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1843
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, чл. 204, 205. и 206. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања Нацрта закона о заштити ваздуха, Народна скупштина Републике Српске, на
Једанаестој сједници, одржаној 13. октобра 2011. године,
донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је
да се Нацрт закона о заштити ваздуха упути на јавну расправу, јер се наведеним нацртом закона уређују питања
која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и
организације, научне и стручне институције.
2. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net.
3. Јавна расправа ће се спровести у року од 30 дана.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, које се истовремено обавезује да достави
Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима
изнесеним у истој.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”,
једним дневним новинама и на web страници Народне
скупштине Републике Српске.
Број: 01-1541/11
13. октобра 2011. године
Бања Лука

Год. XX

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

Језик
српског народа

Жиро-рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Volksbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

упути на јавну расправу, јер се наведеним нацртом закона
уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани
органи и организације, научне и стручне институције.
2. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net.
3. Јавна расправа ће се спровести у року од 30 дана.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство правде, које се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона,
извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима и
приједлозима изнесеним у истој.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”,
једним дневним новинама и на web страници Народне
скупштине Републике Српске.
Број: 01-1542/11
13. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1845
На основу тачке IV Одлуке о дугорочном задуживању
Републике Српске емисијом обвезница (“Службени гласник Републике Српске”, број 99/11), а у вези са Законом о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 30/07 и 29/10) и члана 15. тачка г) Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 12. октобра 2011. године,
донијела је

ОД Л У КУ
О ПРВОЈ ЕМИСИЈИ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЈАВНОМ ПОНУДОМ

1844
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, чл. 204, 205. и 206. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања Нацрта закона о
измјенама и допунама Породичног закона, Народна скупштина Републике Српске, на Једанаестој сједници, одржаној 13. октобра 2011. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да
се Нацрт закона о измјенама и допунама Породичног закона

I
Република Српска емитује прву емисију обвезница Републике Српске јавном понудом, у изно су од
120.000.000,00 КМ, ради финансирања буџетског дефицита, јер се процјењује да ће планирани расходи и издаци бити већи од износа планираних прихода и примитака.
II
Основни елементи емисије су:
1) Пун назив и адреса емитента: Република Српска, Трг
Републике Српске 1, 78000 Бања Лука,
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2) Ознака и регистарски број у Регистру емитената код Комисије за хартије од вриједности: Република Српска
се не уписује у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске,
3) Назив органа који је донио одлуку: Одлуку о дугорочном задуживању Републике Српске емисијом обвезница донијела је Народна скупштина Републике Српске,
4) Начин коришћења средстава: финансирања буџетског дефицита,
5) Врста емисије: емисија обвезница јавном понудом,
које гласе на име,
6) Редни број емисије, ознака врсте и класа хартија од
вриједности: прва емисија дугорочних обвезница јавном
понудом,
7) Број, номинална вриједност хартија од вриједности
и укупна вриједност емисије: 1.200.000 обвезница номиналне вриједности 100,00 КМ, укупне вриједности емисије - 120.000.000,00 КМ,
8) Доспијеће, висина камате, начин и рокови исплате
главнице и камате: доспијеће емисије је седам година од
дана регистрације емисије у Централни регистар хартија
од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Централни регистар), камата је 5,00% на годишњем нивоу,
главница се исплаћује једнократно по доспијећу (по истеку рока од седам година од дана регистрације емисије), а
камата се исплаћује два пута годишње (по истеку сваког
полугодишта од дана регистрације емисије),
9) Укупан број и вриједност до сада емитованих обвезница: до сада је Република Српска емитовала 11 емисија
обвезница, по основу измирења унутрашњег дуга, и то:
три емисије за измирење обавеза по основу старе девизне
штедње, двије емисије за измирење обавеза према добављачима, једну емисију за измирење обавеза по извршним
судским одлукама и пет емисија обвезница за измирење
обавеза по основу ратне штете, а све у укупном износу од
517.550.791 КМ,
10) Износ регистрованог основног капитала: емитент
нема регистровани основни капитал,
11) Права и ограничења права: право на поврат главнице и на наплату припадајуће камате,
12) Нико нема право прече куповине,
13) Продајна цијена: Продајна цијена утврђује се у
проценту од номиналне вриједности, у складу са ограничењима из Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске емисијом обвезница,
14) Критеријум успјешности емисије: емисија нема постављени критеријум успјешности,
15) Вријеме почетка уписа: 15-тог дана од дана објављивања јавног позива,
16) Вријеме завршетка: десет дана од дана почетка
уписа,
17) Мјесто уписа и уплате: упис се врши код овлашћених берзанских посредника, на Бањалучкој берзи; Обвезнице се продају на Бањалучкој берзи; Уплата се врши на
рачун код Комерцијалне банке Бања Лука најкасније до 12
часова наредног дана од дана затварања јавне понуде,
18) Емитент задржава право на завршетак поступка
јавне понуде хартија од вриједности - прије истека утврђеног рока за њихов упис и уплату.
III
Бањалучка берза на крају јавне понуде обвезница саставља извјештај у складу са прописима који уређују пословање Бањалучке берзе и исти доставља Централном регистру, члановима Берзе и Министарству финансија.
Централни регистар, по захтјеву, доставља Министарству финансија обрађене податке који садрже идентификационе податке о купцима обвезница.
Министарство финансија по провјери обављених уплата доставља Централном регистру одлуку о емисији и
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захтјев за регистрацију обвезница, у складу са прописима
који регулишу регистрацију хартија од вриједности.
На основу захтјева Министарства финансија, Централни регистар врши регистрацију обвезница и о регистрацији обавјештава Бањалучку берзу.
На основу извјештаја о регистрацији Централног регистра, Бањалучка берза уврштава обвезнице на берзанско
тржиште.
IV
Република Српска може у било које вријеме откупити
обвезнице ове емисије, по било којој цијени на тржишту
или на други начин, у складу са одлуком Владе Републике
Српске, под условом да у случају куповине јавном понудом таква понуда буде једнако доступна свим власницима
обвезница.
Власник обвезнице нема право да тражи пријевремено
доспијеће обвезница, тј. прогласи било коју обвезницу доспјелом и плативом прије њеног доспијећа.
V
Средства за измирење обавеза по овој емисији обезбјеђују се из буџета Републике Српске.
VI
У случају кашњења исплате купона камате и исплате
главнице из обвезница дуже од 15 дана од дана доспијећа,
емитент ће платити законску затезну камату од задњег дана исплате купона (15 дана од дана доспијећа) до дана
стварне исплате.
VII
Обвезнице представљају директну и безусловну обавезу Републике Српске, међусобно су равноправне и најмање
су у истом рангу са свим другим садашњим и будућим обавезама за чије извршење средства обезбјеђује Република
Српска.
VIII
Уколико емисија обвезница не буде реализована по
прихватљивим условима за Републику Српску, емитент ће
купцима обвезница вратити уплаћена средства.
IX
Овлашћује се министар финансија за спровођење свих
активности, припрему и доношење потребних аката и објаве у циљу реализације емисије обвезница.
X
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2283/11
12. октобра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

1846
На основу члана 10. Закона о забрани продаје и употребе дуванских производа лицима млађим од 18 година
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 46/04, 74/04,
96/05 и 92/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар здравља и социјалне заштите д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПРАВИЛНИКА О
ОЗНАЧАВАЊУ ПАКОВАЊА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Члан 1.
Овим правилником престаје да важи Правилник о означавању паковања дуванских производа објављен у “Службеном гласнику Републике Српске”, број 36/11.

