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На основу члана 12. Закона о условима и начину измирења обавеза по основу рачуна старе девизне штедње емисијом обвезница у Републици Српској (“Службени гласник
Републике Српске”, број 1/08), члана 15. тачка г) и члана
43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 118/08) и Уредбе о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата
по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/06,
124/06, 17/07, 62/07, 105/07, 18/08, 20/09, 21/10, 93/11,
110/12 и 113/14), Влада Републике Српске, на 84. сједници,
одржаној 28.7.2016. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О СЕДМОЈ ЕМИСИЈИ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ
ВЕРИФИКОВАНИХ РАЧУНА СТАРЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ

I
Ради измирења дуга Републике Српске по основу верификованих рачуна старе девизне штедње, а на основу
Закона о условима и начину измирења обавеза по основу
рачуна старе девизне штедње емисијом обвезница у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”,
број 1/08); (у даљем тексту: Закон), Република Српска ће
емитовати обвезнице у складу са овом одлуком.
II
1) Износ емисије обвезница из тачке I ове одлуке је
33.870.590 KM, који чини неисплаћени износ верификованих обавеза по основу рачуна старе девизне штедње након
готовинске исплате, за штедише који су верификацију рачуна старе девизне штедње извршиле од 25. децембра 2014.
године до 25. августа 2015. године.
2) Износ из подтачке 1. ове тачке представља суму појединачних верификованих износа, умањених за исплаћене
готовинске исплате и послије отписа износа у пфенизима
за сваког повјериоца.
III
Основни елементи обвезница из тачке I ове одлуке су:
- емитент: Република Српска,
- номинална вриједност емисије: 33.870.590 KM,
- назив емисије: обавезе по основу верификованих рачуна старе девизне штедње,
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Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34
Sberbank 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

- врста обвезница: дугорочна обвезница са каматним
приносом (купоном), неограничено преносива, у нематеријализованом облику, на име,
- номинална вриједност једне обвезнице: једна конвертибилна марка,
- тип емисије: примарна емисија,
- редни број емисије: седма емисија,
- број емитованих обвезница: 33.870.590,
- датум емисије: 22. август 2016. године,
- рок доспијећа: пет година од дана емисије и
- каматна стопа: фиксна, 2,5% годишње, рачуна се на
остатак главнице уз примјену линеарног модела обрачуна
камате.
IV
1) Обвезнице носе камату на главницу по стопи 2,5%
годишње, а камата се обрачунава полугодишње.
2) Власник обвезнице има право на пропорционални
дио главнице и припадајући дио камате обрачунате на преостали дио главнице у полугодишњим периодима.
3) Доспијеће првог ануитета је 22. фебруар 2017. године, а садржи износ одговарајућег дијела главнице и камату
обрачунату за период од 22. августа 2016. године (укључујући и тај дан) до 22. фебруара 2017. године (али не
укључујући и тај дан).
4) Сљедећи ануитети (главница и камата) доспијевају
полугодишње, и то: 22. августа 2017. године, 22. фебруара
2018. године, 22. августа 2018. године, 22. фебруара 2019.
године, 22. августа 2019. године, 22. фебруара 2020. године,
22. августа 2020. године, 22. фебруара 2021. године и 22.
августа 2021. године.
V
Главница и камата обвезница исплаћује се полугодишње.
VI
1) Камата, односно главница исплаћују се у року од седам дана од дана обрачуна камате, односно доспијећа главнице, преносом средстава на рачун власника обвезнице.
2) Исплата се врши у складу са сљедећим отплатним
планом:
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
Датум
22. 2. 2017.
22. 8. 2017.
22. 2. 2018.
22. 8. 2018.
22. 2. 2019.
22. 8. 2019.
22. 2. 2020.
22. 8. 2020.
22. 2. 2021.
22. 8. 2021.

Номинална
Преостали дио
вриједност
номиналне вриједности
33.870.590,00
33.870.590,00
33.870.590,00
30.483.531,00
33.870.590,00
27.096.472,00
33.870.590,00
23.709.413,00
33.870.590,00
20.322.354,00
33.870.590,00
16.935.295,00
33.870.590,00
13.548.236,00
33.870.590,00
10.161.177,00
33.870.590,00
6.774.118,00
33.870.590,00
3.387.059,00

VII
У случају кашњења са исплатом камате, односно главнице из обвезница, Министарство финансија платиће законску затезну камату послије истека рока из тачке VI ове
одлуке, па до дана исплате.
VIII
Средства за измирење обавеза по овој емисији обезбјеђују се из буџета Републике Српске.
IX
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.
X
1) Обвезнице се уписују у Централни регистар хартија
од вриједности а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Централни
регистар).
2) Право власништва над обвезницама и право располагања стиче се даном уписа обвезница у Централни регистар.
3) Лице овлашћено за спровођење одлуке о емисији ће
у року од осам дана од дана доношења одлуке о емисији
поднијети Централном регистру захтјев за регистрацију
(упис) обвезница и извјештај о обавезама по основу верификованих рачуна старе девизне штедње, које се извршавају емисијом обвезница, а које су верификоване у складу
са одредбама Закона и Уредбом.
4) За тачност података у извјештају који овлашћено лице
доставља Централном регистру одговара Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука.
XI
Централни регистар на основу примљене одлуке о
емисији, као и захтјева за регистрацију обвезница са извјештајем из тачке X ове одлуке, региструје емисију, отвара
и води рачуне власника обвезница, извршава регистрацију и чува податке о стицању власништва и правима из обвезница, те издаје извјештаје, изводе и потврде о стању и
промјенама на рачунима власника обвезница, у складу са
прописима који уређују тржиште хартија од вриједности и
актима Централног регистра.
XII
1) Република Српска може, у било које вријеме, откупити обвезнице 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.
2) Власник обвезнице нема право да тражи пријевремено доспијеће обвезница, тј. прогласи било коју обвезницу
доспјелом и плативом прије њеног доспијећа.
XIII
Република Српска се не уписује у Регистар емитената
код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.
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Стопа
отплате Исплата главнице
10%
3.387.059,00
10%
3.387.059,00
10%
3.387.059,00
10%
3.387.059,00
10%
3.387.059,00
10%
3.387.059,00
10%
3.387.059,00
10%
3.387.059,00
10%
3.387.059,00
10%
3.387.059,00

2.8.2016.

Исплата камате
423.382,38
381.044,14
338.705,90
296.367,66
254.029,43
211.691,19
169.352,95
127.014,71
84.676,48
42.338,24

Исплата ануитета
3.810.441,38
3.768.103,14
3.725.764,90
3.683.426,66
3.641.088,43
3.598.750,19
3.556.411,95
3.514.073,71
3.471.735,48
3.429.397,24

XIV
1) Централни регистар обавјештава Бањалучку берзу
а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Бањалучка берза) о регистрацији обвезница.
2) На основу извјештаја Централног регистра, обвезнице емитоване у складу са Законом уврштавају се на службено берзанско тржиште Бањалучке берзе.
3) Трговина обвезницама на секундарном тржишту обавља се у складу са прописима којима се уређује трговина
хартијама од вриједности.
4) Цијена обвезница уврштених у службено берзанско
тржиште Бањалучке берзе базираће се на тзв. чистој цијени, тј. неће обухватати стечену камату.
5) Плаћање по обављеној куповини обвезница на службеном берзанском тржишту обавља се по цијени по којој
се трговало, увећаној за стечену камату за период од посљедње исплате камате до претпостављеног дана поравнања,
не укључујући претпостављени дан поравнања.
6) За обрачун стечене камате из обвезница узима се
стварни број дана у периоду за који се обрачунавају камате, тј. за период од (укључујући и тај дан) дана доспијећа
претходног купона до (али не укључујући и тај дан) дана
доспијећа сљедећег купона.
XV
1) Послове платног агента врши Централни регистар у
складу са уговором или Министарство финансија.
2) Податке за исплату средстава на име камате и главнице обвезница обезбјеђује платни агент, у складу са роком
прописаним у тачки V ове одлуке, а исплате се врше путем
платног система власнику обвезница, без одбитака трошкова или накнаде.
XVI
У случају спора, странке своја међусобна права и обавезе рјешавају у складу са законима који уређују ову област
пред стварно и мјесно надлежним судом у Бањој Луци.
XVII
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
финансија, а министар финансија је лице овлашћено за
спровођење ове одлуке.
XVIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1607/16
28. јула 2016. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

,

