
Na temelju članka 22 Statuta Brčko distrikta BiH – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko
distrikta BiH, broj 2/10), članka 64 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik
Brčko distrikta BiH, brojevi: 17/08, 20/10 i 4/13), članka 10 Zakona o izmirenju obveza po osnovi
računa stare devizne štednje emisijom obveznica u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (Službeni
glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 16/09,19/10 i 31/11) i Prijedloga odluke Vlade Brčko distrikta BiH,
broj: 02-000305/13 od 11. 7. 2013. godine, Skupština Brčko distrikta BiH, na 16. redovitoj sjednici
održanoj 24. srpnja 2013. godine, donosi

O D L U K U
O PETOJ EMISIJI OBVEZNICA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA IZMIRENJE OBVEZA

PO OSNOVI VERIFICIRANIH RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Članak 1
(Predmet)

Odlukom o petoj emisiji obveznica Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za izmirenje obveza po
osnovi verificiranih računa stare devizne štednje (u daljnjem tekstu: Odluka), uređuje se način
emitiranja obveznica Brčko distrikta Bosne i Hercegovine po osnovi računa stare devizne štednje
verificiranih tijekom 2012. godine (u daljnjem tekstu: obveznice), a s ciljem izmirenja obveza Brčko
distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt) po osnovi verificiranih računa stare devizne
štednje.

Članak 2
(Iznos emisije obveznica)

(1) Iznos pete emisije obveznica je 2.029.737 KM, koji čini neisplaćeni iznos verificiranih
obveza po osnovi računa stare devizne štednje sukladno Pravilniku o postupku verifikacije tražbina i
gotovinskih isplata po osnovi računa stare devizne štednje u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Pravilnik), nakon gotovinskih isplata.

(2) Iznos iz stavka 1 ovog članka predstavlja sumu pojedinačnih verificiranih iznosa, umanjenih
za isplaćene gotovinske isplate i poslije otpisa iznosa u pfeninzima za svakog vjerovnika.

Članak 3
(Elementi obveznica)

Osnovni elementi obveznica su:
a) emitent: Distrikt;
b) nominalna vrijednost pete emisije: 2.029.737 KM;
c) naziv emisije: peta emisija obveznica po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje;
d) vrsta obveznica: dugoročna obveznica s kamatnim prinosom (kuponom), neograničeno

prenosiva, u nematerijaliziranom obliku, na ime;
e) nominalna vrijednost jedne obveznice: jedna konvertibilna marka;
f) tip emisije: primarna emisija;
g) redni broj emisije: peta emisija;
h) broj emitiranih obveznica: 2.029.737;
i) nadnevak emisije: 31. 7. 2013;
j) krajnji rok dospijeća: 31. 3. 2016;
k) kamatna stopa: fiksna, 2,5 % godišnje, računa se na ostatak glavnice uz primjenu linearnog

modela obračuna kamate.
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Članak 4
(Glavnica i kamata)

(1) Obveznice nose kamatu na glavnicu po stopi 2,5 % godišnje, koja se obračunava
polugodišnje.

(2) Vlasnik obveznice ima pravo na pripadajući dio glavnice u godišnjim razdobljima i
pripadajući dio kamate obračunate na preostali dio glavnice u polugodišnjim razdobljima.

(3) Prva isplata kamate i glavnice izvršava se 30. rujna 2013. godine, za razdoblje koje počinje
od 31. ožujka 2013. godine, zaključno s danom 29. rujna 2013. godine.

(4) Sljedeće glavnice se isplaćuju jednom godišnje prema sljedećem planu: 30. rujna 2014; 30.
rujna 2015. i 31. ožujka 2016. godine.

(5) Sljedeće kamate se isplaćuju polugodišnje prema sljedećem planu: 31. ožujka 2014; 30. rujna
2014; 31. ožujka 2015; 30. rujna 2015. i 31. ožujka 2016. godine.

Članak 5
(Otplatni plan)

(1) Kamata i glavnica isplaćuje se na dan dospijeća, a najkasnije u roku od sedam dana od dana
obračuna kamate, odnosno dospijeća glavnice prijenosom sredstava na račune vlasnika obveznica.

(2) Isplata iz stavka 1 ovog članka se vrši sukladno sljedećem otplatnom planu:

a) za cjelokupnu petu emisiju obveznica;

Nadnevak
isplate

Preostali
dio

nominalne
vrijednosti

Stopa
otplate

Isplata
glavnice

Isplata
kamate

Isplata
ukupno

/godišnje/

2.029.737
30. 9. 2013. 1.420.791 30,00% 608.946 25.371,72 634.317,72
31. 3. 2014. - - - 17.759,89
30. 9. 2014. 893.073 26,00% 527.718 17.759,89 563.237,78
31. 3. 2015. - - - 11.163,41
30. 9. 2015. 405.947 24,00% 487.126 11.163,41 509.452,82
31. 3. 2016. - 20,00% 405.947 5.074,34 411.021,34
UKUPNO 2.029.737 88.292,66 2.118.029,66

b) za petu emisiju obveznica kojim se trguje preko Banjalučke burze papira od vrijednosti, a.d. Banja
Luka (u daljnjem tekstu: Banjalučka burza):



Nadnevak
isplate

Preostali
dio

nominalne
vrijednosti

Stopa
otplate

Isplata
glavnice

Isplata
kamate

Isplata
ukupno

/godišnje/

1.311.543
30. 9. 2013. 918.076 30,00% 393.467 16.394,29 409.861,29
31. 3. 2014. - - - 11.475,95
30. 9. 2014. 577.077 26,00% 340.999 11.475,95 363.950,90
31. 3. 2015. - - - 7.213,46
30. 9. 2015. 262.310 24,00% 314.767 7.213,46 329.193,92
31. 3. 2016. - 20,00% 262.310 3.278,88 265.588,88
UKUPNO 1.311.543 57.051,99 1.368.594,99

c) za petu emisiju obveznica kojim se trguje preko Sarajevske burze papira od vrijednosti, d.d.,
Sarajevo (u daljnjem tekstu: Sarajevska burza):

Nadnevak
isplate

Preostali
dio

nominalne
vrijednosti

Stopa
otplate

Isplata
glavnice

Isplata
kamate

Isplata
ukupno

/godišnje/

718.194
30. 9. 2013. 502.715 30,00% 215.479 8.977,43 224.456,43
31. 3. 2014. - - - 6.283,94
30. 9. 2014. 315.996 26,00% 186.719 6.283,94 199.286,88
31. 3.2015. - - - 3.949,95
30. 9. 2015. 143.637 24,00% 172.359 3.949,95 180.258,90
31. 3. 2016. - 20,00% 143.637 1.795,46 145.432,46
UKUPNO 718.194 31.240,67 749.434,67

(3) Podjela cjelokupne pete emisije obveznica iz stavka 2 točki b) i c) ovog članka izvršena je po
osnovi teritorijalne pripadnosti sjedišta poslovnih banaka kod kojih su vlasnici obveznica otvorili tekuće
račune na koje se doznačavaju sredstva od isplata glavnice i kamata na emitirane obveznice.

Članak 6
(Nadnevci dospijeća)

(1) Obveznice dospijevaju za naplatu jednom godišnje, kako slijedi:
a) obveznice Serije F1 u ukupnom iznosu od 608.946, s nadnevkom dospijeća 30. 9.

2013. godine, izdaju se vjerovnicima na ime izmirenja dijela duga po osnovi stare
devizne štednje;

b) obveznice Serije G1 u ukupnom iznosu od 527.718, s nadnevkom dospijeća 30. 9.
2014. godine, izdaju se vjerovnicima na ime izmirenja dijela duga po osnovi stare
devizne štednje;

c) obveznice Serije H1 u ukupnom iznosu od 487.126, s nadnevkom dospijeća 30. 9.
2015. godine, izdaju se vjerovnicima na ime izmirenja dijela duga po osnovi stare
devizne štednje;

d) obveznice Serije I1 u ukupnom iznosu od 405.947, s nadnevkom dospijeća 31. 3.
2016. godine, izdaju se vjerovnicima na ime izmirenja dijela duga po osnovi stare
devizne štednje.



(2) Obveznice kojima se trguje na Banjalučkoj burzi dospijevaju na naplatu jednom godišnje,
kako slijedi:

a) obveznice Serije F1-1 u ukupnom iznosu od 393.467, s nadnevkom dospijeća
30. 9. 2013. godine;

b) obveznice Serije G1-1 u ukupnom iznosu od 340.999, s nadnevkom dospijeća
30. 9. 2014. godine;

c) obveznice Serije H1-1 u ukupnom iznosu od 314.767, s nadnevkom dospijeća
30. 9. 2015. godine;

d) obveznice Serije I1-1 u ukupnom iznosu od 262.310, s nadnevkom dospijeća
31. 3. 2016. godine.

(3) Obveznice kojim se trguje na Sarajevskoj burzi dospijevaju na naplatu jednom godišnje,
kako slijedi:

a) obveznice Serije F1-2 u ukupnom iznosu od 215.479, s nadnevkom dospijeća
30. 9. 2013. godine;

b) obveznice Serije G1-2 u ukupnom iznosu od 186.719, s nadnevkom dospijeća
30. 9. 2014. godine;

c) obveznice Serije H1-2 u ukupnom iznosu od 172.359, s nadnevkom dospijeća
30. 9. 2015. godine;

d) obveznice Serije I1-2 u ukupnom iznosu od 143.637, s nadnevkom dospijeća
31. 3. 2016. godine.

Članak 7
(Isplata zakonske zatezne kamate)

U slučaju kašnjenja sa isplatom kamate, odnosno glavnice iz obveznica poslije isteka rokova iz
članka 5 stavaka 1 i 2 i članka 6 stavka 1 Odluke, Distrikt plaća zakonsku zateznu kamatu.

Članak 8
(Osiguranje sredstava)

(1) Sredstva za izmirenje obveza po ovoj emisiji osiguravaju se iz proračuna Distrikta.

(2) Sredstva za isplatu dospjele glavnice i obračunate kamate obveznica Direkcija za financije
Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Direkcija) isplaćuje sukladno rokovima
utvrđenim u člancima 5 i 6 Odluke, vlasniku obveznice, bez odbitka troškova i naknada Povjerenstva za
papire od vrijednosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 9
(Bezuvjetnost, ravnopravnost, otkup i dospijeće obveznica)

(1) Obveznice predstavljaju izravnu i bezuvjetnu obvezu Distrikta, međusobno su ravnopravne i
najmanje su u istom rangu sa svim drugim sadašnjim i budućim obvezama za čije izvršenje sredstva
osigurava Distrikt.

(2) Distrikt može, u bilo koje vrijeme, otkupiti obveznice po bilo kojoj cijeni na tržištu ili na
drugi način, sukladno odluci Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada), pod
uvjetom da, u slučaju kupovine javnom ponudom, takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima
obveznica.

(4) Vlasnik obveznice nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica, odnosno proglasiti
bilo koju obveznicu dospjelom i plativom prije njezinog dospijeća.

Članak 10



(Oporezivanje)

Prihodi od kamata i kapitalne dobiti po osnovi obveznica se ne oporezuju.

Članak 11
(Registracija obveznica)

(1) Obveznice se registriraju kod Povjerenstva.

(2) Pravo vlasništva nad obveznicama i pravo raspolaganja stječe se danom registracije obveznica
kod Povjerenstva.

(3) Osoba ovlaštena za provođenje Odluke, u roku od osam dana od dana donošenja Odluke,
podnosi Povjerenstvu zahtjev za registraciju obveznica i izvješće o obvezama po osnovi verificiranih
računa stare devizne štednje koje se izvršavaju petom emisijom obveznica.

(4) Za točnost podataka u izvješću iz stavka 3 ovog članka odgovara Agencija za posredničke,
informatičke i financijske usluge a.d. Banja Luka.

(5) Povjerenstvo, na temelju primljene odluke, kao i zahtjeva za registraciju obveznica sa
izvješćem iz stavka 3 ovog članka, registrira emisiju, otvara i vodi račune vlasnika obveznica, vrši
registraciju i čuva podatke o stjecanju vlasništva i pravima iz obveznica, izdaje izvješća, izvatke i
potvrde o stanju i promjenama na računima vlasnika obveznica, sukladno propisima koji uređuju tržište
papira od vrijednosti i aktima Povjerenstva.

Članak 12
(Upis u Registar emitenata)

Distrikt se ne upisuje u Registar emitenata kod Povjerenstva.

Članak 13
(Uvrštavanja na službena burzovna tržišta i trgovina obveznicama)

(1) Povjerenstvo je dužno obavijestiti Banjalučku i Sarajevsku burzu o registraciji obveznica.

(2) Uvrštavanje emitiranih obveznica iz članka 6 stavka 2 na Banjalučku burzu se vrši na temelju
činjenice da su vlasnici obveznica otvorili svoj transakcijski račun za isplatu sredstava po osnovi ove
emisije na području za koje je nadležna navedena burza.

(3) Uvrštavanje emitiranih obveznica iz članka 6 stavka 3 na Sarajevsku burzu se vrši na temelju
činjenice da su vlasnici obveznica otvorili svoj transakcijski račun za isplatu sredstava po osnovi ove
emisije na području za koje je nadležna navedena burza.

(4) Na temelju obavijesti Povjerenstva i zahtjeva emitenta, emitirane obveznice se uvrštavaju na
službeno burzovno tržište u Bosni i Hercegovini.

(5) Trgovina obveznicama na sekundarnom tržištu obavlja se sukladno propisima kojim se
uređuje trgovina papirima od vrijednosti.

(6) Cijena obveznica, uvrštenih na službeno burzovno tržište, bazira se na tzv. čistoj cijeni,
odnosno ne obuhvaća stečenu kamatu.



(7) Plaćanje po obavljenoj kupovini obveznica na službenom burzovnom tržištu obavlja se po
cijeni po kojoj se trgovalo, uvećanoj za stečenu kamatu za razdoblje od zadnje isplate kamate do
pretpostavljenog dana poravnanja, ne uključujući pretpostavljeni dan poravnanja.

(8) Za obračun stečene kamate iz obveznica uzima se stvarni broj dana u razdoblju za koje se
obračunavaju kamate, uključujući dan dospijeća prethodnog kupona, ali ne uključujući dan dospijeća
sljedećeg kupona.

Članak 14
(Obveze Povjerenstva)

(1) Povjerenstvo je dužno:
a) obavljati sve poslove nužne za pripremu izvješća o vlasnicima obveznica, njihovim

tekućim računima, broju obveznica kojima raspolaže, iznosom otplate glavnice i
obračunate kamate po dospjelom kuponu, a sve s ciljem nesmetanog obavljanja isplate po
obveznicama;

b) formirati podatke navedene u točki a) ovog stavka, ukupno i pojedinačno po bankama i
dostaviti ih Direkciji;

c) obavijestiti Direkciju o iznosu ukupne obveze po dospjeloj glavnici po obveznicama,
ukupne obveze po dospjeloj obračunatoj kamati i razlici u kamati, koja nastaje pri
zaokruživanju iznosa kamate na dvije decimale za svakog vlasnika obveznica;

d) po dobivanju povrata fajlova, voditi evidenciju o obvezama po osnovi dospjele glavnice i
obračunate kamate za vlasnike obveznica kojima iz tehničkih razloga nije izvršena isplata
dospjelog kupona;

e) u suradnji s Direkcijom i vjerovnicima, odnosno vlasnicima koji nisu iz tehničkih razloga
primili uplatu sredstava, ustanovljavati pogreške i vršiti korekcije podataka o vlasnicima i
ponavljati proceduru slanja fajlova za one vlasnike obveznica stare devizne štednje
kojima nisu raspoređena sredstva po dospijeću obveznica;

f) dostavljati fajlove za isplatu obveznica Direkciji koji sadrže podatke o iznosima za
isplatu kamate i glavnice vlasnicima obveznica u polugodišnjim razdobljima na nadnevke
dospijeća kupona.

(2) Fajlovi se dostavljaju najkasnije do konca radnog vremena na nadnevke dospijeća.

(3) Ukoliko nadnevci dospijeća kupona padaju u neradne dane, fajl se šalje najkasnije prvog
idućeg radnog dana.

(4) Fajl za isplatu obveznica sastavljen je u ACCESS formatu i sadrži sljedeće podatke:
a) redni broj;
b) prezime i ime, odnosno naziv;
c) identifikacijski broj;
d) oznaka i broj obveznica;
e) iznos glavnice za isplatu izražen u KM;
f) iznos kamate za isplatu izražen u KM;
g) ukupan iznos za isplatu izražen u KM;
h) broj računa kod banke i naziv banke;
i) poziv na broj.

(5) Povjerenstvo obavješćuje Direkciju o ukupnom iznosu za isplatu kamate i glavnice
vlasnicima obveznica po svim bankama s naznačenim kodom i nazivom svake banke i njoj pripadajućeg
dijela glavnice i kamate, na sljedeće načine:

a) elektroničkim putem do konca radnog dana na dan dospijeća obveznica;



b) pismenim putem u roku od tri dana od dana dospijeća obveznica.

Članak 15
(Obveze Direkcije)

Direkcija je dužna:
a) redovito osiguravati potrebna sredstva za isplatu dospjele glavnice i obračunate kamate po

obveznicama;
b) redovito dostavljati Povjerenstvu obavijesti s podatcima o nazivima banaka s kodovima za

svaku banku i korekcijama podataka o bankama, najkasnije dva radna dana prije nadnevka
dospijeća kupona (glavnice i obračunate kamate po obveznicama);

c) omogućiti nesmetanu razmjenu podataka potrebnih za izvršavanje isplate dospjelog kupona
obveznice;

d) izvršiti uplate zbirnih sredstava za isplatu dospjele glavnice i sredstava dospjele obračunate
kamate na transakcijske račune banaka, koje sredstva raspoređuju vlasnicima, prema
priloženim fajlovima Povjerenstva;

e) Povjerenstvu pružiti punu potporu potrebnu za pravovremeno i kvalitetno izvršenje posla.

Članak 16
(Rješavanje sporova)

U slučaju spora, stranke svoja međusobna prava i obveze rješavaju sukladno zakonima koji
uređuju ovu oblast pred Osnovnim sudom u Distriktu.

Članak 17

(Realizacija Odluke)

Za realizaciju Odluke zadužuje se Direkcija, a ravnatelj Direkcije je osoba ovlaštena za
provođenje Odluke.

Članak 18
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu prvog idućeg dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku
Brčko distrikta BiH.

Broj: 01-02 -153/13
Brčko, 24. 7. 2013. godine
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