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На пснпву шлана 21. Закпна п задуживаоу, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 30/07 и 29/10), а у складу са шланпм 4. став 7.  Закпна п  тржищту 
хартија пд вриједнпсти („Службени гласник Републике Српске“, бр. 92/06 и 34/09)  и на пснпву 
шлана 43. став 2. Закпна п Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брпј 
118/08), Влада Републике Српске, на ____ сједници пдржанпј  _______ гпдине, дпнпси 

 
 

УРЕДБУ 
О УСЛОВИМА, ПОСТУПКУ ЕМИСИЈЕ И ЕЛЕМЕНТИМА ПРИМАРНОГ  

ТРЖИШТА ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА 
 
 

Шлан 1. 
 

Овпм уредбпм уређују се услпви и ппступак емисије трезпрских записа на примарнпм тржищту 
и елементи примарнпг тржищта трезпрских записа. 

 
Шлан 2. 

 
(1) Трезпрски запис је пренпсива, нематеријализпвана, дужнишка краткпрпшна хартија пд 

вриједнпсти, кпју емитује Република Српска ради прикупљаоа средстава, на пснпву кпје власници 
пстварују правп према Републици Српскпј на наплату главнице и камате у складу са Закпнпм п 
задуживаоу, дугу и гаранцијама Републике Српске, прпписима кпјима се уређује тржищте хартија 
пд вриједнпсти и пдлукпм п емисији. 

(2) Активнпсти емитента у вези са емисијпм и регистрацијпм трезпрских записа прпвпди 
Министарствп финансија (у даљем тексту: Министарствп). 

(3) Емисија трезпрских записа врщи се аукцијским системпм тргпваоа, ппсредствпм аукцијске 
платфпрме берзанскпг система тргпваоа (у даљем тексту: БСТ) Баоалушке берзе хартија пд 
вриједнпсти а. д. Баоа Лука (у даљем тексту: Баоалушка берза). 

(4) Секундарни прпмет трезпрских записа врщи се на берзи или другпм уређенпм јавнпм 
тржищту у складу са прпписима кпјима се уређује тржищте хартија пд вриједнпсти. 

 
Шлан 3. 

 
Емисија трезпрских записа врщи се у складу са прпписима кпјима се уређује бучетски систем 

Републике Српске, прпписима кпјима се уређује задуживаое, дуг и гаранције Републике Српске, 
према динамици и у пбиму кпје утврди Министарствп.  

 
Шлан 4. 

 
Услпви пбављаоа ппслпва у емисији трезпрских записа на примарнпм тржищту, услпви и 

нашин пствариваоа права из тих ппслпва уређују се угпвпрпм кпји Министарствп закљушује са 
Баоалушкпм берзпм и Централним регистрпм хартија пд вриједнпсти а. д. Баоа Лука (у даљем 
тексту: Централни регистар). 

 
Шлан 5.  

 
Ушесници на примарнпм тржищту трезпрских записа мпгу бити директни и индиректни. 

 
 
 
 



  

Шлан 6.  
 

(1) Директни ушесници на примарнпм тржищту трезпрских записа (у даљем тексту: директни 
ушесници) су: 

а) шланпви Баоалушке берзе и 
б) Министарствп у име Републике Српске. 

(2) Осим ушесника из става 1. пвпг шлана, директни ушесници мпгу бити и: 
а) банке, кпје имају дпзвплу за пбављаое банкарске дјелатнпсти у Бпсни и Херцегпвини, 
б) друщтва за псигураое, кпја имају дпзвплу за пбављаое дјелатнпсти псигураоа у Бпсни и 

Херцегпвини, 
в) микрпкредитна друщтва, кпја имају дпзвплу за пбављаое дјелатнпсти 

микрпкредитираоа у Бпсни и Херцегпвини, 
г) друщтва за управљаое инвестиципним, пднпснп дпбрпвпљним пензијским фпндпвима 

кпја имају дпзвплу за пбављаое дјелатнпсти управљаоа тим фпндпвима у Бпсни и Херцегпвини 
(у даљем тексту: друщтва за управљаое фпндпвима), 

д) Централна банка Бпсне и Херцегпвине (у даљем тексту: ЦБ БиХ), у складу са прпписима 
кпјима се уређује оенп ппслпваое, 

ђ) Друщтвп за управљаое Пензијским резервним фпндпм Републике Српске а. д. Баоа Лука 
(у даљем тексту: Друщтвп за управљаое ПРЕФ-пм) и 

е) Инвестиципнп-развпјна банка Републике Српске а. д. Баоа Лука (у даљем тексту: ИРБ РС). 
(3) ЦБ БиХ, банке, друщтва за псигураое и микрпкредитна друщтва ушествују на примарнпм 

тржищту трезпрских записа у свпје име и за свпј рашун. 
(4) ИРБ РС, Друщтвп за управљаое ПРЕФ-пм и друщтва за управљаое фпндпвима ушествују на 

примарнпм тржищту трезпрских записа у свпје име, а за рашун фпндпва кпјима управљају. 
(5) Шланпви Баоалушке берзе ушествују на примарнпм тржищту трезпрских записа у свпје име 

и за свпј рашун или за рашун клијента. 
 

Шлан 7. 
 

Индиректни ушесници на примарнпм тржищту трезпрских записа су клијенти шланпва 
Баоалушке берзе. 

 
Шлан 8. 

 
(1) Министарствп впди евиденцију директних ушесника. 
(2) Уз захтјев за упис у евиденцију, директни ушесници пбавезни су дпставити: 
а) рјещеое п упису у судски регистар, акп директни ушесник ппдлијеже упису у судски 

регистар, 
б) пбавјещтеое надлежнпг завпда за статистику п разврставаоу ппслпвнпг субјекта пп 

дјелатнпсти, 
в) пптврду надлежне ппреске управе п регистрацији ппрескпг пбвезника и дпдијељенпм 

јединственпм идентификаципнпм брпју (ЈИБ), 
г) дпзвплу надлежнпг надзпрнпг пргана финансијскпг сектпра за пбављаое дјелатнпсти у 

Бпсни и Херцегпвини, 
д) идентификаципне ппдатке лица пвлащћенпг за ушествпваое на аукцији (име и презиме  

пдгпвпрнпг лица, ЈМБ за резиденте или други идентификаципни брпј за нерезиденте, кпнтакт 
адреса, e-mail адреса, брпј телефпна и брпј телефакса), 

ђ) ппдатке п ппсебнпм рашуну птвпренпм кпд Централнпг регистра и 
е) пптврду Баоалушке берзе п испуоенпсти технишких услпва за приступаое аукцијскпј 

платфпрми  БСТ. 
 (3) Обавеза дпстављаоа дпзвпле из става 2. ташка г) не пднпси се на директне ушеснике из 

шлана 6. став 1. ташка б) и став 2. т. д) дп е).  



  

(4) Директни ушесници дужни су пбавјещтавати Министарствп п прпмјенама ппдатака из 
дпкументације кпја је предмет евидентираоа најкасније један дан прије пдржаваоа аукције.   

(5) Министарствп редпвнп пбавјещтава Централни регистар п свим прпмјенама п евиденцији 
директних ушесника. 

 
Шлан 9. 

 
(1) Трезпрски записи су дискпнтне хартије пд вриједнпсти кпје се емитују у нпминалнпј 

вриједнпсти пд 10.000 кпнвертибилних марака (у даљем тексту: КМ). 
(2) Трезпрски записи мпгу се емитпвати са валутнпм клаузулпм евра. 
(3) У слушају прпмјене званишнпг курса КМ према евру, кпји утврђује ЦБ БиХ, трезпрски записи 

емитпвани са валутнпм клаузулпм прерашунаваће се и уплаћивати у КМ прптувриједнпсти према 
средоем курсу  ЦБ БиХ за еврп кпји важи на дан аукције.  

(4) У слушају прпмјене званишнпг курса КМ према евру, кпји утврђује ЦБ БиХ, трезпрски записи 
емитпвани са валутнпм клаузулпм прерашунаваће се и исплаћивати у КМ прптувриједнпсти према 
средоем курсу ЦБ БиХ за еврп кпји важи два дана прије рпка дпспијећа. 

 
Шлан 10. 

 
(1) Министарствп дпставља Централнпм регистру пдлуку п емисији и изјащоеое п дпдатним 

ппдацима најкасније три дана прије упућиваоа јавнпг ппзива за ушествпваое на аукцији (у даљем 
тексту: ппзив). 

(2) Министарствп упућује ппзив најкасније седам дана прије дана пдржаваоа аукције. 
(3) Ппзив се пбјављује на интернет-страници Баоалушке берзе и на интернет-страници 

Министарства.  
(4) О пбјави ппзива Баоалушка берза пбавјещтава директне ушеснике и путем аукцијске 

платфпрме БСТ. 
(5) Ппзив садржи: 

а) пзнаку трезпрскпг записа (лпкална пзнака и ISIN брпј),  
б) планирани изнпс емисије, 
г) рпк дпспијећа, 
д) датум дпспијећа, 
ђ) датум исплате, 
е) датум и вријеме пдржаваоа аукције, 
ж) датум и вријеме пбјаве извјещтаја п резултатима, 
з) рашун на кпји се врщи уплата, 
и) датум уплате и 
ј) кпнтакт пспба у Министарству  и на Баоалушкпј берзи. 

(6) Ппзив се мпже пбјавити и на енглескпм језику и мпже садржавати и пстале инфпрмације за 
кпје Министарствп сматра да су неппхпдне за ефикасан ппступак аукције трезпрских записа. 
 

Шлан 11.  
 

(1) Аукција трезпрских записа на примарнпм тржищту пбавља се ппсредствпм аукцијске 
платфпрме БСТ Баоалушке берзе.  

(2) Аукција трезпрских записа на примарнпм тржищту пдржава се у перипду пд 11:00 дп 13:00 
шаспва, псим акп у ппзиву није другашије назнашенп. 
 

Шлан 12. 
 

(1) Ппнуде за куппвину трезпрских записа унпсе се у БСТ кап куппвни налпзи.  
(2) Директни ушесници мпгу унијети у БСТ вище куппвних налпга. 



  

(3) Директни ушесници унпсе куппвне налпге пд 11:00 дп 12:30 шаспва и у тпм перипду 
дпзвпљене су измјене цијене и кплишине из куппвнпг налпга, кап и ппвлашеое куппвних налпга. 

(4) Дпзвпљен је унпс лимитираних налпга. 
(5) Обавезни елементи куппвнпг налпга су: 

а) пзнака трезпрскпг записа, 
б) кплишина, 
в) дискпнтна цијена, 
г) рашун купца и 
д) пзнака  ушесника. 

(6) Куппвни налпзи рангирају се у БСТ пдмах накпн истека рпка за прикупљаое ппнуда, а на 
пснпву куппвне дискпнтне цијене ппшевщи пд највище према најнижпј, а у слушају ппстпјаоа 
куппвних налпга са истпм цијенпм, БСТ рангира налпге према времену унпщеоа налпга такп да 
раније унесени налпзи имају преднпст. 

(7) Дискпнтна цијена се запкружује на шетири децимална мјеста, кап прпценат у пднпсу на 
нпминалну вриједнпст трезпрскпг записа. 

(8) Дискпнтну цијену инвеститпр утврђује у складу са висинпм гпдищое каматне стппе кпју 
жели пстварити на свпј улпг на пснпву сљедеће фпрмуле: 

 

 
 
при шему је:  
C = дискпнтна цијена,  
d = брпј дана дп дпспијећа и 
i = каматна стппа / 100. 

 
Шлан 13.  

 
(1) Министарствп унпси ппнуду за прпдају трезпрских записа кап прпдајни налпг у БСТ, у 

перипду пд 12:30 дп 13:00 шаспва на дан пдржаваоа аукције и у наведенпм перипду 
Министарствп задржава правп прпмјене планиранпг изнпса емисије, кап и прпмјене прпдајне 
цијене. 

(2) Министарствп задржава правп да прихвати ппнуду у цјелини, дјелимишнп или да пдбије 
све ппнуде за куппвину. 

(3) У 13:00 шаспва закљушују се трансакције пп јединственпј равнптежнпј цијени, за цијелу 
серију трезпрских записа. 

(4) При фпрмираоу јединствене равнптежне цијене, кпја представља најнижу прихваћену 
дискпнтну цијену, кпристи се критеријум највећег кплишинскпг пбима прпмета, уз минималан 
кплишински пстатак у налпзима кпји ушествују у фпрмираоу те цијене у складу са Правилима 
Баоалушке берзе. 
 

Шлан 14. 
 

(1) Извјещтај п резултатима аукције пбјављује се истпг дана дп 15:00 шаспва на интернет-
страници Министарства и интернет-страници Баоалушке берзе, псим акп у ппзиву није другашије 
назнашенп.  

(2) Извјещтај п резултатима аукције садржи: 
а) датум аукције, 
б) планирани изнпс емисије, 
в) пстварени изнпс емисије, 
г) датум уплате, 
д) укупан изнпс пристиглих ппнуда, 
ђ) укупан изнпс прихваћених ппнуда, 



  

е) пзнаку трезпрскпг записа, 
ж) највищу ппнуђену цијену уз каматну стппу, 
з) најнижу ппнуђену цијену уз каматну стппу, 
и) јединствену равнптежну цијену уз каматну стппу и 
ј) датум дпспијећа. 
 

Шлан 15.  
 

(1) Баоалушка берза на дан пдржаваоа аукције трезпрских записа дп 13:30 шаспва дпставља 
Министарству и Централнпм регистру извјещтај п трансакцијама закљушеним у ппступку аукције, у 
складу са прпписима Централнпг регистра п ппступаоу кпд јавне емисије на берзи.  

(2) Централни регистар, пп захтјеву, дпставља Министарству пбрађене ппдатке кпји садрже 
идентификаципне ппдатке п купцима трезпрских записа. 

(3) Уплату нпвшаних средства на рашун кпји је наведен у ппзиву, купац трезпрских записа врщи 
најкасније дп 10:00 шаспва нареднпг раднпг дана пд дана аукције. 

(4) Министарствп дпставља Централнпм регистру захтјев за регистрацију хартија пд 
вриједнпсти најкасније дп 13:00 шаспва нареднпг раднпг дана пд дана аукције, у складу са 
прпписима кпји регулищу регистрацију хартија пд вриједнпсти. 

(5) На пснпву захтјева Министарства, Централни регистар врщи регистрацију трезпрских 
записа истпг дана.  

(6) Централни регистар пбавјещтава Баоалушку берзу п регистрацији трезпрских записа. 
(7) На пснпву извјещтаја п регистрацији Централнпг регистра, Баоалушка берза уврщтава 

трезпрске записе на берзанскп тржищте. 
 

Шлан 16. 
 

(1) Директни ушесници дужни су да прпвјере приступ и исправнпст функципнисаоа БСТ, а у 
слушају немпгућнпсти приступа БСТ или неправилнпсти у оегпвпм функципнисаоу дужни су без 
пдлагаоа п тпме пбавијестити Баоалушку берзу.  

(2) У слушају немпгућнпсти приступа БСТ или неправилнпсти у оегпвпм функципнисаоу 
схпднп се примјеоују ппступци утврђени Правилима Баоалушке берзе.  

(3) Акп грещка у дјелпваоу БСТ није птклпоена у предвиђенпм времену трајаоа аукције, 
Баоалушка берза мпже, уз претхпдну сагласнпст Министарства, прпмијенити временски расппред 
пдржаваоа аукције, прпдужити предвиђенп вријеме трајаоа аукције или пдредити други датум 
за оенп извпђеое.  

(4) О прпмјенама временскпг расппреда пдржаваоа аукције из става 3. пвпг шлана Баоалушка 
берза инфпрмище директне ушеснике ппмпћу радних станица, телефпнпм или телефакспм, уз 
јавну пбјаву на свпјпј интернет-страници. 

 
Шлан 17. 

 
(1) Министарствп мпже да пбјави јавни ппзив за пријевремни пткуп трезпрских записа, 

укпликп је таква мпгућнпст предвиђена пдлукпм п емисији. 
(2) Одлуку п пријевременпм пткупу трезпрских записа дпнпси министар финансија. 
(3) Јавни ппзив за пријевремени пткуп трезпрских записа пбјављује се на интернет-страници 

Министарства и интернет-страници Баоалушке берзе пет радних дана прије пткупа.  
(4) Јавни ппзив из става 1. пвпг шлана садржи: 

а) пзнаку трезпрскпг записа, 
б) датум пткупа, 
в) изнпс емисије кпји се пткупљује, 
г) цијену пткупа и 
д) пстале елементе из пдлуке п емисији из става 1. пвпг шлана. 

 



  

Шлан 18. 
 

Баоалушка берза псигурава анпнимнпст ппнуда за куппвину трезпрских записа.  
 

Шлан 19. 
 

На питаоа аукције и регистрације трезпрских записа кпја нису уређена пвпм уредбпм 
примјеоују се прпписи кпјима се уређује тржищте хартија пд вриједнпсти. 
 

Шлан 20. 
 

Ова уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Републике 
Српске“. 

 
 
 
 

Брпј:  Предсједник Владе      
Датум:  
 Александар Чпмбић 


