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На основу члана 17. и члана 19. тачка в) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/12, 52/14 и 114/17),
члана 15. тачка г) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и тачке III став 1. подтачка 5) и тачке V Одлуке о
дугорочном задуживању Републике Српске за 2018. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/17 и
45/18), Влада Републике Српске, на 180. сједници, одржаној 7.6.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРВОЈ ЕМИСИЈИ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
НА МЕЂУНАРОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ

I
Република Српска емитује обвезнице на међународном
финансијском тржишту у износу до 200.000.000 евра ради
обезбјеђивања средстава за намјену рефинансирања укупног дуга или дијела дуга Републике Српске, у складу са
чланом 14. став б) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске.
II
Основни елементи емисије су:
- ова емисија извршава се у складу са правом Републике
Аустрије,
- пун назив и адреса емитента: Министарство финансија Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78 000
Бања Лука,
- назив органа који је донио Одлуку: ову одлуку доноси
Влада Републике Српске на основу Одлуке о дугорочном
задуживању Републике Српске за 2018. годину (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 114/17 и 45/18), коју је донијела Народна скупштина Републике Српске,
- начин коришћења средстава: за намјену рефинансирања укупног дуга или дијела дуга Републике Српске, у
складу са чланом 14. став б) Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске,
- врста емисије: емисија обвезница на међународном
финансијском тржишту,
- број, номинална вриједност хартија од вриједности
и укупна вриједност емисије: 2.000 обвезница номиналне
вриједности 100.000 евра, укупне вриједности емисије у
износу до 200.000.000 евра,
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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
Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

- доспијеће, висина камате, начин и рокови исплате
главнице и камате: доспијеће емисије је пет година од дана
уплате обвезница, камата је до 6% на годишњем нивоу,
главница се исплаћује одједном на дан доспијећа обвезница, камата се исплаћује полугодишње (рачунајући од датума уплате обвезница),
- минимални остали трошкови реализације задужења:
до 1,5% од износа емисије,
- датум уплате: 28. јун 2018. године,
- мјесто уписа и уплате: Baader Bank AG,
Unterschleißheim, Њемачка,
- датум издавања обвезница: 21. јун 2018. године,
- датум доспијећа главнице: 28. јун 2023. године,
- платни агент: Baader Bank AG, Unterschleißheim, Њемачка,
- организатор издавања / финансијски посредник: BMI
Securities Limited, 6-8 Harbour Road, Wanchai, Хонг Конг,
- захтјев за листирање обвезница биће упућен на треће
тржиште Бечке берзе (Wiener Bὄrse),
- обвезнице се емитују у евру,
- уплата обвезница у евру,
- емитент ће из средстава остварених емисијом обвезница исплатити износ провизије платног агента и финансијског посредника за трошкове услуга који су настали у
вези са емисијом обвезница,
- камата, односно главница исплаћује се одмах по
доспијећу, а уколико датум доспијећа пада на нерадни дан,
као датум доспијећа рачуна се први наредни радни дан,
- укупан број и вриједност до сада емитованих обвезница: до сада Република Српска није емитовала обвезнице на
међународном финансијском тржишту.
III
1) Република Српска може у било које вријеме купити
обвезнице ове емисије, по било којој цијени на тржишту
и обвезнице могу бити задржане, поново продате и отказане.
2) Власник обвезница нема право да тражи пријевремено доспијеће обвезница, односно прогласи било коју обвезницу доспјелом и плативом прије њеног доспијећа, осим
у случајевима дефинисаним условима емисије обвезница.
IV
1) Средства за измирење обавеза по овој емисији обезбјеђују се из буџета Републике Српске.
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2) Укупан износ дугорочног задуживања за 2018. годину утврђен је у Ребалансу буџета Републике Српске за
2018. годину и садржи задуживање путем обвезница које
ће се извршити у складу са овом одлуком и све потребне сагласности потребне за извршавање ове емисије су у
складу са Ребалансом буџета Републике Српске за 2018.
годину.
V
У случају кашњења са исплатом камате, односно главнице за обвезнице, Министарство финансија наставиће да
плаћа камату на већ обрачунати износ камате све до дана
исплате укупног неплаћеног износа.
VI
Обвезнице емитоване у складу са овом одлуком представљају директну, безусловну и неоспориву обавезу Републике Српске и биће међусобно равноправне и најмање у
истом рангу са свим другим садашњим и будућим обавезама за чије извршење средства обезбјеђује Република Српска.
VII
Овлашћује се министар финансија за спровођење
свих активности с циљем реализације емисије обвезница на међународном финансијском тржишту и овлашћен
је да потпише и изврши све споразуме и документацију
у вези са емисијом, укључујући Глобалну ноту, Услове
емисије, Споразум о упису, Споразум са платним агентом, Информативни меморандум и друге неопходне документе.
VIII
1) Крајњи корисник средстава остварених емисијом
обвезница на међународном финансијском тржишту је
буџет Републике Српске.
2) Средства прибављена овом емисијом користиће се
искључиво за намјене из тачке I ове одлуке.
IX
1) Према прелиминарним подацима, на дан 30. април
2018. године, укупан дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу износи 5.309,77 милиона КМ
(50,23% БДП-а), док јавни дуг који подлијеже законском
ограничењу износи 4.200,02 милиона КМ (39,74% БДП-а).
Процијењени износ БДП-а за 2018. годину износи 10.570
милиона КМ.
2) С тим у вези, износ емитованих обвезница неће утицати да се прекрше ограничења задуживања дефинисана
Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, као ни максималан износ задуживања за 2018. годину одобрен Одлуком о дугорочном задуживању Републике
Српске за 2018. годину, донесеном од стране Народне скупштине Републике Српске.
X
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1363/18
7. јуна 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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