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28.10.2019.

ОД Л У КУ
О ТРИНАЕСТОЈ 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 унутрашњем дугу Републике Српске (у даљем тексту: Закон), Република Српска емитује обвезнице у складу са овом одлуком.
2) Република Српска емитује обвезнице из подтачке
1) ове тачке у износу од 15.125.492 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:
- емитент: Република Српска,
- номинална вриједност емисије: 15.125.492 KM,
- назив емисије: обавезе по материјалној и нематеријалној ратној штети,
- врста обвезница: дугорочна обвезница са каматним
приносом (купоном), неограничено преносива, у дематеријализованом облику, на име,
- номинална вриједност једне обвезнице: 1 КМ (конвертибилна марка),
- тип емисије: примарна емисија,
- редни број емисије: тринаеста емисија,
- број емитованих обвезница: 15.125.492,
- датум емисије: 15. новембар 2019. године,
- рок доспијећа: 13 година од дана ове емисије,
- период одгоде исплате главнице: три године, урачунат
у рок отплате,
- каматна стопа: фиксна, 1,5% годишње, рачуна се на
остатак главнице уз примјену линеарног модела обрачуна
камате, на бази стварног броја дана.
III
1) Обвезнице носе камату на главницу по стопи 1,5%
годишње.
2) 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.
3) У периоду одгоде исплате главнице власник обвезнице
има право на камату обрачунату на укупан износ главнице.
4) Доспијеће првог ануитета је 15. новембар 2020. године за период од (укључујући и датум емисије) 15. новембра
2019. године до (али не укључујући и тај дан) 15. новембра
2020. године.
5) Сљедећи ануитети доспијевају годишње, и то: 15. новембар 2021, 15. новембар 2022, 15. новембар 2023, 15. новембар 2024, 15. новембар 2025, 15. новембар 2026, 15. новембар 2027, 15. новембар 2028, 15. новембар 2029, 15. новембар
2030, 15. новембар 2031. и 15. новембар 2032. године.

1764
На основу чл. 14, 14а, 14б. и 14в. и члана 15. став 2.
Закона о унутрашњем дугу Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 1/12, 28/13, 59/13 и 44/14) и
члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада
Републике Српске, на 43. сједници, одржаној 24.10.2019.
године, д о н о с и

IV
По истеку периода одгоде исплате главнице 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 исплаћује се у року од 15
дана од дана обрачуна камате, односно доспијећа главнице
преносом средстава на рачун власника обвезнице.
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2) Исплата се врши у складу са сљедећим отплатним планом:
Датум
15.11.2020.
15.11.2021.
15.11.2022.
15.11.2023.
15.11.2024.
15.11.2025.
15.11.2026.
15.11.2027.
15.11.2028.
15.11.2029.
15.11.2030.
15.11.2031.
15.11.2032.

Номинална
Преостали дио номивриједност
налне вриједности
15.125.492,00
15.125.492,00
15.125.492,00
15.125.492,00
15.125.492,00
15.125.492,00
15.125.492,00
15.125.492,00
15.125.492,00
13.612.942,80
15.125.492,00
12.100.393,60
15.125.492,00
10.587.844,40
15.125.492,00
9.075.295,20
15.125.492,00
7.562.746,00
15.125.492,00
6.050.196,80
15.125.492,00
4.537.647,60
15.125.492,00
3.025.098,40
15.125.492,00
1.512.549,20

Стопа
Исплата главнице
отплате
0%
0,00
0%
0,00
0%
0,00
10%
1.512.549,20
10%
1.512.549,20
10%
1.512.549,20
10%
1.512.549,20
10%
1.512.549,20
10%
1.512.549,20
10%
1.512.549,20
10%
1.512.549,20
10%
1.512.549,20
10%
1.512.549,20

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
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, на основу примљене 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 којима
се уређује 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.

Исплата камате
226.882,38
226.882,38
226.882,38
226.882,38
204.194,14
181.505,90
158.817,67
136.129,43
113.441,19
90.752,95
68.064,71
45.376,48
22.688,24

Исплата ануитета
226.882,38
226.882,38
226.882,38
1.739.431,58
1.716.743,34
1.694.055,10
1.671.366,87
1.648.678,63
1.625.990,39
1.603.302,15
1.580.613,91
1.557.925,68
1.535.237,44

XII
Република Српска не уписује се у Регистар емитената
код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.
XIII
1) Централни регистар је дужан да обавијести Бањалучку берзу а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Бањалучка
берза) о регистрацији обвезница.
2) На основу извјештаја Централног регистра, обвезнице емитоване у складу са овом одлуком 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 базира се на чистој цијени и не
обухвата стечену камату.
5) Плаћање по обављеној куповини обвезница на службеном берзанском тржишту обавља 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.
6) 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
1) Послове платног агента врши Централни регистар, у
складу са закљученим уговором.
2) Исплата камате, односно главнице врши се преносом
средстава на рачун власника обвезнице, без одбитака на
име трошкова и накнада.
XV
У случају спора, странке своја међусобна права и обавезе рјешавају у складу са законима којима се уређује ова
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: 04/1-012-2-2665/19
24. октобра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

