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- 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 про-
тиввриједности конвертибилне марке за евро према средњем 
курсу у ЦББиХ који важи два дана прије рока доспијећа.

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 
Централном регистру, члановима Бањалучке берзе и Ми-
нистарству финансија.

2) Централни регистар, по захтјеву, доставља Ми-
нистарству финансија обрађене податке који садрже иден-
тификационе 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 понудом таква по-
нуда 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 обрачу-

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

VIII
Обвезнице представљају директну и безусловну обавезу 

Републике Српске, међусобно су равноправне и најмање су у 
истом рангу са свим другим садашњим и будућим обавезама 
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-
вљивање с циљем реализације емисије обвезница.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-934/20 Предсједник
26. марта 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 64. сједници, одржа-
ној 26.3.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОЈ ОДГОДИ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКИХ 

ОБАВЕЗА

I
Обавезе по основу пореза на добит, накнаде за 

унапређење општекорисних функција шума и противпо-
жарне накнаде по годишњој пореској пријави за 2019. го-
дину, које доспијевају за плаћање до 31.3.2020. године, при-
времено се одгађају до 30.6.2020. године.

II
Обавеза по основу пореза на доходак по годишњој по-

реској пријави за порез на доходак за 2019. годину, која 
доспијева за плаћање 31.3.2020. године, привремено се од-
гађа до 30.6.2020. године.

III
Одгађање плаћања из т. I и II ове одлуке односи се 

на привредне субјекте (правна лица и предузетнике) који 
усљед мјера на спречавању ширења вируса корона имају 
потешкоће у пословању, о чему привредни субјекти подно-
се Пореској управи писмену изјаву.

IV
Обавезе из т. I и II ове одлуке привредни субјекти 

плаћаће у ратама до краја 2020. године.

V
За спровођење ове одлуке задужују се Министарство 

финансија и Пореска управа.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-930/20 Предсједник
26. марта 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

524
На основу члана 12. став 2. и члана 21. Закона о Ин-

вестиционо-развојној банци Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 56/06 и 28/13) и члана 14. 
Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске 
АД Бања Лука, број: 04/1-012-2-1510/13, од 11.7.2013. годи-
не, Влада Републике Српске, у функцији Скупштине Инве-
стиционо-развојне банке Републике Српске, Бања Лука, на 
64. сједници, одржаној 26.3.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
I

Овом одлуком прописују се привремене мјере које се 
односе на обавезе корисника - правних лица и предузетни-
ка којима су средства пласирана путем финансијских по-
средника или директно из фондова којим управља Инве-
стиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, 
а у сврху спречавања штетних посљедица епидемије коро-
на вируса на привредне субјекте у Републици Српској.
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