
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 64 Пословника о раду Скупштине Брчко
дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 17/08 и 20/10), члана 10
Закона о измирењу обвеза по основи рачуна старе девизне штедње емисијом обвезница
у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“,
бројеви 16/09, 19/10 и 31/11) и Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број: 02-
000407/12 од 10. јула 2012. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 69. редовној
сједници одржаној 10. јула 2012. године, доноси

О Д Л У К У
О ЧЕТВРТОЈ ЕМИСИЈИ ОБВЕЗНИЦА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ВЕРИФИКОВАНИХ РАЧУНА СТАРЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ

Члан 1
(Предмет)

Одлуком о четвртој емисији обвезница Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за
измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње (у даљем тексту:
Одлука), уређује се начин емитовања обвезница Брчко дистрикта Босне и Херцеговине по
основу рачуна старе девизне штедње верификованих у току 2011. године (у даљем тексту:
обвезнице), а с циљем измирења обавеза Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Дистрикт) по основу верификованих рачуна старе девизне штедње.

Члан 2
(Износ емисије обвезница)

(1) Износ четврте емисије обвезница је 4.041.074 КМ, који чини неисплаћени износ
верификованих обавеза по основу рачуна старе девизне штедње у складу с Правилником о
поступку верификације потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне
штедње у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Правилник), након
готовинских исплата.

(2) Износ из става 1 овог члана представља суму појединачних верификованих износа,
умањених за исплаћене готовинске исплате и послије отписа износа у пфенинзима за сваког
повјериоца.

Члан 3
(Елементи обвезница)

Основни елементи обвезница су:
a) емитент: Дистрикт;
b) номинална вриједност четврте емисије: 4.041.074 КМ;
c) назив емисије: четврта емисија обвезница по основу верификованих рачуна старе

девизне штедње;
d) врста обвезница: дугорочна обвезница са каматним приносом (купоном),

неограничено преносива, у нематеријализованом облику, на име;
e) номинална вриједност једне обвезнице: једна конвертибилна марка;
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f) тип емисије: примарна емисија;
g) редни број емисије: четврта емисија;
h) број емитованих обвезница: 4.041.074;
i) датум емисије: 31. јул 2012;
j) крајњи рок доспијећа: 31. март 2016;
k) каматна стопа: фиксна, 2,5% годишње, рачуна се на остатак главнице уз примјену

линеарног модела обрачуна камате.

Члан 4
(Главница и камата)

(1) Обвезнице носе камату на главницу по стопи 2,5% годишње, која се обрачунава
полугодишње.

(2) Власник обвезнице има право на припадајући дио главнице у годишњим периодима
и припадајући дио камате обрачунате на преостали дио главнице у полугодишњим
периодима.

(3) Прва исплата камате и главнице извршава се 30. септембра 2012. године, за период
који почиње од 31. марта 2012. године закључно са 29. септембром 2012. године.

(4) Сљедеће главнице се исплаћују једном годишње према сљедећем плану: 30.
септембар 2013; 30. септембар 2014; 30. септембар 2015. и 31. март 2016. године.

(5) Сљедеће камате се исплаћују полугодишње према сљедећем плану: 31. март 2013;
30. септембар 2013; 31. март 2014; 30. септембар 2014; 31. март 2015; 30. септембар 2015. и
31. март 2016. године.

Члан 5
(Отплатни план)

(1) Камата и главница исплаћују се на дан доспијећа, а најкасније у року од седам дана
од дана обрачуна камате, односно доспијећа главнице преносом средстава на рачуне
власника обвезница.

(2) Исплата из става 1 овог члана се врши у складу са сљедећим отплатним планом:

a) за цјелокупну четврту емисију обвезница;

Датум
исплате

Преостали
дио

номиналне
вриједности

Стопа
отплате

Исплата
главнице

Исплата
камате

Исплата
укупно

/годишње/

4.041.074
30. 9.
2012. 3.071.396 24,00% 969.678 50.513,43 1.020.191,43

31. 3.
2013. - - - 38.392,45

30. 9.
2013. 2.182.467 22,00% 888.929 38.392,45 965.713,90

31. 3.
2014. - - - 27.280,84

30. 9.
2014. 1.374.284 20,00% 808.183 27.280,84 862.744,68
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31. 3.
2015. - - - 17.178,55

30. 9.
2015. 646.901 18,00% 727.383 17.178,55 761.740,10

31. 3.
2016. - 16,00% 646.901 8.086,27 654.987,27

УКУПНО: 4.041.074 224.303,38 4.265.377,38

b) за четврту емисију обвезница којима се тргује преко Бањалучке берзе хартија од
вриједности, а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Бањалучка берза):

Датум
исплате

Преостали
дио

номиналне
вриједности

Стопа
отплате

Исплата
главнице

Исплата
камате

Исплата
укупно

/годишње/

1.972.071
30. 9. 2012. 1.498.848 24,00% 473.223 24.650,89 497.873,89
31. 3. 2013. - - - 18.735,60
30. 9. 2013. 1.065.033 22,00% 433.815 18.735,60 471.286,20
31. 3. 2014. - - - 13.312,91
30. 9. 2014. 670.643 20,00% 394.390 13.312,91 421.015,82
31. 3. 2015. - - - 8.383,04
30. 9. 2015. 315.678 18,00% 354.965 8.383,04 371.731,08
31. 3. 2016. - 16,00% 315.678 3.945,98 319.623,98
УКУПНО: 1.972.071 109.459,97 2.081.530,97

c) за четврту емисију обвезница којима се тргује преко Сарајевске берзе папира од
вриједности, д. д., Сарајево (у даљем тексту: Сарајевска берза):

Датум
исплате

Преостали
дио

номиналне
вриједности

Стопа
отплате

Исплата
главнице

Исплата
камате

Исплата
укупно

/годишње/

2.069.003
30. 9. 2012. 1.572.548 24,00% 496.455 25.862,54 522.317,54
31. 3. 2013. - - - 19.656,85
30. 9. 2013. 1.117.434 22,00% 455.114 19.656,85 494.427,70
31. 3. 2014. - - - 13.967,93
30. 9. 2014. 703.641 20,00% 413.793 13.967,93 441.728,86
31. 3.2015. - - - 8.795,51
30. 9. 2015. 331.223 18,00% 372.418 8.795,51 390.009,02
31. 3. 2016. - 16,00% 331.223 4.140,29 335.363,29
УКУПНО: 2.069.003 114.843,41 2.183.846,41
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(3) Подјела цјелокупне четврте емисије обвезница из става 2 тачака b) и c) овог члана
извршена је по основу територијалне припадности сједишта пословних банака код којих су
власници обвезница отворили текуће рачуне на које се дозначавају средства од исплата
главнице и камата на емитоване обвезнице.

Члан 6
(Датуми доспијећа)

(1) Обвезнице доспијевају за наплату једном годишње, како слиједи:
a) обвезнице Серије А1 у укупном износу од 969.678, са датумом доспијећа

30. септембар 2012. године, издају се повјериоцима на име измирења дијела
дуга по основу старе девизне штедње;

b) обвезнице Серије Б1 у укупном износу од 888.929, са датумом доспијећа
30. септембар 2013. године, издају се повјериоцима на име измирења дијела
дуга по основу старе девизне штедње;

c) обвезнице Серије Ц1 у укупном износу од 808.183, са датумом доспијећа
30. септембар 2014. године, издају се повјериоцима на име измирења дијела
дуга по основу старе девизне штедње;

d) обвезнице Серије Д1 у укупном износу од 727.383, са датумом доспијећа
30. септембар 2015. године, издају се повјериоцима на име измирења дијела
дуга по основу старе девизне штедње;

e) обвезнице Серије Е1 у укупном износу од 646.901, са датумом доспијећа
31. март 2016. године, издају се повјериоцима на име измирења дијела дуга по
основу старе девизне штедње.

(2) Обвезнице којима се тргује на Бањалучкој берзи доспијевају на наплату једном
годишње, како слиједи:
a) обвезнице Серије А1-1 у укупном износу од 473.223, са датумом доспијећа

30. септембар 2012. године;
b) обвезнице Серије Б1-1 у укупном износу од 433.815, са датумом доспијећа

30. септембар 2013. године;
c) обвезнице Серије Ц1-1 у укупном износу од 394.390, са датумом доспијећа

30. септембар 2014. године;
d) обвезнице Серије Д1-1 у укупном износу од 354.965, са датумом доспијећа

30. септембар 2015. године;
e) обвезнице Серије Е1-1 у укупном износу од 315.678, са датумом доспијећа

31. март 2016. године.

(3) Обвезнице којима се тргује на Сарајевској берзи доспијевају на наплату једном
годишње, како слиједи:
a) обвезнице Серије А1-2 у укупном износу од 496.455, са датумом доспијећа

30. септембар 2012. године;
b) обвезнице Серије Б1-2 у укупном износу од 455.114, са датумом доспијећа

30. септембар 2013. године;
c) обвезнице Серије Ц1-2 у укупном износу од 413.793, са датумом доспијећа

30. септембар 2014. године;
d) обвезнице Серије Д1-2 у укупном износу од 372.418, са датумом доспијећа

30. септембар 2015. године;
e) обвезнице Серије Е1-2 у укупном износу од 331.223, са датумом доспијећа

31. март 2016. године.
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Члан 7
(Исплата законске затезне камате)

У случају кашњења са исплатом камате, односно главнице из обвезница послије истека
рокова из члана 5 ставова 1 и 2 и члана 6 става 1 Одлуке, Дистрикт плаћа законску затезну
камату.

Члан 8
(Обезбјеђење средстава)

(1) Средства за измирење обавеза по овој емисији обезбјеђују се из буџета Дистрикта.

(2) Средства за исплату доспјеле главнице и обрачунате камате обвезница Дирекција
за финансије Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дирекција) исплаћује у
складу са роковима утврђеним у члановима 5 и 6 Одлуке, власнику обвезнице, без одбитка
трошкова и накнада Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Комисија).

Члан 9
(Безусловност, равноправност, откуп и доспијеће обвезница)

(1) Обвезнице представљају директну и безусловну обавезу Дистрикта, међусобно су
равноправне и најмање су у истом рангу са свим другим садашњим и будућим обавезама за
чије извршење средства обезбјеђује Дистрикт.

(2) Дистрикт може, у било које вријеме, да откупи обвезнице по било којој цијени на
тржишту или на други начин, у складу са одлуком Владе Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Влада), под условом да, у случају куповине јавном понудом,
таква понуда буде једнако доступна свим власницима обвезница.

(3) Власник обвезнице нема право да тражи пријевремено доспијеће обвезница,
односно да прогласи било коју обвезницу доспјелом и плативом прије њеног доспијећа.

Члан 10
(Опорезивање)

Приходи од камата и капиталне добити по основу обвезница не опорезују се.

Члан 11
(Регистрација обвезница)

(1) Обвезнице се региструју код Комисије.

(2) Право власништва над обвезницама и право располагања стиче се даном
регистрације обвезница код Комисије.

(3) Лице овлашћено за спровођење Одлуке, у року од осам дана од дана доношења
Одлуке, подноси Комисији захтјев за регистрацију обвезница и извјештај о обавезама по
основу верификованих рачуна старе девизне штедње које се извршавају четвртом емисијом
обвезница.

(4) За тачност података у извјештају из става 3 овог члана одговара Агенција за
посредничке, информатичке и финансијске услуге а. д. Бања Лука.
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(5) Комисија, на основу примљене Одлуке, као и захтјева за регистрацију обвезница са
извјештајем из става 3 овог члана, региструје емисију, отвара и води рачуне власника
обвезница, врши регистрацију и чува податке о стицању власништва и правима из
обвезница, издаје извјештаје, изводе и потврде о стању и промјенама на рачунима власника
обвезница, у складу с прописима који уређују тржиште хартија од вриједности и актима
Комисије.

Члан 12
(Упис у регистар емитената)

Дистрикт се не уписује у Регистар емитената код Комисије.

Члан 13
(Увршћавања на службена берзанска тржишта и трговина обвезницама)

(1) Комисија је дужна да обавијести Бањалучку и Сарајевску берзу о регистрацији
обвезница.

(2) Увршћавање емитованих обвезница из члана 6 става 2 на Бањалучку берзу врши се
на основу чињенице да су власници обвезница отворили свој трансакциони рачун за исплату
средстава по основу ове емисије на подручју за које је надлежна наведена берза.

(3) Увршћавање емитованих обвезница из члана 6 става 3 на Сарајевску берзу врши се
на основу чињенице да су власници обвезница отворили свој трансакциони рачун за исплату
средстава по основу ове емисије на подручју за које је надлежна наведена берза.

(4) На основу обавјештења Комисије и захтјева емитента, емитоване обвезнице се
увршћавају на службено берзанско тржиште у Босни и Херцеговини из става 1 овог члана.

(5) Трговина обвезницама на секундарном тржишту обавља се у складу с прописима
којима се уређује трговина хартијама од вриједности.

(6) Цијена обвезница, увршћених на службено берзанско тржиште, базира се на тзв.
чистој цијени, односно не обухвата стечену камату.

(7) Плаћање по обављеној куповини обвезница на службеном берзанском тржишту
обавља се по цијени по којој се трговало, увећаној за стечену камату за период од задње
исплате камате до претпостављеног дана поравнања, не укључујући претпостављени дан
поравнања.

(8) За обрачун стечене камате из обвезница узима се стварни број дана у периоду за
који се обрачунавају камате, укључујући дан доспијећа претходног купона, али не укључујући
дан доспијећа сљедећег купона.

Члан 14
(Обавезе Комисије)

(1) Комисија је дужна:
a) да обавља све послове неопходне за припрему извјештаја о власницима

обвезница, њиховим текућим рачунима, броју обвезница с којима располаже,
износом отплате главнице и обрачунате камате по доспјелом купону, а све с
циљем несметаног обављања исплате по обвезницама;
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b) да формира податке наведене у тачки а) овог става, укупно и појединачно по
банкама и достави их Дирекцији;

c) да обавијести Дирекцију о износу укупне обавезе по доспјелој главници по
обвезницама, укупне обавезе по доспјелој обрачунатој камати и разлици у
камати, која настаје при заокруживању износа камате на двије децимале за
сваког власника обвезница;

d) по добијању повраћаја фајлова, да води евиденцију о обавезама по основу
доспјеле главнице и обрачунате камате за власнике обвезница којима из
техничких разлога није извршена исплата доспјелог купона;

e) у сарадњи са Дирекцијом и повјериоцима, односно власницима који нису из
техничких разлога примили уплату средстава, да установљава грешке и врши
корекције података о власницима и понавља процедуру слања фајлова за оне
власнике обвезница старе девизне штедње којима нису распоређена средства
по доспијећу обвезница;

f) да доставља фајлове за исплату обвезница Дирекцији, који садрже податке о
износима за исплату камате и главнице власницима обвезница у полугодишњим
периодима на датуме доспијећа купона.

(2) Фајлови се достављају најкасније до краја радног времена на датуме доспијећа.

(3) Уколико датуми доспијећа купона падају у нерадне дане, фајл се шаље најкасније
првог наредног радног дана.

(4) Фајл за исплату обвезница сачињен је u ACCESS формату и садржи сљедеће
податке:

a) редни број;
b) презиме и име, односно назив;
c) идентификациони број;
d) ознаку и број обвезница;
e) износ главнице за исплату изражен у КМ;
f) износ камате за исплату изражен у КМ;
g) укупан износ за исплату изражен у КМ;
h) број рачуна код банке и назив банке;
i) позив на број.

(5) Комисија обавјештава Дирекцију о укупном износу за исплату камате и главнице
власницима обвезница по свим банкама с назначеним кодом и називом сваке банке и њој
припадајућег дијела главнице и камате, на сљедеће начине:

а) електронским путем до краја радног дана на дан доспијећа обвезница;

b) писменим путем у року од три дана од дана доспијећа обвезница.

Члан 15
(Обавезе Дирекције)

Дирекција је дужна:
a) да редовно обезбјеђује потребна средства за исплату доспјеле главнице и

обрачунате камате по обвезницама;
b) да редовно доставља Комисији обавјештење с подацима о називима банака с

кодовима за сваку банку и корекцијама података о банкама, најкасније два радна
дана прије датума доспијећа купона (главнице и обрачунате камате по
обвезницама);

c) да омогући несметану размјену података потребних за извршавање исплате
доспјелог купона обвезнице;
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d) да изврши уплате збирних средстава за исплату доспјеле главнице и средстава
доспјеле обрачунате камате на трансакционе рачуне банака, које средства
распоређују власницима, према приложеним фајловима Комисије;

e) да Комисији пружи пуну подршку потребну за благовремено и квалитетно
извршење посла.

Члан 16
(Рјешавање спорова)

У случају спора, странке своја међусобна права и обавезе рјешавају у складу са
законима који уређују ову област пред Основним судом у Дистрикту.

Члан 17
(Реализација одлуке)

За реализацију Одлуке задужује се Дирекција, а директор Дирекције је лице
овлашћено за спровођење Одлуке.

Члан 18
(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-586/12
Брчко, 10. јула 2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Есад Атић
Достављено:

1. Предсједнику;
2. Потпредсједнику;
3. Градоначелнику;
4. Дирекцији за финансије;
5. Сектору за координацију политика и опште послове –

Одсјеку за опште послове;
6. Архиви.


