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aa) Правилник о техничким нормативима за стабилне 

уређаје за гашење пожара угљен-диоксидом 
(«Службени лист СФРЈ» бројеви 44/83 и 31/89);

bb) Правилник о техничким нормативима за системе за 

вентилацију или климатизацију («Службени лист 
СФРЈ« број 38/89);

cc) Правилник о техничким нормативима за постављање 
стабилних судова под притиском за течни угљен-
диоксид («Службени лист СФРЈ» број 39/90);

dd) Правилник о техничким нормативима за цијевне 
водове за гасовити кисеоник («Службени лист СФРЈ» 

број 52/90);
ee) Правилник о техничким нормативима за заштиту 

електроенергетских постројења и уређаја од пожара 

(«Службени лист СФРЈ« број 74/90);
ff) Правилник о техничким нормативима за преглед и 

испитивање стабилих судова под притиском за течни 
угљен-диоксид («Службени лист СФРЈ» број 76/90);

gg) Правилник о техничким нормативима за хидрантску 

мрежу за гашење пожара (»Службени лист СФРЈ» број 
30/91);

hh) Закон о стандардизацији («Службени лист СФРЈ» број 
80/91);

ii) Групе југословенских стандарда са обавезном 

примјеном.
Члан 100

(Престанак примјене досадашњих закона)

Даном ступања на снагу овог закона престаје примјена 
Закона о заштити од пожара («Службени лист СРБиХ», 

бројеви 15/87, 37/88, 38/89 и 36/90 и «Службени гласник РС» 
бројеви 16/95 и 16/02).

Члан 101
(Ступање на снагу закона)

Овај закон ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ».

Број: 0-02-022-366/05
Брчко, 14. децембар 2005. године ПРЕДСЈЕДНИК
                                               СКУПШТИНЕ

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

                                                       Проф.  др

Милан Томић, с. р.

На основу члана 65 става 1 тачке 4 и члана 66 става 1 Закона 
о хартијама од вриједности (»Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ», бројеви 15/03, 27/04 и 42/04), Комисија за 
хартије од вриједности Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 

на сједници одржаној 30. 12. 2005. године   донијела је

П Р А В И Л Н И К

О ВРШЕЊУ НАДЗОРА ЕМИСИЈЕ, ПРОМЕТА И УЧЕСНИКА 
У ЕМИСИЈИ И ПРОМЕТУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

I. ОПШТЕОДРЕДБЕ

Члан 1
Овим правилником прописују се: поступак и садржај надзора 

емисије, промета и учесника у емисији и промету хартија од 
вриједности на тржишту хартија од вриједности, као и начин 
вршења надзора који врши Комисија за хартије од 

вриједности Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту Комисија), надзорне мјере које Комисија предузима 

према учесницима на тржишту хартија од вриједности, рокови 
за извршење налога и трајање надзорних мјера предузетих 
према учесницима на тржишту хартија од вриједности - у сврху 

праћења примјене закона и прописа Комисије, а ради 
заштите интереса инвеститора и тржишта хартија од 

вриједности.
Члан 2

Под учесницима у емисији и промету хартија од вриједности 

у смислу одредаба овог правилника подразумијевају се:

! друштва овлашћена за обављање послова 

посредовања у промету хартија од вриједности, у
складу с чланом 31 Закона о хартијама од 
вриједности;

! друштва за управљање инвестиционим фондовима 

и инвестициони фондови;

! берза или друго уређено јавно тржиште за промет 

хартијама од вриједности, који имају дозволу 
Комисије;

! емитенти хартија од вриједности у складу с чланом 8 

Закона;

! продавци, купци и други власници и стицатељи 

хартија од вриједности у смислу одредаба Закона.

Члан 3
Под прометом хартија од вриједности, у смислу одредаба 
овог правилника, подразумијева се куповина, продаја и 

давање у залог хартија од вриједности, као и други промет у 
надлежности Комисије, у складу са законом и прописима 

Комисије.
II.   ПОСТУПАК И САДРЖАЈ НАДЗОРА

Члан 4
У склопу надзора емисије, промета хартија од вриједности и 

учесника у промету хартија од вриједности, Комисија врши:
- контролу извјештаја и информација које су дужна да јој 

достављају правна и физичка лица у складу са законом 

и прописима Комисије (у даљем тексту: контрола 
информација);

- контролу обавезног извјештавања и објављивања које 
су дужни да врше учесници у емисији и промету хартија 
од вриједности, у складу са законом и прописима 

Комисије (у даљем тексту: контрола обавјештавања);
- надзор пословања и обављања дјелатности, у 

просторијама учесника у промету хартија од 
вриједности и/или у службеним просторијама Комисије 
(у даљем тексту: надзор пословања);

- надзор емисије хартија од вриједности;
- надзор промета хартија од вриједности.

Контрола информација

Члан 5

Контрола информација обухвата анализу, преглед и провјеру 
свих извјештаја, обавјештења и документације, који се на 
основу закона и других прописа обавезно достављају 

Комисији, као и документације у погледу рокова и садржаја, 
која се доставља Комисији у вези с поступцима које у складу 

са закононом води Комисија, те документације и 
обавјештења која су јој дужна достављати правна и физичка 
лица на њено тражење.

Контрола обавјештавања

Члан 6
Контрола обавјештавања обухвата контролу начина, рока, 
потпуности и истинитости обавјештавања власника или 

стицатеља хартија од вриједности и јавности о свим 
чињеницама о којима је обавјештавање предвиђено законом 

и прописима Комисије.

Надзор пословања

Члан 7
Надзор пословања професионалних посредника обухвата 

контролу: документације везане за правни статус, опште 
акте, структуру и квалификацију запослених и финансијско 
пословање; пословне и финансијске документације везане 

за вршење послова дјелатности; трансакција с хартијама од 
вриједности; пословне и административне евиденције; 

документације која се односи на судске и друге спорове у 
вези с вршењем послова дјелатности; контролу односа с 
клијентима и другим учесницима у промету хартија од 

вриједности; контролу система чувања података и других 
послова и података, у складу са законом и прописима 

Комисије.
Надзор емисије

Члан 8

Надзор емисије хартија од вриједности обухвата контролу 
аката о емисији хартија од вриједности, уписа и уплате 

хартија од вриједности и извјештаја о спроведеној емисији, 
који се сачињавају и објављују у складу са законом и 
прописима Комисије и достављају Комисији.
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Надзор промета

Члан 9
Надзор промета хартија од вриједности обухвата контролу 
примјене закона и других прописа у промету хартија од 

вриједности.
Члан 10

Контрола информација и контрола обавјештавања врши се 
континуирано.
Надзор пословања учесника у промету хартија од 

вриједности врши се у складу с годишњим програмом 
надзора (редовни надзор) и на основу представки и сазнања 

о могућем кршењу закона и прописа Комисије или ако 
контрола информација упућује на могуће кршење закона и 
прописа Комисије (ванредни надзор).

Надзор емисије хартија од вриједности врши се код емисије 
за коју није потребно одобрење Комисије, као и у случају 

смањења капитала емитента (редован надзор) и/или на 
основу сазнања или индиција о могућем кршењу закона и 
прописа Комисије у управним поступцима које води 

Комисија, на основу контроле информација, представки или 
на други начин добијених обавјештења (ванредни надзор) 

као и у склопу надзора учесника у промету хартија од 
вриједности. Надзор промета хартија од вриједности врши 
се као редовни, у склопу надзора учесника на тржишту 

капитала, а као ванредни надзор на основу представки и 
сазнања о могућем кршењу закона и прописа Комисије или 

ако контрола информација упућује на могуће кршење закона 
и прописа Комисије.

Члан 11

Надзор из члана 4 овог правилника врше службена лица 
Комисије, на основу писменог овлашћења Комисије.

Изузетно од става 1 овог члана, предсједник Комисије може 
да овласти и друга лица да заједно са службеним лицима 
Комисије изврше надзор, када је то потребно због 

сложености надзора.
За вршење одређених стручних послова код надзора 

(експертизе, испитивања и сл.) предсједник Комисије може 
да овласти друштво, установу или друга лица, ако су за
њихово обављање потребна посебна знања или примјена 

научних метода.
Службено лице које врши надзор дужно је прије започињања 

прегледа да уручи одговорном лицу код којег се врши надзор 
писмено овлашћење из става 1 овог члана.

Члан 12
Лице код којег се врши редован или ванредан надзор дужно 

је да овлашћеним лицима Комисије омогући увид у пословне 
књиге и евиденције, као и административне књиге и 
евиденције, те и сву другу документацију потребну за 

остварење сврхе надзора, па и у случају да је њихово 
вођење и чување повјерено трећем лицу, као и да 

обезбиједи услове за вршење надзора (просторија, 
присуство одговорних и овлашћених лица).
У спровођењу надзора из става 1 овог члана овлашћена 

лица Комисије имају право да направе копије и/или 
привремено изузму оригиналне пословне књиге, финансијске 

и друге извјештаје, саопштења и друге документе, о чему 
овлашћена лица Комисије издају потврду, а могу у сврху 
надзора користити и електронска средства инсталирана код 

лица код којег се врши надзор.

Члан 13
У току надзора овлашћена лица Комисије могу тражити 
изјаве од свих лица која им могу, у складу са законом и 

прописима Комисије, дати податке и информације у складу 
са сврхом и предметом надзора, а изјава се може узети 

писмено или усмено на записник.

Члан 14

Овлашћена службена лица Комисије дужна су да о 
извршеном редовном или ванредном надзору сачине 

записник и доставити га лицу код којег је извршен надзор.
На записник из става 1 овог члана може се уложити приговор 
Комисији у року од 8 дана од дана пријема записника.

Комисија доноси одлуку по приговору из става 2 овог члана, 
а против те одлуке се не могу користити правна средства.

Уложени приговор не одлаже предузимање мјера у складу са 
законом и прописима ,Комисије.

Члан 15
На вршење надзора обухваћеног овим правилником 
примјењују се одговарајуће одредбе Закона о управном 

поступку («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 
3/00, 5/00, 9/02, 8/03 и 8/04), ако Законом о хартијама од 

вриједности и другим прописима Комисије није другачије 
одређено.

III.   НАДЗОРНЕ МЈЕРЕ

Члан 16
Надзорним мјерама налаже се отклањање утврђених 

незаконитости и неправилности, као и предузимање 
активности неопходних за њихово отклањање. У случају 
утврђених незаконитости и неправилности у пословању 

надзираног учесника на тржишту хартија од вриједности, 
Комисија ће рјешењем наложити предузимање радњи које 

доприносе успостављању законитости и усклађивању рада 
са законом и другим прописима, односно изрећи 
одговарајућу мјеру прописану овим правилником.

Рјешењем из става 2 овог члана Комисија ће одредити рок 
за извршење рјешења који не може бити дужи од 60 дана и 

обавезати надзираног учесника на тржишту хартија од 
вриједности да Комисији достави доказ о отклањању 
незаконитости и неправилности.

Изузетно од претходног става овог члана, када оцијени да је 
за предузимање радњи из става 2 овог члана потребно више 

времена, Комисија може да одреди дужи рок. Ако утврди да 
неправилности и незаконитости нису отклоњене у 
одређеном року, Комисија може изрећи нову мјеру.

Члан 17

Када утврди незаконитости и неправилности којима се 
угрожава функционисање тржишта хартија од вриједности у 
цијелости, положај појединих учесника на тржишту хартија 

од вриједности или да постоји могућност настанка штете, 
Комисијаће:

1. поништити трансакцију закључену на берзи или другом 
уређеном јавном тржишту, односно други правни посао, 
ако утврди да су један или више елемената трансакције 

погрешни или указују на манипулације цијеном или 
количином хартија од вриједности;

2.   обуставити све радње преноса власништва на 
хартијама од вриједности с рачуна власника на рачун 
стицатеља у Централном регистру ХОВ, ако Комисија 

располаже подацима који указују на сумњу да су хартије 
од вриједности стечене на незаконит начин;

3.   наложити измјену, допуну или обуставити примјену 
одредаба општих или појединачних   аката   берзе,   
другог   уређеног  јавног   тржишта,   односно наложити 

доношење нових општих или појединачних аката, у 
случајевима када Комисија утврди да је то потребно 

ради функционисања тржишта хартија   од   вриједности   
и   заштите   учесника   на    тржишту   хартија   од 
вриједности;

4.   наложити друге мјере које су потребне за отклањање 
посљедица које су настале   извршењем   или   

пропуштањем   радњи   од   стране   овлашћеног 
учесника на тржишту хартија од вриједности,  а  које  
могу утицати на тржиште у цјелини.

Члан 18

У случају тежих кршења закона и прописа Комисије или када 
је неизвјестан наставак пословања надзираног овлашћеног 

учесника на тржишту хартија од вриједности, Комисија може 
предузети посебне мјере:
- опозвати одлуку о пријему у чланство овлашћених учесника 

регистрованих у Централном регистру;
- раскинути уговор о вршењу послова овлашћених учесника;

- обавијестити надлежне комисије за хартије од вриједности.

IV.   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19

Овај правилник ступа на снагу даном доношења на сједници 
Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ.

Члан 20
Овај правилник ће се објавити у «Службеном гласнику Брчко 

дистрикта БиХ».
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Број:05-02-4/09                                                                                   

                          ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД                                     
                                                     ВРИЈЕДНОСТИ
                                     Мирсад Бешлагић, дипл. ек. с.р.

На основу члана 6 става 2 и члана 7 става 2 Закона о 
ревизији финансијсксг пословања институција Брчко 
дистрикта Босне и Херцеговине ("Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ" број 21/05), Одлуке Скупштине Брчко 
дистрикта БиХ о поступку избора и именовања глaвног 

ревизора и два замјеника главног ревизора у Канцеларији за 
ревизију финансијског пословања институција Брчко 
дистрикта БиХ, број; 0-02-022-352/05 од 30. 11. 2005. године 

и Одлуке Комисије за избор и именовање и мандатно-
имунитетске комисије, број: 013- 339/06 од 15.03. 2006. 

године, Комисија за избор и именовање и мандатно-
имунитетска комисија поново расписује:

ЈАВНИ  КОНКУРС
за избор и именовање главног ревизора и два замјеника 

главног ревизора у Канцеларији за ревизију 
финансијског пословања институција Брчко дистрикта 

БиХ

1.  Главни ревизор

Дужности главног ревизора:
-   У обављању својих дужности, главни ревизор ће утврдити:
а) да ли су предузете све разумне предострожности за 

обезбјеђење убирања и чувања прихода институција 
Дистрикта и да се придржава закона, инструкција и упутстава 

који се на њих односе;
б) да ли се исплате прихода, укључујући ванбуџетска 
средства, врше по одговарајућем овлашћењу и за сврхе за 

које је дато овлашћење.

-    Главни ревизор упозорава Владу Дистрикта о свим 
очигледним недостацима економичности, ефикасности и 
успјешности:

а) о прикупљању и старању о приходима и
б) у трошењима или коришћењу прихода укључујући 

ванбуџетска средства.

Број извршилаца: 1 (један)

Мјесечна бруто плата: 5.320,00 КМ.

Посебни услови:
-     ВСС - економски факултет - VII степен;
-     5 (пет) година радног искуства у струци;

-  цертификат за обављање послова ревизора који је издала 
или нострификовала нека од овлашћених институција у БиХ.

2. Замјеник главног ревизора

Дужности замјеника главног ревизора;

- У обављању својих дужности, замјеник главног ревизора ће 
утврдити:

а)  да ли су предузете све разумне предострожности за 
обезбјеђење убирања и чувања прихода институција 
Дистрикта и да се придржава закона, инструкција и упутстава 

који се на њих односе;
б) да ли се исплате прихода, укључујући ванбуџетска 

средства, врше по одговарајућем овлашћењу и за сврхе за 
које је дато овлашћење.
- Замјеник главног ревизора упозорава Владу Дистрикта о 

свим очигледним недостацима економичности, ефикасности 
и успјешности;

а)  о прикупљању и старању о приходима и
б) о трошењима или коришћењу прихода, укључујући 
ванбуџетска средства.

Број извршилаца: 2 (два).

Мјесечна бруто плата: 4.820,00 КМ.

Посебни услови:

-     ВСС - економски факултет - VII степен;
-     5 (пет) година радног искуства у струци;

-  цертафикат за обављаље послова ревизора који је издала 
или нострификовала нека од овлашћених институција у БиХ.

Право пријаве на конкурс имају кандидати који поред 
наведених посебних услова морају испуњавати сљедеће 
опште услове за заснивање радног односа: да је 

држављанин БиХ; да је пунољетан; да није обухваћен 
одредбом члана 9 става 1 Устава БиХ; да је здравствено 

способан за вршење послова по наведеном радном мјесту; 
да у посљедње три године (почев од дана објављивања 
конкурса) није отпуштен из државне службе у институцијама 

БиХ, односно ентитета усљед правоснажно изречене 
дисциплинске мјере; да се против њега не води кривични 

поступак.

Уз пријаву на конкурс с краћом биографијом и контакт 

телефоном треба доставити овјерене фотокопије 
докумената:

1)   Увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци;
2)   Извод из матичне књиге рођених;
3)   Изјаву да кандидат није обухваћен одредбом члана 9 

става 1 Устава БиХ, овјерену од надлежног органа;
4)   Диплому о завршеној стручној спреми;

5)  Увјерење о здравственој способноста за вршење послова 
по наведеном радном мјесту;

6)   Изјаву да у посљедње три године (почев од дана 

објављивања конкурса) није отпуштен из државне 
службе у институцијама БиХ, овјерену од надлежког 

органа;
7)   Увјерење да се против њега не води кривични поступак;
8)   Доказ о радном искуству,

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у 

средствима јавног информисања и "Службеном гласнику 
Брчко дистрикта БиХ".

Пријаве с приложеним документима треба слати на адресу: 

Скупшгина Брчко дистрикта БиХ, Стручна служба 

Скупштине, Младена Маглова 2, Брчко или лично доставити 
на протокол Скупштине.

НАПОМЕНА: На основу члана 31 и става 1 тачке 2 Закона о 

јавним службеницима и намјештеницима Брчко дистрикта 

БиХ ("Службени гпасник Брчко дистрикта БиХ" бројеви 41/04 
и 20/05), Комисија за избор кандидата вршиће селекцију на 
основу података из пријаве и само одабрани кандидати биће 

позвани на разговор. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

КАНДИДАТИ КОЈИ НАМЈЕРАВАЈУ ДА КОНКУРИШУ И НА 
РАДНО МЈЕСТО ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА И ЗАМЈЕНИКА 

ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА ДУЖНИ СУ ДА ДОСТАВЕ ПРИЈАВЕ 
С КОМПЛЕТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ОБА РАДНА 

МЈЕСТА ПОСЕБНО.

За додатне информације кандидати се могу обратити лнчно 

на протокол Скушитине или путем телефона број 049/ 215 
516.

На основу члана 31 става 1 тачке 1 Закона о јавним 
службеницима и намјештеницима ("Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ" број 41/04), а по Препоруци Одбора за 
запошљавање број: 03-04-120-65/06 ад 09. 03. 2006. године и 

број: О3-04-120-66/06 од 09.03.2006.године, Одјељене за 
стручне и административне послове - Пододјељење за 
људске ресурсе Владе Брчко дистрикта БиХ, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос у Одјељењу за стручне и 
административне послове

Пододјељењу за људске ресурсе

На неодређено вријеме

1. Виши стручни сарадник за обуку и оцјењивање

Опис посла: развија процедуре, програме и планове за обуку 

јавних службеника, те је одговоран за њихову примјену, 
развија процедуре, програме и планове за оцјењивање рада 

јавних службеника и развој њихове каријере, те обезбјеђује 
њихову правилну примјену у органима Владе, координира 


