
Temeljem članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/Oh i 8/06) i članka 21. stavak 3. Zakona o utvrđivanju i
načinu izmirenja unutrašnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",
broj 66/04, 49/05,^5/06, 31/08, 32/09 i 65/09 j, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 124. sjednici
održanoj 18. studenoga 2009. godine, donosi

O D L U K U

O UVJETIMA RASPOLAGANJA OBVEZNICAMA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO OSNOVI

RATNIH TRAŽBINA PRAVNIH OSOBA

I

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti raspolaganja obveznicama Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi
ratnih tražbina (daljnjem tekstu: obveznice) pravnih osoba na čije ime je izvršena emisija obveznica (u
daljnjem tekstu: pravne osobe), a koja imaju neizmirene obveze prema uposlenicima, fondu mirovinskog i
fondovima zdravstvenog osiguranja, uključujući i obveze po sporazumima o odgođenom plaćanju tih
obveza.

II

Pravne osobe koje imaju neizmirene obveze prema uposlenicima, fondu mirovinskog osiguranja i
fondovima zdravstvenog osiguranja nastale do 15.10.2009. godine, uključujući i obveze po sporazumima
o odgođenom plaćanju tih obveza dužna su prvo izmiriti te obveze sredstvima dobiveniom po osnovi
prometa obveznica ili sredstvima po dospjelosti kamata ili glavnice po osnovu tih obveznica.
Ako sredstva iz stavka 1. ove točke nisu dovoljna za izmirenje svih obveza iz tog stavka pravne osobe će
izmiriti sve obveze koje obuhvaćaju isto razdoblje.

III

Pravne osobe koje imaju neizmirene obveze toćke II stavak 1. ove Odluke, dužne su prije svakog
raspolaganja obveznicama na tržištu vrijednosnih papira od Federalnog ministarstva financija -
Federalnog ministarstva finansija zatražiti davanje suglasnosti za raspolaganje tim obveznicama na iznos
koji prelazi visinu neizmirenih obveza iz točke II stavak 1. ove Odluke.
Uz zahtjev za davanje suglasnosti iz stavka I. ove točke, pravne osobe dostavljaju ovjerenu izjavu o visini
obveza iz točke II stavak 1. ove Odluke.

IV

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH
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