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Након обављеног приправничког стажа, институција у којој је 
приправник био у радном односу, односно у којој је био 
волонтер, издаје потврду о обављеном приправничком стажу. 
 

Члан 7 

Приправницима који у институцијама правосуђа Брчко 
дистрикта БиХ на дан ступања на снагу овог упутства већ 
обављају приправнички стаж, редослијед институција у којима 
ће обављати приправнички стаж и трајање појединих 
временских интервала стажа одредиће се уз могућност 
одступања од одредаба чланова 3 и 4 овог упутства. 
 

Члан 8 

Ово упутство ступа на снагу  даном доношења и биће 
објављено у «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ». 
 
                                                      

СуПК-469/05                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Брчко, 07. 04. 2005. године 

    ПРАВОСУДНЕ КОМИСИЈЕ 

                                      Нада Мајиновић, с.р. 
 

На основу члана 65 става 1 тачке 16 Закона о 
хартијама од вриједности Брчко дистрикта БиХ («Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ» број 15/03) 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 сједници одржаној 07. 04. 2005. године, доноси 
 

О Д Л У К У 

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. 11. 2004. године) у члану 2 иза тачке 5  
подтачке 5.6. додају се тачка 6, тачка 7 и тачка 8, које гласе: 

 
6. Накнада за чланство у Централном регистру 

 
6.1. Годишња накнада за чланство у систему Централног 
регистра .....300,00 КМ; 
6.2. Годишња накнада за коришћење појединог система 
чланства, зависно од  врсте чланства: 
        - за чланове система преноса хартија од 

вриједности..............200,00 КМ;  
         - за чланове система залагања хартија од 

вриједности............ 200,00 КМ; 
         - за чланове система увида у стање на рачуну пов.   

.................................. 80,00 КМ.      
     Пријем у чланство појединог система (преноса, 

залога, увида у стање), Централни регистар врши по захтјеву 
корисника услуге за пријем у одређену врсту чланства 
система Централног регистра. 

   Накнада за чланство система члановима система 
Централног регистра се обрачунава на почетку године за 
текућу годину и плаћа се једнократно. 

 
7. Отварање, брисање и вођење рачуна хартија од 

вриједности 
    Услугу отварања, брисања и вођења рачуна 

хартија од вриједности, Централни регистар врши за чланове 
система преноса хартија од вриједности и система залагања 
хартија од вриједности. 

    Накнада за услугу члановима система Централног 
регистра обрачунава се мјесечно и то за: 
7.1. Отварање, односно брисање рачуна хартија од 
вриједности при члану система Централног регистра по 
захтјеву власника хартија од вриједности ..............2,00 КМ; 
7.2. Вођење рачуна хартија од вриједности отворених при 
члану система Централног регистра на којима је стање веће 
од нуле и вођење више рачуна хартија од вриједности истог 
власника при истом члану система Централног регистра без 
обзира на стање........................................................0,05 КМ. 

 

8. Остали преноси хартија од вриједности 
  
8.1. Пренос хартија од вриједности с рачуна власника при 
Централном регистру на рачун истог власника при члану 
система Централног регистра и обрнуто на основу захтјева 
власника ................................................................ 2,00 КМ; 
  
8.2. Пренос хартија од вриједности с рачуна власника при 
члану система Централног регистра хартија од вриједности на 
рачун истог власника при другом члану система Централног 
регистра на основу захтјева власника ................ 2,00 КМ. 

 
Члан 2 

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

Члан 3 

Ова одлука ће се објавити у «Службеном гласнику 
Брчко дистрикта БиХ». 

                                                                                             

      ПРЕДСЈЕДНИК  

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

  

На основу члана 48 ставова 1 и 2 Закона о хартијама од 
вриједности (»Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», 
бројеви: 15/03, 27/04  и 42/04), члана 17 Правилника о 
регистрацији и преносу хартија од вриједности (»Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ» број 43/04), Комисија за хартије 
од вриједности Брчко дистрикта БиХ на сједници одржаној 07. 
04. 2005. године д о н о с и  
 

П  Р  А  В  И  Л  Н И К 

О  ЧЛАНСТВУ  У  ЦЕНТРАЛНОМ   РЕГИСТРУ  КОД  
КОМИСИЈЕ  ЗА ХАРТИЈЕ ОД  ВРИЈЕДНОСТИ  БРЧКО  

ДИСТРИКТА БОСНЕ  И  ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Члан 1 

Овим правилником се прописују услови и поступак пријема у 
чланство, права и обавезе чланова  -  ради коришћења 
система Централног регистра код Комисије за хартије од 
вриједности Брчко дистрикта БиХ.   
 

I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 2 

Члан Централног регистра код Комисије за хартије од 
вриједности Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Централни 
регистар) је правно лице које је Централни регистар примио у 
чланство и које има отворен један или више рачуна хартија од 
вриједности и с којим је Централни регистар закључио уговор 
о чланству у систему Централног регистра.  
 

Члан 3 

Чланови Централног регистра могу бити:  
- правна лица овлашћена за пословање с  хартијама од 
вриједности, у смислу Закона о хартијама од вриједности;  
- банке које обављају послове депозитара;  
- берза или друга уређена јавна тржишта (у даљем тексту: 
овлашћени учесници);  
- дионичка друштва чије су дионице регистроване у 
Централном регистру.  

Члан 4 

Централни регистар омогућава чланство у систему плаћања и 
преноса хартија од вриједности.   
 

Члан 5 

Чланство у систему плаћања и преноса хартија од 
вриједности је чланство у којем Централни регистар пружа 
сљедеће услуге:  

- омогућава члану приступ његовом рачуну или 
рачунима његових клијената и врши пренос хартија 
од вриједности на основу правних послова за рачун 
члана или његових клијената;  

- обрачун укупних новчаних обавеза и потраживања 
члана Централног регистра, која су настала на 
основу пословања с хартијама од вриједности;  

- утврђивање износа нето дуговања, односно нето 
потраживања;  
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- обезбјеђивање непосредног плаћања новчаних 
обавеза на рачун обрачуна и поравнања Централног 
регистра;  

- приступ подацима о новчаним потраживањима и 
обавезама члана Централног регистра прије и 
послије поравнања.   

 

II.  УСЛОВИ И ПОСТУПАК ПРИЈЕМА У ЧЛАНСТВО  
 

Члан 6 

Услови за пријем у чланство Централног регистра за лица из 
члана 3 овог правилника су:  

1. посједовање дозволе за пословање с хартијама од 
вриједности коју је издала  Комисија за хартије од 
вриједности Федерације БиХ, односно Републике 
Српске, односно Брчко дистрикта (у даљем тексту: 
Комисија);  

2. посједовање новчаних средстава за уплату у 
гарантни фонд;  

3. испуњавање законом прописаних техничких услова.  
 

Члан 7 

Поступак за пријем у чланство покреће се подношењем 
захтјева и доказа о испуњавању услова за пријем у 
Централном регистру или путем препоручене поште, на 
обрасцу којег прописује Централни регистар и који садржи:  

- пуни и скраћени назив правног лица;  
- матични број правног лица;  
- сједиште правног лица;  
- број телефона/телефакс, e-mail адресу;  
- име и презиме, ЈМБГ законског заступника;  
- име и презиме, ЈМБГ лица овлашћеног за 

пословање са Централним регистром;  
- врсту чланства у Централном регистру;  
- потпис заступника или овлашћеног лица.   

 
Члан 8 

Уз захтјев из члана 7 овог правилника прилажу се:  
- рјешење суда о упису у судски регистар;  
- статут;  
- подаци о лицима с посебним овлашћењима и 

одговорностима;  
- овлашћење за лице из члана 7 алинеје 8 овог 

правилника;  
- изјава да ће своје акте ускладити са актима 

Централног регистра у року од 3 мјесеца од дана 
стицања својства члана Централног регистра;  

- финансијски извјештај за посљедњу годину 
пословања, ако правно лице послује дуже од једне 
године;  

- доказе о испуњавању услова из члана 6 овог 
правилника.  

Прилози уз захтјев се подносе у оригиналу или копији 
овјереној код надлежног органа.  
 

Члан 9 

На основу писменог захтјева и увидом у достављену 
документацију, Централни регистар утврђује да ли је захтјев 
уредан и потпун.  
Ако захтјев није поднесен у складу са одредбама овог 
правилника, Централни регистар у писменом облику налаже 
подносиоцу захтјева да у одређеном року од дана пријема 
обавјештења отклони недостатке.  
Ако подносилац захтјева не отклони утврђене недостатке у 
одређеном року, Централни регистар одбацује захтјев као 
неуредан и непотпун.  

Члан 10 

У року од 30 дана од дана пријема уредног и потпуног 
захтјева, Централни регистар доноси  о д л у к у   о пријему у 
чланство.  
Одлуку из претходног става Централни регистар доставља 
подносиоцу захтјева у року од 3 радна  дана од дана 
доношења одлуке.  

Члан 11 

Након пријема одлуке из претходног члана овог правилника, 
подносилац захтјева закључује  уговор о чланству  са 
Централним регистром.  

Приликом закључења уговора о чланству подносилац 
захтјева доставља  доказ о уплати чланарине и доказ о 
уплати у гарантни фонд. 
 

Члан 12 

По закључењу уговора, Централни регистар за чланове 
отвара сљедеће рачуне:  

- рачун члана и  
- рачун клијента.  

Рачун члана је рачун на коме се води стање хартија од 
вриједности у име и за рачун овлашћеног учесника.  
Рачун клијента је рачун на коме се води стање хартија од 
вриједности у име и за рачун клијента овлашћеног учесника.  
 
III.  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  
 

Члан 13 

Члан Централног регистра има право на:  
-   приступ систему, као и подацима у систему 
Централног регистра, уз   јединствену шифру;  
- учествовање у свим видовима обуке коју организује 

Централни регистар;  
- добијање информације о примљеним новим 

члановима Централног регистра;  
- добијање информација које би могле утицати на 

његово пословање;  
- друга права утврђена актима Централног регистра.  

 
Члан 14 

Члан Централног регистра има обавезу да:  
- обавијести Централни регистар о свим промјенама 

које могу утицати на способност испуњавања 
чланских обавеза;  

- ажурно обавјештава Централни регистар о свим 
измјенама података које се уписују у судски 
регистар;  

- измирује обавезе произашле из уговора и из 
пословања с хартијама од вриједности у 
предвиђеним роковима;  

- придржава се мјера безбједности и заштите 
података од неовлашћеног коришћења приликом 
приступа систему Централног регистра;  

- информише овлашћена запослена лица код члана о 
прописаним мјерама заштите и безбједности 
коришћења рачунарске, програмске и 
комуникационе опреме система Централног 
регистра;  

- достави Централном регистру листу запослених 
лица која су овлашћена за приступ систему 
Централног регистра (ЈМБ, име и презиме лица, 
функцију лица, адресу, број телефона/телефакса и 
e-mail адресу),  

- у случају привременог или трајног искључења из 
чланства преда Централном регистру сву 
документацију везану за промет хартија од 
вриједности.  

 
Члан 15 

Члан је одговоран за све радње овлашћених лица које нису 
извршене у складу са Законом о хартијама од вриједности, 
прописима Комисије, правилницима и упутствима Централног 
регистра.     

Члан 16 

Чланови Централног регистра имају обавезу да чувају тајност 
података до којих долазе приликом приступа систему 
Централног регистра и обављања послова с хартијама од 
вриједности.   

Члан 17 

Под тајним подацима подразумијевају се сљедећи подаци:  
- подаци о систему заштите података у Централном 

регистру;  
- идентитет власника рачуна;  
- стање на рачуну клијента;  
- трансакције клијента;  
- стање на рачуну чланова Централног регистра по 

појединим хартијама од вриједности;  
- ток трансакција с појединим хартијама од 

вриједности;  
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- подаци и материјалне чињенице о пословању 
чланова и њиховом финансијском положају.         

 
Члан 18 

Чланови Централног регистра немају обавезу да чувају 
тајност података из претходног члана овог правилника у 
сљедећим случајевима:  

- ако су подаци и информације општепознати или су 
доступни јавности;  

- ако се подаци износе у статистичком, збирном или у 
облику којим се не открива идентитет власника 
рачуна или чланова;  

- ако се подаци дају на захтјев правосудног органа 
или другог надлежног органа. 

 
IV.  ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА – ПРИВРЕМЕНО ИЛИ ТРАЈНО 
ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ ЧЛАНСТВА 

 
1. Престанак чланства 

 

Члан 19 

Чланство престаје у сљедећим случајевима:  
1. на захтјев члана Централног регистра;  
2. ако је против члана покренут стечајни или 

ликвидациони поступак;  
3. ако члан Централног регистра престане с 

пословањем;  
4. искључењем из чланства.  

 
 2.       Привремено искључење из чланства  
 

Члан 20 

Централни регистар може изрећи мјеру привременог 
искључења из чланства када члан:  

1. није извршио плаћање годишње чланарине, као и 
обавезна плаћања за услуге Централног регистра;  

2. не испуњава један од услова из члана 6 овог 
правилника;  

3. није пословао у складу са законом, прописима 
Комисије, правилима и упутствима Централног 
регистра.  

Против одлуке о изрицању мјере привременог искључења из 
чланства Централног регистра може се поднијети жалба 
Комисији у року од 15 дана од дана пријема одлуке.  
Жалба из претходног става овог члана не одлаже извршење 
одлуке.   

Члан 21 

Мјера привременог искључења је на снази док члан 
Централног регистра не отклони узроке због којих је дошло до 
изрицања мјере, али не дуже од шест мјесеци од дана њеног 
изрицања.  
За вријеме трајања мјере привременог искључења члану 
Централног регистра ускраћује се приступ систему 
Централног регистра.   
 

Члан 22 

Када члан Централног регистра отклони узроке због којих је 
дошло до изрицања мјере привременог искључења, о томе 
писмено обавјештава Централни регистар, уз обавезу да 
приложи доказе на основу којих се може утврдити да су 
отклоњени узроци за изрицање мјере привременог 
искључења.  

Члан 23 

Централни регистар ће најкасније у року од 8 дана од дана 
пријема обавјештења и доказа из претходног члана овог 
правилника, утврдити да ли је члан Централног регистра 
отклонио узроке који су довели до изрицања мјере 
привременог искључења.  
Ако Централни регистар утврди да су отклоњени узроци из 
претходног става, доноси одлуку којом се укида изречена 
мјера.  
 

 3.    Трајно искључење из чланства  
 

Члан 24 

Централни регистар може донијети одлуку којом се члану 
изриче мјера трајног искључења из чланства у Централном 
регистру у сљедећим случајевима:  

 
1. ако је члан проузроковао штетне посљедице за 

пословање Централног регистра, овлашћених 
учесника и њихових клијената;  

2. ако је члану Комисија одузела дозволу за 
пословање с хартијама од вриједности, односно ако 
је члану престало чланство на берзи или другом 
уређеном  јавном тржишту;  

3. ако члан у предвиђеном року није отклонио узроке 
због којих је изречена мјера привременог 
искључења из чланства.  

Против одлуке о изрицању мјере трајног искључења из 
чланства Централног регистра може да поднесе жалбу 
Комисији у року од 15 дана од дана пријема одлуке.  
Жалба из претходног става не одлаже извршење одлуке.  
 

Члан 25 

Централни регистар ће о привременом искључењу и 
престанку чланства обавијестити остале чланове Централног 
регистра, берзе или друго уређено јавно тржиште, наредног 
дана од дана доношења одлуке електронском поштом  - а 
потврдити писаном поштом.  
У случајевима престанка чланства, укидају се шифре за 
приступ систему Централног регистра и зауставља се 
извршавање налога за пренос – од дана доношења одлуке.  
 

Члан 26 

Ако члану Централног регистра престане чланство, 
Централни регистар ће сачинити завршни обрачун и 
поравнање послова за све послове у којима је овај члан 
учествовао.  
За све неизмирене обавезе према Централном регистру и 
члановима, Централни регистар ће извршити упис заложног 
права на хартијама од вриједности које су у власништву члана 
и њихову принудну продају како би се  измириле обавезе.  
 

Члан 27 

По престанку чланства члану Централног регистра, 
Централни регистар преноси хартије од вриједности са 
рачуна клијената на власничке рачуне тих клијената или на 
рачун другог члана Централног регистра, уз сагласност 
клијената и другог члана Централног регистра.  
 
V.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 28 

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

Члан 29 

Овај правилник ће се објавити у «Службеном гласнику Брчко 
дистрикта БиХ». 

ПРЕДСЈЕДНИК  

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

 
На основу чланова 29, 30 и  50 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 БиХ, на сједници одржаној  08. 
04. 2005. године    д о н о с и  
       

П Р А В И Л Н И К 

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ КУПОВИНЕ И ПРОДАЈЕ  
ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ 

 

I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

           Овим правилником, у складу са Законом о хартијама од 
вриједности (у даљем тексту: Закон),  прописују се услови, 
поступак, те потребна документација приликом куповине и 
продаје хартија од вриједности  на уређеном јавном тржишту  
хартија од вриједности  у Федерацији Босне и Херцеговине и 
у Републици Српској. 

Члан 2 

У складу са овим правилником, куповати и 
продавати се могу хартије од вриједности чији емитент је 


