РЕПУБЛИКА
СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Одлука објављена на огласној
табли 19. децембра 2018. године
Рок објаве 15 дана

Број: 01-400-435
Соколац, 14. децембар 2018. године

На основу члана 109. став 1. Устава Републике Српске, те чланова 59., 62. и 66. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 71/12,52/14 и 114/17), члана 39. став 2. тачка 25) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став 2. тачка
27) Статута општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 17/17 и
33/17), Скупштина општине Соколац на 17. редовној сједници, одржаној 14. децембра
2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ
ЕМИСИЈОМ ОБВЕЗНИЦА

I
Овом Одлуком одобрава се задужење општине Соколац емисијом обвезница на домаћем
тржишту капитала у износу од 5.500.000,00 КМ.
II
Општина Соколац ће се дугорочно задужити емисијом обвезница под сљедећим условима:
1. Намјена дугорочног задужења је:
- Отплата дугорочног задужења у Новој банци а.д. Бања Лука у износу
1.960.530,00 КМ
- Отплата дугорочног задужења у НЛБ банци а.д. Бања Лука у износу
2.064.949,00 КМ
- Отплата дугорочног задужења у Уни кредит банк Бања Лука у износу
51.214,00 KM
- Отплата пренесених обавеза у износу 1.423.307,00 КМ
2. Износ задужења: 5.500.000,00 КМ;
3. Каматна стопа: 4,5%на годишњем нивоу;
4. Рок доспијећа: 15 година
5. Грејс период: 3 године
6. Обрачун и исплата камате и главнице:мјесечно; у току грејс периода исплаћиваће се
мјесечно само камата, а по истеку грејс периода главница и припадајући дио камате
исплаћиваће се у једнаким мјесечним ануитетима (144 ануитета) у складу са
ануитетним планом отплате који је саставни дио ове Одлуке;
7. Начин осигурања отплате дуга: сопствене мјенице општине Соколац.

III
Отплата главнице и камате по основу емисије обвезница вршиће се из средстава буџета
општине Соколац.
Сходно члану 59. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, општина
Соколац овим задужењем не прелази износ од 18% од остварених редовних прихода из
претходне године.
IV
Скупштина општине Соколац доноси Одлуку о кредитном задужењу Општине и доставља
на сагласност Министарству финансија у року од 10 дана од дана њеног доношења.
V
Посебном одлуком Скупштине општине утврдиће се елементи емисије хартија од
вриједности – обвезница, у складу са Законом о тржишту хартија од вриједности
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.92/2006, 34/2009, 8/2012, 30/2012, 59/2013,
86/2013, 108/2013 и 4/2017) и другим прописима Комисије за хартије од вриједности
Републике Српске.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеним новинама
Града Источно Сарајево“, а примјењиваће се од дана добијања сагласности Министарства
финансија Републике Српске.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Министарству финансија РС,
2. Начелнику Општине Соколац,
3. Одјељењу за привреду и финансије,
4. Одсјеку за финансије,
5. Службеним новинама,
6. На огласну таблу,
7. Скупштини,
8. Архиви.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ
Бојана Марковић, дипл.менаџер јавне управе

