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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 


