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Члан 9.  
Ова Инструкција ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ». 
 
Број: 01-014-004443/05  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Брчко, 25.05.2005. године Мирсад Ђапо, дипл.правник, с.р. 
   

 
На основу члана 71. Закона о папирима од 

вриједности (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” број: 
15/03., 27/04. и 42/04), Комисија за папире од вриједности 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на сједници одржаној 
16.05.2005.године  д о н о с и    

 
ПРАВИЛНИК 

о садржају, начину и стандардима објављивања 
финансијских извјештаја и других информација о 

пословању дионичког друштва  
  

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  
Овим правилником се прописују врсте, обавезни 

облик и садржај извјештаја, рокови и начини достављања 
Комисији за папире вриједности Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Комисија) финансијских 
извјештаја и других информација, као и начин објављивања 
извјештаја и извјештавања дионичара и јавности о 
пословању дионичког друштва.  

 
Члан 2.  

  Дионичко друштво које је своје дионице емитовало 
путем јавне понуде и уписано је у регистар емитената код 
Комисије, дужно је извјештавати Комисију полугодишње и 
годишње кроз извјештај о пословању у писаном облику на 
прописаном обрасцу (Прилог бр.1-ФП) , те  путем извјештаја 
о значајним догађајима који битно утичу на финансијско 
пословање дионичког друштва у писаном облику на 
прописаном обрасцу (Прилог бр. 2-ЗД)  

 
Члан 3.  

Под дионицама  емитованим  путем јавне понуде 
подразумијевају се дионице емитоване у складу са 
члановима  9 – 27. Закона о папирима од вриједности, као и 
дионице емитоване у процесу приватизације.   

 
Члан 4.  

Дионичко друштво које котира на берзи дужно је 
сачињавати и објављивати податке о папирима од 
вриједности и свом финансијском пословању и о њима 
извјештавати дионичаре, јавност и Комисију кроз:   
1.      годишњи извјештај о пословању, 
2.      полугодишњи извјештај о пословању 
3.      извјештај о догађајима који битно утичу на финансијско 

пословање. 
Начини извјештавања прописани су овим 

правилником, а извјештаји се достављају, односно 
објављују у облику и садржају утврђеном прилозима 
који чине саставни дио овог правилника и то: 

    Обавезни елементи полугодишњег и годишњег 
извјештаја о пословању (Прилог бр. 1-ФП), 

    Обавезни елементи извјештаја о значајним догађајима и 
радњама које утичу на пословање емитента (Прилог бр. 
2-ЗД) 

 Текући извјештаји о догађајима који битно утичу на 
финансијско пословање дионичког друштва достављају се и 
објављују на начин прописан чланом 9. овог правилника.   
 Дионичко друштво које котира на берзи је дужно 
извјештаје достављати Комисији на обрасцима у писаном 
облику и у виду електронског записа, у складу са овим 
правилником.  

Члан 5.  
 Комисија није одговорна за тачност, истинитост и 
потпуност података која дионичка друштва наводе у својим 
извјештајима.   
 
 
 
 

II  ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ 
 

Члан 6.  
 Годишњи финансијски ревидирани и консолидовани 
извјештај сачињавају сва  дионичка друштва (котирана и 
некотирана), а извјештај потписује директор и предсједник 
надзорног одбора.  

Након усвајања годишњег финансијског извјештаја, 
са налазом неовисног ревизора, од стране надзорног одбора 
дионичког друштва, годишњи финансијски извјештај, са 
налазом неовисног ревизора, се подноси на усвајање 
скупштини дионичког друштва.  

Након усвајања на скупштини дионичког друштва 
годишњи финансијски извјештај, са налазом неовисног 
ревизора, обавезно се објављује на огласној плочи 
дионичког друштва у року од седам дана од дана усвајања 
на скупштини дионичког друштва.  

 
Члан 7.  

Годишњи финансијски извјештај о пословању 
дионичког друштва које котира на берзи, који надзорни одбор 
подноси на усвајање скупштини дионичког друштва, мора 
бити сачињен у облику и садржају, како је то утврђено у 
прилогу који је саставни дио овог правилника  (Прилог бр. 1-
ФП).  
 Дионичко друштво које котира на берзи дужно је, у 
року од 15 дана од дана усвајања годишњег финансијског 
извјештаја на скупштини дионичког друштва, доставити 
Комисији годишњи финансијски извјештај са налазом 
неовисног ревизора.  
 

 III  ПОЛУГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ 
 

Члан 8.  
Полугодишњи  финансијски извјештај о пословању 

дионичког друштва које котира на берзи сачињава управа 
дионичког друштва, а усваја надзорни одбор дионичког 
друштва и обавезно садржи податке из Прилога бр.1-ФП. 
овог правилника.  

Дионичко друштво које котира на берзи је дужно 
најкасније у року од седам дана од дана усвајања 
полугодишњег финансијског извјештаја, доставити Комисији 
полугодишњи финансијски извјештај о пословању дионичког 
друштва на прописаном обрасцу (Прилог бр.1-ФП).  

 

IV   ИЗВЈЕШТАЈ О БИТНИМ ДОГАЂАЈИМА 
 

Члан 9.  
 Текући извјештаји су извјештаји о догађајима који 
битно утичу на финансијско пословање дионичког друштва, а 
достављају се на прописаном обрасцу (Прилог бр.2-ЗД).  
 Сва дионичка друштва (котирана и некотирана) су 
дужна, у року од осам дана од дана догађаја, доставити 
Комисији писмени извјештај о сваком догађају из става 1. 
овог члана, који садржи: кратак опис догађаја који битно 
утиче на финансијско пословање дионичког друштва, 
вријеме и мјесто догађаја уз опис узрока који су довели до 
догађаја, као и навести правна и физичка лица која су 
укључена у догађај. 
            Сва дионичка друштва (котирана и некотирана) су 
дужна, у року од осам дана од дана догађаја, објавити 
обавијест о догађају који битно утиче на финансијско 
пословање дионичког друштва у најмање једном  дневном 
листу  и  доставити Комисији. 

 
V   ИЗВЈЕШТАВАЊЕ ДИОНИЧАРА 

 
Члан 10.  

 На захтјев дионичара свако дионичко друштво 
(котирано и некотирано) је дужно дионичару који је поднио 
захтјев доставити годишњи и/или полугодишњи финансијски 
извјештај о пословању.  

Трошкове доставе годишњег и/или полугодишњег 
извјештаја дионичару на његов захтјев, највише у износу 
стварних трошкова штампања и достављања, сноси 
дионичар.    
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VI   ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 11. 

Сва дионичка друштва (котирана и некотирана) 
дужна су примјењивати одредбе овог правилника и приликом 
сачињавања, усвајања, достављања и објављивања 
годишњег финансијског извјештаја о пословању за 2004. 
годину.  

Члан 12.  
Овај правилник ступа на снагу даном доношења на 

сједници Комисије за папире од вриједности Брчко дистрикта 
БиХ.     

Члан 13. 
Овај правилник ће се објавити у «Службеном 

гласнику Брчко дистрикта БиХ».  
     

ПРЕДСЈЕДНИК 
КОМИСИЈЕ ЗА ПАПИРЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ 

Мирсад Бешлагић,дипл.ецц, c.p. 

 
На основу члана 65 става 1 тачке 1 Закона о хартијама од 
вриједности («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», 
бројеви 15/03, 27/04 и 42/04), члана 6 става 1 тачке 1 Статута 
Комисије за хартије од вриједности («Службени гласник 
Брчко дистрикта БиХ» број 10/04), члана 17 става 1 
Правилника о регистрацији и преносу хартија од вриједности 
(«Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број 43/04), 
Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине, на сједници одржаној  16. 05. 2005. године    д 
о н о с и     

У П У Т С Т В О  
О ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ПРЕНОСА ХАРТИЈА ОД 

ВРИЈЕДНОСТИ ПО ОСНОВУ ПОСЛОВА ЗАКЉУЧЕНИХ НА 
УРЕЂЕНОМ ЈАВНОМ ТРЖИШТУ    

 
I.   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   
1. Овим упутством утврђује се поступак спровођења 

послова преноса хартија од вриједности који се 
спроводи у Централном регистру код Комисије за 
хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ (у даљем 
тексту: Централни регистар), након што БЕРЗЕ  доставе 
регистрима прелиминарни извјештај, односно званични 
преглед за предметни дан трговања.  

 
2. Званични преглед за предметни дан трговања регистри 

ће прослиједити Централном регистру ради 
потврђивања.  

 
II.  ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНОГ ИЗВЈЕШТАЈА  
 

1. БЕРЗЕ достављају прелиминарни извјештај 
електронском поштом регистрима по завршетку 
берзанског трговања за тај дан, које траје до 12.00 
часова, уколико рјешењем Управе БЕРЗЕ није 
продужено и по протеку рока за раскидање закључених 
берзанских послова према правилима пословања 
БЕРЗЕ, а најкасније Т + 0 до 13.30 часова ( Т + 0 – дан 
када је закључен посао и када су БЕРЗЕ доставиле 
регистрима прелиминарни извјештај и званични 
преглед).  
 

2. Регистри ће одмах по пријему прелиминарне 
закључнице из тачке 1 члановима регистра онемогућити 
приступ ЦСД систему регистра, а затим спровести 
контролу прелиминарног извјештаја у року од 30 минута 
од његовог пријема по сљедећим параметрима:   

 
a) да ли број рачуна странке (купца и продавца) пријављен 

за трговање постоји отворен при брокерској кући – 
члану регистра;  

б)     да ли се  хартије од вриједности пријављене за продају, 
по врсти и броју, налазе на рачуну странке продавца из 
подтачке а овог става.    

 
3. По спроведеној контроли прелиминарног извјештаја, 

регистри ће БЕРЗАМА доставити извјештај с подацима 
које трансакције се, наводећи број тикета с 
прелиминарног извјештаја под којим су исте закључене, 

не могу спровести у систему регистрације регистара по 
контролним параметрима  из тачака 1 и 2 овог упутства, 
уз навођење разлога због којег их није могуће 
спровести.  

 
4. Извјештај из тачке 3 овог упутства достављају 

регистрима електронском поштом на Т + 0 до 14.00 
часова.   

 
III.   ДОСТАВЉАЊЕ ЗВАНИЧНОГ ПРЕГЛЕДА   
 

1. По пријему извјештаја из тачке 3 овог упутства БЕРЗЕ 
ће сачинити званични преглед у којем ће све тикете 
по трансакцијама, које су непроведиве према 
извјештају из тачке 3 овог упутства, ставити у статус 
«Поништено».  
 

2. Званични преглед из претходне тачке БЕРЗЕ 
достављају регистрима електронском поштом на Т + 
0 најкасније до 15.00 часова.  
 

3. По пријему званичног прегледа из тачке 1 овог 
поглавља, регистар ће на рачуну странке – продавца 
при члану регистра извршити ограничење промета 
хартија од вриједности које су биле предмет 
трансакција наведених у званичном прегледу из тачке 
1 овог поглавља, а које нису у статусу «Поништено».   

 

IV.СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕНОСА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ    
 

1. Регистри ће на Т + 3 (трећи радни дан од закључења 
посла на берзи) од 14.00 часова члановима регистара 
онемогућити приступ ЦСД ситему и спровести брисање 
ограничења промета хартија од вриједности из тачке 3 
поглавље III, а након тога на Т + 3 до 16.30 часова 
спровести преносе по трансакцијама  из званичног 
прегледа, за које су регистрима до 14.00 часова на Т + 3, 
банке депозитари чланова регистара – купаца доставиле 
путем електронске поште или факсом обавијести о 
извршеном плаћању куповне цијене.  

 
2. Регистри не врше преносе по трансакцијама из званичног 

прегледа које су у статусу «Поништено».  
 
3. Регистри ће омогућити поновни приступ ЦСД систему 

члановима регистра сљедећи радни дан у 9.00 часова.  
 
4. Регистри ће, по спровођењу преноса из тачке 1 овог 

поглавља, сљедећи радни дан сачинити и доставити 
писани извјештај БЕРЗИ, у којем ће навести податак који 
тикети из званичног  прегледа нису спроведени због 
неплаћања куповне цијене.  
Регистри ће у року електронском поштом доставити 
члановима регистра извод из извјештаја из става 1 ове 
тачке, који се односи на тикете по трансакцијама у којима 
су чланови регистра били купци и/или продавци.  

 
5. Регистри, БЕРЗЕ и чланови регистара су дужни да 

поступају у складу са овим упутством, у противном 
појединачно одговарају за све штетне посљедице 
проистекле из таквог поступања.  

 
6.  Ово упутство ступа на снагу даном доношења на сједници 

Комисије за      хартије  од вриједности Брчко дистрикта 
БиХ.  

 
7.   Ово упутство ће се објавити у «Службеном гласнику 

Брчко дистрикта БиХ».            
ПРЕДСЈЕДНИК 

КОМИСИЈЕ ЗА ПАПИРЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ 
Мирсад Бешлагић,дипл.ецц, c.p. 

 
Na osnovu ~lana 7. ta~ke b. Zakona o Centralnoj banci Bosne i 
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 1/97, 29/02, 8/03, 
13/03, 14/03 i 9/05), Upravni odbor Centralne banke Bosne i 
Hercegovine, na 2. sjednici od 03. marta 2005. donosi 
 

ODLUKU 


