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На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, Закона о одликовањима и признањима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 4/93, 26/93 и 48/02) и
Статута ордена и медаља Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 12/95), на приједлог Републичке организације породица заробљених и погинулих
бораца и несталих цивила Републике Српске, а поводом
15. септембра - Дана погинулих и несталих у Одбрамбеноотаџбинском рату, д о н о с и м

На основу члана 43. став 2. Закона о задуживању, дугу
и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12), члана 15. тачка г) и члана 43. став
2. 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

УКАЗ
О ДОДЈЕЛИ ОДЛИКОВАЊА

За заслуге стечене у борби против непријатеља и ослобођење Републике Српске постхумно одликујем
МЕДАЉОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:
1. Саву (Вид) Дринића,
2. Жељка (Иван) Крашевца,
3. Зорана (Остоја) Урића,
4. Перу (Лазар) Савића,
5. Зорана (Стојан) Думонића,
6. Душка (Борко) Личинара,
7. Чеду (Мирко) Вранића,
8. Здравка (Жарко) Стричевића,
9. Јанка (Милош) Кењића,
10. Драгана (Максим) Бугарина,
11. Горана (Мирослав) Недића,
12. Данка (Душан) Парлића,
13. Перу (Драго) Драшковића,
14. Сашу (Томислав) Бабића,
15. Милу (Млађен) Симанића,
16. Небојшу (Милорад) Лаловића,
17. Љубана (Никола) Говедарицу,
18. Петка (Максим) Ковача,
19. Миленка (Ратко) Галинца,
20. Ђорђа (Марко) Велетића,
21. Ратка (Илија) Мојевића,
22. Неђељка (Саво) Окуку и
23. Радомира (Сретко) Драшковића.
Број: 01-136-2749/13
6. септембра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

УРЕДБУ
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ГАРАНЦИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА
ИЗВОЗНЕ ПРОЈЕКТЕ

Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови и поступак издавања
гаранција Републике Српске привредним друштвима за
извозне пројекте и пројекте на територији Федерације
Босне и Херцеговине.
Члан 2.
(1) Извозни пројекат у смислу ове уредбе представља
пројекат у иностранству, када је привредно друштво добило посао посредством међународне јавне набавке, а финансирање се врши средствима међународних финансијских
институција.
(2) Пројекат на територији Федерације Босне и Херцеговине представља пројекат на територији Федерације Босне
и Херцеговине, када је привредно друштво добило посао
посредством међународне јавне набавке, а финансирање се
врши средствима међународних финансијских институција.
(3) За пројекте из ст. 1. и 2. овог члана (у даљем тексту: пројекат) гаранција се издаје на начин прописан овом
уредбом.
Члан 3.
(1) Гаранције које издаје Република Српска у вези са
пројектима (у даљем тексту: гаранције) издају се само за
пројекте који имају вриједност већу од 1.000.000 евра.
(2) Гаранције из става 1. овог члана су:
а) тендерска гаранција,
б) гаранција за добро извршење посла и
в) гаранција за враћање аванса.
(3) Гаранције из става 1. овог члана Република Српска
може издати:
а) директно привредном друштву или
б) контрагаранцију пословним банкама, а у вези са
пројектом.
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(4) Укупна изложеност Републике Српске по издатим
гаранцијама не може бити већа од 15% оствареног бруто
домаћег производа у тој години.
(5) Под укупном изложеношћу Републике Српске подразумијева се изложеност по гаранцијама, које је Република Српска издала у складу са чл. 42. и 43. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.
Члан 4.
(1) Тендерска гаранција је гаранција којом се Република Српска обавезује да ће кориснику гаранције исплатити
гарантована средства за случај да привредно друштво, чија
је понуда прихваћена, не испуни обавезе предвиђене у тендерским пословима.
(2) Гаранција за добро извршење посла је гаранција
којом је Република Српска дужна да кориснику гаранције
исплати одређена средства ако привредно друштво не испуни или неуредно испуни своје уговорене обавезе.
(3) Гаранција за враћање аванса је гаранција којом Република Српска преузима обавезу да ће кориснику гаранције исплатити гарантовану суму за случај да привредно
друштво не испуни своју уговорену обавезу за коју је положен аванс или га не врати на други начин.
Члан 5.
(1) Провизија за обраду гаранције износи 0,6% од гарантованог износа и плаћа се једнократно прије издавања
гаранције.
(2) Премија за издавање гаранција износи 0,9% од гарантованог износа и плаћа се годишње у времену трајања
гаранције.
(3) Уплате провизије и премије из ст. 4. и 5. овог члана
врше се на јединствени рачун трезора.
(4) Провизија и премија прописане ст. 4. и 5. овог члана
планирају се у буџету Републике Српске.
Члан 6.
(1) Инструменти обезбјеђења Републике Српске по
основу издавања гаранција могу бити:
а) хипотека на непокретност,
б) заложно право на покретне ствари,
в) мјенице,
г) новчани депозит и
д) уговор о јемству.
Члан 7.
(1) Привредно друштво које може поднијети захтјев за
издавање гаранције Републике Српске за пројекат је привредно друштво које је регистровано на територији Републике Српске.
(2) Услови које је привредно друштво обавезно да испуни су да:
а) има позитиван финансијски резултат за посљедње
три године пословања и
б) нема доспјелих а неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса.
Члан 8.
(1) Захтјев за издавање гаранција привредно друштво
подноси ресорном министарству.
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана достављају се:
а) рјешење о упису у судски регистар и потврду надлежне пореске управе о регистрацији пореског обвезника
и додијељени јединствени идентификациони број (ЈИБ) као
доказ да је привредно друштво регистровано у Републици
Српској.
б) назив и опис пројекта за који се одобрава гаранција,
в) назив међународног кредитора који финансира
пројекат,
г) укупну вриједност пројекта,
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д) износ гаранције,
ђ) доказ да се пројекат додјељује по међународним правилима јавних набавки,
е) биланс стања, биланс успјеха и биланс новчаних токова за посљедње три године пословања,
ж) пројекције финансијских извјештаја, биланса стања,
биланса успјеха и биланса новчаних токова за период за
који се издаје гаранција,
з) увјерења издата од овлашћених органа у Републици
Српској и Босни Херцеговини, с циљем доказивања да је
испуњен услов у вези са плаћањем обавеза по основу пореза и доприноса и
и) додатна документација зависно од врсте гаранције
која се издаје (документи о избору извођача, писмо прихватања, нацрт уговора који се односи на пројекат, потписан
уговор који се односи на пројекат и друго).
Члан 9.
(1) Ресорно министарство анализира оправданост и могућност издавања гаранција на основу достављеног захтјева за издавање гаранција и потребне документације прописане у члану 8. ове уредбе.
(2) Ресорно министарство може по потреби тражити додатну документацију.
(3) Након разматрања захтјева, ресорно министарство
доставља Министарству финансија своје мишљење о издавању гаранције са документацијом из члана 8. ове уредбе,
ради давања мишљења о изложености Републике Српске
по издатим гаранцијама, а у складу са чланом 3. ст. 4. и 5.
ове уредбе.
(4) На основу датих мишљења из става 3. овог члана,
Министарство финансија заједно са ресорним министарством припрема Приједлог одлуке о издавању гаранције,
који разматра Влада Републике Српске (у даљем тексту:
Влада) и доставља је на сагласност Народној скупштини
Републике Српске (у даљем тексту: Народна скупштина).
(5) Одлука из става 4. овог члана садржи:
а) пословно име привредног друштва које је поднијело
захтјев за гаранцију,
б) назив и опис пројекта за који се одобрава гаранција,
в) укупну вриједност пројекта,
г) врсту гаранције,
д) износ гаранције,
ђ) назив међународног кредитора који финансира
пројекат,
е) податке о кориснику гаранције и
ж) износ провизије и премије за издавање гаранција.
(6) По добијању сагласности од Народне скупштине,
а прије издавања гаранције, привредно друштво доставља
инструменте обезбјеђења, који су прописани у члану 6. ове
уредбе Министарству финансија.
(7) У циљу уређења међусобних права и обавеза у
погледу издавања гаранција, министар финансија, ресорни
министар, у име Владе, и привредно друштво обавезни су
да потпишу уговор о издавању гаранције.
Члан 10.
(1) Регистар издатих гаранција за пројекте је регистар
који води Министарство финансија.
(2) Регистар из става 1. овог члана садржи сљедеће податке:
а) пословно име привредног друштва којем је издата
гаранција,
б) број гаранције и износ,
в) период на који је гаранција издата,
г) пословно име корисника гаранције,
д) назив, опис и вриједност пројекта за који је одобрена
гаранција и
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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

