На основу члана 8. и члана 12. став 2. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 56/06 и 28/13), члана 14. Статута
Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, број: 04/1-012-2-1510/13, од 11.7.2013.
године, и Статута о допуни Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, број:
04/1-012-2-782/21, од 18.3.2021. године, Влада Републике Српске, у функцији Скупштине
Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 116. сједници, одржаној
8.4.2021. године, д о н о с и

ПРАВИЛА
ПЛАСМАНА СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ
ФИНАНСИЈСКОМ СЕКТОРУ
Члан 1.
Правилима пласмана средстава за подршку финансијском сектору (у даљем тексту: Правила)
Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бањалука (у даљем тексту: ИРБРС)
утврђују се циљ, начин и намјена пласмана, корисници, услови и процедуре те остала питања
од значаја за пласман средстава за подршку финансијском сектору из средстава фондова
којима управља ИРБРС.

Члан 2.
(1) Пласман средстава за подршку финансијском сектору врши се с циљем очувања
стабилности финансијског сектора и подршке његовом даљем развоју.
(2) ИРБРС у име и за рачун фондова којима управља врши куповину и продају хартија од
вриједности (у даљем тексту: ХоВ).

Члан 3.
Пласман средстава врши се путем куповине дужничких ХоВ.

Члан 4.
(1) Ова правила примјењују се за пласман средстава комерцијалним банкама које имају важећу
дозволу за рад издату од Агенције за банкарство Републике Српске и друштвима за осигурање
која имају важећу дозволу за рад издату од Агенције за осигурање Републике Српске.
(2) Пласман средстава друштвима из претходног става овог члана врши се на начин и под
условима дефинисан овим правилима.

Члан 5.
(1) Предмет куповине ХоВ могу бити само дужничке ХоВ у поступку емисија из јавне понуде
уз обавезу израде јединственог проспекта.

(2) ИРБРС не може куповати ХоВ емитената код којих је у посљедњим годишњим
финансијским извјештајима исказан губитак који није покривен.

Члан 6.
(1) ИРБРС учествује у куповини ХоВ из емисије обвезница које се емитују ради повећања
допунског капитала комерцијалних банака у складу са Одлуком о минималним стандардима
за управљање капиталом банака уколико се емитент кроз проспект обавеже да је минимална
каматна стопа 3,0% на годишњем нивоу.
(2) ИРБРС дозвољава пријевремену отплату обвезница из става 1. овог члана.

Члан 7.
(1) ИРБРС учествује у куповини ХоВ из емисије обвезница које се емитују ради унапређења
пословања осигуравајућих друштава уколико се емитент кроз проспект обавеже да ће обавезе
по основу доспјелих ануитета из емисије обезбиједити мјеницама, а плаћање ануитета вршити
посредством платног агента, односно Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања
Лука, да је максимални рок доспијећа обвезница 10 година и да је минимална каматна стопа
3,0% на годишњем нивоу.
(2) ИРБРС не може куповати дужничке ХоВ из претходног става овог члана уколико емитент
у тренутку емисије нема испуњене регулаторне захтјеве у погледу адекватности капитала и
техничких резерви.

Члан 8.
(1) Продаја ХоВ стечених у складу са овим правилима, као и раније важећим Правилима
пласмана средстава за подршку финансијском сектору (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 82/10, 96/10, 48/13, 92/14, 99/14, 23/16, 28/16, 118/18, 64/19 и 90/20) врши се:
а) на берзи,
б) на другим уређеним јавним тржиштима или
в) прихватањем јавне понуде за преузимање, уз услов да се претходно организује аукција за
пакет акција, гдје је почетна цијена на аукцији једнака или већа од цијене у јавној понуди за
преузимање.
(2) Минимална продајна цијена је цијена по којој су акције стечене или неотписани дио
номиналне вриједности обвезница у тренутку њихове продаје.
(3) Након једне неуспјеле аукције за пакет акција или неуспјеле продаје у оквиру редовног
берзанског трговања у периоду од најмање 10 дана од дана уношења продајног налога, ИРБРС
може снизити почетну продајну цијену.
(4) Почетна продајна цијена ХоВ може се снизити у једном кораку до 10% у односу на
претходно утврђену почетну цијену.

Члан 9.
(1) Управа ИРБРС, на приједлог надлежног сектора, доноси:
а) одлуку о куповини ХоВ по једном емитенту, по врсти и по класи, из емисије ХоВ, по
прибављеном мишљењу Центра за управљање ризиком, и
б) одлуку о продаји ХоВ из става (1) претходног члана, стечених у складу са Правилима по
једном емитенту, по врсти и по класи.
(2) Управа ИРБРС, на приједлог надлежног сектора, по прибављеном мишљењу Центра за
управљање ризиком, даје сагласност на конверзију повлашћених (приоритетних) у обичне
акције.

Члан 10.
(1) Одлуке које се односе на куповину дужничких ХоВ обавезно садрже:
а) назив и адресу емитента,
б) ознаку врсте и класе ХоВ,
в) број, номиналну вриједност и цијену ХоВ које се купују,
г) доспијеће, висину камате и рокове за исплату главнице и камате,
д) вриједност пласмана,
ђ) динамику уписа и уплате ХоВ,
е) проценат учешћа фондова из чијих се средстава врши куповина ХоВ у вриједности емисије
и
ж) вријеме трајања налога.
(2) Сагласност која се односи на конверзију повлашћених (приоритетних) у обичне (редовне)
акције обавезно садржи:
а) број и датум одлуке на основу које је извршена куповина повлашћених (приоритетних)
акција и
б) број и номиналну вриједност повлашћених (приоритетних) акција које се конвертују у
обичне (редовне) акције.
(3) Одлуке које се односе на продају ХоВ на берзи и другим уређеним јавним тржиштима
обавезно садрже:
а) назив и адресу емитента,
б) ознаку врсте и класе ХоВ,
в) доспијеће, висину камате, начин и рокове за исплату главнице и камате за дужничке ХоВ,
г) предмет продаје (број ХоВ и проценат од укупног броја емитованих ХоВ),
д) почетну продајну цијену једне ХоВ и пакета ХоВ и
ђ) датум изношења ХоВ на берзу или друго уређено тржиште.

(4) Одлуке које се односе на продају ХоВ прихватањем понуде за преузимање обавезно
садрже:
а) назив акционарског друштва на које се понуда односи и датум истека понуде за преузимање,
б) име и презиме / назив понуђача,
в) датум почетка и вријеме трајања понуде,
г) предмет продаје прихватањем јавне понуде за преузимање (проценат укупног капитала
емитента и број акција у власништву фонда) и
д) цијену акције.

Члан 11.
На основу oдлука из члана 10. лица која овласти директор ИРБРС потписују и овјеравају
уписницу ХоВ и дају налог за куповину/продају ХоВ.

Члан 12.
Ступањем на снагу ових правила престају да важе Правила пласмана средстава за подршку
финансијском сектору (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 99/14, 23/16, 28/16, 118/18,
64/19 и 90/20).

Члан 13.
Ова правила ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1013/21

Предсједник

8. априла 2021. године

Скупштине,

Бањалука

Радован Вишковић, с.р.

