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ђ) назив међународног кредитора који финансира
пројекат.
Члан 11.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1852/13
28. августа 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1328
На основу чл. 14, 14а, 14б, 14в, члана 15. став 2. Закона
о унутрашњем дугу Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 1/12, 28/13 и 59/13), члана 15. тачка г) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 24. сједници, одржаној 28.08.2013.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ЕМИСИЈИ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА
ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ МАТЕРИЈАЛНЕ
И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ У ПЕРИОДУ
РАТНИХ ДЕЈСТАВА ОД 20. МАЈА 1992. ДО
19. ЈУНА 1996. ГОДИНЕ

I
Ради регулисања дијела унутрашњег дуга Републике
Српске по основу правоснажних судских одлука и вансудских поравнања којима је признато право на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних
дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године, у смислу
Закона о унутрашњем дугу Републике Српске (у даљем тексту: Закон), Република Српска емитује обвезнице у складу
са овом одлуком.
Износ емисије обвезница из подтачке 1) ове тачке јесте
27.301.604 KM, који чини износ неизмирених обавеза
утврђених верификовањем обавеза из правоснажних судских одлука и вансудских поравнања којима је признато
право на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава.
II
Основни елементи обвезница из тачке 1. ове одлуке су:
1) емитент: Република Српска,
2) номинална вриједност емисије: 27.301.604 KM,
3) назив емисије: обавезе по материјалној и нематеријалној ратној штети,
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4) врста обвезница: дугорочна обвезница са каматним
приносом (купоном), неограничено преносива, у дематеријализованом облику, на име,
5) номинална вриједност једне обвезнице: 1 КМ (конвертибилна марка),
6) тип емисије: примарна емисија,
7) редни број емисије: осма емисија,
8) број емитованих обвезница: 27.301.604,
9) датум емисије: 25. септембар 2013. године,
10) рок доспијећа: 13 година од дана ове емисије,
11) период одгоде исплате главнице: три године, урачунат у рок отплате и
12) каматна стопа: фиксна, 1,5% годишње, рачуна се на
остатак главнице уз примјену линеарног модела обрачуна
камате, на бази стварног броја дана.
III
Обвезнице носе камату на главницу по стопи 1,5% годишње.
Каматна стопа рачуна се као годишња каматна стопа
обвезница на главницу, те каматна стопа купона обвезница
износи 1,5%, што по 1 КМ обвезница износи 0,015 КМ.
У периоду одгоде исплате власник обвезнице има право
на камату обрачунату на укупан износ главнице.
Доспијеће првог ануитета је 25. септембар 2014. године
за период од (укључујући и датум емисије) 25. септембра
2013. године до (али не укључујући и тај дан) 25. септембра
2014. године.
Сљедећи ануитети доспијевају годишње, и то: 25. септембар 2015; 25. септембар 2016; 25. септембар 2017; 25.
септембар 2018; 25. септембар 2019; 25. септембар 2020;
25. септембар 2021; 25. септембар 2022; 25. септембар
2023; 25. септембар 2024; 25. септембар 2025. и 25. септембар 2026. године.
IV
По истеку периода одгоде исплате власник обвезнице
има право на пропорционални дио главнице и припадајући
дио камате обрачунате на преостали дио главнице, који се
исплаћује једном годишње.
V
Камата, односно главница исплаћују се у року од 15
дана од дана обрачуна камате, односно доспијећа главнице,
преносом средстава на рачун власника обвезнице.
Исплата се врши у складу са сљедећим отплатним планом:

Датум

Номинална
вриједност

Преостали дио
номиналне вриједности

Стопа
отплате

Исплата
главнице

Исплата камате

Исплата
ануитета

25.09.2014.

27.301.604,00

27.301.604,00

0%

0,00

409.524,06

409.524,06

25.09.2015.

27.301.604,00

27.301.604,00

0%

0,00

409.524,06

409.524,06

25.09.2016.

27.301.604,00

27.301.604,00

0%

0,00

409.524,06

409.524,06

25.09.2017.

27.301.604,00

27.301.604,00

10%

2.730.160,40

409.524,06

3.139.684,46

25.09.2018.

27.301.604,00

24.571.443,60

10%

2.730.160,40

368,571,65

3.098,732,05

25.09.2019.

27.301.604,00

21.841.283,20

10%

2.730.160,40

327.619,25

3.057.779,65

25.09.2020.

27.301.604,00

19.111.122,80

10%

2.730.160,40

286.666,84

3.016.827,24

25.09.2021.

27.301.604,00

16.380.962,40

10%

2.730.160,40

245.714,44

2.975.874,84

25.09.2022.

27.301.604,00

13.650.802,00

10%

2.730.160,40

204.762,03

2.934.922,43

25.09.2023.

27.301.604,00

10.920.641,60

10%

2.730.160,40

163.809,62

2.893.970,02

25.09.2024.

27.301.604,00

8.190.481,20

10%

2.730.160,40

122.857,22

2.853.017,62

25.09.2025.

27.301.604,00

5.460.320,80

10%

2.730.160,40

81.904,81

2.812.065,21

25.09.2026.

27.301.604,00

2.730.160,40

10%

2.730.160,40

40.952,41

2.771.112,81
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VI
У случају кашњења са исплатом камате, односно главнице из обвезница, Министарство финансија платиће законску затезну камату послије истека рока из тачке V ове
одлуке па до дана исплате.
VII
Средства за измирење обавеза по овој емисији обезбјеђују се из буџета Републике Српске.
VIII
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.
IX
Обвезнице се уписују у Централни регистар хартија од
вриједности а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Централни
регистар).
Право власништва над обвезницама и право располагања стиче се даном уписа обвезница у Централни регистар.
Министарство финансија у року од осам дана од дана
доношења одлуке о емисији подноси Централном регистру
захтјев за регистрацију (упис) обвезница и извјештај о верификованим обавезама по основу правоснажних судских
одлука и вансудских поравнања којима је признато право
на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у
периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996.
године, које се извршавају емисијом обвезница.
За тачност података у извјештају који Министарство
финансија доставља Централном регистру одговара Министарство финансија.
X
Централни регистар, на основу запримљене одлуке
о емисији и захтјева за регистрацију обвезница са извјештајем из тачке IX ове одлуке, региструје емисију, отвара и
води рачуне власника обвезница, региструје 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.
XI
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.
XII
Република Српска се не уписује у регистар емитената
код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.
XIII
Централни регистар је дужан да обавијести Бањалучку
берзу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Бањалучка берза) о
регистрацији обвезница.
На основу извјештаја Централног регистра, обвезнице емитоване у складу са овом одлуком уврштавају се на
службено берзанско тржиште Бањалучке берзе.
Трговина обвезницама на секундарном тржишту обавља се у складу са прописима којима се уређује трговина
хартијама од вриједности.
Цијена обвезница уврштених у службено берзанско
тржиште Бањалучке берзе базира се на чистој цијени и не
обухвата стечену камату.
Плаћање по обављеној куповини обвезница на службеном берзанском тржишту обавља се по цијени по
којој се трговало, увећаној за стечену камату за период од
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посљедње исплате камате до претпостављеног дана поравнања, не укључујући претпостављени дан поравнања.
За обрачун стечене камате из обвезница узима се стварни број дана у периоду за који се обрачунавају камате, за
период од (укључујући и тај дан) дана доспијећа претходног купона до (али не укључујући и тај дан) дана доспијећа
сљедећег купона.
XIV
Послове платног агента врши Централни регистар у
складу са уговором или Министарство финансија.
Средства на име камате и главнице обвезница платни
агент, у складу са роком прописаним у тачки V ове одлуке,
исплаћује путем платног система власнику обвезница, без
одбитака трошкова или накнаде.
XV
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.
XVI
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство
финансија, а министар финансија је лице овлашћено за
спровођење ове одлуке.
XVII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1858/13
28. августа 2013. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1329
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у складу са Одлуком Народне скупштине Републике Српске о прихватању задужења Републике Српске
према Свјетској банци - Међународној асоцијацији за развој по пројекту изградње система за наводњавање, број:
01-1623/12 (“Службени гласник Републике Српске”, број
106/12), Влада Републике Српске, на 25. сједници, одржаној 4.09.2013. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ УЧЕШЋА У СУФИНАНСИРАЊУ
ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ

I
Инфраструктурни радови који се финансирају из
Пројекта изградње система за наводњавање, који обухватају изградњу објекта водозахвата са пумпном станицом,
транспортне и дистрибутивне цјевоводе са припадајућом
машинском и електро опремом суфинансирају се из средстава јединица локалне самоуправе и крајњих корисника у
минималном износу 15% од вриједности радова.
II
Припрема студија изводљивости, изведбених пројеката, ревизија изведбених пројеката, планови управљања
животном средином и надзор изградње суфинансирају се
из средстава буџета Републике Српске са позиције 482100 суфинансирање међународних пројеката.
III
Изградња, рехабилитација и модернизација система за
наводњавање који се граде на земљишту у својини Републике Српске суфинансирају се из средстава буџета Републике Српске са позиције 482100 - суфинансирање међународних пројеката.

