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На основу члана 19. тачка в) Закона о задуживању, дугу
и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/12 и 52/14), чланa 15. тачка г) и
члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и тачке V
Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за
2016. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број
110/15), Влада Републике Српске, на 66. сједници, одржаној 24.3.2016. године, д о н о с и

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

I
Република Српска емитује обвезнице Републике Српске
јавном понудом, у износу од 40.000.000 КМ, ради обезбјеђења средстава за финансирање буџетских издатака у 2016.
години.
II
Основни елементи емисије су:
- пун назив и адреса емитента: Република Српска, Трг
Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука,

28.3.2016.
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- ознака и регистарски број у регистру емитената - код
Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: Република Српска се не уписује у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске,
- назив органа који је донио одлуку: Одлуку о дугорочном задуживању Републике Српске за 2016. годину донијела је Народна скупштина Републике Српске,
- начин коришћења средстава: финансирање буџетских
издатака у 2016. години,
- врста емисије: емисија обвезница јавном понудом,
које гласе на име,
- редни број емисије, ознака врсте и класа хартија од
вриједности: петнаеста емисија дугорочних обвезница јавном понудом,
- број, номинална вриједност хартија од вриједности и
укупна вриједност емисије: 40.000 обвезница номиналне
вриједности 1.000 КМ, укупне вриједности емисије у износу од 40.000.000 КМ,
- доспијеће, висина камате, начин и рокови исплате
главнице и камате: доспијеће емисије је пете године од
дана регистрације емисије у Централни регистар хартија од
вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Централни
регистар), камата је 4% на годишњем нивоу, главница се
исплаћује једнократно по доспијећу (по истеку рока од пет
година од дана регистрације емисије), а камата се исплаћује
једном годишње (по истеку сваке године од дана регистрације емисије),
- укупан број и вриједност до сада емитованих обвезница: до сада је Република Српска емитовала 33 емисије
обвезница: шест емисија за измирење обавеза по основу
старе девизне штедње, двије емисије за измирење обавеза
према добављачима, једну емисију за измирење обавеза по
извршним судским одлукама, десет емисија обвезница за
измирење обавеза по основу ратне штете, а све у укупном
износу од 873.802.202 КМ и четрнаест емисија дугорочних
обвезница Републике Српске јавном понудом у износу од
629.258.000 КМ,
- износ регистрованог основног капитала: емитент нема
регистровани основни капитал,
- права и ограничења права: право на поврат главнице и
на наплату припадајуће камате,
- нико нема право прече куповине,
- продајна цијена: продајна цијена се утврђује у проценту од номиналне вриједности, у складу са ограничењима
из Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за
2016. годину,
- критеријум успјешности емисије: емисија нема постављени критеријум успјешности,
- вријеме почетка уписа: 15 дана од дана објављивања
јавног позива,
- вријеме завршетка: два дана од почетка уписа,
- мјесто уписа и уплате: упис се врши код овлашћених
берзанских посредника, на Бањалучкој берзи а.д. Бања
Лука (у даљем тексту: Бањалучка берза), обвезнице се продају на Бањалучкој берзи, уплата се врши најкасније до
10.00 часова наредног дана од дана затварања јавне понуде,
на рачун који буде одређен у јавном позиву,
- емитент задржава право на завршетак поступка јавне понуде хартија од вриједности - прије истека утврђеног
рока за њихов упис и уплату,
- обвезнице се емитују са валутном клаузулом евра - у
случају промјене званичног курса конвертибилне марке
према евру, који утврђује Централна банка БиХ (у даљем
тексту: ЦББиХ), обвезнице које су предмет ове одлуке прерачунаваћесе и уплаћивати у противвриједности конвертибилне марке за евро, према средњем курсу у ЦББиХ који
важи на дан аукције,
- у случају промјене званичног курса конвертибилне
марке према евру, који утврђује ЦББиХ, обвезнице које
су предмет ове одлуке прерачунаваће се и исплаћивати у
противвриједности конвертибилне марке за евро, према
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средњем курсу у ЦББиХ, који важи два дана прије рока
доспијећа.
III
1) Бањалучка берза на крају јавне понуде обвезница
сачињава извјештај у складу са прописима који уређују
пословање Бањалучке берзе и доставља тај извјештај Централном регистру, члановима берзе и Министарству финансија.
2) Централни регистар, по захтјеву, доставља Министарству финансија обрађене податке који садрже идентификационе податке о купцима обвезница.
3) Министарство финансија, по провјери обављених
уплата, доставља Централном регистру одлуку о емисији и
захтјев за регистрацију обвезница, у складу са прописима
који уређују регистрацију хартија од вриједности.
4) На основу захтјева Министарства финансија, Централни регистар врши регистрацију обвезница и о регистрацији обавјештава Бањалучку берзу.
5) На основу извјештаја о регистрацији Централног регистра,
Бањалучка берза уврштава обвезнице на берзанско тржиште.
IV
1) 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.
2) 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
Камата, односно главница исплаћује се у року од три
дана од дана обрачуна камате, односно доспијећа главнице,
преносом средстава на рачун власника обвезнице.
VII
У случају кашњења са исплатом камате, односно главнице из обвезница, Mинистарство финансија платиће законску затезну камату послије истека рока из тачке VI ове
одлуке па до дана исплате.
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
Ако емисија обвезница не буде реализована по прихватљивим условима за Републику Српску, емитент ће купцима обвезница вратити уплаћена средства.
X
Овлашћује се министар финансија за спровођење свих
активности, припрему и доношење потребних аката и објаве у циљу реализације емисије обвезница.
XI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-585/16
24. марта 2016. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

