
ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОЈ ПРОДАЈИ ДИОНИЦА У ПОСТУПКУ ПРЕУЗИМАЊА 

ДИОНИЧКИХ ДРУШТАВА И ПОСТУПАК ИСПЛАТЕ НАКНАДА 

 
 

Дионичар чије су дионице принудно продате има право на накнаду у новцу. Средства за 
исплату накнаде понудилац је уплатио на рачун за посебну намјену отворен код Регистра 
Хартија од вриједности. 
 

Дионичар је дужан да се у што краћем року од сазнања за принудну продају својих 
дионица, обрати Регистру и достави фотокопију идентификационог документа (ЦИПС 
лична карта или пасош) и број банковног рачуна, на који ће Регистар, са рачуна на који је 
понудилац положио средства за дионице из поступка принудне продаје, дозначити 
новчана средства која дионичару припадају по основу принудне продаје дионица. 

 

Информације у вези са принудном продајом дионица у поступку преузимања и исплатом 
припадајућег износа накнаде могу се добити путем телефона број: 049/231-890 и 049/232-
540 или на адреси Комисије за хартије од вриједности, у улици Босне Сребрене 28, Брчко 
дистрикт БиХ. 

 

ПОЗИВ – дионичарима из принудне продаје 

 

Позивамо дионичаре који нису исплаћени у поступку преноса дионица мањинских 
дионичара по основу понуде за преузимање, да се јаве Комисији за хартије од 
вриједности Брчко дистрикта БиХ, како би им се извршила исплата у новцу као 
протувриједност за дионице које су имали у сљедећим доничким друштвима: 

 
 

Дионичко друштво 
“СЛОБОПРОМ С” д.д. 

БРЧКО 

Понудилац 
СЛОБОПРОМ д.о.о. 

ЛОНЧАРИ 

Ознака дионице СЛР9-Р-А 

Износ понуђене цијене (у КМ) 4,10 0 

Укупан број депонованих дионица 292 

Датум затварања понуде за  реузимање 14.01.2013 
 

 

 

 

Дионичко друштво “ДОНА” д.д. БРЧКО 

Понудилац 
СЛОБОПРОМ д.о.о.  

ЛОНЧАРИ 

Ознака дионице ДНА9-Р-А 



Износ понуђене цијене (у КМ) 3,5000 

Укупан број депонованих дионица 0 

Датум затварања понуде за преузимање 31.12.2012 

 

 

 

 

 

Дионичко друштво 
“НОВА ТРГОВИНА” д.д. 

БРЧКО 

Понудилац ЈАЋИМОВИЋ ДОО 

Ознака дионице НТГ9-Р-А 

Износ понуђене цијене (у КМ) 5,00 

Укупан број депонованих дионица 3.712 

Датум затварања понуде за преузимање 18.02.2013 

 

 

Дионичко друштво 
“ЈЕЛЕН & СТАКЛОРАД” д.д. 

БРЧКО 

Понудилац ЈЕЛЕН ДОО 

Ознака дионице ЈСР9-Р-А 

Износ понуђене цијене (у КМ) 5,05 

Укупан број депонованих дионица 869 

Датум затварања понуде за преузимање 22.06.2015. 

 

 

 

Дионичко друштво “ДУКА БОСНА” д.д. БРЧКО 

Понудилац БИНГО д.о.о. 

Ознака дионице ДБС9Р 

Износ понуђене цијене (у КМ) 4,25 

Укупан број депонованих дионица 53.279 

Датум затварања понуде за преузимање 30.03.2016. 

 

 

Дионичко друштво “БИМАЛ” д.д. БРЧКО 

Понудилац 
Сеед Оил Холдингс ГмбХ И 

Студен &ЦО Холдинг 



Ознака дионице ББР9Р 

Износ понуђене цијене (у КМ) 8,87КМ 

Укупан број депонованих дионица 869 

Датум затварања понуде за преузимање 23.06.2016. 

 

 

 

 

 

 

Ознака емитента „ХИДРА СТИЛ“ д.д. БРЧКО 

Понудилац 

Лејла Хусеинбашић, 

Лица са зајед. дјеловањем 

Сеад Хусеинбашић и 

Амир Пешталић 

Ознака дионице ХСБ9Р 

Износ понуђене цијене (у КМ) 1,50 

Укупан број депонованих дионица 27.039 

Датум затварања понуде за 

преузимање 
06.04.2018. 

 

 

 

 

 

 

Ознака емитента „ЛАСЕР“ д.д. БРЧКО 

Понудилац “КРАЈНОВИЋ” д.о.о.  

Ознака дионице ЛСР9Р 

Износ понуђене цијене (у КМ) 1,00 

Укупан број депонованих дионица 82.535 

Датум затварања понуде за 

преузимање 
18.03.2019. 

 


