
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 17/08), Скупштина Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине, на 7. редовној сједници одржаној 10. јуна 2009. године, усваја 
 

 
ЗАКОН 

О ИЗМИРЕЊУ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ РАЧУНА СТАРЕ ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕ 
ЕМИСИЈОМ ОБВЕЗНИЦА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
 
ПРВИ ДИО –  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
(Предмет) 

 
(1) Законом о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње емисијом 

обвезница у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон) прописују се 
поступак, начин и рокови измирења обавеза Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Дистрикта), по основу рачуна старе девизне штедње депоноване у домаћим банкама на 
подручју Дистрикта. 

 
(2) Измирење обавеза по овом закону заснива се на локацији сваког депозита у банци,  

њеним пословницама или најнижим оперативним јединицама које су пословале на подручју 
Дистрикта. 

 
Члан 2 

(Рачуни старе девизне штедње) 
 

(1) Рачуни старе девизне штедње су девизна средства са припадајућим каматама са 
стањем на дан 31. 12. 1991. године, код банака на подручју Дистрикта, и то: Југобанка 
Сарајево, пословница Брчко и  Привредна банка Сарајево, пословница Брчко. 

 
(2) Средства из става 1 овог члана су умањена за директне исплате банке након                        

31. децембра  1991. године, за пренесена и искоришћена средства с јединственог рачуна у 
Федерацији Босне и Херцеговине и јединственог приватизационог рачуна у Републици Српској 
и Дистрикта и за исплате извршене послије 31. децембра 1991. године по другој основи.  

                                                              
Члан 3 

(Камата) 
 

(1) Обрачуната и неисплаћена камата на средства из члана 2 става 1 овог закона од                     
1. јануара 1992. године се у поступку верификације сторнира, а у складу са Законом о 
измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње („Службени гласник БиХ“, бројеви 
28/06, 76/06 и 72/07) (у даљем тексту: Закон о измирењу обавеза).  

 
 (2) Од 1. јануара 1992. године до ступања на снагу Закона о измирењу обавеза врши се 

нови обрачун камата по годишњој стопи од 0,5%. 
 
 
ДРУГИ ДИО – ВЕРИФИКАЦИЈА 

 
Члан 4 

                                                   (Верификација и готовинска исплата) 



 
 Верификација потраживања по основу рачуна старе девизне штедње и готовинска 
исплата врши се у складу са Законом о измирењу обавеза и Правилником о поступку 
верификације потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у 
Брчко дистрикту БиХ (у даљем тексту: Правилник). 
 

Члан 5 
                                                              (Рок за верификацију) 
 
 (1) Поступак верфикације потраживања завршиће се најкасније до 31. децембра 2010. 
године. 
 
 (2) Обавезе по основу рачуна старе девизне штедње које нису верификоване могу се 
доказивати и остваривати само у судском поступку, у складу са одредбама Закона о измирењу 
обавеза. 
 
 
ТРЕЋИ ДИО –  ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА 
 

Члан 6 
(Обвезнице старе девизне штедње) 

 
 Обвезнице старе девизне штедње (у даљем тексту: обвезнице) су неограничено 
преносиве хартије од вриједности, емитоване у серији и у нематеријализованоме облику – 
електронском запису, на основу којих власници обвезница имају право на наплату главнице и 
камате у складу са овим законом и одлуком Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 
(у даљем тексту: Скупштина) о емисији обвезница. 
 

Члан 7 
 (Измиривање обавеза путем обвезница) 

 
 (1) Обавезе по основу рачуна старе девизне штедње, које нису извршене исплатом у 
готовини у складу са одредбама Закона о измирењу обавеза и Правилника, измирују се путем 
обвезница. 
 
 (2) Изузетно од одредбе из става 1 овог члана, обавезе за износе који не прелазе                   
100,00 КМ,  неће  се измирити емисијом обвезница, него ће се ти износи исплатити у готовини. 
 
 (3) За рачуне старе девизне штедње који су верфиковани до 31. децембра 2008. године 
обвезнице ће се емитовати у складу са  овим законом и одлуком о емисији обвезница. 
 
 (4) Обавезе по основу старе девизне штедње које су верификоване након 1. јануара 
2009. године, а нису исплаћене у готовини, измирују се сукцесивном емисијом обвезница са 
истим или различитим датумима емисије, под условом емисије из члана 8 овог закона.  

 
Члан 8 

 (Услови емисије обвезница) 
 

Дистрикт емитује обвезнице под сљедећим условима: 
a) врста обвезнице: дугорочна обвезница са каматним приносом (купоном), на име; 

b) номинална вриједност једне обвезнице: једна конвертибилна марка; 

c) номинална вриједност емисије: утврђује се одлуком о емисији обвезница; 



d) датум емисије: 1. јун, а најкасније 30. јун 2009. године; 

e) крајњи рок доспијећа: шест година од дана емисије; 

f) каматна стопа: фиксна, 2,5% годишње. 

Члан 9 
(Поступак емисије обвезница) 

 
Поступак емисије обвезница обухвата: 
а) доношење одлуке о емисији обвезница и 
б) упис обвезница на рачуне власника обвезница код Комисије за хартије од 
вриједности Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Комисија). 

 
Члан 10  

(Одлука о емисији обвезница) 
 

 (1) Одлука о емисији обвезница обавезно садржи: 
a) опште податке о емитенту; 

b) датум доношења одлуке о емисији обвезница; 

c) тип емисије; 

d) редни број емисије, ознаку врсте и класе обвезница; 

e) број, номиналну вриједност обвезница, као и укупну вриједност емисије; 

f) доспијеће, висину камате, начин и рокове за исплату главнице и камате; 

g) укупан број и вриједност до сада емитованих обвезница исте класе, 

h) права и ограничења права садржаних у обвезници; 

i) податке о увршћењу обвезница на службену берзу тржишта у Босни и Херцеговини; 

j) начин обрачуна и утврђивања камате по роковима доспијећа; 

k) податке о лицу овлашћеном за спровођење одлуке о емисији и  

l) друге елементе битне за спровођење овог закона. 

(2) Саставни дио одлуке о емисији обвезница је и отплатни план којим се утврђују 
рокови отплате главнице и камате. 

 
(3) Одлуку о емисији обвезница доноси Скупштина, на предлог градоначелника 

Дистрикта у року од четрдесет пет (45) дана од дана посљедњег готовинског измирења 
обавеза по основу рачуна старе девизне штедње. 

 
(4) Одлука о емисији обвезница објављује се у Службеном гласнику Брчко дистрикта 

БиХ и у три дневна листа доступна на подручју БиХ. 
 

Члан 11  
(Послови емисије обвезница) 

 
(1) Послове по основу емисије обвезница обавља Дирекција за финансије Брчко 

дистрикта БиХ  (у даљем тексту: Дирекција). 
 
(2) Дирекција ће у року од тридесет (30) дана од дана ступања на снагу овог закона 

донијети прописе којима ће се ближе уредити начин вршења послова по основу емисије 
обвезница. 

 
 



Члан 12 
(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 да откупи обвезнице на тржишту или на други начин, у складу са 

одлуком Владе Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Влада), под условом да, у случају 
куповине јавном понудом, таква понуда буде једнако доступна свим власницима обвезница. 

 
(3) Власник обвезнице не може тражити превремено доспијеће обвезнице нити је 

прогласити доспјелом и плативом прије њеног доспијећа. 
 

Члан 13 
(Подношење захтјева за регистрацију обвезница) 

 
(1) Дирекција је дужна у року од осам дана од дана доношења одлуке о емисији 

обвезница поднијети захтјев за регистрацију обвезница Комисији. 
 
(2) Уз захтјев за регистрацију обвезница, Дирекција доставља одлуку о емисији 

обвезница и извјештај о обавезама по основу рачуна старе девизне штедње које се извршавају 
емисијом обвезница, а које су верификоване у складу са одредбама  Закона о измирењу 
обавеза и Правилником. 

 
(3) Извјештај из става 2 овога члана израђује се на основу појединачних и збирних 

извјештаја о извршеном верификовању потраживања које израђује Агенција за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге, а. д. Бања Лука – пословна јединица Брчко (у даљем 
тексту: АПИФ) и доставља Дирекцији, а садржи: 

а) име, име једног родитеља, презиме и јединствени матични број (или други 
идентификациони број за нерезидента) лица које ће постати власник обвезнице;  

b) број обвезница и укупну вриједност обвезница које ће припасти сваком власнику 
обвезница; 

c)  број банкарског текућег рачуна власника обвезнице преко кога се примају уплате на 
име камате и главнице и назив банке код које је рачун отворен; 

d) адресу пребивалишта власника обвезнице и друге податке у складу са актима 
Комисије. 

 
(4) За тачност података у појединачним и збирним извјештајима о извршеном 

верификовању потраживања из става 3 овог члана одговара АПИФ.  
 
(5) Право власништва над обвезницама и право располагања стиче се даном уписа 

обвезница код Комисије. 
 
(6) Дистрикт се не уписује у регистар емитената код Комисије. 

 
Члан 14 

(Регистрација обвезница и вођење рачуна) 
 

(1) На основу запримљене одлуке о емисији обвезница и захтјева за регистрацију 
обвезница са извјештајем из члана 13 става 2 овог закона Комисија је дужна: 

а) да региструје емисију; 



b) да отвори и води рачуне власника обвезница; 
c) да изврши регистрацију и чува податке о стицању власништва и правима из  
     обвезница; 
d) да 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. 

 
(2) Комисија је дужна да обавијести службена берзанска тржишта у БиХ о регистрацији 

обвезница. 
 
(3) На основу извјештаја Комисије, обвезнице емитоване у складу са овим законом 

увршћавају се на службену берзу тржишта у БиХ. 
 
(4) На трговање обвезницама на секундарном тржишту примјењују се прописи којима се 

уређује тржиште хартија од вриједности. 
 

Члан 15 
(Трошкови отварања рачуна и издавања првог извода 

о власништву над обвезницама) 
 

Дистрикт сноси трошкове Комисије по основу: 
а) отварања рачуна власника обвезница; 
b) регистрације емисије; 
c) издавања власнику обвезнице првог извода о власништву над обвезницама у емисији 
    обвезница, извршеној у складу са овим законом.  

 
         Члан 16 

(Обезбјеђење средстава за измирење обавеза)  
 
(1) Средства за измирење обавеза, по основу емисије обвезница, обезбјеђују се из 

средстава буџета Дистрикта. 
 
(2) Средства на име камата и главнице обвезница, Дирекција ће исплатити власнику 

обвезница, без одбитака на име накнаде и других трошкова. 
 
 

ЧЕТВРТИ ДИО –  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 17 
(Извршење судских пресуда) 

 
(1) Судови су дужни да доставе Дирекцији извршне судске пресуде по основу рачуна 

старе девизне штедње, ради извршења. 
 
(2) Пресуде из става 1 овог члана могу доставити и потражиоци. 
 
(3) Извршење пресуда из става 1 овог члана врши се у складу с  чланом 1 ставом 2 овог 

закона и у висини предвиђеној на одређеној позицији буџета и у складу са Законом о извршењу 
буџета Брчко дистрикта БиХ. 

 
 



Члан 18 
 (Ступање на снагу)  

 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Брчко дистрикта БиХ. 
                                                                                                         
Број: 01-02-78/09 
Брчко, 10. јуна 2009. године 
 
 
                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                          СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                Мирсад Ђапо, дипл. правник, с.р. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


