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- вријеме почетка уписа: 15 дана од дана објављивања 
јавног позива,

- вријеме завршетка: два дана од почетка уписа,
- мјесто уписа и уплате: упис се врши код овлашћених 

берзанских посредника, на Бањалучкој берзи а.д. Бања 
Лука (у даљем тексту: Бањалучка берза); обвезнице се про-
дају на Бањалучкој берзи; уплата се врши најкасније до 
10.00 часова наредног дана од дана затварања јавне понуде, 
на рачун који буде одређен у јавном позиву,

- емитент задржава право на завршетак поступка јав-
не понуде хартија од вриједности - прије истека утврђеног 
рока за њихов упис и уплату,

- обвезнице се емитују са валутном клаузулом евра; у 
случају промјене званичног курса конвертибилне марке 
према евру, који утврђује Централна банка БиХ (у даљем 
тексту: ЦББиХ), обвезнице које су предмет ове одлуке пре-
рачунаваће се и уплаћивати у противвриједности конвер-
тибилне марке за евро према средњем курсу у ЦББиХ, који 
важи на дан аукције,

- у случају промјене званичног курса конвертибилне 
марке према евру, који утврђује ЦББиХ, обвезнице које 
су предмет ове одлуке прерачунаваће се и исплаћивати у 
противвриједности конвертибилне марке за евро према 
средњем курсу у ЦББиХ, који важи два дана прије рока до-
спијећа.

III
1) Бањалучка берза на крају јавне понуде обвезница са-

чињава извјештај у складу са прописима којим се уређује 
пословање Бањалучке берзе и доставља тај извјештај Цен-
тралном регистру, члановима Бањалучке берзе и Мини-
старству финансија.

2) Централни регистар, по захтјеву, доставља Мини-
старству финансија обрађене податке који садрже иденти-
фикационе податке о купцима обвезница.

3) Министарство финансија, након провјере обављених
уплата, доставља Централном регистру одлуку о емисији и 
захтјев за регистрацију обвезница, у складу са прописима 
којим се уређује регистрација хартија од вриједности.

4) На основу захтјева Министарства финансија, Цен-
трални регистар врши регистрацију обвезница и о реги-
страцији обавјештава Бањалучку берзу.

5) На основу извјештаја о регистрацији Централног ре-
гистра, Бањалучка берза уврштава обвезнице на берзанско 
тржиште.

IV
1) Република Српска може у било које вријеме откупити

обвезнице ове емисије, по било којој цијени на тржишту 
или на други начин, у складу са Одлуком Владе Републике 
Српске, под условом да у случају куповине јавном пону-
дом таква понуда буде једнако доступна свим власницима 
обвезница.

2) Власник обвезнице нема право да тражи пријевреме-
но доспијеће обвезница, тј. прогласи било коју обвезницу 
доспјелом и плативом прије њеног доспијећа.

V
Средства за измирење обавеза по овој емисији обезбје-

ђују се из буџета Републике Српске.

VI
Камата, односно главница исплаћује се на дан обрачуна 

камате, односно доспијећа главнице, а најкасније у року од 
три дана од дана обрачуна, односно доспијећа, преносом 
средстава на рачун власника обвезнице.

VII
У случају кашњења са исплатом камате, односно глав-

нице из обвезница, Mинистарство финансија платиће за-
конску затезну камату послије истека рокова из тачке VI 
ове одлуке до дана исплате.

VIII
Обвезнице представљају директну и безусловну обаве-

зу Републике Српске, међусобно су равноправне и најмање 
су у истом рангу са свим другим садашњим и будућим оба-
везама за чије извршење средства обезбјеђује Република 
Српска.

IX
Ако емисија обвезница не буде реализована по прихва-

тљивим условима за Републику Српску, емитент ће купци-
ма обвезница вратити уплаћена средства.

X
Овлашћује се министар финансија за спровођење свих 

активности, припрему и доношење потребних аката и обја-
ве с циљем реализације емисије обвезница.

XI
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2/20 Предсједник
16. јануара 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

46
На основу члана 127. став 2. Закона о раду (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 1/16 и 66/18) и члана 
43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републи-
ке Српске, на 53. сједници, одржаној 30.12.2019. године,  
д о н о с и

ОДЛУКУ
О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ

I
Најнижа плата у Републици Српској за 2020. годину 

утврђује се у висини од 520,00 конвертибилних марака.

II
Најнижа плата исплаћује се раднику само када је износ 

плате радника обрачунате у складу са законом, општим ак-
том или уговором о раду испод износа најниже плате из 
тачке I ове одлуке.

III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3600/19 Предсједник
30. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

47
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 54. сједници, одржа-
ној 16.1.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

РАДА ПРЕДСТАВНИШТАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 
ИНОСТРАНСТВУ ЗА 2020. ГОДИНУ

I
Представништвима Републике Српске у иностранству 

распоређују се средства у укупном износу од 4.800.000,00 
КМ ради остваривања редовне дјелатности за 2020. годину, 
са позиције 488100 - трансфери представништвима Репу-
блике Српске у иностранству, у оквиру Министарства за 
европске интеграције и међународну сарадњу (организа-
циони код 2159).


