
На основу Амандмана XL тачке 2 на Устав Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 
28/94), доносим:  

У К А З  
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТРАНИМ УЛАГАЊИМА  

Проглашавам Закон о страним улагањима, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на 
седници одржаној 18. априла 2002. година.  

Број: 01-020-344/02 
23. априла 2002. године 
Бања Лука  

Председник Републике 
Мирко Шаровић  

ЗАКОН О СТРАНИМ УЛАГАЊИМА  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Овим законом уређују се права, обавезе и повластице страних улагача, облици страних улагања, поступак 
одобрења и регистрације страних улагања и одређују органи надлежни за одобрење и регистрацију 
страних улагања у Републици Српској.  

На питања која нису уређена овим законом примјењују се одредбе Закона о политици директних страних 
улагања у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ" број 17/98).  

Члан 2.  

У смислу овог закона употребљени изрази:  

- "Директно страно улагање" или "страно улагање"; 
- "Страни улагач"; 
- "Страна контрола"; 
- "Домаћи улагач" (резидент БиХ);  
- "Улог"; 
- "Слободно конвертибилна валута"; 
- "Јавно информисање";  

имају значење дефинисано у члану 2. Закона о политици директних страних улагања у Босни и 
Херцеговини.  

II ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ПОВЛАСТИЦЕ СТРАНИХ УЛАГАЧА  

Члан 3.  

У складу са законима Републике Српске и Босне и Херцеговине, страни улагач физичко лице има иста 
права и обавезе као домаће физичко лице, што подразумијева да се неће вршити дискриминација страних 
улагача ни по ком основу, укључујући, али се не и ограничавајући на њихово држављанство, мјесто 
боравка, вјерску припадност или државу поријекла улагања.  

Члан 4.  

Страни улагач има право да инвестира и реинвестира добит из таквих улагања у било који сектор 
привредних и непривредних дјелатности у Републици Српској, и то у истом облику и под истим условима 
дефинисаним за домаће улагаче (резиденте Босне и Херцеговине) по важећим законима Републике 
Српске и Босне и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ).  



Изузетно од одредби става 1. овог члана страни улог у главницу предузећа које се бави производњом 
оружја, муниције, експлозива за војну употребу и војне опреме и јавним информисањем (у даљем тексту: 
Сектори који подлијежу рестрикцији) не може прећи 49% од главнице у том предузећу.  

Члан 5.  

Страни улагач може основати предузеће у Републици Српској под истим условима који важе за домаће 
улагаче у складу са Законом о предузећима ("Службени гласник Републике Српске", број 24/98) уколико 
овим законом није другачије одређено.  

У смислу овог закона "оснивачко право страних лица" укључује права оснивања и управљања 
предузећима под условима који важе за домаће улагаче.  

Било каква накнадно уведена ограничења на оснивачка права страних лица, која су у супротности са овим 
законом, не производе правне посљедице.  

Члан 6.  

Правна лица у својини страног улагача имају иста права, обавезе и одговорности као правна лица која су у 
потпуној својини домаћих правних или физичких лица.  

Правни положај, права обавезе и одговорности дијелова страних правних лица и страних физичких лица 
који предузимају пословне активности у Републици Српској регулисаће се посебним законима.  

Члан 7.  

Страни улагачи имају једнака својинска права на непокретностима као домаћа правна или физичка лица.  

Страни улагачи, који су држављани неке од држава насљедница бивше Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије имају права из става 1. под условима реципроцитета.  

Члан 8.  

Страни улагач има право да у сврху улагања отвори на подручју Републике Српске рачун у било којој 
комерцијалној банци, у домаћој или било којој другој слободно конвертибилној валути.  

Страни улагач, у односу на плаћања везана за њихова улагања у Републици Српској, има право 
конвертирати домаћу валуту у било коју слободно конвертибилну валуту.  

Страни улагачи имају право да врше трансфер у иностранство, слободно и без одлагања, у слободно 
конвертибилној валути, добити која настане као резултат њиховог улагања у Републици Српској, 
укључујући, али и не ограничавајући се на:  

• добит од улагања остварену у облику профита, дивиденди, камата и других облика;  
• средства која улагачи стекну након дјеломичне или потпуне ликвидације својих улагања у 

Републици Српској, или од продаје имовине, односно својинских права и  
• надокнаду на коју се односи члан 8. овог закона.  

Члан 9.  

Страни улагач има право да слободно запошљава раднике из иностранства уколико није другачије 
одређено радним законодавством Републике Српске.  

Члан 10.  

Страна улагања неће бити национализована, експроприсана или подвргнута мјерама са сличним 
посљедицама изузев у јавном интересу и у складу са важећим законима и другим прописима.  



Страни улагачи имају право на примјерену, брзу и одговарајућу надокнаду, којом могу слободно 
располагати за било какву штету која је посљедица национализације, експропријације или других мјера 
које имају сличне посљедице.  

Право из претходног става не искључује право страног улагача на подношење жалбе против одлуке о 
национализацији, експропријацији или мјери сличног дејства у редовном поступку.  

Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 
закона донијети, усагласити подзаконски акт којим се регулишу услови и поступак за надокнаду у 
случајевима национализације, експропријације или других мјера које имају сличне посљедице.  

Члан 11.  

Страна улагања могу бити ослобођена плаћања царина и царинских обавеза, искључујући царинско 
евидентирање, у складу са одредбама Закона који регулишу царинску политику Босне и Херцеговине.  

Страна улагања могу бити ослобођена плаћања пореских обавеза у складу са одредбама закона који 
регулишу пореску политику у Републици Српској, уважавајући члан 9. Закона о политици директних 
страних улагања у Босни и Херцеговини.  

Страни улагач ће водити књиге и сачињавати финансијске извјештаје у складу са прописима Републике 
Српске.  

III ОБЛИЦИ СТРАНИХ УЛАГАЊА  

Члан 12.  

Облици страних улагања у складу са овим законом су:  

1. оснивање правног лица у потпуној својини страног улагача,  
2. оснивање правног лица у заједничкој својини домаћег и страног улагача,  
3. улагање у постојеће правно лице,  
4. посебни облици улагања.  

Уколико то није регулисано посебним законима, Влада Републике Српске прописује ближе услове и 
начине за страна улагања из претходног става.  

IV ПОСТУПАК ОДОБРЕЊА И РЕГИСТРАЦИЈЕ СТРАНИХ УЛАГАЊА  

Члан 13.  

У Републици Српској страна улагања у Секторе који подлијежу рестрикцији одобравају Министарство 
одбране Републике Српске, односно надлежни орган за информисање Владе Републике Српске, свако у 
оквиру своје надлежности (у даљем тексту: надлежно министарство).  

За улагања у Секторе који подлијежу рестрикцији, страни улагачи су дужни надлежном министарству 
поднијети захтјев за одобрење улагања.  

Надлежно министарство је дужно у року од 30 дана од дана пријема захтјева донијети одговарајуће 
рјешење.  

У случају не доношења рјешења у року из става 3. овог члана страно улагање се сматра одобреним, 
уколико надлежно министарство није подносиоца захтјева у писменој форми обавијестило да доношење 
рјешења одгађа преко рока од 30 дана.  

Ако постоје разлози за одгоду доношења рјешења о страном улагању, надлежно министарство ће о томе 
обавијестити подносиоца захтјева у року из става 3. овог члана. Коначно рјешење о страном улагању бит 
ће донесено у року од 90 дана од дана пријема захтјева.  

У случају не доношења рјешења у року из става 5 овог члана страно улагање се сматра одобреним.  



Одобрење страног улагања важи без временског ограничења.  

Влада ће прописати, односно усагласити поступак и услове за одобрење страних улагања у Секторе који 
подлијежу рестрикцији у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.  

Члан 14.  

У Републици Српској страна улагања региструју се код Министарства за економске односе са 
иностранством Републике Српске (у даљем тексту: Министарство).  

Страни улагачи су дужни поднијети пријаву Министарству ради регистрације уговора или другог акта о 
улагању, као и свих измјена везаних за те акте у року од 30 дана од дана потписивања.  

У року од 5 дана након подношења уредне пријаве Министарство ће донијети рјешење о регистрацији 
страног улагања. У случају да Министарство у законском року не региструје уредно поднесену пријаву 
страног улагања, страно улагање ће се сматрати регистрованим.  

У случајевима из члана 13. овог закона, Министарство региструје страно улагање тек након издавања 
одговарајућег одобрења.  

Министар Министарства ће прописати поступак о начину пријављивања и регистрацији страног улагања у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.  

Члан 15.  

Подаци о регистрованим страним улагањима у Републици Српској ће се користити за потребе институција 
Републике Српске и Босне и Херцеговине.  

Влада или орган којег она овласти могу објављивати опште податке о страним улагањима. При томе ће 
поштовати легитимни интерес предузећа и осигуравати да њихове пословне тајне не буду објелодањене.  

Влада или орган којег она овласти могу давати специфичне податке трећим лицима уз дозволу предузећа 
на које се то односи.  

Члан 16.  

Министар Министарства ће најкасније до краја фебруара текуће године поднијети годишњи извјештај 
Влади о реализацији страних улагања у Републици Српској за претходну годину.  

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 17.  

Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 5.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице уколико:  

- у прописаном року не пријави страно улагање или поднесе пријаву страног улагања са неистинитим 
подацима (члан 14. став 2.).  

Новчаном казном у износу од 100,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана и 
одговорно лице у том правном лицу.  

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 18.  

Права и повластице страног улагача и обавезе по основу ранијих прописа и овог закона не могу бити 
укинуте или поништене ступањем накнадно донесених закона и других прописа на снагу. Уколико су такви 
накнадно донесени закони и други прописи повољнији за стране улагаче они имају право да бирају режим 
који ће бити мјеродаван за њихово улагање.  



Члан 19.  

Уговори или други акти о улагању који су поднесени на одобрење, односно регистрацију надлежном 
органу до дана ступања на снагу овог закона, а нису одобрени, односно регистровани до дана ступања на 
снагу овог закона, одобравају се, односно региструју по одредбама овог закона.  

Члан 20.  

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о страним улагањима и концесијама 
("Службени гласник Републике Српске", број 21/96, 5/99).  

Члан 21.  

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".  

Предсједник Народне скупштине 
Др. Драган Калинић  

 


