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уређује рад Народне скупштине Републике Српске, и Глав-
на служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, у 
складу са својим надлежностима.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, у случају када су 
извори средстава Фонда инострани зајмови или кредити, 
надзор над употребом средстава из иностраних зајмова или 
кредита врши се у складу са правилима и процедурама ино-
страних зајмодаваца или кредитора.

VI - ПОСЛОВНА И СЛУЖБЕНА ТАЈНА

Члан 26.
Пословном и службеном тајном (у даљем тексту: по-

словна тајна) сматрају се документи и подаци чије би сао-
пштавање или давање на увид неовлашћеним лицима било 
у супротности са пословањем Фонда или би штетило по-
словном угледу, односно интересу и угледу Фонда и кори-
сника средстава Фонда.

Члан 27.
Пословном тајном сматрају се:
а) документи које Управни одбор прогласи пословном 

тајном,
б) подаци које надлежни орган републичке власти као 

повјерљиве саопшти Фонду,
в) мјере и начин поступања у случају настанка ванред-

них околности,
г) други документи и подаци чије би саопштавање не-

овлашћеном лицу било у супротности са интересима Фон-
да, његовог оснивача, другим органима републичке власти 
и корисницима средстава Фонда, односно у супротности са 
законом.

Члан 28.
Документе и податке који представљају пословну тај-

ну другим лицима могу саопштити предсједник Управног 
одбора или лице које Управни одбор овласти.

VII - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И ЈАВНОСТ РАДА ФОНДА

Члан 29.
Рад Фонда је јаван.

Члан 30.
(1) Фонд подноси Влади квартални извјештај о раду, 

прикупљеним и распоређеним средствима директне подр-
шке с циљем санирања посљедица и потешкоћа насталих 
усљед ширења заразне болести изазване вирусом корона 
(SARS-CoV-2).

(2) Влада подноси годишњи извјештај о раду Фонда На-
родној скупштини Републике Српске.

(3) На интернет страници Владе објављује се мјесечни 
извјештај Фонда о укупно прикупљеним и додијељеним, 
односно распоређеним средствима са рачуна Фонда.

VIII - ОПШТИ АКТИ

Члан 31.
Општи акти Фонда су Статут, правилници, пословници 

и одлуке којима се на општи начин уређују поједина пита-
ња из дјелатности Фонда.

IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.
(1) Измјене и допуне Статута врше се на начин пропи-

сан за његово доношење.
(2) Тумачење појединих одредби овог статута даје 

Управни одбор Фонда.

Члан 33.
Овај статут ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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