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вриједности Брчко дистрикта БиХ, на својој четвртој (4)
сједници одржаној 3. априла 2007. године, донијела је

ОД ЛУ К У
О тарифи накнада која се плаћа у поступку пред

Комисијом за хартије од вриједности Брчко дистрикта
БиХ

А) Опште одредбе

Члан 1
Овом одлуком се одређују висине накнада за одлучивање о
појединачним захтјевима правних и физичких лица,
издавање одобрења и дозвола, упис у регистре које води
Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ (у
даљем тексту: Комисија) и висине накнада за надзор које су
дужна да плаћају правна лица над којима Комисија врши
надзор и извршава друге надлежности, одређене:

- Законом о хартијама од вриједности Брчко
дистрикта БиХ – ЗХОВ («Службени гласник Брчко дистрикта
БиХ», бројеви 15/03, 27/04 и 42/04);

- Законом о предузећима Брчко дистрикта БиХ – ЗП
(«Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 11/01,
10/02, 14/02, 01/03, 08/03 и 04/04);

- Закном о преузимању дионичарских друштава –
ЗПДД («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број 31/05);

- Законом о инвестиционим фондовима; и
- прописима Комисије.

Члан 2
Тарифа накнада је саставни дио ове одлуке.
Обвезник плаћања накнаде је подносилац захтјева, а
обвезник накнаде за надзор су правна лица над којима
Комисија врши надзор.
Ако овом одлуком није другачије уређено обавеза извршења
плаћања накнаде настаје даном подношења захтјева.

Члан 3
Висина накнаде, односно вриједност основе за висину
накнаде одређује се у бодовима, осим ако овом одлуком и
тарифом накнада није одређено другачије.
Вриједност бода износи 10,00 КМ.

Члан 4
Доказ о извршеној уплати накнаде из ове одлуке мора бити
приложен уз захтјев који се подноси. Износ накнаде, који се
плаћа у КМ, утврђује се множењем броја бодова с
вриједношћу бода. Накнаде су приходи Комисије за хартије
од вриједности Брчко дистрикта БиХ, односно Брчко
дистрикта БиХ и плаћају се на јединствени рачун Брчко
дистрикта БиХ број: 1542012000122410, врста прихода
722135.
За накнаде које се уплате за било који од захтјева из ове
одлуке не врши се поврат, ако одлуком Комисије није
одређено другачије.
Износи појединих накнада могу се умањити одлуком
Комисије, зависно од стања на тржишту капитала.

Члан 5
Органи управе и други органи који врше инспекцијски надзор
и друге врсте надзора ослобођени су од плаћања накнаде за
издавање извода о подацима из регистара које води
Комисија.

Предсједник Комисије може да ослободи од плаћања
накнаде за издавање извода из регистара које води
Комисија, ако подносилац захтјева за њихово издавање
потврди да ће их употријебити у научне или стручне сврхе
или за информисање јавности.

Члан 6
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о висини таксе која се плаћа у поступку пред
Комисијом за хартије од вриједности („Службени гласник
Брчко дистрикта БиХ“ број 43/04) са свим измјенама и
допунама.

Члан7

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ».

Број: 15-051-121/07
Датум, 3. април 2007. године Предсједник

Комисије за хартије од вриједности
Брчко дистрикта БиХ

Мирсад Бешлагић, дипл. ек., с.р.
Б) Тарифе накнада

1. Накнаде за одлучивање по захтјевима

Тарифни број 1
За захтјев за одобрење емисије хартија од вриједности
јавном понудом (ЗХОВ),накнада износи0,15% од понуђене
номиналне вриједности укупне емисије,али не мање од 100
бодова, а највише 1.500 бодова.

Тарифни број 2
За захтјев за одобрење емисије хартија од вриједности
путем затворене понуде (одобрење скраћеног проспекта)
(ЗХОВ), накнада износи 0,10% од понуђене номиналне
вриједности укупне емисије, али не мање од 100 бодова, а
највише 1.000 бодова.

Тарифни број 3
За захтјев за продужење рока за упис и уплату хартија од
вриједности путем јавне понуде (ЗХОВ), накнада износи 100
бодова.

Тарифни број 4
За захтјев за одобрење допуне, измјене или исправке
проспекта код издавања хартија од вриједности путем јавне
понуде (ЗХОВ), накнада износи 100 бодова.

Тарифни број 5
За захтјев за обавјештење о емисији хартија од вриједности
која се врши без одобрења Комисије (ЗХОВ), накнада износи
100 бодова.

Тарифни број 6
За захтјев за одобрење допуне, измјене или исправке
проспекта код издавања хартија од вриједности путем
затворене понуде (ЗХОВ), накнада износи 50 бодова.

Тарифни број 7
За захтјев за одобрење преузимања друштва путем тендер
понуде (ЗПДД), накнада износи 0,10% цјелокупне номиналне
вриједности хартија за које је дата понуда, али не мање од
100 бодова, а највише 1.000 бодова.
Ако је подносиоцу захтјева прије одобрења преузимања
издато рјешење о утврђивању обавезе спровођења тендер
понуде накнада из става 1 овог тарифног броја увећава се за
50%.

Тарифни број 8
За захтјев за одобрење примарне емисије хартија од
вриједности на берзи (ЗХОВ), накнада износи 500 бодова.

Тарифни број 9

За захтјев за одобрење правила и стандарда
саморегулишућих организација (ЗХОВ), накнада износи 200

бодова.
Тарифни број 10

За захтјев за издавање дозволе физичком лицу за
обављање послова професионалног посредника (ЗХОВ),
накнада износи 100 бодова;
за одржавање дозволе и надзор над радом физичког лица
које има дозволу за обављање послова професионалног
посредника (ЗХОВ), накнада износи 60 бодова за годину
дана.

Тарифни број 11
За захтјев за издавање дозволе правном лицу за обављање
брокерских послова (ЗХОВ), накнада износи 1.000 бодова;
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за издавање дозволе правном лицу за обављање
брокерских и дилерских послова (ЗХОВ), накнада износи
1.500 бодова;

за издавање дозволе за обављање дилерских послова
правном лицу које има дозволу за обављање брокерских
послова (ЗХОВ), накнада износи 500 бодова;

за одржавање дозволе и надзор над радом правног лица које
има дозволу за обављање брокерских послова (ЗХОВ),
накнада износи 600 бодова за годину дана;

за одржавање дозволе и надзор над радом правног лица које
има дозволу за обављање брокерских и дилерских послова
(ЗХОВ), накнада износи 900 бодова за годину дана.

Тарифни број 12
За захтјев за издавање дозволе за обављање послова
инвестиционог савјетника (ЗХОВ), накнада износи 300
бодова;

за издавање дозволе правном лицу које има брокерску и/или
дилерску дозволу да може обављати и послове
инвестиционог савјетовања (ЗХОВ), накнада износи 300
бодова;

за одржавање дозволе и надзор над радом инвестиционог
савјетника (ЗХОВ), накнада износи 100 бодова за годину
дана;

за одржавање дозволе и надзор над радом правног лица које
има дозволу за обављање послова инвестиционог
савјетовања (ЗХОВ), накнада износи 100 бодова за годину
дана.

Тарифни број 13
За захтјев за полагање стручног испита за професионалног
посредника – брокера/дилера (ЗХОВ), накнада износи 100
бодова.

Тарифни број 14
За захтјев за полагање стручног испита за инвестиционог
савјетника (ЗХОВ), накнада износи 150 бодова; за полагање
стручног испита за инвестиционог савјетника, ако лице има
положен стручни испит за брокера/дилера, накнада износи
50 бодова.

Тарифни број 15
За захтјев за одобрење конверзије или деноминације
вриједносних хартија, спајања или подјеле дионица, за сваки
захтјев (ЗХОВ), накнада износи 100 бодова.

Тарифни број 16
За захтјев за издавање дозволе за оснивање друштва за
управљање фондовима (ЗИФ), накнада износи 500 бодова.

Тарифни број 17
За захтјев за приговор против одлуке Комисије о покретању
поступка одузимања дозволе друштву за управљање
фондовима (ЗИФ), накнада износи 100 бодова.

Тарифни број 18
За захтјев за одобрење правила управљања узајамним
фондом или њихових измјена и допуна (ЗИФ), накнада
износи 100 бодова.

Тарифни број 19

За захтјев за издавање дозволе за оснивање инвестиционог
фонда, за сваки фонд (ЗИФ), накнада износи 1.000 бодова.

Тарифни број 20
За захтјев за издавање дозволе за управљање
инвестиционим фондом или издавање дозволе за

управљање узајамним фондом (ЗИФ), накнада износи 1.000
бодова.

Тарифни број 21
За захтјев за издавање одобрења за пренос управљања
фондом на друго друштво за управљање фондовима (ЗИФ),
накнада износи 300 бодова.

Тарифни број 22

За захтјев за издавање дозволе за обављање послова банке
депозитара фонда (ЗИФ) или дозволе за послове банке
депозитара у емисији и промету хартија од вриједности,
накнада износи 400 бодова;

за годишње обнављање, за надзор и одржавање дозволе за
обављање послова банке депозитара, накнада износи 200
бодова;

за издавање дозволе за послове скрбника, накнада износи
500 бодова;

за годишње обнављање, за надзор и одржавање дозволе за
обављање послова скрбника, накнада износи 200 бодова.

Тарифни број 23
За пријаву за регистрацију емитента хартија од вриједности
у регистру емитената код Комисије (ЗП), накнада износи 100

бодова.

Тарифни број 24
За пријаву за упис промјене у регистру емитената код
Комисије (ЗП), накнада износи 10 бодова.

Тарифни број 25
За захтјев за одобрење промјене облика друштва (ЗП),
накнада износи 300 бодова.

Тарифни број 26
За захтјев за одобрење спајања, припајања или подјеле
друштва (ЗП), накнада износи 300 бодова.

Тарифни број 27
За захтјев за одобравање смањења основног капитала
друштва (ЗП), накнада износи 100 бодова.

Тарифни број 28
За захтјев за одобравање условног повећања основног
капитала друштва (ЗП), накнада износи 100 бодова;

за одобрење промјене повећања основног капитала, из
добити и/или из властитих средстава, у регистру емитената
код Комисије (ЗП), накнада износи 50 бодова.

Тарифни број 29
За захтјев за издавање извода или увјерења из регистра
емитената код Комисије или из другог регистра којег води
Комисија, накнада износи 5 бодова.

Тарифни број 30
За захтјев за издавање дупликата рјешења, одлука или
увјерења издатих у Комисији, накнада износи 2 бода.

Тарифни број 31

За остале појединачне захтјеве који се подносе Комисији,
накнада износи 10 бодова.

2. Накнаде за обављање надзора

Тарифни број 32

Накнада за обављање надзора над радом фонда и друштва
за управљање фондом (ЗХОВ, ЗИФ) износи 0,05% од
просјечне годишње нето вриједности имовине фонда којим
друштво управља.
Накнаду плаћа друштво мјесечно до десетог дана у мјесецу.
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На основу члана 65 става 1 тачке 16 Закона о хартијама
од вриједности Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко
дистрикта БиХ“, бројеви 15/03, 27/04 и 42/04) и члана 6 става 1

тачке 16 Статута Комисије за хартије од вриједности Брчко
дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број
10/04), Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ,
на својој четвртој (4) сједници одржаној 3. априла 2007. године,
донијела је

О Д Л УКУ

о измјенама и допунама

Одлуке о врсти и висини накнада за услуге

Централног регистра хартија од вриједности

Члан 1
У Одлуци о врсти и висини накнада за услуге

Централног регистра („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“,
број 43/04 од 19. новембра 2004. године – у даљем тексту у
одговарајућем падежу Одлуке) у члану 2 тачка 2 мијења се и
гласи:

„Годишња накнада за услуге вођења регистра

хартија од вриједности износи:

основни износ ...................................................................1.200,00 КМ

+ 1,50 КМ по власнику хартије од вриједности.

Накнада за вођење регистра хартија од вриједности коју

плаћа емитент обухвата:

- усклађивање промјена адресе, имена или назива емитента
и власника хартија од вриједности;

- усклађивање промјена ЈМБ;

- достављање листе дионичара емитенту једанпут годишње;
- обавјештавање власника хартија од вриједности о стању
на рачуну након промјене на рачуну (на крају мјесеца у

којем је промјена настала).“

Члан 2
У члану 2 тачки 3 подтачка 3.2 брише се, у подтачки 3.3 брише

се текст: “односно власника хартија од вриједности“, у
подтачки 3.4 брише се текст: „односно власника хартија од

вриједности“.
Члан 3

У члану 2 тачки 5 подтачка 5.1 мијења се и гласи:
    „Извод из регистра хартија од вриједности на захтјев

емитента и власника хартија од вриједности.................обрада

захтјева 6,00 КМ“.

Подтачке 5.4, 5.5 и 5.6 бришу се.
Иза подтачке 5.3 додају се подтачка 5.4 и подтачка 5.5 које

гласе:
„5.4. Листе дионичара/власника хартија од вриједности на

хартији.............обрада захтјева 10,00 КМ.........1 КМ/страни;

„5.5. Листе дионичара/власника хартија од вриједности на ЦД

....................обрада захтјева 10,00 КМ ....... 0,1 КМ по власнику“.

Члан 4
У члану 2 иза тачке 8 додаје се тачка 9 која гласи:
9. Накнада за услуге у вези с преузимањем дионичког

друштва
Накнада за услуге у вези с преузимањем дионичког друштва
обрачунава се након потписа посебног уговора:

Накнада за ову услугу обухвата:
1. успостављање и вођење евиденције хартија од вриједности
ради прихвата тендер понуде  ...................1.000,00 КМ;

2. пренос података на евиденциони рачун, упис и брисање

обуставе промета на хартијама од вриједности пријављеним
на тендер понуди, израда и достављање извјештаја
власницима који су пријавили хартије од вриједности на
тендер понуди ....................................... 2,00 КМ по власнику.“

Члан 5

Ова одлука ступа на снагу даном доношења на сједници
Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ.

Члан 6
Ова одлука биће објављена у „Службеном гласнику Брчко

дистрикта БиХ“.

Број: 15-051-122/07

Датум, 3. април 2007. године
Предсједник

Комисије за хартије од вриједности
Брчко дистрикта БиХ

Мирсад Бешлагић, дипл. ек., с.р.
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На основу члана 10 Правилника о минималним

техничким и квалификационим условима за обављање
шпедитерске дјелатности и шпедитерских послова, број: 01-
014-000188/07 од 4. јануара 2007. године, Одјељење за
привредни развој, спорт и културу, даје:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ЦЕРТИФИКАТА

На основу чланова 4 и 5 Правилника о минималним
техничким и квалификационим условима за обављање
шпедитерске дјелатности и шпедитерских послова
(«Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број 2/07), а на
захтјев «Бобар Бобекс» д.о.о. Бијељина, издаје се
Цертификат о испуњавању услова за обављање
шпедитерских послова у Брчко дистрикту БиХ за Ђорђа
(Јово) Петровића, ЈМБ 0306943172171, под бројем: 13-052-
000330/07 од 29. марта 2007. године.
Наведено лице испуњава услове и може да обавља
шпедитерске послове у Брчко дистрикту БиХ.
Цертификат о испуњавању услова за обављање
шпедитерских послова у Брчко дистрикту БиХ уписан је у
Регистар РГ-3 под бројем 2, који води ово одјељење.

Број: 13-052-000330/07
Датум, 29. март 2007. године

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА
Аднан Драпић, дипл. ек., с. р.
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На основу члана 10 Правилника о минималним

техничким и квалификационим условима за обављање
шпедитерске дјелатности и шпедитерских послова, број: 01-
014-000188/07 од 4. јануара 2007. године, Одјељење за
привредни развој, спорт и културу, даје:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ЦЕРТИФИКАТА

На основу чланова 4 и 5 Правилника о минималним
техничким и квалификационим условима за обављање
шпедитерске дјелатности и шпедитерских послова
(«Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број 2/07), а на
захтјев «Бобар Бобекса» д.о.о. Бијељина, издаје се
Цертификат о испуњавању услова за обављање
шпедитерских послова у Брчко дистрикту БиХ за Сашу
(Душан) Ћебића, ЈМБ 1706965173041, под бројем: 13-052-
000331/07 од 29. марта 2007. године.
Наведено лице испуњава услове и може да обавља
шпедитерске послове у Брчко дистрикту БиХ.
Цертификат о испуњавању услова за обављање
шпедитерских послова у Брчко дистрикту БиХ уписан је у
Регистар РГ-3 под бројем 3, који води ово одјељење.

Број: 13-052-000331/07
Датум, 29. марта 2007. године ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА

Аднан Драпић, дипл. ек., с. р.
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На основу члана 10 Правилника о минималним

техничким и квалификационим условима за обављање
шпедитерске дјелатности и шпедитерских послова, број: 01-
014-000188/07 од 4. јануара 2007. године, Одјељење за
привредни развој, спорт и културу, даје:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ЦЕРТИФИКАТА


