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d) упис заложног права и ограничења располагања на
хартијама од вриједности;
e) спровођење корпоративних радњи;
f) остале услуге везане за регистрацију података о
хартијама од вриједности.

„46а
(Одговорност и обавезе буџетских корисника)
„(1) Буџетски корисници су одговорни за стварање
обавеза буџета Брчко дистрикта, и при томе су дужни да се
придржавају законских прописа који регулишу ову област.
„(2) Руководиоци буџетских корисника дужни су да
врше надзор над законитошћу, благовремености и
правилности рада службеника и намјештеника запослених
код тог буџетског корисника.
„(3) Потрошња средстава на име грантова,
подстицај за пољопривреду, субвенције по разним основима
треба да буду у складу са усвојеним критеријумима за
расподјелу грантова, односно у складу са усвојеним
Правилником о расподјели средстава на име подстицаја за
пољопривредну производњу, субвенције и сл.
„(4) Одјељења и институције Владе дистрикта
дужни су свако три мјесеца вршити сравњење оперативног и
капиталног буџета са Сектором за извршење буџета.
„(5) Руководиоци буџетских корисника дужни су на
основу сазнања, као и на основу извјештаја интерне и
екстерне ревизије, у случају утврђене незаконитости и
неправилности, утврдити мјере против истих у складу са
законима и другим прописима наведеним у уводном дијелу
ових рачуноводствених политика и другим прописима који
буду повријеђени од запослених.
„(6) Обавезе из ранијих година на основу
достављених фактура или других књиговодствених исправа
буџетски корисници извршавају на терет буџетских
средстава текуће године, а при томе су дужни водити рачуна
о евентуално покренутим судским споровима од стране
повјерилаца ради избјегавања двоструког плаћања исте
обавезе.“
Члан 15
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Члан 3
(Регистрација података о емитентима, хартијама од
вриједности и власницима хартија од вриједности)
(1) Услуга регистрације података о емитентима, хартијама
од вриједности и власницима хартија од вриједности
обухвата:
a) обраду уговора о регистрацији у Централном
регистру;
b) упис свих података о емитенту, хартијама од
вриједности емитента, отварање
рачуна
емитента и власника хартија од вриједности;
c) достављање листе дионичара, односно, листе
власника хартија од вриједности емитенту, по
извршеној регистрацији података о хартијама од
вриједности и власницима хартија од вриједности
у систему регистрације;
d) израду и достављање цертификата – извода о
стању на рачуну свим власницима хартија од
вриједности.
(2) Накнада за услуге из става 1 овог члана обрачунава се
према:
a) висини дионичког капитала, односно вриједности
емисије обвезница;
b) према броју власника хартија од вриједности.
(3)

Накнада према висини капитала, односно вриједности
емисије обвезница износи:
a) до
499.999,00
КМ.......................................
500,00 КМ;
b) од 500.000,00 КМ до 1.000.000,00 КМ.................
1.000,00 КМ;
c) од 1.000.001,00 КМ до 3.000.000,00 КМ.............
1.500,00 КМ;
d) од 3.000.001,00 КМ до 7.000.000,00 КМ.................
2.000,00 КМ;
e) од 7.000.001,00 КМ до 10.000.000,00 КМ..............
2.500,00 КМ;
f) преко 10.000.001,00 КМ.....................................
3.000,00 КМ.

(4)

Накнада према броју власника хартија од вриједности
износи 1,00 КМ по власнику хартија од вриједности.

(5)

Накнаду за регистрацију података о емитентима,
хартијама од вриједности и власницима хартија од
вриједности емитент плаћа након потписивања уговора
о вршењу послова регистрације, чувања и одржавања
података о хартијама од вриједности, закљученог
између Комисије за хартије од вриједности Брчко
дистрикта БиХ, Централног регистра хартија од
вриједности Брчко дистрикта и емитента.

Број: 02-04.1-138/10
Брчко, 16. јуна 2010. године
Директор Дирекције
Мато Лучић, дипл. ек., c.p.
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На основу члана 65 става 1 тачке 16 Закона о
хартијама од вриједности («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
112. сједници одржаној 11. јуна 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВРСТЕ И ВИСИНЕ НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ
ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД
ВРИЈЕДНОСТИ
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
(1)
Члан 1
(Предмет)
Овом одлуком утврђују се врсте и висине накнада
које се плаћају за услуге које обавља Централни регистар
Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Централни регистар).
Члан 2
(Врсте услуга Централног регистра)
Врсте услуга које Централни регистар пружа
корисницима су:
a) регистрација података о емитентима, хартијама од
вриједности и власницима хартија од вриједности;
b) вођење регистра хартија од вриједности;
c) пренос хартија од вриједности;

Уторак, 26. октобар 2010.год.

(2)

Члан 4
(Вођење регистра хартија од вриједности)
Услуге вођења регистра хартија од вриједности су:
a) услуга вођења регистра хартија од вриједности –
дионица и
b) услуга вођења дужничких хартија од вриједности
– обвезница.
Услуге из става 1 тачака а) и b) овог члана обухватају:
a) усклађивање промјена адресе, имена или назива
емитента и власника хартија од вриједности;
b) усклађивање промјена ЈМБ;
c) достављање листе дионичара емитенту једанпут
годишње;
d) обавјештавање власника хартија од вриједности о
стању на рачуну након промјене на рачуну (на
крају мјесеца у којем је промјена настала).
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(3)

Накнада за услуге из става 1 тачке а) овог члана
износи 1.200,00 КМ уз додатних 1,50 КМ по власнику
хартија од вриједности.

(4)

Накнада из става 1 тачке b) овог члана обрачунава се
према номиналној вриједности емисије и броју година
доспјелости.

(5)

Накнада према номиналној
обрачунава се, како слиједи:
a) До милион
b) од 1 до 5 милиона
c) од 5 до 10 милиона
d) од 10 до 50 милиона
e) преко 50 милиона

вриједности

b) упис ограничења располагања на хартијама од
вриједности;
c) брисање ограничења располагања на хартијама
од вриједности;
d) упис промјене података на уписаном ограничењу
располагања.

емисије

(2)

0,39%;
0,29%;
0,22%;
0,15%;
0,075%.

Накнада за услуге из става 1 тачке а) обрачунава се у
износу 0,1% од номиналне вриједности хартија од
вриједности које се стављају у залог, а најмање у
износу од 20,00 КМ.

(3)

Накнада за услуге из става 1 тачке b) обрачунава се у
износу од 10,00 КМ по налогу за упис ограничења
располагања.

(4)

Накнада за услуге из става 1 тачке c) обрачунава се у
износу од 5,00 КМ по налогу за брисање ограничења
располагања.

(5)

Накнада за услуге из става 1 тачке d) обрачунава се у
износу од 5,00 КМ по налогу за промјену података.

(6)

Накнада према броју година доспјелости обрачунава се
тако да се износ обрачунат по основу номиналне
вриједности емисије подијели са бројем година
доспјелости.

(7)

Накнада из ставова 3 и 5 овог члана, обрачунава се
квартално и преглед обрачунатих накнада се доставља
Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ на
фактурисање (у даљем тексту: Дирекција).

(8)

Уколико је емитент обвезница Брчко дистрикт БиХ (у
даљем тексту: Дистрикт) обрачун и плаћање накнада
из ставова 3 и 5 овог члана регулишу се уговором
између Комисије, Дирекције и Регистара.

(1)

Уторак, 26. октобар 2010.год.

Члан 5
(Пренос хартија од вриједности)
Услуге преноса хартија од вриједности су:
a) пренос хартија од вриједности на основу
закључених правних послова поклањањем;
b) пренос хартија од вриједности на основу судске
одлуке или одлуке другог надлежног органа;
c) пренос хартија од вриједности на основу
насљеђивања;
d) пренос хартија од вриједности с рачуна власника
у Централном регистру на рачун истог власника у
оквиру члана система Централног регистра;
e) пренос хартија од вриједности с рачуна власника
у оквиру члану система Централног регистра
хартија од вриједности на рачун истог власника у
оквиру другог члана система Централног
регистра.

(2)

Накнада за услуге из става 1 тачке а) обрачунава се у
износу од 0,5% од номиналне вриједности трансакције,
а најмање у износу од 10,00 КМ, изузев за поклањања
између чланова уже породице (родитеља, супружника,
дјеце рођене у браку или ван брака, браће и сестара)
за које се накнада обрачунава у износу од 0,1% од
номиналне вриједности трансакције а најмање у износу
од 10,00 КМ, а пренос се врши на основу непосредног
налога пријаве члана Централног регистра, односно
власника хартија од вриједности.

(3)

Накнада за услуге из става 1 тачке b) износи 35,00 КМ,
а пренос се врши на основу непосредног налога
пријаве члана Централног регистра, односно власника
хартија од вриједности.

(4)

Накнада за услуге из става 1 тачке c) износи 10,00 КМ
по насљеднику.

(5)

Накнада за услуге из става 1 тачке d) износи 2,00 КМ а
пренос се врши на основу захтјева власника.

(6)

Накнада за услуге из става 1 тачка е) износи 2,00 КМ, а
пренос се врши на основу захтјева власника.

Члан 6
(Упис заложног права и ограничења располагања на
хартијама од вриједности)
(1) Услуге уписа заложног права и ограничења
располагања на хартијама од вриједности су:
a) упис и брисање залога хартија од вриједности;

(1)

(2)

Члан 7
(Спровођење корпоративних радњи)
Услуга корпоративних радњи обухвата:
a) повећање основног капитала;
b) смањење основног капитала;
c) истовремено повећање уз смањење основног
капитала;
d) промјена облика друштва (спајање, припајање и
промјена облика из д.д. у д.о.о.);
e) конверзију, деноминацију хартија од вриједности
и
f) спајање и подјела дионица.
Накнада за услуге из става 1 овог члана износи:
a) за извршавање корпоративне радње у систему
регистрације 800,00 КМ;
b) за успостављање нових података по власнику
хартија од вриједности и извјештавања о стању
на рачуну за дионичка друштва до 3.000
дионичара 1,00 КМ по дионичару;
c) за успостављање нових података по власнику
хартија од вриједности и извјештавања о стању
на рачуну за дионичка друштва преко 3.000
дионичара 0,60 КМ по дионичару.

Члан 8
(Остале услуге везане за регистрацију података о
хартијама од вриједности)
(1) Остале услуге везане за регистрацију података о
хартијама од вриједности су:
a) издавање извода из регистра хартија од
вриједности на захтјев емитента и власника
хартија од вриједности;
b) промјена јединственог идентификационог броја
рачуна хартија од вриједности на захтјев
власника;
c) додјељивање
привременог
регистарског
идентификационог броја власника хартија од
вриједности;
d) издавање листе дионичара/власника хартија од
вриједности у писаној форми;
e) издавање листе дионичара/власника хартија од
вриједности у електронској форми;
f)
обрачун камате и главнице за емитента по
купону за једну обвезницу.
(3)

Накнада за услуге
износи 6,00 КМ.

из става 1 тачке а)

овог члана

(4)

Накнада за услуге
износи 10,00 КМ.

из става 1 тачке b) овог члана

(5)

Накнада за услуге
износи 5,00 КМ.

из става 1 тачке c) овог члана
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(6)

Накнада за услуге из става 1 тачке d) овог члана
износи 10,00 КМ и додатних 1 КМ по страници.

(7)

Накнада за услуге из става 1 тачке е) овог члана
износи 10,00 КМ и додатних 0,1 КМ по власнику.

(8)

Накнада за услуге
износи 1000,00К М.

из става 1

тачке f) овог члана

Члан 9
(Уплате накнада)
Уплата накнада из ове одлуке врши се на
Јединствени рачун Трезора Брчко дистрикта БиХ, врста
прихода 722542.
Члан 10
(Други стварни трошкови)
Поред накнаде за обављање услуга утврђених овом
одлуком, Централни регистар може корисницима услуга
обрачунати и друге стварне трошкове који нису наведени у
овој одлуци, ако је то посебно договорено с корисницима
услуга.
Члан 11
(Престанак примјене досадашње Одлуке )
Даном ступања на снагу ове одлуке ставља се ван
снаге Одлука о врсти и висини накнаде за услуге централног
регистра хартија од вриједности („Службени гласник Брчко
дистрикт БиХ“, бројеви 43/04, 14/07, 3/08 и 13/08).
Члан 12
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
примјењује се од 1. јула 2010. године и биће објављена у
Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.
Број: 02-15-41/10
Брчко: 11. јуна 2010. године
Предсједник
Комисије за хартије од вриједности
Брчко дистрикта БиХ
Мирсад Бешлагић, c.p.

497
На основу члана 36. став (1) Закона о акцизама у
Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број: 49/09),
а у вези са чланом 14. став 1. алинеја vii) Закона о систему
индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини
(“Службени гласник БиХ”, бр. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 и
49/09), Управни одбор Управе за индиректно опорезивање,
на сједници одржаној 23.09.2010.године, донио је

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о количинама дизелгорива на које се не плаћа путарина у периоду јулидецембар 2009. године
I
У Одлуци о количинама дизел-горива на које се не
плаћа путарина у периоду јули-децембар 2009.године
(„Службени гласник БиХ“, број:5/10), став 1. тачке III мијења
се и гласи :
„За реализацију ове Oдлуке задужује се Управа за
индиректно опорезивање, која треба осигурати реализацију
ослобађања количина из тачке II ове Oдлуке путем поврата
путарине“.
У ставу 2. иза ријечи “резерви”, додају се ријечи
“издвојених у 2010. години”.
II
Иза тачке III додаје се нова тачка IIIа која гласи:

Уторак, 26. октобар 2010.год.

“IIIа
„Поврат плаћене путарине на дизел-горива за
период јули-децембар 2009.године врши се на основу
писменог захтјева правних лица из тачке II Одлуке о
количинама дизел-горива на које се не плаћа путарина у
периоду јули-децембар 2009.године“.
Захтјев за поврат путарине из става 1. ове тачке
подноси се Групи за контролу великих пореских обвезника,
односно Групи за ревизију и контролу надлежног
регионалног центра УИО према сједишту подносиоца
захтјева и исти мора да садржи:
a) податке о подносиоцу захтјева (назив, адресу –
сједиште, ЈИБ, одговорно лице код правног лица);
b) број Одлуке о количинама дизел-горива на које се не
плаћа путарина у периоду јули-децембар 2009.
године;
c) податке о фактурама по којима правна лица из тачке
II одлуке имају право на поврат путарине (број и
датум фактуре, количина дизел горива и износ
обрачунате путарине по фактури),
d) укупна количина дизел-горива за који се тражи
поврат;
e) укупан износ путарине за коју се тражи поврат;
f) број рачуна код банке на који се треба извршити
пренос средстава
g) датум подношења захтјева.
По пријему захтјева из става 2 ове тачке,
овлашћена службена лица УИО ће, у року од 15 дана,
извршити контролу код подносиоца захтјева са посебним
освртом на намјенско кориштење набављених количина
дизел-горива из тачке II ове одлуке, те о утврђеном
чињеничном стању сачинити записник у којем ће јасно
констатовати износ путарине за који је потребно извршити
поврат.
У поступку из става 3. ове тачке, подносилац
захтјева дужан је овлашћеном службеном лицу ставити на
увид сву документацију која се односи на набавку и утрошак
дизел-горива.
Након поравнања других обавеза по основу
индиректних пореза, УИО ће извршити поврат путарине, у
року од 30 дана, рачунајући од дана када је надлежна
организациона јединица УИО запримила захтјев“.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а бит
ће објављeна у „Службеном гласнику БиХ“ и службеним
гласницима ентитета.
Број: УО 2309/127/10
Датум: 23.09.2010. године
Предсједник
Управног одбора
Драган Вранкић, с. р
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Сходно одредбама члана 11. став 1. Закона о
Агенцији за осигурање у Босни и Херцеговини („Службени
гласник БиХ“ број 12/04), Агенција за осигурање у Босни и
Херцеговини објављује
СТАТИСТИКУ
ТРЖИШТА ОСИГУРАЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА
2009. ГОДИНУ

I Преглед статистичких показатеља за сектор осигурања у БиХ
Власничка структура и врсте осигурања којима се баве друштва у БиХ
Власничка структура и врсте осигурања којима се баве друштва у БиХ

