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У  В  О  Д 

 

 

 У складу са чланом 52, став 2 Закона о хартијама од вриједности („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви: 15/03, 27/04, 42/04 и 28/07) Комисија за 

хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ подноси Скупштини Брчко дистрикта 

БиХ извјештај о свом раду. 

Надзор над тржиштем капитала у Босни и Херцеговини, у складу са 

уставним рјешењима подијељен је на три регулаторна подручја, односно регулисан 

је посебним законима у ентитетима и Брчко дистрикту БиХ и у надлежности је три 

регулаторне институције – Комисије за хартије од вриједности. 

Као претпоставка за оснивање тијела за надзор над тржиштем капитала 30. 

јула 2003. године Прелазна скупштина Брчко дистрикта БиХ усвојила је Закон о 

хартијама од вриједности. На основу спроведеног конкурса и на приједлог 

градоначелника, Скупштина је 15. октобра 2003. године именовањем чланова 

Комисије односно, предсједника, замјеника предсједника и члана Комисије 

формирала Комисију за папире од вриједности Брчко дистрикта БиХ. 

У протеклом периоду реализоване су значајне активности на успостављању 

и унапређењу тржишта капитала, које се огледају у стварању правног оквира, 

надзору над учесницима на тржишту, институционално заокруженом систему и 

успостављеној сарадњи са институцијама тржишта капитала у ентитетима и ширем 

окружењу, успостављеном електронском систему регистрације хартија од 

вриједности и електронском систему трговања хартијама од вриједности, који 

омогућава безбједну и ефикасну регистрацију и конверзију хартија од вриједности 

у новац, трансфер власништва и друге предности. 

Досадашњу фазу успостављања и развоја тржишта хартија од вриједности 

обиљежила је понуда, која је у овој фази провођења власничке трансформације 

највећим дијелом ограничена због присутних тенденција окрупњавања власништва 

над капиталом у приватизованим предузећима, затим недостатак иницијалних 

јавних понуда као најзначајнијег инструмента развоја тржишта, недостатак понуде 

дужничких хартија од вриједности (муниципалне обвезнице), као начина 

финансирања крупних инфраструктурних објеката, скромна понуда портфеља 

мањинских дионичара због ниских тржишних цијена дионица и потражња, коју 

карактерише смањена способност субјеката привређивања за дугорочно 

инвестирање у хартије од вриједности, низак степен запослености и ниво 

остварених доходака. 

Комисија је успоставила и води регистар емитената у који је закључно са 31. 

12. 2009. регистровано 25 емитената са 121.761.890,00 КМ дионичког капитала. У 

складу за одредбама Закона о хартијама од вриједности (чл. 68-70)  у саставу 

Комисије је основан Централни регистар хартија од вриједности са задатком да 

врши регистрацију капитала и власника капитала као неопходан услов за 

прометовање и остваривање власничких права над капиталом. Као неопходан 

технички услов за прометовање хартијама  од вриједности  издатим на подручју 
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Брчко дистрикта БиХ, Комисија је у сарадњи са Регистром вриједносних папира 

Федерације Босне и Херцеговине и Централним регистром хартија од вриједности 

Републике Српске обезбиједила промет хартијама од вриједности на берзама у 

Босни и Херцеговини. На крају 2009. године у Централном регистру је 

регистровано 6.682 власничка рачуна, односно дионичара и 11.068.145 дионица, као 

и 1.722 рачуна за власнике обвезница по основу верификованих рачуна старе 

девизне штедње емитента Брчко дистрикта БиХ и 36.965.894 обвезница. У 

Централном регистру код Комисије за хартије од вриједности, у систему преноса  

на дан, 31. 12. 2009. године,  учлањено је 6 брокерских кућа, тако да власници 

хартија од вриједности могу преко ових тржишних посредника прометовати 

хартијама од вриједности из Брчко дистрикта БиХ. 

Остварени промет у 2009. години је 862.698, 00 КМ, а кроз поступак јавне 

понуде за преузимање остварено је 3.106.322,50 КМ. 

 

1. Правна регулатива, организација и надлежности 

 

Доношењем Закона о хартијама од вриједности  и именовањем Комисије 

крајем 2003. године створени су основи за изградњу регулаторног оквира и развој 

неопходних институција тржишта капитала.  

Комисија је у протеклом шестогодишњем периоду с циљем изградње 

одговарајућег правног оквира за развој тржишта капитала израдила нацрте закона  

о преузимању дионичарских друштава, који за циљ има заштиту интереса малих 

дионичара у поступцима концентрације власништва и Закона о инвестиционим 

фондовима, са циљем стварања претпоставки за успостављање и развој 

колективног инвестирања, затим три пута радила измјене и допуне Закона  о 

хартијама од вриједности, а предлагала је и измјене и допуне  Закона о 

предузећима, којима су постојећи закони побољшани и тиме унапријеђен правни 

оквир. Сви ови нацрти закона су у предложеном тексту усвојени у Скупштини 

Брчко дистрикта БиХ. 

С циљем успјешнијег и потпунијег спровођења законског оквира, Комисија је 

на основу својих овлашћења израдила и усвојила 52 подзаконска акта (статут, 

правилнике, пословнике, упутства, процедуре), којима се детаљније и 

свеоубахватније обрађују поједине процедуре и поступци емисије, регистрације 

капитала и власника капитала, преноса власништва, затим послови старатељства  и 

депозитни послови учесника на тржишта капитала. Комисија је у посебној 

процедури донијела и Стандарде корпоративног управљања, који својим одредбама 

имају за циљ да уреде односе носилаца интереса унутар дионичких друштава и 

увођење добрих пракси у управљању дионичким друштвима заснованим на 

Принципима корпоративног управљања OECD-a. 

Комисија је реализовала припреме за израду радних верзија Закона о 

тржишту папира од вриједности и Закона о измјенама и допунама Закона о 

преузимању дионичарских друштава. који би требали бити доносени након 

доношења Закона о предузећима Брчко дистрикта БиХ. 
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 У вези са налазима и препорукама садржаним у извјештају о ревизији 

финансијског пословања за 2008. годину, Комисија је урадила и усвојила Акциони 

план, а у склопу тога, извршила и измјене и допуне Процедура интерне контроле у 

Комисији за хартије  од вриједности Брчко дистрикта БиХ  („Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ”, број: 44/08 и 38/09), с циљем унапређења финансијског 

пословања. 

У складу са Статутом Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта 

БиХ и Организационим планом, Комисија је састављена од три члана, Стручне 

службе и Централног регистра.   

У Стручној служби Комисије обављају се стручни послови,  послови везани 

за емисију хартија  од вриједности, издавање дозвола и сагласности учесницима на 

тржишту хартија од вриједности, послови надзора над учесницима и послови 

развоја сарадње са другим организацијама и тијелима. 

У оквиру Централног регистра обављају се послови регистрације и чувања 

података о регистрованим хартијама од вриједности, власницима над њима и свим 

трансакцијама у погледу промјена стања хартија од вриједности. 

Радна мјеста секретара комисије - шефа стручне службе и шефа регистра 

емитената су остала упражњена у четвртом кварталу 2008. године, због преласка 

запосленика у друге органе управе Брчко дистрикта БиХ. Радно мјесто шефа 

регистра емитената је и током 2009. године остало непопуњено, јер буџетом за 2009. 

годину нису одобрена средства за ову позицију. Мјеста секретара и шефа стручне 

службе Комисије су попуњена у децембру 2009. године.  

У октобру 2008. године члановима Комисије истекао је петогодишњи 

мандат. У складу са законом спроведена је процедура конкурса. Конкурсна 

комисија је извршила избор кандидата за наредни мандатни период и приједлог 

упутила градоначелнику. На приједлог градоначелника Скупштина Брчко 

дистрикта БиХ није именовала чланове Комисије, тако да су чланови Комисије у 

извјештајном периоду обављали своју функцију у техничком мандату. 

Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ је у периоду 2003 -

2009. године радила у саставу: 

 

       Мирсад Бешлагић, предсједник комисије,  

       Божо Мојић, замјеник предсједника,  

       Љубица Томић, члан комисије.  

 

Комисија је самостално правно лице с јавним овлашћењима и одговорна је 

Скупштини Брчко дистрикта БиХ. Основни циљеви Комисије су промоција и 

очување стабилности тржишта капитала и надзор над законитошћу пословања 

субјеката надзора. 

У остваривању својих циљева Комисија се руководи начелима 

транспарентности, изградње повјерења међу учесницима тржишта капитала и 

заштити инвеститора. 

 

На основу законом прописаног дјелокруга и надлежности Комисија је 

овлашћена: 
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 доносити прописе о спровођењу Закона о хартијама од вриједности, Закона 

о преузимању дионичких друштава и Закона о инвестиционим фондовима;  

 обављати надзор над пословањем овлашћених учесника на тржишту 

капитала и емитената хартија од вриједности, друштава за управљање 

инвестиционим фондовима, инвестиционих фондова, брокерских друштава, 

брокера, инвестицоних савјетника и институционалних улагача;  

 доносити одлуке о мјерама за отклањање утврђених незаконитости и 

неправилности; 

 издавати и одузимати дозволе, одобрења, сагласности, лиценце и 

ауторизације у оквиру свог дјелокруга и надлежности; 

 подстицати, организовати и надгледати мјере за ефикасно функционисање 

тржишта хартија  од вриједности; 

 водити књиге и регистре у складу са одредбама закона из свог дјелокруга и 

надлежности; 

 покретати иницијативу за доношење закона и других прописа и 

информисати јавност о начелима по којима дјелује тржиште хартија од 

вриједности; 

 доносити подзаконске акте ради прописивања услова, начина и процедура за 

јединствено обављање надзора унутар свог дјелокруга и надлежности; 

 давати мишљење о спровођењу наведених закона и посебних закона из свог 

дјелокруга и надлежности на захтјев странака у поступку, или лица која 

докажу свој правни интерес; 

 извјештавати остала надзорна, управна и правосудна тијела о свим 

питањима која се непосредно или посредно тичу њихове надлежности и 

дјелокруга, а која су повезана са поступцима који се воде пред тим тијелима 

и у вези су са поступцима из дјелокруга и надлежности Комисије. 

 

Током овог периода Комисија је одржала 98 редовних сједница, те 142-је 

радно консултативне сједнице, на којима је разматрала 449  тачака дневног реда.   

Остварујући своју улогу регулатора тржишта капитала, надлежног за 

одобравање емисије хартија од вриједности, Комисија је до краја 2009. године 

одобрила 45 емисија дионица, од којих 23 емисије по основу трансформације 

државних предузећа у дионичка друштва, 2 емисије по основу симултаног 

оснивања дионичких друштава, 16 емисија по основу нових улога постојећих 

дионичара у дионичким друштвима из процеса приватизације, 2 емисије по основу 

нових улога у симултано основаним дионичким друштвима и 2 емисије у поступку 

смањења капитала. 

У извјештајном периоду Комисија за хартија од вриједности је одржала 15 

редовних сједница, 2 ванредне сједнице и 36 радно - консултативних сједница, на 

којима је разматрано  95 тачака дневног реда, које се односе на доношење одлука 

по захтјевима дионичких друштава, нацрте и приједлоге општих и посебних аката, 

донесено је пет рјешења о одобрењу нове емисије дионица, шест рјешења о 

исправци рјешења, четири рјешења о промјени података код емитената по основу 

повећања основног капитала, једно рјешење о промјени података по основу измјене 

директора предузећа, четири рјешења о промјени података по основу измјене 
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чланова управе и надзорног одбора, рјешење о трајном обустављању трансакција 

два емитента и заузимању ставова по одређеним обавјештењима од  емитената, пет 

одлука о престанку чланства у систему преноса хартија од вриједности, више 

закључака и ставова о отклањању неправилности, више упозорења и позива на 

поступање дионичких друштава у складу са законом и другим прописима. У 

протеклом периоду Комисија је имала укупно 3.189 излазних докумената (рјешења, 

закључака, извода, дописа, позива, саопштења, општих и посебних аката и других 

докумената). 

Законом о хартијама од вриједности Брчко дистрикта БиХ  су регулисане 

обавезе Комисије у области промоције, едукације и информативне активности о 

тржишту хартија од вриједности. 

Комисија је у оквиру својих едукативно-информативних активности током 

периода организовала више стручних скупова и презентација, уредила и одржавала 

веб страницу, штампала информативне летке и учествовала на конференцијама 

посвећеним тржишту капитала у Босни и Херцеговини и окружењу. 

Као и претходне године, тако и 2009. године, Комисија није имала одобрена 

финансијска средства у буџету за организовање и одржавање семинара и 

презентација, као ни за обуку за стицање звања брокера, инвестионог менаџера и 

финансијског савјетника. 

Путем веб странице Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта 

БиХ, која је постављена као подстраница у оквиру јединственог портала Владе 

Брчко дистрикта БиХ, јавности се пружају основне информације о раду Комисије, 

као и основне информације о емитентима са подручја Брчко дистрикта БиХ. 

Информисање јавности о емитентима са подручја Брчко дистрикта БиХ се 

одвија и преко Сарајевске и Бањалучке берзе, којима Комисија доставља попуњене 

обрасце емитената о њиховом финансијском стању, власничкој структури, 

значајним догађајима у пословању и другим подацима који су значајни за 

заинтересована правна и физичка лица.   

Запослени у Комисији су свакодневно у непосредним контактима  са 

представницима дионичких друштава и физичким лицима,  путем телефона и веб 

стране, пружали све релевантне инфомације и упутства у вези са промјенама на 

капиталу дионичких друштава, остварење права по основу власништва над 

дионицама, а такође и информације о дионицама дионичких друштава из ентитета 

Босне и Херцеговине. 

Континуирана сарадња у претходним годинама са институцијама тржишта 

хартија од вриједности у Босни и Херцеговини и окружењу (комисијама, 

регистрима хартија од вриједности и берзама), настављена је и у 2009. години, с 

циљем размјене искустава у области тржишта хартија од вриједности и реализације 

међусобно уговорених обавеза. Представници Комисије су 12. 6. 2009. године 

присуствовали четвртој међународној конференцији Бањалучке берзе на тему 

„Инвестиционе могућности на тржишту капитала РС“ и 13. 10. 2009. године 

Четвртој међународној конференцији Сарајевске берзе на тему „Држава и тржиште 

капитала – Како даље“? Такође, у Београду је 3. 12. 2009. године одржана 

регионална конференција у организацији УСАИД-а и Комисије за хартије од 

вриједности Републике Србије на тему „Економска криза и одговори ргулатора 
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тржишта капитала“. Конференцији су присуствовали представници регулатора 

тржишта капитала Аустрије, Румуније, Бугарске, Грчке, Албаније, Македоније, 

Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске и Словеније. 

С циљем стварања конзистентног регулаторног оквира тржишта капитала и 

адекватније институционалне структуре за координацију политика и законодавства 

из области тржишта капитала, представници комисија из ентитета и Брчко 

дистрикта БиХ су 20. 3. 2008. године у Сарајеву  усвојили „Заједничку платформу о 

сарадњи регулатора тржишта капитала у Босни и Херцеговини“. Након 

потписивања овог документа усвојен је акциони план са динамиком активности на 

предузимању мјера за отклањање недостатака и препрека у законодавном и 

регулаторном оквиру, како би се обезбиједио виши степен интеграције надзора на 

тржишту капитала Босне и Херцеговине. Међутим, током 2009. године није било 

значајнијих активности на реализацији наведеног акционог плана. 

У складу са потписаним Меморандумом о споразумијевању и размјени 

информација и међусобној помоћи у питањима надзора са Комисијом за хартије од 

вредности Републике Србије и Агенцијом за надзор финанцијских услуга 

Републике Хрватске, Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ је 

рјешавала захтјеве за доставом информација о субјектима одређених финансијских 

трансакција. Осим тога у оквиру сарадње са домаћим институцијама рјешавани су 

захтјеви Државне агенције за истраге и заштиту БиХ, Управе за индиректно 

опорезивање БиХ и Пореске управе Брчко дистрикта БиХ. 

У склопу својих активности у дијелу надзора над тржиштем, Комисија је 

континуирано вршила праћење и надзор над процедурама рада емитената у вези са 

емисијама, регистрацијом капитала, трговањем, заштитом права и интереса малих 

дионичара и финансијском извјештавању инвестиционе јавности. 

 

2. Примарно тржиште хартија од вриједности 

 

У оквиру надлежности из ове области Комисија је рјешавала по захтјевима 

дионичких друштава нове емисије дионица и регистрацију повећања капитала 

дионичких друштава у регистру емитената.  

 

2.1. Упис емисије хартија  од вриједности у регистар емитената   

  

У Регистар емитената је уписано 25 дионичких друштва која  имају 

номиналну вриједност капитала у износу од 121.761.890,00 КМ.  

Од 25 дионичких друштава уписаних у Регистар емитената 23 друштва или 

92% су проистекла из процеса приватизације, а 2 дионичка друштва или 8% су 

симултано основана. 
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Табела 1:  Преглед уписаних дионичких друштава у регистру емитената на дан 31. 12. 

2009.  године. 

 

Редни 

број 
Датум уписа Назив  емитента 

Регистарски           

број  
емитента 

Почетна  

номинална               

вриједност  
капитала на дан 

уписа у КМ 

Вриједност 

капитала у КМ на 
дан 31.12.2009.г. 

1.  1. 6. 2004. «БИМАЛ» д.д. 02-1-1/04 14.945.000,00 20.720.130,00 

2. 4. 10. 2004. «СЛОБОПРОМ ' С» д.д. 02-2-2/04 5.695.240,00 15.780.670,00 

3. 8. 10. 2004. «ДОНА» д.д. 02-3-3/04 1.798.100,00 4.525.070,00 

4. 25. 12. 2004. «ТМД-МИБО» д.д. 02-4-4/04 76.570,00 970.650,00 

5. 25. 12. 2004. «ПСЦ-БАБИЋ» д.д. 02-5-5/04 673.400,00 3.181.830,00 

6. 27. 12. 2004. «ЈЕЛЕН&СТАКЛОРАД» д.д. 02-6-6/04 1.573.710,00 3.275.710,00 

7. 27. 12. 2004. «ЖИТОПРОМЕТ» д.д. 02-7-7/04 6.359.100,00 6.359.100,00 

8. 27. 12. 2004. «ГАЛАX-НИСКОГРАДЊА» д.д. 02-8-8/04 299.430,00 1.330.860,00 

9. 26. 1. 2005. «ХИДРА-СТИЛ» д.д. 02-9-9/05 2.329.780,00 2.955.980,00 

10. 16. 5. 2005. «ИЗГРАДЊА» д.д. 02-10-10/05 384.630,00 384.630,00 

11. 16. 5. 2005. «ЗАНАТ ДЕСИГН» д.д. 02-11-11/05 195.830,00 195.830,00 

12. 30. 12. 2005. «БИЉАНА» д.д. 02-12-12/05 560.460,00 560.460,00 

13. 16. 9. 2005. «ИБД» д.д. 02-13-14/05 1.748.000,00 1.748.000,00 

14. 15. 11. 2005. «БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ» д.д. 02-14-16/05 2.002.000,00 5.000.000,00 

15. 31. 1. 2006. «ПРОЈЕКТ» д.д. 02-15-19/06 371.960,00 371.960,00 

16. 16. 3. 2006. «БОСНАПЛОД» д.д. 02-16-22/06 644.530,00 644.530,00 

17. 16. 3. 2006. «ГРАФАМ» д.д. 02-17-23/06 1.916.350,00 3.034.460,00 

18. 22. 6. 2006. «ПИРОМЕТАЛ» д.д. 02-18-25/06 2.263.450,00 2.263.450,00 

19. 7. 7. 2006. «ТЕСЛА» д.д. 02-19-27/06 7.721.420,00 7.721.420,00 

20. 15. 8. 2006. «НОВИ БИМЕКС» д.д. 02-20-29/06 25.829.000,00 25.829.000,00 

21. 15. 8. 2006. «ЛАСЕР» д.д. 02-21-30/06 3.095.910,00 3.095.910,00 

22. 26. 10. 2006. «ДУКА&БОСНА» д.д. 02-22-32/06 6.030.860,00 9.167.520,00 
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23. 26. 10. 2006. «ФЕРОС» д.д. 02-23-33/06 934.630,00 1.571.680,00 

24. 26. 11. 2007. «УЗОР» д.д. 02-24-40/07 882.080,00 882.080,00 

25. 29. 7. 2008. «НОВА ТРГОВИНА» д.д. 02-25-44/08 190.960,00 190.960,00 

 УКУПНО:  88.522.400,00 121.761.890,00 

 

 

 

Из наведеног прегледа се види да је на дан, 31. 12. 2009. године вриједност 

регистрованог капитала 121.761.890,00 КМ, што представља повећање од 5.518.020,00 

КМ или за 5% у односу на 2008. годину, односно повећање од 33.239.490,00 КМ или 

за 37,55 % у односу на почетну номиналну вриједност регистрованог капитала. 

 

 У укупном збиру регистрованог дионичког капитала појединачно највеће 

учешће имају „Нови Бимекс“ д.д. са 25.829.000,00 КМ или 21,21%, „Бимал“ д.д. са 

20.720.130,00 КМ или 17,02%  и „Слобопром'С“ д.д. са 15.780.670,00 КМ или 12,96%, 

из чега проистиче да наведена три емитента  представљају  преко 51,19% укупно 

регистрованог дионичког капитала, што се може видјети из сљедећег графикона: 

 

 
Граф. 1. Структура укупног дионичког капитала по емитентима на дан 31.12.2009. 

године 

 

"БИМАЛ" д.д. 20,72. мил.

"СЛОБОПРОМ'С" д.д. 15,78 мил.

"ДОНА" д.д. 4,52. мил.

"ТМД-МИБО" д.д. 0,97 мил.

"ПСЦ-БАБИЋ" д.д. 3,18 мил.

"ЈЕЛЕН И СТАКЛОРАД" д.д. 3,27 мил.

"ЖИТОПРОМЕТ" д.д. 6,36 мил.

"ГАЛАКС-НИСКОГРАДЊА" д.д. 1,33 мил.

"ХИДРА-СТИЛ" д.д. 2,95 мил.

"ИЗГРАДЊА" д.д. 0,38 мил,

"ZANAT DESIGN" д.д. 0,19 мил.

"БИЉАНА" д.д. 0,56 мил.

"ИБД" д.д. 1,75 мил.

"БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ" д.д. 5 мил.

"ПРОЈЕКТ" д.д. 0,37 мил.

"БОСНАПЛОД" д.д. 0,64 мил.

"ГРАФАМ" д.д. 3,03 мил.

"ПИРОМЕТАЛ" д.д. 2,26 мил.

"ТЕСЛА" д.д. 7,72 мил.

"НОВИ БИМЕКС" д.д. 25,83 мил.

"ЛАСЕР" д.д. 3,09 мил.

"ДУКА И БОСНА" д.д. 9,17 мил.

"ФЕРОС" д.д. 1,57 мил.

"УЗОР" д.д. 0,88 мил.

"НОВА ТРГОВИНА" д.д. 0,19 мил.
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2.2. Емисија хартија од вриједности и упис промјена код дионичких 

друштава 
 

 

Поступак спровођења корпоративних радњи започиње доношењем одлуке 

скупштине дионичког друштва, о повећању, односно смањењу капитала у складу са 

Законом о предузећима, Законом о хартијама од вриједности Брчко дистрикта БиХ 

и статутом емитента. Уз захтјев за одобрење емисије емитент доставља Комисији 

одговарајућу документацију ( одлука, статут, проспект, уговор са банком 

депозитаром, процјена овлашћеног процјенитеља, извјештај овлашћеног ревизора и 

др.). Након спроведених процедура у Регистру емитената код Комисије уписују се 

промјене које се односе на капитал (повећање или смањење), промјене члана 

надзорног одбора, промјене члана управе и друге промјене одређене законима и 

правилима  Комисије. 

Спроведене корпоративне радње повећања капитала имају карактер 

затворене понуде емисије дионица за познатог купца, при чему се као купац 

емитованих дионица појављивао искључиво већински дионичар. 

 

 

 

 

 

2.2.1. Емисија хартија од вриједности у периоду 2004 - 2009. година 

 

 Приказ броја и обима емисија хартија од вриједности у периоду 2004 - 2009. 

година је дат у табели број 2 односно графикону број 2  и показује да је највећи број 

и обим емисија хартија од вриједности био у 2006. години, што је резултат 

динамике приватизације предузећа.  
 

 

Табела 2. Емисија хартија од вриједности у периоду 2004 - 2009. година 

 

Ред. бр. Година Број емисија Обим емисије КМ 

1. 2004. 8 31.420.550 

2. 2005. 9 17.883.100 

3. 2006. 14 62.956.110 

4. 2007. 5 16.290.560 

5. 2008. 4   4.025.410 

6. 2009. 4 5.518.020 

УКУПНО 44 138.093.750 
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Граф. 2. Број и обим емисија хартија од вриједности у периоду 2004 - 2009. година 
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2.2.2. Врсте емисија хартија од вриједности у периоду 2004 - 2009. година 
   

Укупан број емисија по врстама и обиму у периоду од шест година био је 

условљен динамиком приватизације предузећа и реализације уговором преузетих 

обавеза од  већинских дионичара: 

 

 
Табела 3. Емисија хартија  од вриједности по врсти у периоду 2004 - 2009. година 

 

Ред. 

број 
Врста емисије Број емисија 

Вриједност 

емисије КМ 

1. 

Емисија по основу нових улога постојећих 

дионичара симултано основаних дионичких 

друштава 

2 2.998.000 

2. 
Емисија по основу симултаног оснивања дионичких 

друштава 
2 3.750.000 

3. 

Емисија по основу трансформације државних 

предузећа у дионичка друштва у процесу 

приватизације 

23 84.772.400 

4. 

Емисија по основу нових улога постојећих 

дионичара дионичких друштава из процеса 

приватизације 

15 38.457.420 
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5. Емисија дионица у поступку смањења капитала 2   8.115.930 

УКУПНО 44 138.093.750 

 

 У наведеном периоду укупно су проведене 44 емисије хартија од 

вриједности у износу од 138.093.750,00 КМ. Од тога највећи број емисија се односи 

на емисије по основу трансформације државних предузећа у дионичка друштва у 

процесу приватизације и емисије по основу инвестирања у дионичка друштва из 

процеса приватизације. 

Графички приказ структуре укупног обима емисија у петогодишњем 

периоду дат је у графикону број 3. 

 
 

Граф. 3. Структура емисија хартија од вриједности по врстама и обиму у периоду 

2004 - 2009. године  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2009. години четири емитента су извршила у потпуности емисију  

 

затвореном понудом у вриједности 5.518.020,00 КМ, како  је приказано у табели 4.  
 

 

 

 

5,88% 2,17% 2,71%

61,39%

27,85%

Emisija po sonovu novih uloga simultano

osnovanih d.d.

Emisija po osnovu simultanog osnivanja d.d.

Emisija po osnovu osnivanja d.d. iz procesa

privatizacije

Emisija po osnovu novih uloga u d.d. iz procesa

privatizacije

Emisija u postupku smanjenja kapitala
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Табела 4:  Преглед уписаних промјена по основу завршених емисија у регистру 

емитената у  2009. години 
 

Редни 

број 

Датум 

уписа 
Назив и сједиште емитента 

Регистарски           

број  

емитента 

 Одобрена 

вриједност  

повећања 

капитала у КМ 

Висина 

капитала након 

повећања 

капитала у КМ 

1. 9. 10. 2008. «ГРАФАМ » д.д. Брчко 02-17-47/08 1.118.110,00 3.034.460,00 

2. 9. 10. 2008 «ФЕРОС » д.д. Брчко 02-33-42/08 637.050,00 1.571.680,00 

3. 9. 10. 2008. «ДУКА & БОСНА » д.д. Брчко 02-22-49/08 3.136.660,00 9.167.520,00 

4. 9. 10. 2008 «ХИДРА СТИЛ » д.д. Брчко 02-9-50/08 626.200,00 2.955.980,00 

  УКУПНО  5.518.020,00 16.729.640,00 

 

 

Од укупно уписаних промјена на капиталу у 2009. години по основу 

спроведених  корпоративних радњи у износу од 5.518.020,00 КМ, највећи дио се 

односи на “Дука Босна“ д.д. Брчко у износу од 3.136.660,00 КМ или 56,84 %, затим 

„Графам“ д.д. у износу од 1.118.110,00 КМ или 20,26 %,  „Ферос“ д.д. у износу од 

637.050,00 КМ или 11,55 % и „Хидра стил“ д.д. 626.200,00 КМ или 11,35%. 

 

 
Граф. 4: Структура завршених емисија хартија  од вриједности по емитентима у 2009. 

години 

 

 

20,26%

11,55%

56,84%

11,35%

"Графам" д.д. "Феро" д.д. "Дука и Босна" д.д. "Хидра стил" д.д.
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2.2.4. Емисије хартија од вриједности које нису у потпуности окончане у 

2009. години 

 

Код четири емитента су започете процедуре спровођења повећања капитала 

кроз емисије затвореном понудом, које је Комисија одобрила како је приказано у 

табели 5. 
 

Табела 5:  Преглед одобрених емисија, које нису у потпуности окончане у  2009. 

години 

 

Редни 

број 

Датум 

уписа 
Назив и сједиште емитента 

Регистарски           

број  

емитента 

 Одобрена 

вриједност  

повећања 

капитала у КМ 

Висина 

капитала након 

повећања 

капитала у КМ 

1. 23.12.2009. «ГРАФАМ » д.д. Брчко 02-17-77/09 552.260,00 3.586.720,00 

2. 23.12.2009 «ПРОЈЕКТ » д.д. Брчко 02-15-76/09 555.700,00 927.660,00 

3. 06.10.2009. „ЖИТОПРОМЕТ“ д.д. Брчко 02-7-71/09 4.150.000,00 10.509.090,00 

4. 31.12.2009. „ЛАСЕР“ д.д. Брчко 02-21-79/09 5.700.150,00 8.796.060,00 

  УКУПНО  10.958.110,00 23.819.530,00 

 

 

Уписом одобрених емисија хартија од вриједности у регистар емитената 

укупан дионички капитал емитената увећаће се за 10.958.110,00 КМ. 

 

 
Граф. 5: Структура одобрених емисија по емитентима, које нису у потпуности 

окончане у  2009. години 

5,07%

37,87%
52,02%

5,04%

"Графам" д.д. "Пројект" д.д. "Житопромет" д.д. "Ласер" д.д.
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Поред успјешно проведених и окончаних емисија и одобрених и започетих 

процедура емисија, захтјев за одобрење затворене емисије поднио је емитент  

„Изградња“ д.д. Брчко у вриједности од 3.405.550,00 КМ који је у процедури 

рјешавања. 

 

2.2.5. Емисија обвезница  

 

У складу са чланом 11 Одлуке о емисији обвезница Брчко дистрикта БиХ за 

измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње  

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 16/09) дана, 30. 6. 2009. године 

издате су обвезнице Брчко дистрикта БиХ за стару девизну штедњу у вриједности 

од 36.965.894,00 КМ 
 

Табела 6.  Емисија обвезница које су уврштене на Сарајевску берзу  

Ознака обвезница Вриједност емисије КМ Број власника Датум доспијећа 

БДБ9КА 1.516.832,00 750 30.09.2009. 

БДБ9КБ 1.837.015,00 548 30.09.2010. 

БДБ9КЦ 1.996.144,00 393 30.09.2011. 

БДБ9КД 2.236.080,00 269 30.09.2012. 

БДБ9КЕ 2.635.526,00 174 30.09.2013. 

БДБ9КФ 2.795.425,00 94 30.09.2014. 

БДБ9КГ 2.957.413,00 40 31.03.2015. 

УКУПНО 15.974.435,00 2.268  

 

 

Табела 7.  Емисија обвезница које су уврштене на Бањалучку берзу 

Ознака обвезница Вриједност емисије КМ Број власника Датум доспијећа 

БДДС-О-А 1.992.604,00 972 30.09.2009. 

БДДС-О-Б 2.413.436,00 740 30.09.2010. 

БДДС-О-Ц 2.623.642,00 538 30.09.2011. 

БДДС-О-Д 2.938.460,00 395 30.09.2012. 

БДДС-О-Е               3.463.599,00 244 30.09.2013. 

БДДС-О-Ф               3.673.320,00 126 30.09.2014. 
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БДДС-О-Г 3.886.398,00 56 31.03.2015. 

              УКУПНО 20.991.459,00 3.071  

 

Емисија обвезница старе девизне штедње је утицала на већи обим понуде 

хартија од вриједности и квалитет понуђеног тржишног материјала, што ће се 

свакако позитивно одразити на даљи развој тржишта капитала. Власницима 

издатих обвезница према отплатном плану одлуке о емисији обвезница по основу 

верификованих рачуна старе девизне штедње, обрачунава се и исплаћује главница 

и припадајућа камата. С обзиром да се ради о дужничким хартијама од 

вриједности, који имају веома мали ризик наплате, својим власницима ова врста 

тржишног инструмента континуирано доноси приносе. 

 

3.  Објављивање финансијских извјештаја и других информација о 

пословању     

 

У смислу одредаба Правилника о садржају, начину и стандардима 

објављивања финансијских извјештаја и других информација о пословању 

дионичког друштва („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 19/05), 

дионичко друштво које је своје дионице емитовало путем јавне понуде и уписано у 

регистар емитената код Комисије, дужно је извјештавати Комисију достављањем 

извјештаја о пословању и извјештаја о значајним догађајима који битно утичу на 

финансијско пословање дионичког друштва у писаном облику на прописаним 

обрасцима (образац - ФП, образац - ЗД).  

Комисија је у извјештајном периоду упутила више усмених и писаних 

ургенција (позива на поступање) ради прибављања наведених извјештаја, што је 

резултирало достављањем извјештаја о пословању дионичких друштава за 2008. 

годину и достављањем извјештаја о значајним догађајима који битно утичу на 

финансијско пословање дионичких друштава. Достављени финансијски извјештаји 

су прослијеђени на Сарајевску и Бањалучку берзу у складу са правилима 

пословања берзе, ради објављивања на њиховим веб странама, а објављени су и на 

веб страни Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ. 

У извјештајном периоду од 25 дионичких друштава 3 дионичка друштва 

нису доставила полугодишњи извјештај о пословању („Биљана“, „Боснаплод“ и 

„Ласер“), а годишњи извјештај није доставило једно дионичко друштво 

„Боснаплод“ Брчко. 

 

 

 4.  Секундарно тржиште 

 

            4.1. Дјелатност Централног регистра 
 

Централни регистар хартија од вриједности успостављен је у складу са 

чланом 68 Закона о хартијама од вриједности Брчко дистрикта БиХ, а обезбјеђује 

уврштавање хартија од вриједности на берзанско трговање и остваривање права 

власника хартија од вриједности која им из тог власништва проистичу. 
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Дјелатност Централног регистра дефинисана је Законом о хартијама  од 

вриједности Брчко дистрикта БиХ као: 

 

 регистрација и чување података који се односе на дефинисање 

власништва или осталих права инкорпорираних у хартијама од 

вриједности,  

 регистрација и чување хартија од вриједности, односно података о 

хартијама од вриједности, власнику над хартијама од вриједности и свим 

трансакцијама у погледу преноса власништва или промјене стања 

хартија од вриједности,  

 вођење рачуна емитената, односно власника хартија од вриједности и 

издавање потврда о стању и промјенама на тим рачунима,  

 вршење преноса, депоновање, салдирање и клиринг по трансакцијама с 

хартијама од вриједности и остале послове у складу са Законом о 

хартијама од вриједности.     

 

  Централни регистар код Комисије за хартије од вриједности Брчко 

дистрикта БиХ са дионичким друштвима је закључио 25 Уговора о вршењу послова 

регистрације, чувања и одржавања података о хартијама од вриједности,  извршено 

је 110 промјена података у систему (промјена адресе, презимена, матичног броја, 

исправке грешке у имену и презимену), достављено је 266 обавјештења и позива, 

извршено је 23 преноса хартија  од вриједности по основу насљеђивања, упућено је 

2.390 извода - сертификата на адресе власника послије уписа - регистрације и 

промјена стања на власничким рачунима.  

 

 

4.2. Овлашћени посредници на тржишту 

 

За обављање послова посредовања у прометовању хартијама од вриједности 

у Централном регистру код Комисије за хартије од вриједности у чланству система 

преноса налази се шест брокерских кућа овлашћених за посредовање у промету 

хартијама од вриједности, како слиједи: 

 

 
Табела 8. Овлашћени посредници у промету хартијама од вриједности 

Ред. 

број 
Назив брокерске куће Број уговора 

1. „Raiffeisen brokers“ Сарајево Уговор број: 05-02-4/52-2 

2. „Бобар банка“ Бијељина Уговор број: 05-02-4/54-2 

3. „AW broker“ Сарајево Уговор број: 05-02-4/53-2 

4.. „eBrokers“ Сарајево  Уговор број: 15-024-450/07-2 

5. „See Investment Solutions“ Сарајево Уговор број: 15-024-472/07-2 

6. „Hypo-Alpe-Adria-Vrijednosnice“ Сарајево Уговор број: 15-024-124/08-2 
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Закљученим уговорима са горе наведеним посредницима на тржишту 

капитала обезбијеђени су услови да власници хартија од вриједности, користећи 

њихове посредничке услуге, могу  прометовати својим хартијама од вриједности на 

берзама у Босни и Херцеговини. 
 

 

 

 

 4.3. Регистрација капитала и власника капитала  
 

Централни регистар код Комисије за хартијае од вриједности Брчко 

дистрикта БиХ региструје, односно евидентира капитал и власништво над 

хартијама од вриједности, као и све трансакције по питању преноса власништва 

или промјене стања хартија  од вриједности. 
 
Табела 9 .  Преглед регистрованих дионичких друштава у Централном регистру код 

Комисије  

 

Ред. 

број 

Назив емитента Вриједност 

капитала КМ 

Број 

дионица 

Број 

дионичара 

Берза 

1. «БИМАЛ» д.д. 20.720.130,00 2.072.013 1.013 САСЕ 

2. «СЛОБОПРОМ´С» д.д. 15.780.670,00 1.578.067 265 БЛСЕ 

3. «ТМД МИБО» д.д. 970.650,00 97.065 54 САСЕ 

4. «ЖИТОПРОМЕТ» д.д. 6.359.090,00 635.909 352 БЛСЕ 

5. «ДОНА» д.д. 4.525.070,00 452.507 140 БЛСЕ 

6. «ИБД» д.д. 1.748.000,00 1.748 4 САСЕ 

7. «ЈЕЛЕН&СТАКЛОРАД» д.д. 3.275.710,00 327.571 81 БЛСЕ 

8. «БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ»  д.д. 5.000.000,00 5.000 2 БЛСЕ 

9. «ПСЦ-БАБИЋ» д.д. 3.181.830,00 318.183 60 БЛСЕ 

10. «БИЉАНА» д.д. 560.460,00 56.046 127 САСЕ 

11. «ХИДРА СТИЛ» д.д. 2.329.780,00 232.978 156 САСЕ 

12. „БОСНАПЛОД 644.530,00 64.453 471 САСЕ 

13. „ЗАНАТ-ДЕСИГН“ д.д. 195.830,00 19.583 89 БЛСЕ 

14. „ИЗГРАДЊА“ д.д. 384.630,00 38.463 85 БЛСЕ 

15. „ГРАФАМ“ д.д. 3.034.460,00 303.446 229 БЛСЕ 

16. „ТЕСЛА“ д.д. 7.721.420,00 772.142 1.840 БЛСЕ 

17. „ НОВИ БИМЕКС“ д.д 25.829.000,00 2.582.900 334 БЛСЕ 

18. „ПИРОМЕТАЛ“ д.д. 2.263.450,00 226.345 161 САСЕ 

19. „ПРОЈЕКТ“ д.д. 371.960,00 37.196 23 БЛСЕ 
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20. „ЛАСЕР“ д.д. 3.095.910,00 309.591 407 САСЕ 

21. „ГАЛАX НИСКОГРАДЊА“ 1.330.860,00 133.086 165 БЛСЕ 

22. „ДУКА БОСНА“ д.д. 6.030.860,00 603.086 120 САСЕ 

23. „ФЕРОС“ д.д. 934.630,00 93.463 47 БЛСЕ 

24. „УЗОР“ д.д.          882.080,00 88.208 382 БЛСЕ 

25. „НОВА ТРГОВИНА“ д.д. 190.960,00 19.096 75 БЛСЕ 

 УКУПНО: 117.361.970,00 11.068.145 6.682  

 

Граф. 6 . Структура дионичких друштава према броју дионичара на дан, 31. 12. 2009. 

године 

Бимал 1.013 Слобопром С 265 Tмд Mибо 54
Житопромет 352 Дона 140 ИБД 4
Јелен и Стаклорад 81 Брчко Гас Осигурање 2   ПСЦ Бабић 60
Биљана 127 Хидра Стил 156 Боснаплид 471
Zanat Desing 89 Изградња 85 Графам 229
Тесла 1.840 Нови Бимекс 334 Пирометал 161
Пројекат 23 Ласер 407 Галакс нискоградња 165
Дука Босна120 Ферос 47 Узор 382
Нова трговина 75

 
  

У Централном регистру код Комисије за хартије од вриједности на дан, 31. 

12. 2009. године вриједност регистрованог капитала износи 117.361.970 КМ, што је у 

односу на 2008. годину повећање за 1.309.070,00 КМ или за 1%. Укупан број 

дионица је 11.068.145, евидентираних на 6.682 власничка рачуна хартија од 

вриједности, односно регистровано је 6.682 дионичара, од тога 10 инвестиционих 

фондова. У извјештајном периоду регистровано је 1.722 власника обвезница по 

основу верификованих рачуна старе девизне штедње емитента Брчко дистрикта 

БиХ у укупном износу 36.965.894,00 КМ. 

 

У структури регистрованог капитала дионичких друштава највећи дио се 

односи на капитал из процеса приватизације, око 95%. Регистрација капитала и 



 21 

хартија од вриједности у периоду 2004 - 2009. година одређена је динамиком 

спровођења процеса приватизације. 
 

 

Табела 10.  Регистрација капитала и хартија  од вриједности у периоду 2004 – 2009. 

година 

 

Година Вриједност капитала Број дионица 
Индеx 

Ит Вт 

2004.   20.640.240,00   2.064.024 100 - 

2005.   38.262.110,00    3.454.961 185 185 

2006.   91.138.320,00   8.445.780 441 238 

2007. 111.436.370,00 10.475.585 539 122 

2008. 116.052.900,00 10.937.238 562 104 

2009. 117.361.970,00 11.068.145 569 101 

 

 Регистровани капитал дионичких друштава у периоду 2004 - 2009. година 

имао је тенденцију раста, тако да се вриједност регистрованог капитала у 2005. 

години повећала за 17.621.870 КМ или за 85% у односу на 2004. годину. У 2006. 

години вриједност регистрованог капитала се повећала за 52.876.210 КМ или за 

138%  у односу на 2005. годину. Вриједност регистрованог капитала у 2007. години 

у односу на 2006. годину се повећала за 20.298.050 КМ или за 22%. У 2008. години 

вриједност регистрованог капитала се повећала за 4.616.530,00 КМ или за 4% у 

односу на 2007. годину и  у 2009. години регистровани капитал се повећао за 

1.309.070,00 КМ или за 1% у односу на 2008. годину. 
 
 
 

Граф. 7.   Регистрација капитала и хартија  од вриједности у периоду 2004 - 2009. 
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Почетна вриједност регистрованог капитала од 20.640.240,00 КМ у 2004. 

години повећала се 5,69 пута и достигла вриједност од 117.361.970,00 КМ у 2009. 

години. 

 

 

 

4.4. Власничка структура дионичких друштава из процеса 

приватизације 
 

Регистровани капитал и хартије од вриједности у централном регистру дају 

податке о структури власништва над дионичким друштвима. 

 

 

 
Табела 11.  Власничка структура дионичких друштава из процеса приватизације  

 

Ред. 

број 
Назив емитента 

Вриједност 

капитала  у КМ 

Број 

дионица 

% учешћа 

већинских  

дионичара 

% 

учешћа 

ИФ-ова 

 

% 

учешћа          

мањ. 

дионич. 

 

1. «БИМАЛ» д.д. 20.720.130,00 2.072.013 94,79 - 5,21 

2. «СЛОБОПРОМ´С» д.д. 15.780.670,00 1.578.067 98,21 - 1,79 

3. «ТМД МИБО» д.д. 970.650,00 97.065 97,40 2,07 0,53 

4. «ЖИТОПРОМЕТ» д.д. 6.359.090,00 635.909 67 16,23 16,77 

5. «ДОНА» д.д. 4.525.070,00 452.507 86,89 - 13,11 

6. «ЈЕЛЕН&СТАКЛОРАД» д.д. 3.275.710,00 327.571 84,15 8,27 7,58 

7. «ПСЦ-БАБИЋ» д.д. 3.181.830,00 318.183 93,02 6,4 0,58 

8. «БИЉАНА» д.д. 560.460,00 56.046 65 - 35 

9. «ХИДРА СТИЛ» д.д. 2.329.780,00 232.978 67 15,64 17,36 

10. „БОСНАПЛОД“ д.д. 644.530,00 64.453 67 5,83 27,17 

11. „ЗАНАТ-ДЕСИГН“ д.д. 195.830,00 19.583 67 21 12 

12. „ИЗГРАДЊА“ д.д. 384.630,00 38.463 67 32,51 0,49 

13. „ГРАФАМ“ д.д. 3.034.460,00 303.446 67 10,03 22,97 

14. „ТЕСЛА“ д.д. 7.721.420,00 772.142 67 9,93 23,07 

15. „ НОВИ БИМЕКС“ д.д 25.829.000,00 2.582.900 67 29,1 3,9 
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16. „ПИРОМЕТАЛ“ д.д. 2.263.450,00 226.345 62 - 38 

17. „ПРОЈЕКТ“ д.д. 371.960,00 37.196 67 - 33 

18. „ЛАСЕР“ д.д. 3.095.910,00 309.591 67 26,95 6,05 

19. „ГАЛАX НИСКОГРАДЊА“д.д. 1.330.860,00 133.086 92,58 - 7,42 

20. „ДУКА БОСНА“ д.д. 6.030.860,00 603.086 67 17,59 15,41 

21. „ФЕРОС“ д.д. 934.630,00 93.463 67 - 33 

22. „УЗОР“ д.д. 882.080,00 88.208 67 - 33 

23. „НОВА ТРГОВИНА“ д.д. 190.960,00 19.096 67 - 33 

 УКУПНО: 110.613.970,00  11.061.397 79,18 11,36 9,46 

 

             Почетна власничка структура регистрованог капитала приватизованих 

предузећа била је одређена уговором о купопродаји 67% државног капитала и 

дистрибуцијом власништва становништву од 33% по основу потраживања (ваучери 

и сертификати) и „Марковићеве дионице“. У оквиру мањинског дијела капитала 

инвестициони фондови су учествовали са 23,78% и мањински дионичари са 9,22%. 

Структура власништва регистрованог капитала након спроведених промјена на 

капиталу и преноса власништва по основу трговања  представљена је графиконом 

број 8. 

 

    
  Граф. 8.  Структура власништва капитала дионичких друштава из процеса 

приватизације на дан,   31. 12. 2009. године 

 

Већински дионичари 79,18% Инвестициони фондови 11,35%
Мањински дионичари 9,46%

 
 
 



 24 

              Регистровани капитал 23 дионичка друштва из процеса приватизације на 

дан, 31. 12. 2009. године износи 110.613.970,00 КМ. Број регистрованих дионица је 

11.061.397. Већински дионичари у структури капитала учествују са 79,18%, 

инвестициони фондови са 11,36% и мањински дионичари са 9,46%. 
 
 

             4.5. Промјене на капиталу и власничка структура емитената  
 

              Спровођење корпоративних радњи, у посматраном периоду, односно 

промјена капитала као резултат извшених улагања већинских дионичара, 

остварених резултата у пословању, као и промет  хартијама од вриједности унутар 

мањинског портфеља довели су до измјене власничке структуре капитала у корист 

већинских дионичара код емитената: „Бимал“ д.д., „Слобопром′С“ д.д., „ТМД-

Мибо“ д.д., „Дона“ д.д., „Јелен&Стаклорад“ д.д., „ПСЦ Бабић“ д.д., „Галаx 

Нискоградња“ д.д. и „Графам“ д.д. Брчко, што је приказано у табели број 9. 
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Табела  12. Структура власништва капитала дионичких друштава која су извршила промјене на капиталу у периоду 2005-2009. 

година 

 

 

Р.б 

 

Дионичари 

2005 2006 2007 2008 2009 

Ном. вриј. 

капитала  у 

КМ 

% 

учешћ

а 

Ном. вриј. 

капитала  у 

КМ 

% 

учешћ

а 

 

% 
+/- 

 

Ном. вриј. 

капитала  у 

КМ 

% 

учешћ

а 

% 
+/- 

Ном. вриј. 

капитала  у 

КМ 

% 

учешћ

а 

+/- 

Ном. вриј. 

капитала  у 

КМ 

% 

учешћ

а 

+/- 

1. 
Већински 
дионичари 

19.513.796 67 17.901.426 69,51 +2,51 38.422.456 83,44 +13,93 42.614.304 84,28 +0,84 48.982.780 92,74 +8,46 

2. 
Инвестиц. 
фондови 

6.897.500 23,68 5.561.540 21,60 -2,08 5.343.510 11,60 -10 5.547.147 10,97 -0,63 799.150 1,51 -9,46 

3. 
Мањински 
дионичари 

2.714.554 9,32 2.289.494 8,89 -0,43 2.284.504 4,96 -3,93 2.401.709 4,75 -0,21 3.037.450 5,75 +1 

 УКУПНО 29.125.850 100 25.752.460 100  46.050.470 100  50.563.160 100  52.819.380 100  

 

 
 

                       У посматраном периоду 2005 - 2009. година након реализованих корпоративних радњи, капитал дионичких друштава се 

повећао са 29.125.850,00 КМ  на 52.819.380,00 КМ или за 81% и показује позитиван ток. 

                     Релативно учешће већинских дионичара у капиталу дионичких друштава од 69,51% у 2006. години у односу на 67% у 

2005. години представља повећање од 2,51%, а истовремено учешће мањинских дионичара од 33% у 2005. године се смањује 

на 30,49% у 2006. години или за 2,51%. Такво кретање капитала је настављено и у 2007. години, учешће већинских дионичара 

се повећава за 13,93%, а учешће мањинских дионичара се смањује за 13,93% у односу на 2006. годину. Учешће већинских 

дионичара у 2008. години у односу на 2007. годину се повећава за 0,84%, а учешће мањинских дионичара смањује се за 0,84%, 

па се у 2009. години учешће већинских дионичара повећало за 8,46% у односу на 2008. годину, уз истовремено смањење 

удјела мањинских дионичара од 8.46%. 

           Реализација улагања, која се односе у цјелости на већинске дионичаре, доводи до тога да се њихово релативно учешће 

у укупном капиталу континуирано повећава, а учешће мањинских дионичара се континуирано смањује у оном проценту у 

којем се повећава релативно учешће већинских дионичара у структури капитала. 



 
Граф . 9.   Структура власништва капитала дионичких друштава након уписа промјена 

на капиталу у периоду 2005 - 2009. година 

 

 
 

 

            Посматрајући динамику укупног капитала у наведеним дионичким друштвима 

која су провела корпоративне радње може се закључити да је остварено повећање 

регистрованог капитала у 2009. години за 2.256.220,00 КМ или за 4,46% више у односу на 

2008. годину, а то повећање у односу на 2005. годину износи 23.693.530,00 КМ или за 

81,35% више. 

            Релативно учешће већинских дионичара у структури власништва се повећава са 

19.513.796,00 КМ или 67% у 2005. години на 48.982.780,00 КМ или 92,74% у 2009. години. 

           Релативно учешће инвестиционих фондова у укупном капиталу се смањује са 

6.897.500,00 КМ или 23,68% у 2005. години на 799.150,00 КМ  или 1,51% у 2009. години. 

           Релативно учешће мањинских дионичара у укупном капиталу се такође смањује 

са 2.714.554,00 КМ или 9,32% у 2005. години на 3.037.450,00 КМ или 5,75% у 2009. години. 
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Граф. 10. Правац кретања власничке структуре у периоду 2005 - 2009. година 
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Правац кретања укупног капитала и капитала већинских дионичара показује 

прогресију, док правац кретања капитала мањинских дионичара показује дегресију, 

што је одраз оствареног инвестирања већинских дионичара. 

 

 

4.6. Регистрација обвезница  

 

У току извјештајног периода извршена је регистрација обвезница Брчко 

дистрикта БиХ за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне 

штедње у седам серија са роковима допсијећа. За све серије обвезница камата у износу 

од 2,5% се обрачунава и исплаћује два пута годишње у марту и септембру, а главница 

једном годишње у септембру. Посљедња исплата обвезница је 31. 3. 2015. године. 

 

 
Табела 13.  Емисија обвезница које су уврштене на Сарајевску берзу  

Ознака обвезница Вриједност емисије КМ Број власника Датум доспијећа 

БДБ9КА 1.516.832,00 750 30.09.2009. 

БДБ9КБ 1.837.015,00 548 30.09.2010. 

БДБ9КЦ 1.996.144,00 393 30.09.2011. 

БДБ9КД 2.236.080,00 269 30.09.2012. 

БДБ9КЕ 2.635.526,00 174 30.09.2013. 

БДБ9КФ 2.795.425,00 94 30.09.2014. 

БДБ9КГ 2.957.413,00 40 31.03.2015. 

УКУПНО 15.974.435,00 2.268  
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Табела 14.  Емисија обвезница које су уврштене на Бањалучку берзу  

Ознака обвезница Вриједност емисије КМ Број власника Датум доспијећа 

БДДС-О-А 1.992.604,00 972 30.09.2009. 

БДДС-О-Б 2.413.436,00 740 30.09.2010. 

БДДС-О-Ц 2.623.642,00 538 30.09.2011. 

БДДС-О-Д 2.938.460,00 395 30.09.2012. 

БДДС-О-Е                 3.463.599,00 244 30.09.2013. 

БДДС-О-Ф                 3.673.320,00 126 30.09.2014. 

БДДС-О-Г 3.886.398,00 56 31.03.2015. 

УКУПНО 20.991.459,00 3.071  

 

 

4.7. Обрачун главнице и камате за обвезнице  

         

У складу са чланом 14, тачка 5 Одлуке о емисији обвезница Брчко дистрикта 

БиХ за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње  

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 16/09), дана, 30. 9. 2009. године 

извршен је обрачун главнице и камате за обвезнице Брчко дистрикта БиХ. 

Подаци о укупном износу за исплату камате и главнице власницима обвезница 

по свим банкама са назначеним кодом и називом сваке банке и њој припадајућег дијела 

главнице и камате достављени су Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ у 

електронској и писаној форми, на основу чега је Дирекција за финансије дана, 1. 10. 

2009. године извршила исплату главнице и камате свим власницима обвезница Брчко 

дистрикта БиХ. 

 

 
Табела 15.  Обрачун главнице и камате 

Берза Главница Камата Укупно за исплату 

БЛСЕ   1.992.604,00                    262.399,97     2.255.003,97 

САСЕ      1.516.832,00          199.685,90    1.716.517,90 

УКУПНО       3.509.436,00                   462.085,87 3.971.521,87 
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4.8. Промет хартијама од вриједности 

 

Током 2009. године закључено је укупно 271 трансакција, од тога 174 трансакција 

на Сарајевској берзи и 97 трансакција на Бањалучкој берзи. Прометовано је са 360.933 

дионица у вриједности од 862.698,33 КМ, од тога 89.648 дионица у вриједности од 

276.339,53 КМ на Сарајевској берзи и 271.285 дионица у вриједности од 586.358,80 КМ на 

Бањалучкој берзи. 

 

 

 
Табела 16.  Вриједност промета и број прометованих дионица, по мјесецима, у 2009.  

години 

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Укупно 

Број 

дионица 
1326 1411 71980 4902 2864 26855 40112 6857 4994 112048 83776 

 
3808 

 

360933 

Вриједност 10725 4041 88312 44120 23792 142031 40345 63370 44132 229223 167484 5123   862698 

 

 

 

 

 

 
Граф  11. :  Мјесечни обим промета и број прометованих дионица у 2009. години 
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Тржишна цијена дионица емитената Брчко дистрикта БиХ кретала се у распону 

од 0,6 КМ/дионица или 6% од номиналне вриједности код “Пројект“ д.д., до 10,50 

КМ/дионица код “Бимал“ д.д., што је за 5 % већа цијена у односу на номиналну 

вриједност дионице. 

У 2009. години започето је трговање и са обвезницама Брчко дистрикта БиХ и 

остварена цијена је од 80,50% до 89,771%. 
 

 

Табела 17.  Упоредни преглед промета 2008/2009 

 

 

Мјесец 

2008. година 2009. година Омјер вриједности 

промета 

(2009/2008) 
Број 

дионица 

Вриједност 

КМ 

Број 

дионица 

Вриједност 

КМ 

Јануар 3.109 38.752 1.326 10.725 0,28 

Фебруар 5.045 40.744 1.411 4.041 0,10 

Март 5.465 38.911 71.980 88.312 2,27 

Април 2.898 18.790 4.902 44.120 2,35 

Мај 1.443 6.961 2.864 23.792 3,42 

Јуни 2.410 13.736 26.855 142.031 10,34 

Јули 4.288 20.397 40.112 40.345 1,98 

Аугуст 85.652 971.317 6.857 63.370 0,07 

Септембар 2.289 19.085 4.994 44.132 2,31 

Октобар 4.512 31.390 112.048 229.223 7,30 

Новембар 1.318 6.212 83.776 167.484 26,96 

Децембар 7 70 3.808 5.123 73,19 

УКУПНО 118.436 1.206.365 360.933 862.698 0,72 

 

 Укупан  промет у 2009. години од 862.698 КМ у односу на 2008. годину смањен је 

за 28% или за 343.667 КМ. Промет по мјесецима у 2009. години има различиту 

тенденцију, у другом мјесецу опада у односу на први мјесец, затим у трећем нагло 

расте, да би у четвртом и петом промет опао, а у шестом мјесецу поново нагло расте, да 

би се у другој половини године наставио исти тренд као у првој половини,  

наизмјенично раст и пад промета. 

Тренд  промета је сличан, у текућој и претходној години, с тим да је највећи 

обим промета у 2008. години забиљежен у осмом мјесецу, а у 2009. години највећи обим 

промета био је у десетом мјесецу. 
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Граф. 12.   Упоредни преглед обима промета по мјесецима у периоду 2008 - 2009. година 
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Табела 18. Редован промет и преузимање дионичких друштава у 2009. години 

 

  2009. година % 

Редован промет 862.698,00 22 

Преузимање дионичких друштава 3.106.322,50 78 
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Граф 13.   Редован промет и преузимање дионичких друштава у 2009. години. 
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Преузимање д.д. 78%

 
 

Промет у 2009. години износи 862.698,00 КМ, а преузимање дионичког друшта је 

у вриједности од 3.106.322,50 КМ. 

 

4.9. Тржишна капитализација у 2009. години 

 

Тржишна капитализација у 2009. години износила је 39.477.058,00 КМ, од чега се 

на прехрамбену индустрију односи 23.282.318,00 КМ, на услужну дјелатност 234.766,00 

КМ, на угоститељство 1.583.775,00 КМ, на трговину 10.195.109,00 КМ и на производну 

дјелатност 4.181.090,00 КМ. 

 

Граф. 13.    Тржишна капитализација по дјелатностима 
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4.10. Преузимање дионичких друштава 
 

Одредбом члана 4, став 1 Закона о преузимању дионичарских друштава 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 31/05) је прописано, да лице које 

стекне дионице емитента којима, заједно са дионицама које већ има, прелази 1/3 од 

укупног броја гласова које дају дионице емитента с правом гласа, обавезно је о стицању 

без одлагања обавијестити емитента, Комисију и јавност, те објавити понуду за 

преузимање под условима и на начин одређен тим законом. 
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У току 2008. године започета је процедура преузимања дионичког друштва 

„Бимал“ Брчко, а у 2009. години је завршен поступак преузимања. 

Већински власник дионичког друштва „Бимал“ Брчко, „Seed Oil Holdings“ 

GmbH Беч је дана, 15. 8. 2008. године стекао 81.804 дионице или 3,048% од укупног броја 

дионица са правом гласа емитента „Бимал“ д.д. Брчко, на основу чега је настала обавеза 

објављивања понуде за преузимање.  

На дан објављивања понуде за преузимање „Seed Oil Holdings“ GmbH, Беч био је 

власник 1.702.559 дионица или 82,1693% од укупног броја емитованих дионица. 

Тендер понуда се односила на 369.454 дионица или 17,83% од укупног броја 

емитованих дионица емитента „Бимал“ д.д. Брчко 

Број дионица на рачуну за евиденцију понуда за продају износио је 270.115, 

цијена по једној дионици била је 11,50 КМ, а понуду за преузимање прихватило је 59 

власника дионица. Понудилац је у законском року исплатио и преузео дионице.  

Након извршеног преузимања, понуђач „Seed Oil Holdings“ GmbH, Беч је 

власник 1.972.674 дионица или 95,2056% од укупног броја емитованих дионица „Бимал“ 

д.д. Брчко 

У провођењу процедура преузимања дионичких друштава Комисија је 

обезбиједила транспарентност преузимања и максималну заштиту интереса мањинских 

дионичара кроз досљедну примјену одредби Закона о преузимању дионичарских 

друштава Брчко дистрикта БиХ. 

 

 

5. Надзор 

 

У склопу надзора емисије, промета хартија од вриједности и учесника у промету 

папира од вриједности, Комисија врши: 

-  контролу извјештаја и информација коју су јој дужне достављати правна и 

физичка лица у складу са законом и прописима Комисије, 

- контролу обавезног извјештавања и објављивања, које су дужни вршити 

учесници у емисији и промету хартија од вриједности, у складу са законом и 

прописима Комисије  

-  надзор пословања и обављања дјелатности, у просторијама учесника у 

промету хартија  од вриједности или у службеним просторијама Комисије 

-  надзор емисије хартија од вриједности, 

-  надзор промета хартија од вриједности. 

 

Контрола информација обухвата анализу, преглед и провјеру свих извјештаја, 

обавјештења и документације која се на основу закона и других прописа обавезно 

достављају Комисији, као и документације у погледу рокова и садржаја, која се 

доставља Комисији у вези са поступцима које у складу са закононом води Комисија, те 

документације и обавјештења која су јој дужна достављати правна и физичка лица на 

њено тражење. У посматраном периоду Комисија је извршила контролу свих аката 

везано за емисију и промет и учеснике у промету хартија од вриједности.  

Контрола обавјештавања обухвата контролу начина, рока, потпуности и 

истинитости обавјештавања власника или стицаоца хартија од вриједности и јавности о 

свим чињеницама о којима је обавјештавање предвиђено законом и прописима 

Комисије. У извјештајном периоду Комисија је извршила 68 контрола обавјештавања 

од стране емитената. По спроведеном надзору, нису уочени пропусти и недостаци 

према прописима и правилима Комисије. 

У извјештајном периоду у оквиру надзора над трансакцијама са хартијама од 

вриједности извршен је надзор два професионална посредника, брокерска кућа „See 
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Investment Solutions“ д.о.о. Сарајево и „Hypo Alpe Adria Vrijednosnice“ д.о.о. Сарајево и 

над емитентима „Биљана“ д.д. и „Боснаплод“ д.д. 

На основу спроведеног надзора Комисија је констатовала да се ради о 

манипулацији на тржишту и донијела рјешење о трајном обустављању трансакција 

емитента. 

Надзор емисије хартија од вриједности обухвата контролу аката о емисији 

хартија од вриједности, уписа и уплате хартија од вриједности и извјештаја о 

спроведеној емисији, који се сачињавају и објављују у складу са законом и прописима 

Комисије и достављају Комисији. У 2009. години Комисја је извршила надзор девет 

емисија хартија  од вриједности.  

У поступку надзора Комисија је констатовала да је код четири емитента 

процедура за повећање капитала спроведена у складу са законом и прописима Комисије 

и извршен је упис повећања капитала у регистар емитената код Комисије, док је код 

четири емитента процедура повећања капитала у току, а Комисија је на основу 

достављене документације донијела рјешења о одобрењу емисије дионица. Један 

емитент је започео процедуру повећања капитала и његов захтјев је у разматрању. 

Надзор промета хартија од вриједности обухвата контролу примјене закона и 

других прописа у промету хартија од вриједности. Редован надзор Комисија врши 

континуирано кроз берзанске извјештаје, а ванредан надзор Комисија врши на основу 

представки и сазнања о могућем кршењу закона и прописа, или ако контрола 

информација упућује на могуће кршење закона и прописа Комисије.  

У извјештајном периоду Комисија је вршила редован надзор кроз 121 берзански 

извјештај, а ванредан надзор је извршен код четири учесника у промету хартија од 

вриједнсоти. Кроз редован надзор утврђено је да није било кршења закона и прописа, а 

кроз ванредан надзор утврђено је кршење закона и прописа и Комисија је на основу 

тога, дана, 11. 5. 2009. године донијела Рјешење о трајној обустави трансакција емитента 

„Биљана“ д.д. и „Боснаплод“ д.д.  број: 15-13-91/09. 

Комисија је у складу са чланом 70 Закона о хартијама од вриједности 

континуирано вршила надзор над Централним регистром хартија од вриједности у вези  

регистрације, преноса и чувања хартија од вриједности, усклађивања података о 

власницима хартија од вриједности, провођењу регистрације емисије обвезница, уписа 

корпоративних радњи.  

Код регистрације емисије обвезница био је одређен број власника са 

неусклађеним подацима, а у извјештајном периоду Комисија је обавијестила наведене 

власнике и тражила достављање одређене документације, на основу чега су подаци 

усклађени. 

 

 

 

6. Финансијски извјештај    

Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ се финансира из 

буџета Брчко дистрикта БиХ, што је регулисано Законом о хартијама од вриједности 

Брчко дистрикта БиХ (члан 64). 

Реализација планираних средстава за рад Комисије у 2009. години и компарација 

са оствареним трошковима  у 2008. години је дата у сљедећој табели: 
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  Табела 19. Преглед реализације буџетских средстава 

 

Планирани издаци и трошкови за 2009. годину у вриједности од 308.807,03 КМ су 

остварени у износу од 300.580,17 КМ или 97,34 %. Бруто плате запослених су остварене 

са 97,73 %, а издаци за  набавке и услуге са 95,69 %. У структури укупно утрошених  

средстава за набавке и услуге у износу од 56.678,61 КМ највеће учешће имају трошкови 

уговорених услуга у износу од 34.981,95 КМ или 61,72 %, а највећим дијелом се односе 

на одржавање система регистрације. 

Укупно утрошена буџетска средства у 2009. години у износу од 300.580,17 КМ у 

односу на укупно утрошена средства у 2008. години у износу од 316.786,45 КМ, 

представљају смањење утрошених средстава у износу од 16.206,28 КМ или 5,39%. 

Извјештај о раду Комисије за 2009. годину је разматран и усвојен на 99. сједници 

Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ, одржаној  25. 1. 2010. 

године. 

 

 

 

Предсједник 

Комисије за хартије од вриједности 

Број: 05-15-29/10                      Брчко дистрикта БиХ 

Датум:  25. 1. 2010.                 

        Мирсад Бешлагић 

Ек.код Назив 
Остварено 

у  2008. год. 

Планирано 

у  2009. год. 

Остварено 

у  2009. год. 

Индекс 

(5 : 3) 

Индекс 

(5 : 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

611100 Бруто плате 257.821,85 249.575,03 243.901,56 94,60 97,73 

 Укупно плате 257.821,85 249.575,03 243.901,56 94,60 97,73 

613100 Путни трошкови 3.867,50 2.368,00 1.793,10 46,37 75,73 

613200 Трошкови  

ел. енергије и гријања 
6.918,39 6.918,00 6.028,08 87,14 87,14 

613300 Комунални трошкови 4.008,02 4.201,00 3.966,59 98,97 94,42 

613400 Набавка материјала 1.762,81 1.763,00 1.691,10 95,94 95,93 

613500 Услуге  

превоза и гориво 
725,22 725,00 580,15 80,00 80,02 

613600 
Трошкови 

унајмљивања прост. 
- - - - - 

613700 
Трошкови текућег 

одржавања 
7.992,12 7.992,00 7.501,64 93,87 93,87 

613800     Осигурање, банк.  267,00 267,00 136,00 50,94 50,94 

613900 Уговорене услуге 33.423,54 34.998,00 34.981,95 104,67 99,96 

 Укупно  

набавке и  услуге 

58.964,60 59.232,00 56.678,61 96,13 95,69 

У К У П Н О 316.786,45 308.807,03 300.580,17 94,89 97,34 


