
(2) У опре ма ње про сто ра шко ла може актив но укљу чи -
ти и роди те ље, тако да уче ник може дони је ти оми ље ну
играч ку или књи гу.

(3) Хиги јен ски усло ви у про сто ри ја ма пред ви ђе ним за
про ду же ни бора вак уче ни ка мора ју бити у скла ду са про -
пи си ма који регу ли шу сани тар ну област.

(4) За потре бе пра вил не и здра ве исхра не уче ни ка нео -
п ход но је обез би је ди ти про стор за сер ви ра ње и кон зу ми ра -
ње хра не.

(5) Вањ ски про сто ри, по могућ но сти, тре ба да су опре -
мље ни љуља шка ма, клац ка ли ца ма и слич ним спра ва ма и
пома га ли ма.

(6) У посто је ћим школ ским објек ти ма, у скла ду са
захтје ви ма из овог чла на, могу ће је изгра ди ти намјен ски
про стор за про ду же ни бора вак у шко ли.

(7) Уко ли ко шко ла нема усло ве за изград њу намјен ског
про сто ра, про стор којим шко ле тре нут но рас по ла жу може
се при ла го ди ти намје ни про ду же ног борав ка.

(8) Уко ли ко се ради о про сто ри ја ма веће повр ши не,
могу ће је одго ва ра ју ћим пре гра да ма напра ви ти кутак за
уче ње, кутак за игру или кутак за одмор и дру ге актив но -
сти.

Члан 23б.

(1) Про сто ри је у који ма се орга ни зу је јутар ње чува ње
тре ба да буду:

а) при јат не за уче ни ке,

б) угод не за бора вак,

в) довољ но осви је тље не и загри ја не,

г) при ла го ђе не узра сним карак те ри сти ка ма уче ни ка,

д) при ла го ђе не више на мјен ском кори шће њу и да њихо -
ва опре мље ност буде у функ ци ји актив но сти које се реа ли -
зу ју,

ђ) довољ но вели ке,

е) опре мље не аудио-визу ел ним сред стви ма, дидак тич -
ким пома га ли ма, малом при руч ном библи о те ком и рачу на -
ром, као и узра сту при мје ре ним играч ка ма и дру штве ним
игра ма и

ж) са посеб ним про сто ром за одла га ње уче нич ких
ства ри (школ ска тор ба, одје ћа).

(2) Вањ ски про стор, по могућ но сти, тре ба да је опре -
мљен љуља шка ма, клац ка ли ца ма и слич ним спра ва ма и
пома га ли ма.

(3) У погле ду хиги јен ских усло ва про стор тре ба да
буде опре мљен у скла ду са про пи си ма који регу ли шу сани -
тар ну област.”.

Члан 6.

Ова уред ба сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1941/12 Предсједник
26. јула 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 12. Зако на о усло ви ма и начи ну изми -
ре ња оба ве за по осно ву рачу на ста ре деви зне штед ње еми -
си јом обве зни ца у Репу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник
Репу бли ке Срп ске”, број 1/08), чла на 15. тач ка г) и чла на
43. став 3. Зако на о Вла ди Репу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 118/08) и Уред бе о
поступ ку вери фи ко ва ња потра жи ва ња и гото вин ских
испла та по осно ву рачу на ста ре деви зне штед ње у Репу -
бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
102/06, 124/06, 17/07, 62/07, 105/07, 18/08, 20/09, 21/10 и
93/11), Вла да Репу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 26. јула
2012. годи не,  д о н и ј е л а ј е

ОД Л У  К У

О ЕМИ СИ ЈИ ОБВЕ ЗНИ ЦА РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ ЗА

ИЗМИ РЕ ЊЕ ОБА ВЕ ЗА ПО ОСНО ВУ ВЕРИ ФИ КО ВА НИХ

РАЧУ НА СТА РЕ ДЕВИ ЗНЕ ШТЕД ЊЕ

I

Ради изми ре ња дуга Репу бли ке Срп ске по осно ву вери -
фи ко ва них рачу на ста ре деви зне штед ње, а на осно ву Зако -
на о усло ви ма и начи ну изми ре ња оба ве за по осно ву рачу -
на ста ре деви зне штед ње еми си јом обве зни ца у Репу бли ци
Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
1/08), (у даљем тек сту: Закон), Репу бли ка Срп ска еми ту је
обве зни це у скла ду са овом одлу ком.

Износ еми си је обве зни ца из ста ва 1. ове тач ке је
76.858.467,00 KM, који чини неис пла ће ни износ вери фи ко -
ва них оба ве за по осно ву рачу на ста ре деви зне штед ње
након гото вин ске испла те, за ште ди ше који су вери фи ка ци -
ју рачу на ста ре деви зне штед ње извр ши ли у пери о ду од 5.
апри ла до 31. децем бра 2010. годи не.

Износ из ста ва 2. ове тач ке пред ста вља суму поје ди нач -
них вери фи ко ва них изно са, ума ње них за испла ће не гото -
вин ске испла те и посли је отпи са изно са у пфенизи ма за
сва ког повје ри о ца.

II

Основ ни еле мен ти обве зни ца из тач ке 1. ове одлу ке су:

1) еми тент: Репу бли ка Срп ска,

2) номи нал на ври јед ност еми си је: 76.858.467,00 KM,

3) назив еми си је: оба ве зе по осно ву вери фи ко ва них
рачу на ста ре деви зне штед ње,

4) врста обве зни ца: дуго роч на обве зни ца са камат ним
при но сом (купо ном), нео гра ни че но пре но си ва, у нема те -
ри ја ли зо ва ном обли ку, на име,

5) номи нал на ври јед ност јед не обве зни це: јед на кон -
вер ти бил на мар ка,

6) тип еми си је: при мар на еми си ја,

7) ред ни број еми си је: четвр та еми си ја,

8) број еми то ва них обве зни ца: 76.858.467,

9) датум еми си је: 5. сеп тем бар 2012. годи не,

10) рок доспи је ћа: пет годи на од дана еми си је,

11) камат на сто па: фик сна, 2,5% годи шње, рачу на се на
оста так глав ни це уз при мје ну лине ар ног моде ла обра чу на
кама те.

III

Обве зни це носе кама ту на глав ни цу по сто пи 2,5%
годи шње, а кама та се обра чу на ва полу го ди шње.

Вла сник обве зни це има пра во на про пор ци о нал ни дио
глав ни це и при па да ју ћи дио кама те обра чу на те на пре о ста -
ли дио глав ни це у полу го ди шњим пери о ди ма.

Прва испла та кама те и глав ни це извр ши ће се 5. мар та
2013. годи не за пери од од (укљу чу ју ћи и датум еми си је) 5.
сеп тем бра 2012. годи не до (али не укљу чу ју ћи и тај дан) 5.
мартa 2013. годи не.

Сље де ће глав ни це и кама те испла ћи ва ће се полу го ди -
шње пре ма сље де ћем пла ну: 5. сеп тем бар 2013; 5. март
2014; 5. сеп тем бар 2014; 5. март 2015; 5. сеп тем бар 2015;
5. март 2016; 5. сеп тем бар 2016; 5. март 2017. и 5. сеп тем -
бар 2017. годи не.

IV

Глав ни ца и кама та обве зни ца испла ћу је се полу го ди -
шње.

V

Кама та, одно сно глав ни ца испла ћу ју се у року од седам
дана од дана обра чу на кама те, одно сно доспи је ћа глав ни -
це, пре но сом сред ста ва на рачун вла сни ка обве зни це.

Испла та се врши у скла ду са сље де ћим отплат ним пла -
ном:
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Датум                Номинална                 Преостали             Стопа           Исплатa                 Исплата Исплата 
вриједност               дио номиналне       отплате         главнице камате                  ануитета

вриједности

1                            2                                3                       4                    5                            6                            7

5.3.2013. 76.858.467,00 76.858.467,00 10% 7.685.846,70 960.730,84 8.646.577,54

5.9.2013. 76.858.467,00 69.172.620,30 10% 7.685.846,70 864,657,75 8.550.504,45

5.3.2014. 76.858.467,00 61.486.773,60 10% 7.685.846,70 768.584,67 8.454.431,37

5.9.2014. 76.858.467,00 53.800.926,90 10% 7.685.846,70 672.511,59 8.358.358,29

5.3.2015. 76.858.467,00 46.115.080,20 10% 7.685.846,70 576.438,50 8.262.285,20

5.9.2015. 76.858.467,00 38.429.233,50 10% 7.685.846,70 480.365,42 8.166.212,12

5.3.2016. 76.858.467,00 30.743.386,80 10% 7.685.846,70 384.292,34 8.070.139,04

5.9.2016. 76.858.467,00 23.057.540,10 10% 7.685.846,70 288.219,25 7.974.065,95

5.3.2017. 76.858.467,00 15.371.693,40 10% 7.685.846,70 192.146,17 7.877.992,87

5.9.2017. 76.858.467,00 7.685.846,70 10% 7.685.846,70 96.073,08 7.781.919,78
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VI

У слу ча ју кашње ња са испла том кама те, одно сно глав -
ни це из обве зни ца, Мини стар ство финан си ја пла ти ће
закон ску зате зну кама ту посли је исте ка рока из тач ке V ове
одлу ке до дана испла те.

VII

Сред ства за изми ре ње оба ве за по овој еми си ји обез бје -
ђу ју се из буџе та Репу бли ке Срп ске.

VIII

Обве зни це пред ста вља ју директ ну и без у слов ну оба ве зу
Репу бли ке Срп ске, међу соб но су рав но прав не и нај ма ње су
у истом ран гу са свим дру гим сада шњим и буду ћим оба ве -
за ма за чије извр ше ње сред ства обез бје ђу је Репу бли ка Срп -
ска.

IX

Обве зни це се упи су ју у Цен трал ни реги стар хар ти ја од
ври јед но сти а.д. Бања Лука (у даљем тек сту: Цен трал ни
реги стар).

Пра во вла сни штва над обве зни ца ма и пра во рас по ла га -
ња сти че се даном упи са обве зни ца у Цен трал ни реги стар.

Лице овла шће но за спро во ђе ње одлу ке о еми си ји ће у
року од осам дана од дана доно ше ња одлу ке о еми си ји под -
ни је ти Цен трал ном реги стру захтјев за реги стра ци ју
(упис) обве зни ца и извје штај о оба ве за ма по осно ву вери -
фи ко ва них рачу на ста ре деви зне штед ње које се извр ша ва -
ју еми си јом обве зни ца, а које су вери фи ко ва не у скла ду са
одред ба ма Зако на и Уред бом.

За тач ност пода та ка у извје шта ју који овла шће но лице
доста вља Цен трал ном реги стру одго ва ра Аген ци ја за
посред нич ке, инфор ма тич ке и финан сиј ске услу ге а.д.
Бања Лука.

X

Цен трал ни реги стар, на осно ву при мље не одлу ке о
еми си ји и захтје ва за реги стра ци ју обве зни ца са извје шта -
јем из тач ке IX ове одлу ке, реги стру је еми си ју, отвaра и
води рачу не вла сни ка обве зни ца, извр ша ва реги стра ци ју и
чува подат ке о сти ца њу вла сни штва и пра ви ма из обве зни -
ца, те изда је извје шта је, изво де и потвр де о ста њу и про -
мје на ма на рачу ни ма вла сни ка обве зни ца, у скла ду са про -
пи си ма који уре ђу ју тржи ште хар ти ја од ври јед но сти и
акти ма Цен трал ног реги стра.

XI

Репу бли ка Срп ска може у било које ври је ме отку пи ти
обве зни це по било којој ције ни на тржи шту или на дру ги
начин, у скла ду са одлу ком Вла де Репу бли ке Срп ске, под
усло вом да у слу ча ју купо ви не јав ном пону дом таква пону -
да буде јед на ко доступ на свим вла сни ци ма обве зни ца.

Вла сник обве зни це нема пра во да тра жи при је вре ме но
доспи је ће обве зни ца, тј. про гла си било коју обве зни цу
доспје лом и пла ти вом при је њеног доспи је ћа.

XII

Репу бли ка Срп ска се не упи су је у Реги стар еми те на та
код Коми си је за хар ти је од ври јед но сти Репу бли ке Срп ске.

XIII

Цен трал ни реги стар тре ба да оба ви је сти Бања луч ку
бер зу а.д. Бања Лука (у даљем тек сту: Бања луч ка бер за) о
реги стра ци ји обве зни ца.

На осно ву извје шта ја Цен трал ног реги стра, обве зни це
еми то ва не у скла ду са Зако ном увр шта ва ју се на слу жбе но
бер зан ско тржи ште Бања луч ке бер зе.

Трго ви на обве зни ца ма на секун дар ном тржи шту оба -
вља се у скла ду са про пи си ма који ма се уре ђу је трго ви на
хар ти ја ма од ври јед но сти.

Ције на обве зни ца увр ште них у слу жбе но бер зан ско
тржи ште Бања луч ке бер зе бази ра ће се на тзв. чистој ције -
ни, тј. неће обу хва та ти сте че ну кама ту.

Пла ћа ње по оба вље ној купо ви ни обве зни ца на слу жбе -
ном бер зан ском тржи шту оба вља се по ције ни по којој се
трго ва ло, уве ћа ној за сте че ну кама ту за пери од од посљед -
ње испла те кама те до прет по ста вље ног дана порав на ња, не
укљу чу ју ћи прет по ста вље ни дан порав на ња.

За обра чун сте че не кама те из обве зни ца узи ма се ствар -
ни број дана у пери о ду за који се обра чу на ва ју кама те, тј.
за пери од од (укљу чу ју ћи и тај дан) дана доспи је ћа прет -
ход ног купо на до (али не укљу чу ју ћи и тај дан) дана
доспи је ћа сље де ћег купо на.

XIV

Посло ве плат ног аген та врши Цен трал ни реги стар у
скла ду са уго во ром или Мини стар ство финан си ја.

Подат ке за испла ту сред ста ва на име кама те и глав ни це
обве зни ца обез бје ђу је плат ни агент, у скла ду са роком про -
пи са ним у тач ки V ове одлу ке, а испла те се врше путем
плат ног систе ма вла сни ку обве зни ца, без одби та ка тро -
шко ва или накна де.

XV

У слу ча ју спо ра, стран ке сво ја међу соб на пра ва и оба -
ве зе рје ша ва ју у скла ду са зако ни ма који регу ли шу ову
област пред ствар но и мје сно над ле жним судом у Бањој
Луци.

XVI

За реа ли за ци ју ове одлу ке заду жу је се Мини стар ство
финан си ја, а мини стар финан си ја је лице овла шће но за
спро во ђе ње ове одлу ке.

XVII

Ова одлу ка сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1974/12 Предсједник
26. јула 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. Зако на о Вла ди Репу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Репу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 16. авгу-
ста 2012. годи не,  д о н и ј е л а ј е




