуномоћ за заступање Фонда, само уз писмену сагласност свих чланова Ндзорног 
одбора. 
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Члан 57. 
 
У свом пословању Фонд ће употребљавати фирму у пуном и у скраћеном називу. 
Фирма Фонда потписује се тако што лица овлаштена за заступање уз назив фирме стављају 
свој потпис, а код закључивања уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом 
од 10.000,00 КМ, потпис ставља директор и извршни директор из чије је надлежности 
правни посао. 
Лица овлаштена за заступање обавезна су своје овјерене потписе депоновати код 
регистарског суда. 
Лица овлаштена за располагање новчаним средствима, обавезна су своје овјерене потписе 
депоновати код овлаштене организације за платни промет. 
 

Члан 58. 
 
Дијелове Фонда, заступају и представљају њихови руководиоци у границама овлаштења 
утврђених овим Статутом и одлуком Надзорног одбора. 
 
ЕТИЧКИ КОДЕКС 
 

Члан 59. 
 
Фонд је дужн усвојити Етички кодекс који представља интегрални дио обавеза и 
одговорности запослених у Фонду, Надзорног одбора, и других повезаних лица. 
Етички кодекс Фонда садржава најмање правила о сукобу интереса, повезаним лицима, 
пословној тајни, повјерљивости, праведном поступању, заштити и законитој употреби 
средстава Фонда, поступању у складу са важећим прописима као и интерним актима Фонда, 
пријављивању незаконитог или неетичког понашања, одобравању зајмова повезаним 
лицима, запосленим и члановима Надзорног одбора и упознавању са правилима Етичког 
кодекса Фонда. 
 

Члан 60. 
 
Кршење правила усвојеног Етичког кодекса Фонда представља основ за опозив, односно 
отказ функције Директора и чланова Надзорног одбора, запослених на основу спроведеног 
скраћеног поступка. Правила скраћеног поступка и утврђивање одговорности утврдиће се 
пословником о раду појединог органа. 
 
РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА 
 

Члан 61. 
 
У свакој финансијској години Директор и Надзорни одбор ће на бази утврђене добити 
изражене у ревидираном финансијском извјештају, утврђеном у складу са важећим 
прописима, одлучити о износу који ће се распоредити као добит (дивиденда). 
Остварена добит распоређује се у резерве и капитал Фонда, на основу одлуке Скупштине. 
Приликом одлучивања о износу који може бити распоређен, Директор и Надзорни одбор ће 
водити рачуна о инструкцијама датим од стране Одбора за ревизију те укупним обавезама 
Фонда у години на коју се расподјела дивиденде односи, укључујући и износ неопходан за 
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реализацију плана пословања за текућу финансијску годину као и износ неопходан за друге 
инвестиције и очекивано одржавање, односно развој Фонда. 
Фонд је дужан да одржава и формира посебне резерве за покриће ризика и губитка везане 
за издате гаранције. 
Фонд је дужан да одржава капитал Фонда најмање у висини износа основног капитала. 
 

Члан 62. 
 
Одлуку о расподјели добити (дивиденде) доноси Скупштина Фонда, на образложен 
приједлог Директора, уз претходно прибављено мишљење Одбора за ревизију. 
 

Члан 63. 
 
Уколико Фонд искаже губитак на крају финансијске године, исти се може покривати из 
обавезних резерви Фонда и на друге начине утврђене законом. 
Директор није овлашћен: 

1. да издваја за резерве у износу већем од једне половине нето добити 
расположиве за расподјелу, 

2. да издваја за расподјелу добити (дивиденде) уколико износ нето средстава 
Фонда није већи од укупног износа уплаћеног (акционарског) капитала и 
нераспоређених резерви, те ако се исплатом дивиденде не умањује износ ових 
средстава. 

 
РЕЗЕРВЕ 
 

Члан 64. 
 
Фонд  формира обавезне резерве. 
У обавезне резерве се сваке финансијске године од добити коју Фонд оствари уноси 
најмање 5% (пет одсто), док резерва не достигне сразмјеру према основном капиталу у 
проценту од 20% (двадесет одсто). 
Фонд одржава и формира и посебне резерве за покриће ризика и губитка везане за издате 
гаранције. 
У случају смањења обавезне резерве, иста се допуњује до износа који утврди Скупштина у 
складу са прописима. 

 
ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА 
 

Члан 65. 
 
Директор Фонда, користећи се добром пословном праксом, планираће развој Фонда 
припремом трогодишњег плана пословања.  
Након усвајања трогодишњег плана пословања, исти ће бити предочен главном ревизору и 
надлежном министарству. 
 

Члан 66. 
План пословања ће за период за који је донесен представљати основ пословних активности 
Фонда. Без обзира на предње, Директор ће годишње усаглашавати План пословања и у 
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случају потребе, а у складу са циљевима, ревидирати и усагласити исти ради прилагођавања 
плана пословања тржишним условима. 
 
ПРИМЈЕНА КЊИГОВОДСТВЕНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ 
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА 
 

Члан 67. 
 
Надзорни одбор Фонда има обавезу и одговорност да: 

1. oрганизује припрему вјеродостојних рачуноводствених извјештаја и 
финансијских исказа, сачињених у складу са Међународним рачуноводственим 
стандардима као и прописима о рачуноводственим и ревизорским стандардима 
Републике Српске, из којих су видљиве финансијске позиције Фонда и које су 
отворене за преглед од стране свих лица која имају правни интерес у пословању 
Фонда, 

2. надзире интерну ревизију у њеном раду и извјештавању, 
3. надзире Директора у примјени препорука датих од стране ревизора, 
4. прегледа завршни извјештај ревизора. 

 
Члан 68. 

 
Директор има обавезу и одговорност да извршава препоруке ревизора у датим роковима за 
извршење. 
 
ПОСТУПАК НАБАВКИ 
 

Члан 69. 
 
Сви поступци набавке од стране Фонда биће спровођени уз строго поштивање Закона о 
набавкама. 
 Директор је дужан да:  

1. донијети упутство и правилник који ће регулисати поступак набавке у складу са 
важећим прописима, 

2. надзирати запослене Фонда у имплементацији прописа о набавци, те одредби 
упутства и правилника о набавци Фонда, 

3. учествовати у раду Комисије за набавке, у складу са важећим прописима и 
актима Фонда, 

4. припремати извјештаје о поступцима набавке на начин прописан законом, 
5. поднијети извјештај о набавци Одбору за ревизију и Надзорном одбору у року од 

15 дана од дана закључења уговора о набавци. 
 

Члан 70. 
 
У поступку набавке Надзорни одбор има обавезу и одговорност да: 

1.   прегледа и правилник и упутство за набавке у смислу њихове усаглашености са 
важећим прописима о набавци, 

2.    надзире рад Директора и запослених у погледу примјене упутства и правилника 
о поступку набавке у Фонду, 



                                                                                             Незванични пречишћени текст 

3. разматра извјештаје о набавци и припреми извјештај о евентуалним 
злоупотребама од стране надлежних органа и тијела Фонда. 

 
Члан 71. 

 
У поступку набавке Одбор за ревизију је одговоран за мјесечни преглед извјештаја о 
набавци и писмено извјештавање Надзорног одбора или другог надлежног органа Фонда о 
било каквом кршењу важећих прописа о набавкама. 
Одбор за ревизију не може преносити своје обавезе другим органима Фонда. 
 

Члан 72. 
 
Директор и Надзорни одбор су са Фондом повезана лица у погледу поступка јавних набавки. 
Уколико на бази извјештаја о набавци или на бази информације из другог извора, Надзорни 
одбор нађе да је дошло до кршења Етичког кодекса или важећих прописа о набавкама или 
упутства и правилника Фонда о набавкама, предузеће без одлагања активности ради 
спровођења пуне истраге против одговорног лица. Уколико Надзорни одбор нађе да је 
дошло до кршења важећих прописа о набавкама или Етичког кодекса, препоручиће по 
скраћеном поступку отказ одговорном лицу. 
За спровођење мјера предложених од стране Надзорног одбора, предвиђених у претходном 
ставу овог члана, одговоран је Директор Фонда. 

 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 73. 
 

Фонд је у обављању своје дјелатности и послова дужан предузимати све мјере заштите и 
унапређења радне и животне средине у складу са важећим прописима. 
Фонд је дужан да се придржава мјера заштите и унапређења животне средине и да у складу 
с тим мјерама донесе Правилник о мјерама заштите радне и животне средине у условима 
еколошког окружења у којем послује. 
 
ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ И ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
 
         Одбор за ревизију  

 
Члан 74. 

 
Одбор за ревизију је орган састављен од три (3) члана којег именује Скупштина Фонда.  
Функцију члана Одбора за ревизију обавља и Директор одјељења интерне ревизије, без 
права гласа.  
Члан Одбора за ревизију не може бити лице које има финансијски и други интерес у Фонду. 
 

Члан 75. 
 
Приједлог чланова Одбора за ревизију из става 1. предходног члана, утврђује Надзорни 
одбор већином гласова, а на основу расписаног јавног конкурса за избор 
најквалификованијих лица за функцију члана Одбора за ревизију. 
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Одлуку о расписивању јавног конкурса и критеријима које треба да испуњавају кандидати за 
члана Одбора за ревизију, доноси Скупштина. 
 

Члан 76. 
 
Одбор за ревизију дужан је да: 
 

1. именује вањског ревизора, 
2. именује директора Одјељења интерне ревизије на основу јавног конкурса за 

избор најбоље квалификованог кандидата, уколико Главни ревизор није извршио 
именовање у складу са одредбама Закона о јавним предузећима, 

3. размотри годишњу студију ризика и план ревизије у којима су приказане  
појединости у погледу ризичних подручја и ревизија које ће се извршити, те 
осигура да пријављена питања буду без одлагања и на одговарајући начин 
коригована, 

4. размотри студију ризика из претходне одредбе и план ревизије у споразуму са 
Главним ревизором по питању обраде, нарочито у случају када је Главни ревизор 
именовао директора Одјељења интерне ревизије Друштва, 

5. осигура да Одјељење за интерну ревизију изврши свој посао у складу са планом 
ревизије, 

6. осигура да се интерне  контроле Фонда проводе адекватно , 
7. подносе Надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о својим састанцима 

сваког мјесеца, 
8. консултује се са Главним ревизором у погледу независне ревизорске 

организације или струковне стручне групе која врши стручно унутрашње 
струковно оцјењивање Оделења за интерну ревизију сваке двије до три године, 

9. осигура да Одјељење за интерну ревизију обавља своје обавезе у складу са 
међународним ревизијским стандардима, 

10. донесе пословник о свом раду. 
 

Члан 77. 
 
Надзорни одбор има обавезу и одговорност да у примјени препорука датих од стране 
Одбора за ревизију и вањског ревизора врши надзор над Директором. 
Директор је дужан и одговоран за реализацију препорука Одбора за ревизију у роковима 
које у погледу реализације препоручи Одбор за ревизију. Директор може пренијети ову 
дужност, али је и даље одговорна за њену реализацију. 
Одбор за ревизију одговара директно Скупштини Фонда. 
Чланови Одбора за ревизију, за овај рад имају право на накнаду.  
Висину накнаде и начин исплате утврђује Скупштина. 
       
Одјељење интерне ревизије  

Члан 78. 
 
Одјељење интерне ревизије организује Директор одјељења интерне ревизије. 
Директор одјељења надлежан је да: 

1. организује одјељење одговарајућег обима потребног за адекватно обављање 
дужности утврђених овим Статутом, 
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2. врши избор и руководи лицима запосленим у одјељењу. 
Запослени радници одјељења, изузев директора, су у радном односу у Фонду. 
Директор одјељења остварује накнаду у складу са тарифом коју утврди Главни ревизор или 
надлежно министарство. 
 

Члан 79. 
 
Директора одјељења интерне ревизије именује Главни ревизор Службе за ревизију јавног 
сектора Републике Српске, на начин прописан законом. 
У случају да Главни ревизор не користи своје право из предњег става, Директора одјељења 
именује Одбор за ревизију на основу јавног конкурса за избор најбољег квалификованог 
кандидата, под надзором Главног ревизора. 
 

Члан 80. 
 
Одјељење интерне ревизије има дужност и одговорност да: 

1. подноси Одбору за ревизију годишњу студију ризика и план ревизије у којима је 
садржан детаљан приказ ризичних подручја и ревизије које ће бити извршене, 

2. подноси Одбору за ревизију извјештај о обављеним ревизијама и препоруке 
Одјељења интерне ревизије, 

3. обавља своје дужности у складу са стандардима међународне ревизије. 
Одјељење интерне ревизије ову дужност не може преносити. 
 

Члан 81. 
 
Управа је дужна и одговорна да: 

1. обезбиједи адекватне услове Одјељењу интерне ревизије за неометано 
обављање  посла, 

2. обезбиједи да, без изузетка, Одјељење интерне ревизије има потпуни и цјеловит 
увид у сву неопходну финансијско-рачуноводствену документацију и евиденције 
Фонда. 

Органи Фонда дужни су сарађивати са члановима Одбора за ревизију те учинити доступним 
све исправе и финансијске и рачуноводствене исказе на захтјев Одбора и Одјељења интерне 
ревизије. 
 
НЕДОПУШТЕНЕ И ОГРАНИЧЕНЕ АКТИВНОСТИ 
   
 Недопуштене активности  
 

Члан 82. 
 
Фонду није допуштено: 
 

1. давање кредита или позајмица запосленим Фонда или другим лицима или 
пружање гаранција или осигурања за кредит, 

2. давања донација супротно одредбама Закона о донацијама, 
3. исплата плата, доприноса и накнада супротно одредбама прописа о раду, Закону 

о пензијском и здравственом осигурању, 
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4. учешће у поступку набавке у својству понуђача било којег лица које је 
припремило позив на тендер или сваког повезаног лица или лица у вези са 
повезаним лицима, 

5. вршење измјена и допуна у било којем већ закљученом уговору о набавци, осим 
ако су извршене у складу са законом, 

6. прихват плаћања замјеном за новац, плаћања у натури, или готовинском 
еквиваленту, 

7. инвестиције из краткорочних извора средстава Фонда, осим када се ради о 
одобреним инвестицијама према дефиницији датој у важећим законима који 
регулишу ту област, 

8. закључивање уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом од 
10.000 КМ без потписа два директора. 

 
Ограничене активности 
 

Члан 83. 
      
фонд може предузимати сљедеће активности искључиво уз писмено овлашћење већине 
чланова Надзорног одбора: 

1. измирење дуга према повјериоцу Фонда, плаћањем трећем лицу (уговор о 
цесији дуга), 

2. пребијање дугова према некој страни са дуговима те исте стране која је из тога 
разлога истовремено и повјерилац и дужник Друштва (уговори о простој 
компензацији), 

3. учешће у аранжману вишеструког пребијања дугова између више страна 
(мултилатерална компензација), 

4. измирење дуга према Фонду у случају да дужник плаћа повјериоцу Фонда, 
5. отпис дуговања. 

 
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 
  Запослени у Фонду 
 

Члан 84. 
 
Права, обавезе и одговорности запослених утврђују се посебним општим актом у складу са 
законом, овим статутом и колективним уговором. 
Надзорни одбор и Директор обавјештавају запослене о свом раду и пословању Фонда, а 
нарочито о: 

1. развојним плановима и њиховом утицају на економски и социјални положај 
запослених, 

2. кретању и промјенама зарада запослених, 
3. заштити и безбједности на раду и мјерама за побољшање услова рада, 
4. статусним промјенама и промјенама облика Фонда. 

Обавјештавање запослених о питањима из претходног става врши се преко огласне табле, 
путем информативних гласила или на други начин утврђен актом Директора Фонда.   
 
Обавјештавање акционара 
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Члан 85. 
 
Директор обавјештава акционаре о пословању Фонда, раду његових органа, 
рачуноводственим исказима и извјештајима о пословању, као и о извјештајима Надзорног 
одбора и ревизора. 
Акционари имају право да од Надзорног одбора и Директора тражити одговоре на питања 
која се односе  на пословање и управљање Фондом. 
 
 Јавност рада и пословна тајна 
 

Члан 86. 
 
Рад фонда је јаван. 
Јавност се обезбјеђује путем средстава информисања и на друге погодне начине. 
Пословну тајну Фонда представљају документа и информације које је Надзорни одбор 
утврдио као повјерљиве и чије би саопштавање могло неповољно да утиче на пословање 
Фонда. 
Као пословна тајна не могу се сматрати документа и подаци који се по закону сматрају 
јавним. 
Документа и податке који представљају пословну тјану, другим лицима може дати  
директор, односно лице које он овласти у складу са Законом о слободи приступа 
информацијама. 
 
Општи акти  Фонда 

Члан 87. 
 
Општи акти Фонда су: 

1. Статут, 
2. правилници и пословници, 
3. одлуке којима се на општи начин уређују одрећена питања, 
4. Етички кодекс. 

Статут је основни акт Фонда, а други општи акти морају бити сагласни са Статутом.  
Појединачни акти које доносе органи и овлаштени појединци у Фонду, морају бити у складу 
са општим актима. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 88. 
 

За све што није регулисано овим Статутом примјењиваће се одредбе Закона о Гарантном 
фонду, Закона о јавним предузећима и други прописи који регулишу ову материју. 
 

Члан 89. 
 
Овај Статут ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли Фонда. 
 
Број: 04/1-012-2-1862/10                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Датум 17.09.2010.године                              Милорад Додик с.р. 
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С Т А Т У Т 
о измјенама и допунама Статута Гарантног фонда  

Републике Српске а.д. Бања Лука 

 

 
 

Број: 04/1-012-2-277/11                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 
Датум 24.02.2011.године                             Александар Џомбић с.р. 

 
 
 
 

број: 04/1-012-2-277/11 од 24.02.2011. године 
 
 
 
 

С Т А Т У Т 
о измјенама и допунама Статута Гарантног фонда  

Републике Српске а.д. Бања Лука 

 
Број: 04/1-012-2-837/13                        ПРЕДСЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
 
Датум: 18.04.2013.године                               Жељка Цвијановић с.р. 
 
 
 
 
број: 04/1-012-2-837/13 од 18.04.2013. године 


