СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб

Понедјељак, 30. мај 2011. године
БАЊА ЛУКА

Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341

Број 56

E-mail: slglasnikrs@blic.net
slgl.finanse@blic.net
slgl.oglasi@blic.net

Год. XX

www.slglasnik.org

Језик
српског народа

Жиро-рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Volksbank 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

ОД Л У КУ
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На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике
Српске, чл. 17. и 19. Закона о референдуму и грађанској
иницијативи (“Службени гласник Републике Српске”, број
42/10), члана 56. став 1. тачка 5., члана 182. и члана 186. ст.
1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Шестој сједници, одржаној 28. априла 2011. године, донијела је
сљедећу

ОД Л У КУ
I
У Комисију за спровођење референдума изабрани су:
1. Александар Радета, предсједник,
2. Љиља Дабић, члан,
3. Ирена Мојовић, члан,
4. Ђурађ Шушић, члан,
5. Ненад Палексић, члан,
6. Вукан Шелвер, члан,
7. Марко Аћић, члан и
8. Мирко Стевановић, члан.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-717/11
28. априла 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

882
На основу члана 14. и члана 15. став 2. Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 7/10
- Пречишћени текст) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 26.
маја 2011. године, д о н и ј е л а ј е

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
(1) 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 утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске (у даљем тексту: Закон), Република Српска емитоваће обвезнице у складу са овом
одлуком.
(2) Износ емисије обвезница из става 1. ове тачке јесте
29.103.835,00 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 I ове одлуке су:
1) емитент: Република Српска,
2) номинална вриједност емисије: 29.103.835,00 KM,
3) назив емисије: обавезе по материјалној и нематеријалној ратној штети,
4) врста обвезница: дугорочна обвезница са каматним
приносом (купоном), неограничено преносива, у дематеријализованом облику, на име,
5) номинална вриједност једне обвезнице: 1 КМ,
6) тип емисије: примарна емисија,
7) редни број емисије: пета емисија,
8) број емитованих обвезница: 29.103.835,
9) датум емисије: 9. јун 2011. године,
10) рок доспијећа: 14 година од дана ове емисије,
11) грејс-период исплате главнице: четири 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.
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III
(1) 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.
(2) У грејс-периоду власник обвезнице има право на камату обрачунату на укупан износ главнице.
(3) Прва исплата камате извршиће се 9. јуна 2012. године за период од (укључујући и датум емисије) 9. јуна 2011. године до (али не укључујући и тај дан) 9. јуна 2012. године. Сљедеће камате исплаћиваће се годишње према сљедећем плану: 9. јун 2013. год.; 9. јун 2014. год.; 9. јун 2015. год.; 9. јун 2016. год.; 9. јун 2017. год.; 9. јун 2018. год.; 9. јун 2019. год.;
9. јун 2020. год.; 9. јун 2021. год.; 9. јун 2022. год.; 9. јун 2023. год.; 9. јун 2024. год. и 9. јун 2025. године.
IV
По истеку грејс-периода власник обвезнице има право на пропорционални дио главнице и припадајући дио камате
обрачунате на преостали дио главнице, који се исплаћује једном годишње.
V
(1) Камата, односно главница исплаћују се у року од 15 дана од дана обрачуна камате, односно доспијећа главнице,
преносом средстава на рачун власника обвезнице.
(2) Исплата се врши у складу са сљедећим отплатним планом:
Датум
Номинална
Преостали
Стопа
Исплатa
Исплата
Исплата
вриједност
дио номиналне
отплате
главнице
камате
ануитета
вриједности
1
2
3
4
5
6
7
09.06.2012.
29,103,835.00
29,103,835.00
0%
0.00
436,557.53
436,557.53
09.06.2013.
29,103,835.00
29,103,835.00
0%
0.00
436,557.53
436,557.53
09.06.2014.
29,103,835.00
29,103,835.00
0%
0.00
436,557.53
436,557.53
09.06.2015.
29,103,835.00
29,103,835.00
0%
0.00
436,557.53
436,557.53
09.06.2016.
29,103,835.00
29,103,835.00
10%
2,910,383.50
436,557.53
3,346,941.03
09.06.2017.
29,103,835.00
26,193,451.50
10%
2,910,383.50
392,901.77
3,303,285.27
09.06.2018.
29,103,835.00
23,283,068.00
10%
2,910,383.50
349,246.02
3,259,629.52
09.06.2019.
29,103,835.00
20,372,684.50
10%
2,910,383.50
305,590.27
3,215,973.77
09.06.2020.
29,103,835.00
17,462,301.00
10%
2,910,383.50
261,934.52
3,172,318.02
09.06.2021.
29,103,835.00
14,551,917.50
10%
2,910,383.50
218,278.76
3,128,662.26
09.06.2022.
29,103,835.00
11,641,534.00
10%
2,910,383.50
174,623.01
3,085,006.51
09.06.2023.
29,103,835.00
8,731,150.50
10%
2,910,383.50
130,967.26
3,041,350.76
09.06.2024.
29,103,835.00
5,820,767.00
10%
2,910,383.50
87,311.51
2,997,695.01
09.06.2025.
29,103,835.00
2,910,383.50
10%
2,910,383.50
43,655.75
2,954,039.25
VI
У случају кашњења са исплатом камате, односно главнице из обвезница, послије истека рока из тачке V ове
одлуке, Mинистарство финансија платиће законску затезну
камату од дана доспијећа камате, односно главнице 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
(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) 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.

(4) За тачност података у извјештају који Министарство финансија доставља Централном регистру одговара
Министарство финансија.
X
Централни регистар ће, на основу запримљених одлуке о емисији и захтјева за регистрацију обвезница са извјештајем из тачке IX ове одлуке, регистровати емисију, отворити и водити рачуне власника обвезница, извршити регистрацију и чувати податке о стицању власништва и правима из обвезница, као и издавати 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
Приходи од камата и капиталне добити по основу обвезница неће се опорезивати.
XIII
Република Српска се не уписује у регистар емитената
код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.
XIV
(1) Централни регистар је дужан да обавијести Бањалучку берзу а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Бањалучка
берза) о регистрацији обвезница.
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(2) На основу извјештаја Централног регистра, обвезнице емитоване у складу са овим 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. Плаћање по обављеној куповини обвезница на службеном берзанском тржишту обављаће 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.
(5) 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.
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III
Средства потребна за реализацију активности везаних
за спровођење Пројекта у 2011. години обезбијеђена су у
Буџету Републике Српске за 2011. годину у оквиру Министарства финансија Републике Српске.
IV
Средства за завршетак активности, које ће се по овом
пројекту спроводити у 2012. години, потребно је планирати у Буџету Републике Српске за 2012. годину, у оквиру
Министарства финансија Републике Српске и у буџетима
за 2012. годину Града Источно Сарајево и општина из
тачке I Одлуке.
V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
финансија, Град Источно Сарајево и општине из тачке I
Одлуке.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

XV
(1) Послове платног агента врши Централни регистар у
складу са уговором или Министарство финансија.
(2) Средства на име камате и главнице обвезница платни агент ће, у складу са роком прописаним у тачки V ове
одлуке, исплатити путем платног система власнику обвезница, без одбитака трошкова или накнаде.

Број: 04/1-012-2-1008/11
19. маја 2011. године
Бања Лука

XVI
У случају спора, странке своја међусобна права и обавезе рјешавају у складу са законима који регулишу ову
област пред стварно и мјесно надлежним судом у Бањој
Луци.

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2011. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/11), Влада Републике Српске, на
сједници од 19. маја 2011. године, д о н и ј е л а ј е

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: 04/1-012-2-1045/11
26. маја 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

883
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српска”, број
118/08) и члана 1. став 2. алинеја и) Закона о трезору
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/05 и 92/09),
Влада Републике Српске, на сједници од 19. маја 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УВОЂЕЊУ ТРЕЗОРА У ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

I
Овом одлуком одобрава се Пројекат “Увођење трезора
у Граду Источно Сарајево и 25 општина Републике Српске”, и то: Петровац, Источни Дрвар, Крупа на Уни, Купрес, Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа, Пале, Соколац, Трново, Источни Стари Град, Калиновик, Вишеград,
Ново Горажде, Чајниче, Хан Пијесак, Рогатица, Рудо, Фоча, Источни Мостар, Невесиње, Гацко, Берковићи, Билећа,
Љубиње и Требиње.
II
Активности на увођењу трезора у наведеним општинама одвијаће се у периоду од 1. јуна 2011. до 31. децембра
2012. године.

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

884

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПЛАЋАЊЕ ОБАВЕЗА ЗА
ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ АУТОПУТА
ГРАДИШКА - БАЊА ЛУКА

I
Даје се сагласност ЈП “Аутопутеви Републике Српске”
да може измиривати обавезе проистекле из извршења Уговора са извођачем радова на изградњи аутопута Градишка
- Бања Лука који се финансирају из кредита Европске инвестиционе банке, из расположивих средстава акцизе и
GSM лиценце до закључивања анекса Уговора и могућности повлачења средстава из одобреног кредита.
II
Средства из тачке I ове одлуке која буду ангажована за
извршење обавеза по плаћеним ситуацијама рефундираће
се на терет средстава кредита.
III
За извршење ове одлуке задужују се Јавно предузеће
“Аутопутеви Републике Српске” и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1004/11
19. маја 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 15. Уредбе о директном задуживању фондова социјалне сигурности и јавних здравствених установа (“Службени гласник Републике Српске”, број 20/09),
Влада Републике Српске, на сједници од 19. маја 2011. године, д о н и ј е л а ј е

