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У  В  О  Д 

 

 

 

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

 

 Извјештај о раду Комисије за хартије од вриједности за 2010. годину 

представља цјеловит приказ, с циљем да илуструје и презентује податке о 

резултатима у области хартија од вриједности, активностима Комисије и других 

учесника на тржишту капитала. 

 

 На успоставу и развој тржишта хартија од вриједности у највећој мјери је 

утицала власничка трансформација субјеката привређивања и измирење обавеза по 

основу верификације рачуна старе девизне штедње. Власничка трансформација 

субјеката привређивања је на директан начин одредила емитенте, инвеститоре, 

власничку структуру и квалитет понуде власничких хартија од вриједности, а 

измирење обавеза по основу верификације рачуна старе девизне штедње је одредило 

карактер емисије дужничких хартија од вриједности и њихове власнике. Исто тако 

недостатак иницијалних јавних понуда за финансирање пословних активности, 

недостатак понуде дужничких хартија од вриједности за финансирање великих 

инфраструктурних пројеката, смањена способност субјеката привређивања за 

дугорочно инвестирање у хартије  од вриједности, затим низак степен запослености и 

доходака становништва имали су директан утицај на постојеће стање у овој области. 

 

Комисија за хартије од вриједности реализовала је предвиђене 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 могућности за сигурно и ефикасно  претварање хартија од вриједности 

у новац и друге предности. 

 

Комисија је успоставила и води регистар емитената у којем је закључно са 

31.12.2010. године регистровано 26 емитената са 140.226.360,00 КМ дионичког 

капитала.  

 

  У складу са одредбама Закона о хартијама од вриједности (чланови 68-70)  у 

саставу Комисије је основан Централни регистар хартија од вриједности у ком се 

врши регистрација капитала и власника капитала као неопходан услов за берзанско 

прометовање и остваривање власничких права над капиталом. 

 

На крају 2010. године у Централном регистру је регистровано 6.924 власничка 

рачуна, односно дионичара и 13.299.358 дионица, као и 2.057 рачуна за власнике 
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обвезница по основу верификованих рачуна старе девизне штедње емитента Брчко 

дистрикта БиХ . 

 

Остварени промет у 2010. години је 530.079, 00 КМ, а кроз поступак јавне 

понуде за преузимање са 31.12.2010. године остварено је 3.106.322,50 КМ. Тржишна 

капитализација у 2010. години износи 34.017.568,00 КМ. 

 

 

 

1. Правна регулатива, организација и надлежности 

 

Правни оквир за реализацију надлежности Комисије представљају Закон о 

хартијама од вриједности, као посебан закон којим је регулисана ова област, Закон о 

преузимању дионичких друштава, којим је уређена заштита интереса малих 

дионичара у поступцима концентрације власништва, Закон о инвестиционим 

фондовима, којим је уређено успостављање и развој колективног инвестирања и 

Закон о предузећима којим се регулише оснивање и рад дионичких друштава. 

Наведени закони су у протеклом периоду, на иницијативу Комисије, претрпјели 

одређене измјене и допуне, којим су учињена побољшања и тиме унапријеђен правни 

оквир везан за ову област. 

 

С циљем ефикаснијег спровођења законских овлашћења, Комисија у свом 

раду, поред наведених закона, примјењује и одредбе 52 подзаконска акта (статут, 

правилници, пословници, упутства, процедуре), којим се детаљније и свеобухватније 

дефинишу поједине процедуре и поступци емисије, регистрације капитала и власника 

капитала, преноса власништва, затим послови старатељства и депозитарни послови 

учесника на тржишту капитала. Комисија такође функцију надзора корпоративних 

активности врши у складу са  Стандардима 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 у 2010. години у складу са планом законодавних активности 

израдила Нацрт закона о тржишту хартија од вриједности и Нацрт закона о 

преузимању дионичких друштава, које је упутила у процедуру усвајања. Израда ових 

нацрта је услиједила због указане потребе усклађивања правне регулативе везане за 

тржиште капитала  и преузимање дионичких друштава са правном регулативом у 

окружењу и земљама ЕУ, тако да су ови нацрти закона у највећој могућој мјери 

усклађени са acquis communautaire и усаглашени са ентитетским прописима из 

области преузимања дионичких друштава и тржишта капитала. 

 

Новим законом о тржишту хартија од вриједности прецизније су дефинисане  

надлежности и одговорности Комисије за хартије од вриједности, обавезе и 

овлашћења Централног регистра Комисије за хартије од вриједности, врсте хартија 

од вриједности, емисије хартија од вриједности,  послови са хартијама од 

вриједности, овлашћени учесници на тржишту хартија од вриједности, пословање 

берзе или другог организованог тржишта, рад струковних удружења овлашћених 
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учесника на тржишту хартија од вриједности, објављивање и извјештавање и друга 

питања везана за послове са хартијама од вриједности.  

 

Новим законом о преузимању дионичких друштава прописују се услови и 

поступак за преузимање дионичких друштава, права и обавезе учесника у поступку 

преузимања и надзор над спровођењем поступка преузимања дионичких друштава и 

стабилизација власничке структуре путем института тржишта корпоративне 

контроле с циљем квалитетнијег управљања.  

 

У складу са Законом о хартијама од вриједности Брчко дистрикта БиХ и 

организационим планом Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ, 

Комисија је састављена од три члана, Стручне службе и Централног регистра.  

  

У Стручној служби Комисије обављају се стручни послови, послови припреме 

документације и приједлога везаних за емисију хартија од вриједности, издавање 

дозвола и сагласности учесницима на тржишту хартија од вриједности, надзор над 

учесницима и развој сарадње са другим институцијама. 

 

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. 

 

Радно мјесто водитеља регистра емитената је упражњено у 2008. години и 

током 2009. и 2010. године је остало непопуњено, јер буџетом у претходне двије 

године нису одобрена средства за ову позицију, а послови овог радног мјеста су 

распоређени на остале извршиоце. 

 

У октобру 2008. године члановима Комисије истекао је петогодишњи мандат. 

У складу са Законом спроведена је процедура конкурса и 24.06.2010. године 

Скупштина Брчко дистрикта БиХ је именовала чланове Комисије. 

 

Чланови комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ су: 

 

       Мирсад Бешлагић, предсједник комисије,  

       Божо Мојић, замјеник предсједника,  

       Љубица Томић, члан комисије.  

 

Комисија је самостално правно лице с јавним овлашћењима и за свој рад је 

одговорна 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. 
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На основу Законом прописаног дјелокруга и надлежности Комисија је 

овлашћена да: 

(1)  доноси прописе о спровођењу Закона о хартијама од вриједности, Закона о 

преузимању дионичких друштава, Закона о инвестиционим фондовима; (2)обавља 

надзор над пословањем овлашћених учесника на тржишту капитала и емитената 

хартија од вриједности, друштава за управљање инвестиционим фондовима, 

инвестиционих фондова, брокерских друштава, брокера, инвестицијских савјетника и 

институционалних улагача; (3) доноси одлуке о мјерама за отклањање утврђених 

незаконитости и неправилности; (4) издаје и одузима дозволе, одобрења, 

сагласности, лиценце и ауторизације у оквиру свог дјелокруга и надлежности; (5) 

подстиче, организује и надгледа мјере за ефикасно функционисање тржишта хартија 

од вриједности; (6) води књиге и регистре у складу са одредбама закона из свог 

дјелокруга и надлежности; (7) покреће иницијативу за доношење закона и других 

прописа и информише јавност о начелима по којима дјелује тржиште хартија од 

вриједности; (8) доноси подзаконске акте ради прописивања услова, начина и 

процедура за јединствено обављање надзора унутар свог дјелокруга и надлежности; 

(9) даје мишљење о спровођењу наведених закона и посебних закона из свог 

дјелокруга и надлежности на захтјев странки у поступку, или лица која докажу свој 

правни интерес; (10) извјештава остале надзорне, управне и правосудне органе о 

свим питањима која се непосредно или посредно тичу њихове надлежности и 

дјелокруга, а која су повезана са поступцима који се воде пред тим органима и у вези 

су са поступцима из дјелокруга и надлежности Комисије. 

 

У извјештајном периоду Комисија за хартије од вриједности је одржала 34 

сједнице, од тога 25 редовних и 9 радно-консултативних сједница, на којим су 

разматране 94 тачке дневног реда. Комисија је реализујући планом предвиђене 

нормативне активности израдила два нацрта закона и 6 правилника и других општих 

аката. Рјешавајући по захтјевима правних лица донесено је 31 рјешење које се односи 

на емисију хартија од вриједности, промјене управе и надзорног одбора, подјелу 

дионица и упис заложног права, затим 14 закључака и ставова, 8 извјештаја, 

информација и обавјештења, 768 одговора на захтјеве правних и физичких лица, 

органа Дистрикта, Државне агенције за истраге и заштиту, Управе за индиректно 

опорезивање и Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ. У 2010. години 

примљено је 345 информација, извјештаја и фактура и достављено је 3248 

сертификата – извода о стању на рачуну власницима хартија од вриједности. 

 

Законом о хартијама од вриједности Брчко дистрикта БиХ   регулисане су 

обавезе Комисије у области промоције, едукације и информативне активности о 

тржишту хартија од вриједности. 

 

Комисија је у оквиру својих информативних активности током периода 

уредила и одржавала веб страницу, штампала информативне летке и њени 

представници су учествовали на конференцијама посвећеним тржишту капитала у 

Босни и Херцеговини и окружењу. 

 

Као и претходне године, тако и у 2010. години, Комисија није имала одобрена 

финансијска средства у буџету за организовање и одржавање семинара и 
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презентација, као ни за обуку за стицање звања брокера, инвестиционог менаџера и 

финансијског савјетника. 

 

Путем интернет странице Комисије за хартије од вриједности Брчко 

дистрикта БиХ, која је првобитно била постављена као подстраница у оквиру 

јединственог портала Владе Брчко дистрикта БиХ, а потом као засебна  веб страница, 

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 од стране 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, као и путем телефона и 

веб странице, пружали све релевантне информације и упутства везана за промјене на 

капиталу дионичких друштава, остварење права по основу власништва на 

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

Босне и Херцеговине. 

 

Континуирана сарадња са институцијама тржишта хартија од вриједности у 

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

берзама), настављена је и у 2010. години с циљем размјене искустава у области 

тржишта хартија од вриједности и реализације међусобно уговорених обавеза. 

  

Представници Комисије су присуствовали 20. маја 2010. године  Петој 

међународној конференцији Бањалучке берзе која се одржала у Бањалуци и која је 

окупила око 300 домаћих и страних учесника, експерата, универзитетских професора, 

менаџера дионичких друштава и инвестиционих фондова, брокера, банкара, 

аналитичара и других стручњака из области тржишта капитала.  

 

Циљ конференције је био да се направи пресјек тренутног стања, те предложе 

промјене које су неопходне за будући развој тржишта капитала у ентитетима, Брчко 

дистрикту БиХ и Босни и Херцеговини као цјелини. Рад Конференције је 

организован у неколико панела и на сваком од њих стручним расправама су 

претходила излагања реномираних стручњака из одговарајућих области.  

 

Представници Комисије су 5. 10. 2010. године присуствовали Петој 

међународној конференцији Сарајевске берзе на тему „Капиталне инвестиције и 

тржиште капитала у ФБиХ“, на којој су учествовали  представници власти, 

еминентни стручњаци из сектора реалне економије и финансија, односно тржишта 

капитала, независни експерти и представници академске заједнице. Поред 

представљања могућности улагања у капиталне инфраструктурне пројекте, циљ 

конференције је био да укаже и на могућност финансирања појединих развојних 

пројеката путем инструмената тржишта капитала. 
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На конференцији су представљене новости на тржишту капитала Федерације 

БиХ, односно представљен је пројекат “Going public и јавне емисије”, презентован је 

Извјештај о стању корпоративног управљања у Босни и Херцеговини и значај 

техничке анализе на тржиштима капитала у развоју. 

 

У јулу 2010. године у Београду је одржана Регионална конференција о тржишту 

капитала у организацији УСАИД-а и Комисије за хартије од вриједности Републике 

Србије на тему „Економска криза и одговори регулатора тржишта капитала“. 

Конференцији су присуствовали представници регулатора тржишта капитала 

Аустрије, Румуније, Бугарске, Грчке, Албаније, Македоније, Црне Горе, Босне и 

Херцеговине, Хрватске и Словеније. 

 

На Регионалној конференцији о тржишту капитала одржаној 29. 9. 2010. 

године у Милочеру, Република Црна Гора, присуствовао је и представник Комисије 

Брчко дистрикта БиХ. Конференција је организована на тему оперативног 

приступања за стварање услова за формирање регионалног тржишта хартија од 

вриједности. Закључак ове регионалне конференције је да посебна радна група 

изради приједлог писма о намјерама за формирање правног и институционалног 

оквира за успостављање регионалне трговинске платформе на којој би се трговало 

дионицама најбољих компанија са простора бивше Југославије и југозападног 

Балкана. То Писмо намјера треба да се понуди законодавним властима, како би се 

обезбиједила политичка и законска подршка за овај пројект. 

 

Представници Комисије су такође присуствовали 10. међународном семинару 

Корпоративно управљање - Правац економског опоравка Босне и Херцеговине, који 

је одржан у Дубровнику 9. и 10. 12. 2010. године. Овом семинару су присуствовали 

представници влада, водећих компанија у Босни и Херцеговини, институција 

тржишта капитала и академске заједнице из области корпоративног управљања. На 

конференцији су обрађене теме из финансијске области, као што су Финансијска 

регулација, Муниципалне обвезнице, Задовољење општинских капиталних улагања, 

Ефикасност институција као детерминанта економског развоја Босне и Херцеговине 

и напретка на путу европских интеграција, Измјене и допуне Закона о привредним 

друштвима, Финансијско извјештавање као инструмент корпоративног управљања, 

или као подлога финансијској анализи, Ревизија финансијских извјештаја, Кодекс 

корпоративног понашања, Јачање конкурентности привреде на принципима јавних 

набавки и кораци које би владин сектор и пословна заједница у Босни и Херцеговини 

могли учинити с циљем повећања економског напретка. 

 

У складу са потписаним Меморандумом о разумијевању и размјени 

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

вредности Републике Србије и Агенцијом за надзор финансијских услуга Републике 

Хрватске, Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ је на основу 

захтјева наведених регулатора достављала податке и информације о субјектима 

одређених финансијских трансакција. Осим тога у оквиру сарадње са домаћим 

институцијама у Босни и Херцеговини рјешавани су захтјеви Државне агенције за 

истраге и заштиту БиХ, Управе за индиректно опорезивање БиХ и Пореске управе 

Брчко дистрикта БиХ. 
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У склопу активности, које се односе на надзор над тржиштем, Комисија је 

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

емисијама, регистрацијом капитала, трговањем хартија од вриједности, заштитом 

права и интереса малих дионичара и финансијском извјештавању инвестиционе 

јавности. 

 

Комисија је у оквиру активности на усклађивању ентитетских прописа и 

прописа Брчко дистрикта БиХ са прописима Европске уније делегирала свог 

представника у радну групу за област унутрашњег тржишта, која је установљена при 

Сектору за усклађивање правних прописа БиХ са acquis communautaire, Дирекције за 

европске интеграције БиХ. 

 

Усклађивање прописа се односи на прописе из области банкарства, осигурања 

и других финансијских услуга, права пословног настана и пружања услуга, 

привредног права, рачуноводства и ревизије. Процес усклађивања  биће усмјерен на 

основне елементе acquis-а, који се односи на унутрашње тржиште и друге области 

везане за трговину с циљем стварања јединственог економског простора унутар 

Босне и Херцеговине. 

 

 

 2. Примарно тржиште хартија од вриједности 

 

У оквиру надлежности из ове области Комисија је рјешавала по захтјевима 

дионичких друштава упис у регистар емитената: капитала, повећања или смањења 

капитала и упис промјена везаних за овлашћена лица, чланове управе и надзорног 

одбора.  

 

 

2.1. Регистар емитената   

  

У Регистру емитената је са даном 31.12.2010. године уписано 26 дионичких 

друштава која  имају номиналну вриједност капитала у износу од 140.226.360,00 КМ.  

 

Табела 1. Преглед дионичких друштава у регистру емитената на дан 31.12.2010. 

године 

Ред. 

број 

Датум 

уписа 
Назив  емитента 

Регистарски           

број  

емитента 

Почетна  

номинална               

вриједност  

капитала 

Вриједност 

капитала 

31.12.2010.г. 

1. 01.06.2004. «БИМАЛ» д.д. 02-1-1/04 14.945.000,00 20.720.130,00 

2. 04.10.2004. «СЛОБОПРОМ ' С» д.д. 02-2-2/04 5.695.240,00 15.780.670,00 

3. 08.10.2004. «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 и 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 6.359.090,00 10.509.090,00 

8. 27.12.2004. «ГАЛАX-НИСКОГРАДЊА» . 02-8-8/04 299.430,00 1.330.860,00 
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9. 26.01.2005. «ХИДРА-СТИЛ» д.д. 02-9-9/05 2.329.780,00 2.955.980,00 

10. 16.05.2005. «ИЗГРАДЊА» д.д. 02-10-10/05 384.630,00 3.790.180,00 

11. 16.05.2005. «ЗАНАТ ДЕСИГН» д.д. 02-11-11/05 195.830,00 2.893.370,00 

12. 30.12.2005. «БИЉАНА» д.д. 02-12-12/05 560.460,00 560.460,00 

13. 16.09.2005. «ИБД» д.д. 02-13-14/05 1.748.000,00 1.748.000,00 

14. 15.11.2005. «БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ»  02-14-16/05 2.002.000,00 5.000.000,00 

15. 31.01.2006. «ПРОЈЕКТ» д.д. 02-15-19/06 371.960,00 927.660,00 

16. 16.03.2006. «БОСНАПЛОД» д.д. 02-16-22/06 644.530,00 644.530,00 

17. 16.03.2006. «ГРАФАМ» д.д. 02-17-23/06 1.916.350,00 3.586.720,00 

18. 22.06.2006. «ПИРОМЕТАЛ» д.д. 02-18-25/06 2.263.450,00 2.263.450,00 

19. 07.07.2006. «ТЕСЛА» д.д. 02-19-27/06 7.721.420,00 7.721.420,00 

20. 15.08.2006. «НОВИ БИМЕКС» д.д. 02-20-29/06 25.829.000,00 25.829.000,00 

21. 15.08.2006. «ЛАСЕР» д.д. 02-21-30/06 3.095.910,00 8.796.060,00 

22. 26.10.2006. «ДУКА и БОСНА» д.д. 02-22-32/06 6.030.860,00 9.167.520,00 

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 1.443.080,00 

25. 29.07.2008. «НОВА ТРГОВИНА» д.д. 02-25-44/08 190.960,00 190.960,00 

26. 01.06.2010. «МБ ВЕЛМА » д.д. 02-26-86/10 842.280,00 842.280,00 

  У К У П Н О  89.364.670,00 140.226.360,00 
Извор података: Регистар емитената 

 

 

Из наведеног прегледа се види да је на дан 31.12.2010. године вриједност 

регистрованог капитала 140.226.360,00 КМ, што представља повећање од 

18.464.480,00 КМ или за 15,16% у односу на 2009. годину, односно повећање од 

50.861.680,00 КМ или за 56,91% у односу на почетну номиналну вриједност 

регистрованог капитала. 

 

 У укупно регистрованом дионичком капиталу највеће учешће имају „Нови 

Бимекс“ д.д. са 25.829.000,00 КМ или 18,41%, „Бимал“ д.д. са 20.720.130,00 КМ или 

14,77%  и „Слобопром'С“ д.д. са 15.780.670,00 КМ или 11,26%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извјештај о раду Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ за 2010. 

годину 

 

 12 

Графикон 1. Структура дионичког капитала у регистру емтената на дан 

31.12.2010. године 
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"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. "ЗАНАТ ДЕСИНГ" 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. "TЕСЛА" д.д. 7,72 мил. "НОВИ БИМЕКС" д.д. 25,83 мил.

"ЛАСЕР" д.д. 3,09 мил. "ДУКА 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. "МБ ВЕЛМА" д.д. 0,84 мил.

 

 

2.2.Емисија власничких хартија од вриједности  

 

Поступку спровођења корпоративних радњи у вези са промјенама на капиталу 

претходи доношење одлуке о повећању, односно смањењу капитала од стране 

скупштине дионичког друштва, 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 друго). Након спроведених процедура у поступку 

повећања, односно смањења капитала, Комисија доноси рјешење о упису повећања 

или смањења капитала у регистар емитената код Комисије. Такође, промјене које се 

односе на чланове надзорног одбора, чланове управе и друге промјене одређене 

законима и општим актима Комисије, након спроведених процедура, уписују се у 

регистру емитената код Комисије. 

 

Спроведене корпоративне радње повећања капитала имају карактер затворене 

понуде емисије дионица за познатог купца, при чему је купац емитованих дионица 

искључиво био већински дионичар. 
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 2.2.1. Емисија хартија од вриједности по обиму у периоду 2004-2010. 

година 

 

 Приказ броја и вриједности емисија хартија од вриједности у периоду 2004-

2010. година је дат у табели број 2 и графикону број 2 и показује да је највећи број и 

вриједност емисија хартија од вриједности био у 2006. години, а најмањи у 2008. 

години, што је резултат динамике приватизације предузећа.  
 

Табела 2. Емисија хартија од вриједности по обиму у периоду 2004-2010. година 

Извор података: Регистар емитената 

 

 

Графикон  2. Број и вриједност емисија хартија од вриједности у периоду 2004-

2010. година 
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Ред. 

број 
Година Број емисија 

Вриједност 

емисије у КМ 

Индекс 

Ит Вт 

1. 2004. 8 31.420.550 100,00 - 

2. 2005. 9 17.883.100 56,91 56,91 

3. 2006. 14 62.956.110 200,36 352,04 

4. 2007. 5 16.290.560 51,84 25,87 

5. 2008. 4 4.025.410 12,81 24,71 

6. 2009. 4 5.518.020 17,56 137,08 

7. 2010. 8 18.464.480 58,76 334,62 

 УКУПНО 52 156.558.230 - - 
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2.2.2. Емисија хартија од вриједности по врстама у периоду 2004-2010. 

година 
   

Укупан број емисија по врстама и вриједности у периоду од 2004-2010. година 

био је условљен динамиком приватизације предузећа и реализацијом уговором 

преузетих обавеза од стране већинских дионичара. 
 

Табела 3. Емисија хартија од вриједности по врстама у периоду 2004-2010. 

година 

Ред. 

број 
Врста емисије 

Број 

емисија 

Вриједност 

емисије у КМ 
% 

1. 

Емисија по основу нових улога постојећих 

дионичара симултано основаних дионичких 

друштава 

2 2.998.000,00 1,91 

2. 
Емисија по основу симултаног оснивања дионичких 

друштава 
2 3.750.000,00 2,40 

3. 

Емисија по основу трансформације државних 

предузећа у дионичка друштва у процесу 

приватизације 

24 85.614.680,00 54,69 

4. 

Емисија по основу нових улога постојећих 

дионичара дионичких друштава из процеса 

приватизације 

22 56.079.620,00 35,82 

5. Емисија дионица у поступку смањења капитала 2 8.115.930,00 5,18 

 У К У П Н О 52 156.558.230,00 100 

Извор података: Регистар емитената 

 

У наведеном периоду укупно су реализоване 52 емисије хартија од 

вриједности у износу од 156.558.230,00 КМ. Од тога највећи број емисија у 

вриједности од  85.614.680,00 КМ или 54,69% се односи на емисије по основу 

власничке трансформације државних предузећа у дионичка друштва у процесу 

приватизације и емисије по основу инвестирања у дионичка друштва у вриједности 

од 56.079.620,00 КМ или 35,82% . 

 

Структура укупне вриједности емисија у посматраном периоду приказана је 

графиконом број 3. 
 

Графикон 3. Емисија хартија од вриједности по врстама у периоду 2004-2010. 

година  
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2.2.3. Емисија хартија од вриједности по емитентима у 2010. години 

 

 У извјештајном периоду је реализовано осам емисија дионица у укупној 

вриједности од 18.464.480 КМ по основу инвестиција у дионичким друштвима из 

процеса приватизације. 

 

Табела 4.  Емисија хартија од вриједности по емитентима у 2010. години 

Ред. 

број 
Датум уписа 

Назив и сједиште 

емитента 

Регистарски           

број  

емитента 

Одобрена 

емисија у КМ 
% 

Вриједност 

капитала након 

повећања  

1. 15.10.2010. 
«ГРАФИКОНАМ » 

д.д. Брчко 
02-17-9710 552.260,00 2,99 3.586.720,00 

2. 09.04.2010. 
«ПРОЈЕКТ » д.д. 

Брчко 
02-15-84/10 555.700,00 3,01 927.660,00 

3. 04.02.2010. 
„ЖИТОПРОМЕТ“ 

д.д. Брчко 
02-7-82/10 4.150.000,00 22,48 10.509.090,00 

4. 16.04.2010. „ЛАСЕР“ д.д. Брчко 02-21-85/10 5.700.150,00 30,87 8.796.060,00 

5. 30.07.2010. 
«ЗАНАТ ДЕСИГН 

» д.д. Брчко 
02-11-90/10 2.697.540,00 14,61 2.893.370,00 

6. 26.08.2010 «УЗОР » д.д. Брчко 02-24-93/10 561.000,00 3,04 1.443.080,00 

7. 15.10.2010. 
«ИЗГРАДЊА » д.д. 

Брчко 
02-10-95/10 3.405.550,00 18,44 3.790.180,00 

8. 01.06.2010. 
«МБ ВЕЛМА » д.д. 

Брчко 
02-26-86/10 842.280,00 4,56 842.280,00 

  УКУПНО  18.464.480,00 100,00 32.788.440,00 

Извор података: Регистар емитената 

 

Од укупно уписаних промјена на капиталу у 2010. години по основу 

спроведених  корпоративних радњи у износу од 18.464.480,00 КМ, највећи дио се 

односи на “Ласер“ д.д. у износу од 5.700.150,00 КМ или 30,87%, а најмањи на 

„Графиконам“ д.д. у износу од 552.260,00 КМ или 2,99%. Емисија под редним бројем 

8 у вриједности од 842.280,00 КМ или 4,56% се односи на регистрацију капитала 

“МБ Велма“ д.д. након завршеног поступка приватизације. 
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Графикон 4. Емисије хартија од вриједности по емитентима у 2010. години 
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2.2.3.1.  Емисија по основу повећања капитала по врстама привредних 

дјелатности у 2010. години 
 

У табели број 5 приказан је број и вриједност емисија хартија од вриједности 

према врстама дјелатности, које су по основу испуњавања обавеза  из уговора о 

приватизацији државног капитала реализоване у 2010. години. 
 

Табела 5. Емисије по основу повећања капитала по врстама   привредних 

дјелатности у 2010. години 

 

Р.ед. 

број 
Дјелатност емитента 

Број 

емисија-

емитената 

Основни 

капитал у КМ 

Повећање 

капитала у 

КМ 

% 

1. Пројектовање 1 1.371.960 555.700 3,15 

2. Транспорт 1 3.095.910 5.700.150 32,35 

3. Грађевинарство 2 580.460 6.103.090 34,63 

4. Трговина 1 882.080 561.000 3,19 

5. 
Графиконичка 

дјелатност 
1 3.034.460 552.260 3,13 

6. 
Прехрамбена 

дјелатност 
1 6.359.100 4.150.000 23,55 

 У К У П Н О 7 15.323.970 17.622.200 100,00 

Извор података: Регистар емитената 

 

 Из табеле је видљиво да је највеће повећање капитала у протеклој години било 

у области грађевинарства у износу од 6.103.090.00 КМ или 34,63%, затим у области 

транспорта 5.700.150,00 КМ или 32,35%  и у прехрамбеној дјелатности 4.150.000,00 

КМ или 23,55%. 

У извјештајном периоду два емитента су започела корпоративне активности 

на повећању капитала по основу реализованих инвестиција и то „Нови Бимекс“ д.д. 

10.000.000,00 КМ и „Тесла“ д.д. 5.942.520,00 КМ. 
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Графикон 5. Емисија по основу повећања капитала по врстама привредних 

дјелатности у 2010. години 
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 2.2.3.2. Послови депозитара емисије хартија од вриједности у 2010. години 

 

Чланом 9 Закона о хартијама од вриједности и чланом 59 Правилника о 

условима и поступку емисије хартија од вриједности прописано је да приликом сваке 

емисије дионица емитент изабере банку депозитара, која  на основу уговора 

закљученог са емитентом и по налогу емитента, обезбјеђује услове за упис хартија од 

вриједности, обезбјеђује доказе  код уплате у новцу, у стварима и правима, сачињава 

и доставља извјештај о броју уписаних и уплаћених хартија од вриједности. 

 

Уговором између емитента и банке, односно депозитара  емисије хартије од 

вриједности, детаљније се уређују питања у вези са начином пријема уплата за 

хартије од вриједности, односно преноса ствари и права емитенту у случају 

успјешног окончања емисије или у вези повраћаја уплаћених новчаних средстава, 

ствари и права купцима у случају прекида уписа и уплате, односно неуспјешног 

окончања емисије или обустављања емисије од стране Комисије. 

 

Банке депозитари морају бити организационо и технички опремљене као и да 

посједују дозволу од стране регулатора за обављање послова депозитара емисије 

хартије од вриједности. 

 

За потребе емитената из Брчко дистрикта БиХ послове депозитара у 2010. 

години су обављале сљедеће банке:   
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Табела 6. Банке депозитари у емисији хартија од вриједности у 2010. години 

Извор података: Регистар емитената 

 

У укупној вриједности обављених депозитарских послова у 2010. години  

Hypo Alpe-Adria-Bank д.д учествује са 7.772.050,00 КМ или 44,10%, затим Intesa San 

Paolo Bank д.д са 5.700.150,00 КМ или 32,35% и Raiffeisen Bank д.д. са 4.150.000,00 

КМ или 23,55%. 

 

Графикон  6. Банке депозитари у емисији и промету хартија од вриједности у 

2010. години 
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2.3. Емисија дужничких хартија од вриједности 

 

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), 14. 7. 2010. године издате су 

обвезнице Брчко дистрикта БиХ за измирење обавеза по основу старе девизне 

штедње у вриједности од 7.566.104,00 КМ. 
 

Табела 7.  Емисија обвезница које су уврштене на Сарајевску берзу  

Ред. 

број 
Ознака обвезница 

Вриједност емисије 

КМ 
Број власника 

 

Датум доспијећа 

 

1. BDB9HK 433.772,00 256 30.09.2010. 

2. BDB9KI 525.189,00 190 30.09.2011. 

3. BDB9KJ 571.025,00 134 30.09.2012. 

Р.ед. 

број 
Назив банке депозитара Сједиште 

Вриједност 

емисије у КМ 
% 

1. Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Бањалука 7.772.050,00 44,10 

2. Raiffeisen Bank d.d. Сарајево 4.150.000,00 23,55 

3. Intesa San Paolo Bank d.d. Сарајево 5.700.150,00 32,35 

 У К У П Н О  17.622.200,00 100,00 
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4. BDB9KK 639.698,00 92 30.09.2013. 

5. BDB9KL 753.845,00 57 30.09.2014. 

6. BDB9KM 799.595,00 37 30.09.2015. 

7. BDB9KN 846.154,00 5 31.03.2016. 

 УКУПНО 4.569.278,00 - - 

Извор података: Централни  регистар  

 

 

Табела 8:  Емисија обвезница које су уврштене на Бањалучку берзу 

Ред. 

број 
Ознака обвезница 

Вриједност емисије 

КМ 
Број власника Датум доспијећа 

1. BDDS-O-H 284.600,00 179 30.09.2010. 

2. BDDS-O-I 344.668,00 121 30.09.2011. 

3. BDDS-O-J 374.474,00 77 30.09.2012. 

4. BDDS-O-K 419.550,00 43 30.09.2013. 

5. BDDS-O-L 494.447,00 29 30.09.2014. 

6. BDDS-O-M 524.433,00 14 30.09.2015. 

7. BDDS-O-N 554.654,00 3 31.03.2016. 

 УКУПНО 2.996.826,00 - - 

Извор података: Централни  регистар  

 

Емисија обвезница по основу верификованих рачуна старе девизне штедње је 

утицала на већи обим понуде хартија од вриједности и квалитет понуђеног тржишног 

материјала.  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, ова 

врста финансијских инструмената континуирано доноси приносе својим власницима.  

  

 

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 да извјештава Комисију достављањем извјештаја о 

пословању и извјештаја о значајним догађајима који битно утичу на финансијско 

пословање дионичког друштва у писаном и електронском облику на прописаним 

обрасцима (образац-ФП и образац-ЗД).  

 

 



Извјештај о раду Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ за 2010. 

годину 

 

 20 

Комисија је у извјештајном периоду упутила више усмених и писмених 

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

резултирало достављањем извјештаја о пословању дионичких друштава за 2009. 

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 и у складу са Правилима 

пословања берзе објављују се на веб страницама берзи, а такође и на веб страници 

Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ. 

 

У извјештајном периоду свих 26 дионичких друштава су доставили годишње 

финансијске извјештаје, док два дионичка друштва нису доставила полугодишње 

финансијске извјештаје. 

 

Такође, девет дионичких друштва су уз захтјев за повећање капитала 

приложили доказ да су, у најмање два дневна листа, објавили позив и дневни ред за 

сједнице скупштине дионичара. 

 

У вези са извршавањем обавезе извјештавања и објављивања  информација о 

пословању дионичких друштава евидентан је напредак у односу на претходне 

године. 

 

 

4.  Секундарно тржиште хартије од вриједности 

 

            4.1. Централни регистар хартија од вриједности 
 

Централни регистар Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ 

успостављен је у складу са чланом 68 Закона о хартијама од вриједности Брчко 

дистрикта БиХ, као организациони дио Комисије и обезбјеђује уврштавање хартија 

од вриједности на берзанско трговање и остваривање права власника хартија од 

вриједности, која им из тог власништва припадају. 

Дјелатност Централног регистра дефинисана је Законом о хартијама од 

вриједности Брчко дистрикта БиХ као: 

(1) регистрација и чување хартија од вриједности, као и чување података о хартијама 

од вриједности и свим трансакцијама у погледу преноса власништва или промјене 

статуса хартија од вриједности, (2) упис и брисање права трећих лица на хартијама 

од вриједности, упис и брисање забране права располагања на основу уговора, 

судских одлука и одлука надлежних органа, (3) отварање и вођење рачуна хартија од 

вриједности, вођење листе дионичара, издавање извјештаја, извода и потврда о стању 

и промјенама на тим рачунима, (4) обрачун, поравнање и пренос хартија од 

вриједности на основу послова са хартијама од вриједности закљученим на берзи или 

другом орагнизованом јавном тржишту, (5) пренос хартија од вриједности на основу 

правних послова, судских одлука и одлука других надлежних органа, (6) депоновање 

хартија од вриједности, (7) услуге уписа, преноса, обрачуна и обезбјеђења 

испуњавања обавеза насталих на основу послова са финансијским дериватима на 

берзи или другом организованом јавном тржишту, (8) други послови у складу са 

законом, подзаконским и општим актима Комисије. 
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  Централни регистар Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ 

је са дионичким друштвима закључио 26 уговора о вршењу послова регистрације, 

чувања и одржавања података о хартијама од вриједности. У Централном регистру је 

извршено 36 промјена података у систему (промјена адресе, презимена, матичног 

броја, исправке грешке у имену и презимену), достављено је 114 обавјештења и 

позива, извршено је 19 преноса хартија од вриједности по основу насљеђивања, 

упућено је 3.248 извода – сертификата на адресе власника послије уписа –

регистрације и промјена стања на власничким рачунима.  
 

 4.2. Регистрација капитала, хартија од вриједности и власника 
 

Централни регистар Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ 

региструје, односно евидентира капитал, хартије од вриједности и власништво на 

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

промјене стања хартија од вриједности. 

 

Табела 9: Преглед регистрованих дионичких друштава, капитала, дионица и 

дионичара на  дан 31.12.2010. године 

Ред. 

број 
Назив емитента 

Вриједност 

капитала КМ 

Број 

дионица 

Број 

дионичар

а 

Берза 

1. «БИМАЛ» д.д. 20.720.130,00 2.072.013 965 SASE 

2. «СЛОБОПРОМ´С» д.д. 15.780.670,00 1.578.067 254 BLSE 

3. «ТМД МИБО» д.д. 970.650,00 97.065 44 SASE 

4. «ЖИТОПРОМЕТ» д.д. 10.509.090,00 1.050.909 348 BLSE 

5. «ДОНА» д.д. 4.525.070,00 452.507 137 BLSE 

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

7. «ЈЕЛЕН и СТАКЛОРАД» д.д. 3.275.710,00 327.571 72 BLSE 

8. 
«БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ»  

д.д. 
5.000.000,00 5.000 2 BLSE 

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

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

11. «ХИДРА СТИЛ» д.д. 2.955.980,00 295.598 156 SASE 

12. „БОСНАПЛОД 644.530,00 64.453 471 SASE 

13. „ЗАНАТ-ДЕСИГН“ д.д. 2.893.370,00 289.337 89 BLSE 

14. „ИЗГРАДЊА“ д.д. 3.790.180,00 379.018 85 BLSE 

15. „ГРАФИКОНАМ“ д.д. 3.034.460,00 303.446 229 BLSE 

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

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

18. „ПИРОМЕТАЛ“ д.д. 2.263.450,00 226.345 160 SASE 

19. „ПРОЈЕКТ“ д.д. 927.660,00 92.766 28 BLSE 

20. „ЛАСЕР“ д.д. 8.796.060,00 879.606 407 SASE 
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21. „ГАЛАX НИСКОГРАДЊА“ 1.330.860,00 133.086 165 BLSE 

22. „ДУКА БОСНА“ д.д. 9.167.520,00 916.752 119 SASE 

23. „ФЕРОС“ д.д. 1.571.680,00 157.168 47 BLSE 

24. „УЗОР“ д.д. 
         

1.443.080,00 

         

144.308 
377 BLSE 

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

26. „МБ ВЕЛМА“ д.д. 842.280,00 84.228 329 BLSE 

 У К У П Н О 139.674.100,00 13.299.358 6.924  

Извор података: Централни регистар  

 

 

Графикон  7.  Структура дионичког капитала у Централном регистру  на дан 

31.12.2010. године 
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У Централном регистру на дан 31.12.2010. године вриједност регистрованог 

капитала износи 139.674.100,00 КМ, што је у односу на 2009. годину повећање за 

22.312.130,00 КМ или за 19,01%. Укупан број дионица је 13.299.358, евидентираних 

на 6.924 власничка рачуна хартија од вриједности, односно регистровано је 6.924 

дионичара, од тога 8 инвестиционих фондова.  

 

У извјештајном периоду регистрована је друга емисија обвезница по основу 

верификованих рачуна старе девизне штедње емитента Брчко дистрикта БиХ у 

укупном износу од 7.566.104,00 КМ са 435 власника обвезница. 
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4.2.1. Регистрација капитала и хартија од вриједности у периоду 2004 – 

2010. година 
 

 Регистровани капитал дионичких друштава у периоду 2004–2010. година имао 

је тренд раста. Највеће повећање је остварено у 2006. години, када се вриједност 

регистрованог капитала повећала за 52.876.210,00 КМ или за 138,19%  у односу на 

2005. годину, а најмање у 2009. години када се регистровани капитал повећао за 

1.309.070,00 КМ или за 1,13%  у односу на 2008. годину.  

  

 У посматраном периоду регистровани капитал се просјечно повећавао за 

37,53% годишње. 
 

Табела 10. Регистрација капитала и хартија од вриједности у периоду 

2004–2010. година 

Ред. 

број 
Година 

Вриједност 

капитала 

 

Број дионица 
Индекс 

It Vt 

1. 2004. 20.640.240,00 2.064.024 100,00 - 

2. 2005. 38.262.110,00 3.454.961 185,37 185,37 

3. 2006. 91.138.320,00 8.445.780 441,55 238,19 

4. 2007. 111.436.370,00 10.475.585 539,89 12227 

5. 2008. 116.052.900,00 10.937.238 562,26 104,14 

6. 2009. 117.361.970,00 11.068.145 568,61 101,13 

7. 2010. 139.674.100,00 12.884.358 677,70 119,01 

Извор података: Централни регистар  
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Графикон  8.  Регистрација капитала и хартија од вриједности у периоду 

2004–2010. година 
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Почетна вриједност регистрованог капитала од 20.640.240,00 КМ у 2004. 

години повећала се 6,77 пута и достигла вриједност од 139.674.100,00 КМ у 2010. 

години. 

 

4.2.2. Регистрација емитената и власника капитала у периоду 2004–2010. 

година  
 

Број регистрованих емитената и власника капитала, односно дионичара у 

периоду 2004–2010. година показује у прве три године повећање, а у наредним 

годинама смањење, што је посљедица динамике процеса приватизације предузећа у 

Брчко дистрикту БиХ.  

 
Табела 11. Регистрација емитената и власника капитала у периоду 2004–2010. година 

Ред. 

број 

Година 

регистрације 

Број 

емитената 

Број 

власника 

Индекс 

It Vt 

1. 2004. 2 1.777 100,00 - 

2. 2005. 6 788 44,34 44,34 

3. 2006. 15 4.320 243,11 548,22 

4. 2007. - - - - 

5. 2008. 1 382 21,50 - 

6. 2009. 1 75 4,22 19,63 

7. 2010. 1 329 18,51 438,66 

 У К У П Н О 26 7.671 - - 

Извор података: Централни регистар  
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Просјечно повећање регистрованих власника у посматраном периоду је било 

27,60% годишње. 

 

 

Графикон  9. Регистрација власника капитала у периоду 2004– 

2010. година 
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4.2.2.1. Власници капитала правна и физичка лица 
   

 

 Укупна номинална вриједност капитала на дан 31.12.2010. године износи 

139.674.100,00 КМ, од чега се на правна лица односи 120.805.200,00 КМ или 86,49% 

и на физичка лица 18.868.900,00 КМ или 13,51%. 

 

 

 Домаћа правна и физичка лица су власници 91.198,080,00 КМ капитала или 

65,29%, а инострана правна и физичка лица су власници 48.476.020,00 КМ капитала 

или 34,71%. 

 

Табела 12.  Власници капитала правна и физичка лица 

Ред. 

број 
Власници Домаћа лица % 

Инострана 

лица 
% Укупно % 

1. Правна лица 73.494.180 80,59 47.311.020 97,60 120.805.200 86,49 

2. Физичка лица 17.703.900 19,41 1.165.000 2,40 18.868.900 13,51 

 У К У П Н О 91.198.080 100,00 48.476.020 100,00 139.674.100 100,00 

Извор података: Централни регистар  
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Графикон  10. Власници капитала правна и физичка лица 
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4.3. Структура власништва дионичких друштава из процеса 

приватизације 
 

 

Регистровани капитал и хартије од вриједности у Централном регистру дају 

податке о структури власништва дионичких друштава. 

 

 

 

Табела 13.  Структура власништва дионичких друштава из процеса 

приватизације на дан 31.12.2010. године 

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 94,44 - 5,56 

2. «СЛОБОПРОМ´С» д.д. 15.780.670,00 1.578.067 98,33 - 1,67 

3. «ТМД МИБО» д.д. 970.650,00 97.065 97,40  2,60 

4. «ЖИТОПРОМЕТ» д.д. 10.509.090,00 1.050.909 80,62 9,81 9,57 

5. «ДОНА» д.д. 4.525.070,00 452.507 92,21 - 7,79 

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 
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9. «ХИДРА СТИЛ» д.д. 2.955..980,00 295.598 73,99 12,32 13,69 

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

11. „ЗАНАТ-ДЕСИГН“ д.д. 2.893.370,00 289.337 97,77 1,42 2,23 

12. „ИЗГРАДЊА“ д.д. 3.790.180,00 379.018 96,65 3,30 0,05 

13. „ГРАФИКОНАМ“ д.д. 3.034.460,00 303.446 79,16 10,04 10,80 

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 

16. „ПИРОМЕТАЛ“ д.д. 2.263.450,00 226.345 62 - 38 

17. „ПРОЈЕКТ“ д.д. 927.660,00 92.766 69,23 - 30,77 

18. „ЛАСЕР“ д.д. 8.796.060,00 879.606 88,38 9,49 2,13 

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

20. „ДУКА БОСНА“ д.д. 9.167.520,00 916.752 89,93 - 10,07 

21. „ФЕРОС“ д.д. 1.571.680,00 157.168 80,38 - 19,62 

22. „УЗОР“ д.д. 1.443.080,00 144.308 79,83 - 20,17 

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

24. „МБ ВЕЛМА“ д.д. 842.280,00 84.228 67 - 33 

 УКУПНО: 132.926.100,00 13.292.610 81,25 4,41 14,34 

Извор података: Централни регистар  

 

           

У односу на почетну структуру власништва регистрованог капитала 

приватизованих предузећа, која је била одређена уговором о купопродаји 67% 

државног капитала и дистрибуцијом 33% власништва становништву по основу 

потраживања (ваучери и сертификати) и „Марковићеве дионице“, структура 

власништва на дан 31. 12. 2010. године је промијењена, тако да су већински 

дионичари повећали свој удио, док је удио инвестиционих фондова смањен, уз 

истовремено повећање мањинских дионичара, као посљедица спроведених промјена 

на капиталу и преноса власништва по основу трговања.  
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Графикон  11. Структура власништва дионичких друштава из процеса 

приватизације на дан  31.12.2010. године 
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              Регистровани капитал 24 дионичка друштва из процеса приватизације на дан 

31.12.2010. године износи 132.926.100,00 КМ. Број регистрованих дионица је 

13.292.610. Већински дионичари у структури капитала учествују са 81,25%, 

инвестициони фондови са 4,41% и мањински дионичари са 14,34%. 
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             4.3.1. Корпоративне радње и структура власништва дионичких друштава из процеса приватизације  

 

              Провођење корпоративних радњи у посматраном периоду, односно промјена капитала као резултат извшених 

улагања од стране 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 и Стаклорад“ д.д., „ПСЦ Бабић“ д.д., „Галакс 

нискоградња“ д.д., „Графиконам“ д.д., „Житопромет“ д.д., „Хидра-Стил“ д.д., „Изградња“ д.д., „Занат Десигн“ д.д.“Пројект“ 

д.д, „Ласер“ д.д., Дука и Босна“ д.д., „Ферос“ д.д. и „Узор“ д.д.  што је приказано у табели број 14. 

 

Табела  14. Структура власништва дионичких друштава која су извршила промјене на капиталу у периоду 

2006–2010. година 
 

 
Р.б 

 
Дионичари 

2006 2007 2008 2009 2010 

Ном.вриј. 

капитала  у 

КМ 

% 

учешћа 

Ном.вриј. 

капитала  у 

КМ 

% 

учешћа 

 

% 

+/- 

 

Ном.вриј. 

капитала  у 

КМ 

% 

учешћа 

% 

+/- 

Ном.вриј. 

капитала  у 

КМ 

% 

учешћа 
+/- 

Ном.вриј. 

капитала  у 

КМ 

% 

учешћа 
+/- 

1 
Већински 
дионичари 

17.901.426 69,51 38.422.456 83,44 +13,93 42.614.304 84,28 +0,84 48.982.780 92,74 +8,46 84.038.070 88,58 -4,16 

2 
Инвестиц. 
фондови 

5.561.540 21,60 5.343.510 11,60 -10 5.547.147 10,97 -0,63 799.150 1,51 -9,46 2.847.240 3 1,49 

3 
Мањински 

дионичари 
2.289.494 8,89 2.284.504 4,96 -3,93 2.401.709 4,75 -0,21 3.037.450 5,75 +1 7.988.680 8,42 2,67 

 УКУПНО 25.752.460 100 46.050.470 100  50.563.160 100  52.819.380 100  94.873.990 100  

Извор података: Централни регистар  

 
 

 

                      У посматраном периоду 2006–2010. година након реализованих корпоративних радњи, капитал дионичких друштава се 

повећао са 25.752.460,00 КМ  на 94.873.990,00 КМ или за 3,7 пута и показује позитиван ток. Релативно учешће већинских 

дионичара у власничкој структури дионичких друштава у посматраном периоду показује тренд раста, а у истом обиму 

релативно учешће инвестиционих фондова и мањинских дионичара тренд смањења, односно у 2010. години учешће 

мањинских дионичара показује благи раст због повећане дисперзије власништва код неколико емитената. 



Графикон  12.  Структура власништва дионичких друштава која су 

извршила промјене на капиталу у периоду 2006–2010. година 
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Релативно учешће већинских дионичара у структури власништва се 

повећава са 17.901.426,00 КМ или 69,51% у 2006. години на 84.038.070,00 КМ или 

88,58% у 2010. години. 

           Релативно учешће инвестиционих фондова у укупном капиталу се смањује 

са 5.561.540,00 КМ или 21,60% у 2006. години на 2.847.240,00 КМ  или 3% у 2010. 

години. 

           Релативно учешће мањинских дионичара у укупном капиталу се у току 2010. 

године вратило на ниво од око 8% из 2006. године, што је посљедица значајнијег 

обима продаје дионица од стране већинских дионичара. 
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Графикон  13. Правац кретања власничке структуре у периоду 2006–2010. година 
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Кретање укупног капитала и капитала већинских дионичара показује раст у 

периоду 2006-2010. година, док кретање капитала мањинских дионичара показује 

стагнацију у периоду 2006-2009. година, а у 2010. години благи раст, што је одраз 

оствареног промета дионица и инвестирања већинских дионичара. 

 

4.4. Регистрација дужничких хартија од вриједности 

 

У току извјештајног периода извршена је регистрација друге емисије 

обвезница Брчко дистрикта БиХ за измирење обавеза по основу верификованих 

рачуна старе девизне штедње у седам серија према року доспјелости у укупном 

износу од 7.566.104,00 КМ. За све серије обвезница камата у износу од 2,50% се 

обрачунава и исплаћује 31. 3. и 30. 9., а главница једном годишње 30. септембра. 

Посљедња исплата обвезница је 31. 3. 2016. године. 
 

Табела 15.  Емисија обвезница које су уврштене на Сарајевску берзу  

Ред. 

број 
Ознака обвезница 

Вриједност 

емисије КМ 
Број власника Датум доспијећа 

1. BDB9KK 433.772,00 256 30.09.2010. 

2. BDB9KI 525.189,00 190 30.09.2011. 

3. BDB9KJ 571.025,00 134 30.09.2012. 

4. BDB9KK 639.698,00 92 30.09.2013. 

5. BDB9KL 753845,00 57 30.09.2014. 

6. BDB9KM 799.595,00 37 30.09.2015. 

7. BDB9KN 846.154,00 5 31.03.2016. 

 UKUPNO 4.569.278,00 - - 

Извор података: Централни регистар 
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Табела 16.  Емисија обвезница које су уврштене на Бањалучку берзу  

Ред. 

број 
Ознака обвезница 

Вриједност 

емисије КМ 
Број власника Датум доспијећа 

1. BDDS-O-H 284.600,00 179 30.09.2010. 

2. BDDS-O-I 344.668,00 121 30.09.2011. 

3. BDDS-O-J 374.474,00 77 30.09.2012. 

4. BDDS-O-K 419.550,00 43 30.09.2013. 

5. BDDS-O-L 494.447,00 29 30.09.2014. 

6. BDDS-O-M 524.433,00 14 30.09.2015. 

7. BDDS-O-N 554.654,00 3 31.03.2016. 

 УКУПНО 2.996.826,00 - - 

Извор података: Централни регистар  

 

4.4.1. 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, 

дана 31. 3. 2010. године извршен је обрачун камате за прву емисију обвезница 

Брчко дистрикта БиХ, а 30. 9. 2010. године извршен је обрачун главнице и камате 

за прву и другу емисију обвезница Брчко дистрикта БиХ. 

 

На основу обрачуна свим власницима обвезница Брчко дистрикта БиХ 

извршена је исплата камате 1. 4. 2010. године за прву емисију обвезница, а 1. 10. 

2010. године извршена је исплата главнице и камате за прву и другу емисију 

обвезница.  

 

 

Обрачун камате за прву емисију обвезница Брчко дистрикта БиХ износи 

418.212,75 КМ. 

 

Табела 17.  Обрачун камате 31. 3. 2010. године за прву емисију обвезница 

Ред, 

број 
Берза Обрачуната камата Укупно за исплату 

1. BLSE 237.490,33 237.490,33 

2. SASE                     180.722,42                     180.722,42 

 УКУПНО 418.212,75 418.212,75 

Извор података: Централни регистар  
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Обрачун главнице и камате за прву емисију обвезница Брчко дистрикта БиХ 

извршен је 30. 9. 2010. године и износи 4.668.663,76 КМ и за другу емисију 

обвезница 812.949,73 КМ. 

 

Табела 18. Обрачун главнице и камате 30. 9. 2010. године за прву емисију  

обвезница 

Ред. 

број 
Берза Главница Камата 

Укупно за 

исплату 

1. BLSE 2.413.436,00 237.490,33 2.650.926,33 

2. SASE 1.837.015,00 180.722,43 2.017.737,43 

 УКУПНО 4.250.451,00 418.212,76 4.668.663,76 

Извор података: Централни регистар  

 

 

 

 

Табела 19. Обрачун главнице и камате 30. 9. 2010. године за другу емисију 

обвезница 

Ред. 

број 
Берза              Главница              Камата 

   Укупно за         

исплату 

1. BLSE 284.600,00 37.461,25 322.061,25 

2. SASE 433.772,00              57.116,48 490.888,48 

 УКУПНО 718.372,00 94.577,73 812.949,73 

Извор података: Централни регистар  

 

 

Укупно обрачуната главница у 2010. години износи 4.968.823,00 КМ, а 

камата 931.003,25 КМ. 

 

Табела 20. Укупно обрачуната главница и камата по емисијама у 2010. години  

Ред. 

број 
Емисија         Главница            Камата 

 Укупно за 

исплату 

1. I емисија обвезница 4.250.451,00 836.425,52 5.086.876,52 

2. II емисија обвезница 718.372,00              94.577,73 812.949,73 

 УКУПНО 4.968.823,00 931.003,25           5.899.826,25 

Извор података: Централни регистар  
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Графикон  14. Укупно обрачуната главница и камата по емисијама у 2010. 

години  
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Графикон  15. Укупно обрачуната главница и камата у 2010. години 
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4.5. Промет хартија од вриједности 

 

4.5.1. Остварени промет хартија од вриједности у периоду 2008-2010. 

година 

 

Остварени  промет у периоду 2008-2010. година показује наизмјенично 

повећање и смањење, тако да је највећи остварени промет у 2008. години 

забиљежен у осмом мјесецу,  у 2009. години највећи остварени промет био је у 

десетом мјесецу, а у 2010. години највећи обим промета остварен је у петом 

мјесецу. 
 

Табела 21.  Остварени промет хартија од вриједности у периоду 2008-2010. 

година 
 

Ред. 

број 
Мјесец 

2008. година 2009. година 2010. година 

Број 

дионица 
Вриједност  

Број 

дионица 
Вриједност  

Број 

дионица 
Вриједност  

1. Јануар 3.109 38.752 1.326 10.725 1.307 3.769 

2. Фебруар 5.045 40.744 1.411 4.041 14.445 85466 

3. Март 5.465 38.911 71.980 88.312 695 3.138 

4. Април 2.898 18.790 4.902 44.120 2.946 14.392 

5. Мај 1.443 6.961 2.864 23.792 106.512 107.793 

6. Јун 2.410 13.736 26.855 142.031 1.805 9.414 

7. Јул 4.288 20.397 40.112 40.345 1.207 6.204 

8. Август 85.652 971.317 6.857 63.370 2.600 24.773 

9. Септембар 2.289 19.085 4.994 44.132 1.927 3.846 

10. Октобар 4.512 31.390 112.048 229.223 3.306 5.289 

11. Новембар 1.318 6.212 83.776 167.484 60.079 96.395 

12. Децембар 7 70 3.808 5.123 106.000 169.600 

 УКУПНО 118.436 1.206.365 360.933 862.698 302.829 530.079 

Извор података: САСЕ, БЛСЕ и Централни регистар  
 

 

 Укупан  промет у 2010. години у вриједности од 530.079,00 КМ у односу на 

2009. годину смањен је за 38,56%, а у односу на 2008. години за 56,06%. Највећи 

промет у 2010. години остварен је у мају мјесецу, а најмањи у мјесецу марту. 

 

 

 

 

 



Извјештај о раду Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ за 

2010. годину 

 

 36 

Графикон 16. Остварени промет у периоду 2008-2010. година 
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4.5.2. Остварени промет хартија од вриједности по мјесецима и 

емитентима у 2010. години 

 

Током 2010. године закључено је укупно 115 трансакција, од тога 61 

трансакција на Сарајевској берзи и 54 трансакције на Бањалучкој берзи. 

Прометовано је са 302.829 дионица у вриједности од 530.079,42 КМ, од тога 

125.846 дионица у вриједности од 235.794,22 КМ на Сарајевској берзи и 176.983 

дионица у вриједности од 294.285,60 КМ на Бањалучкој берзи. 

 

Табела 22.  Вриједност промета и број прометованих дионица по мјесецима у 

2010.г. 
Мјесец 

/број 

/Вриједност 

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

Број 

дионица 
1307 14445 695 2946 106512 1805 1207 2600 1927 3306 60079 

 

106000 

 

302829 

Вриједност 3769 85466 3138 14392 107793 9414 6204 24773 3846 5289 96395 169600 530079 

Извор података: SASE, BLSE и Централни регистар  

 

 

 

 

Графикон  17.  Мјесечна вриједност промета и број прометованих дионица у 

2010. години 
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Тржишна цијена дионица емитената из Брчко дистрикта БиХ кретала се у 

распону од 1,00 КМ/дионица или 10 % од номиналне вриједности код “Дука и 

Босна“ д.д., до 10,00 КМ/дионица код “Бимал“ д.д., што је једнако номиналној 

вриједности дионице. 

 

У 2010. години трговано је са 18.972 обвезнице Брчко дистрикта БиХ на 

Бањалучкој берзи у вриједности од 15.500,21 КМ. Просјечна цијена обвезница 

кретала се од 75% до 89%. 

 

Табела 23. Хартије од вриједности на слободном тржишту према оствареном 

промету у 2010. години 

Ред. 

број 

Ознака хартија од 

вриједности 

Број 

трансакција 
Промет у КМ 

Број 

тргованих 

дионица 

% 

1. ZTR9-R-A 14 276.521,60 172.826 52,16 

2. BBR9R 48 111.835,27 11.387 21,09 

3. DBS9R 3 111.343,95 112.275 21,03 

4. TMD9R 9 10.992,00 1.643 2,07 

5. JSR9-R-A 12 5.712,20 1222 1,08 

6. SLR9-R-A 9 4.091,80 998 0,77 

7. DNA9-R-A 3 4.025,00 1.150 0,75 

8. NTG9-R-A 16 3.935,00 787 0,74 

9. PRM9R 1 1.623,00 541 0,31 

 УКУПНО 115 530.079,82 302.829 100 
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Извор података: SASE, BLSE и Централни регистар  

 

 

Графикон  18. Остварени промет хартија од вриједности по емитентима у 

2010. години 
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4.6. Пренос хартија од вриједности 

 

У укупно извршеном преносу хартија од вриједности у 2010. години у 

износу од 544.129,00 КМ, на сегмент насљеђивања се односи 14.050,00 КМ, а на 

сегмент купопродаје 530.079,00 КМ. 

 

Табела 24: Број хартија од вриједности и вриједност по основу насљеђивања и 

купопродаје у периоду 2009-2010. година 

Ред. 

број 
Сегмент 

Број хартија од 

вриједности 
Вриједност Индекс 

2010/2009 

2009 2010 2009 2010 

1. Насљеђивање 2.458 1.405 24.580,00 14.050,00 57,16 

2. Купопродаја 360.933 302.829 862.698,00 530.079,00 61,44 

 УКУПНО 363.391 304.234 887.278,00 544.129,00 61,32 

Извор података: SASE, BLSE и Централни регистар  

 

 

Вриједност преноса по основу насљеђивања је смањена у 2010. години у 

односу на 2009. годину за 10.530,00 КМ или 42,84%, а вриједност по основу 

купопродаје је у 2010. години смањена за 332.619,00 КМ или 38,56% у односу на 

2009. годину. 
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Графикон 19. Број хартија од вриједности и вриједност по основу 

насљеђивања и купопродаје у периоду 2009 и 2010.  

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 700000 750000 800000 850000 900000

2009

2010

Наслијеђивање Купопродаја
 

 

 

У структури оствареног промета по сегментима у 2010. години на 

купопродају хартија од вриједности се односи 530.079,00 КМ или 97,42%, а на 

пренос по основу насљеђивања 14.050,00 КМ или 2,58%. 

 

Табела 25: Број хартија од вриједности и вриједност по основу насљеђивања и 

купопродаје у 2010. години 

Ред. 

број 
Сегмент 

Број хартија од 

вриједности 
% Вриједност % 

1 Насљеђивање  1.405 0,46 14.050,00 2,58 

2 Купопродаја 302.829 99,54 530.079,00 97,42 

 УКУПНО 304.234 100 544.129,00 100 

Извор података: SASE, BLSE и Централни регистар  
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Графикон 20. Број хартија од вриједности и вриједност по основу 

насљеђивања и   купопродаје у 2010. години 
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Насљеђивање Купопродаја
 

 

 

4.7. Редован промет и преузимање дионичких друштава у периоду 2008-

2010. година 

 

 Остварени промет по сегментима како је приказано у табели  26 у периоду 

2008-2010. година показује смањење. Редован промет у 2010. години је мањи за 

38,56% у односу на 2009. годину. 

 

Табела 26: Редован промет и преузимање дионичких друштава у период 2008-

2010. г 

Ред. 

број 
Врста промета 2008 2009 2010 

Индекс 

2010/2009 

1. Редован промет 1.206.365 862.698 530.079 61,44 

2. 
Преузимање дионичких 

друштава 
1.085.528 3.106.322 - - 

3. Промет обвезница - 8.335 15.500 185,96 

 У К У П Н О 2.293.901 3.979.364 545.579 13,71 

Извор података: SASE, BLSE и Централни регистар  
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Графикон  21.  Редован промет и преузимање дионичких друштава у периоду 

2008-2010.г. 
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4.8. Тржишна капитализација  

 

4.8.1. Тржишна капитализација у периоду 2008-2010. година 

 

Тржишна капитализација је износила 42.216.841,00 КМ у 2008. години, у 

2009. години 39.477.058,00 КМ и 34.017.568,00 КМ у 2010. години. 

 

Табела 27. Стопа промјене и просјечна стопа промјене тржишне 

капитализације 

Ред. 

број 
Година 

Тржишна 

капитализација 
Индекс Ст (%) 

 Yt Vt It Vt It 

1. 2008. 42.216.841,00 - 100 - - 

2. 2009. 39.477.058,00 93,51 93,51 -6,49 -6,49 

3. 2010. 34.017.568,00 86,17 80,57 -13,83 -19,43 

Извор података: Централни регистар  

 

            
Тржишна капитализација је мања за 6,49% у 2009. години у односу на 2008. 

годину, а у 2010. години је мања је за 13,83% у односу на 2009. годину. Вриједност 
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тржишне капитализације у 2010. години у односу на 2008. годину је мања за 

19,43%. 

Просјечно годишње смањење вриједности тржишне капитализације у 

периоду 2008-2010 је 10,24%. 

 

 

Графикон  22. Тржишна капитализација у периоду 2008-2010. година 
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4.8.2. Тржишна капитализација по врстама привредних дјелатности у 

периоду 2008–2010. година  

 

Тржишна капитализација у 2010. години износила је 34.017.568,00 КМ, од 

чега се на прехрамбену индустрију односи 22.401.584,00 КМ или 65,85%, на 

услужну дјелатност 1.375.798,00 КМ или 4,04%, на угоститељство 1.583.775,00 КМ 

или 4,66%, на трговину 6.565.555,00 КМ или 19,30% и на осталу производну 

дјелатност 2.090.856,00 КМ или 6,15%. 
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Табела 28. Тржишна капитализација по врстама привредних дјелатности у 

периоду 2008-2010. година 

 

 

 

Извор података: Централни регистар  

 

 

Графикон  23. Тржишна капитализација по врстама привредних дјелатности  

у периоду 2008-2010. година 
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Ред.б

рој 
Дјелатност 2008 2009 2010 % 

1. Прехрамбена индустрија 24.658.430,00 23.282.318,00 22.401.584,00 65,85 

2. Услужна дјелатност 1.474.070,00 234.766,00 1.375.798,00 4,04 

3. Угоститељство 1.583.775,00 1.583.775,00 1.583.775,00 4,66 

4. Трговина 12.624.536,00 10.195.109,00 6.565.555,00 19,30 

5. 
Остала производна 

дјелатност 
1.876.030,00 4.181.090,00 2.090.856,00 6,15 

 УКУПНО 42.216.841,00 39.477.058,00 34.017.568,00 100 
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Графикон  24.  Тржишна капитализација по врстама привредних дјелатности 

у 2010. години  
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5. Надзор 

 

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

промету хартија од вриједности, Комисија врши: 

- контролу достављених извјештаја и информација које јој у складу са 

законом и прописима комисије достављају правна и физичка,    

- контролу обавезног извјештавања и објављивања информација, које су у 

складу са законом и прописима комисије дужни да врше учесници у 

емисији и промету хартија од вриједности,  

- надзор пословања и обављања дјелатности учесника у промету хартија 

од вриједности,  

- 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 доставља Комисији, као и документације у погледу рокова и 

садржаја у вези са поступцима које у складу са законом води Комисија, те 

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

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

у вези са емисијом, прометом и учесницима у промету хартија од вриједности.  
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Табела 29. Надзор и контрола емисије, промета хартија од вриједности и 

финансијских извјештаја у периоду   2009-2010. година 

Ред. 

број 
Врста надзора 2009. година 2010. година 

1. Редован надзор емисије хартија од вриједности 9 9 

2. Надзор трансакција  271 115 

3. Контрола годишњих и полугодишњих извјештаја 68 93 

 У К У П Н О 348 217 

Извор података : Регистар  емитената, SASE и BLSE 

 

 

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 извјештајном периоду Комисија је 

извршила надзор осам емисија хартија од вриједности по основу којих је уписан 

капитал у регистар емитената код Комисије. Седам емисија се односи на нове улоге 

постојећих дионичара дионичких друштава из процеса приватизације, а једна 

емисија је по основу трансформације државних предузећа у дионичка друштва у 

процесу приватизације. По основу започете процедуре повећања капитала, у току је 

надзор емисије једног емитента. 

 

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 на основу представки и 

сазнања о могућем кршењу закона и прописа, односно ако контрола информација 

упућује на могуће кршење закона и прописа Комисије. У извјештајном периоду 

Комисија је вршила редован надзор кроз берзанске извјештаје SASE и BLSE. 

 

Контрола обавјештавања јавности обухвата контролу начина, рока, 

потпуности и истинитости обавјештавања од стране власника или стјецатеља 

хартија од вриједности о свим чињеницама о којима је обавјештавање предвиђено 

законом и прописима Комисије. Власницима дионица који су у промету хартија од 

вриједности стекли преко 5% власништва у дионичким друштвима, а нису 

обавијестили емитента и Комисију о стицању, Комисија је у складу са законом 

упутила упозорења да су дужни обавијестити Комисију и јавност о свим 

реализованим значајним трансакцијама, као и свим битним догађајима који утичу 

на пословање друштва. Наведени власници су након добијених упозорења 

извршили обавјештавање у складу са законом и подзаконским актима.  

 

У извјештајном периоду Комисија је извршила 93 контроле годишњих и 

полугодишњих извјештаја достављених од стране емитената. Сходно прописима и 
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правилима Комисије, по спроведеном надзору, за утврђене грешке и пропусте, кроз 

контролу финансијских извјештаја, Комисија је наложила емитентима да изврше 

исправку нетачних података у финансијским извјештајима и обрасцима. 

 

Обављајући редован надзор Комисија је уочила пропусте у вези са 

објављивањем значајних догађаја и на основу тога је упутила упозорење 

емитентима који нису објавили  информације о значајним догађајима, као што је 

избор нових чланова управе и надзорног одбора и други догађаји који битно утичу 

на будуће пословање. Након достављених упозорења емитенти су отклонили 

недостатке и објавили значајне догађаје. 

 

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

континуирано вршила надзор над Централним регистром хартија од вриједности у 

вези са регистрацијом, преносом и чувањем хартија од вриједности, усклађивањем 

података о власницима хартија од вриједности, спровођењем регистрације емисије 

обвезница и уписом корпоративних радњи.  

 

 

 

Графикон 25. Надзор и контрола емисије, промета хартија од вриједности и 

финансијских   извјештаја у периоду   2009-2010. година 
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6. Финансијски извјештај    

 

Чланом 64 Закона о хартијама од вриједности Брчко дистрикта БиХ је 

регулисано финансирање Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ 

из буџета Брчко дистрикта БиХ. 

 

Реализација планираних средстава за рад Комисије у 2010. години и 

компарација са оствареним трошковима  у 2009. години је дата у сљедећој табели: 

 

  Табела 30. Преглед реализације буџетских средстава 
 

Ек.код Назив Остварено 

у  2009. год. 

Планирано 

у  2010. год. 

Остварено 

у  2010. год. 

Индекс 

(5 : 3) 

Индекс 

(5 : 4) 

1 2 3 4 5 7 8 

611100 Бруто плате 243.901,56 214.483,78 214.296,52 87,86 99,91 

 Укупно плате 243.901,56 214.483,78 214.296,52 87,86 99,91 

613100 Путни трошкови 1.793,10 4.500,00 4.345,05 242,32 96,56 

613200 
Трошкови 

ел.нергије и гријања 
6.028,08 6.918,00 6.299,43 104,50 91,06 

613300 
Комунални 

трошкови 
3.966,59 8.848,00 8.774,56 221,21 99,17 

613400 
Набавка 

материјала 
1.691,10 2.058,00 1.988,30 117,57 96,61 

613500 
Услуге 

превоза и гориво 
580,15 935,00 892,51 143,81 95,46 

613700 
Трошкови текућег 

одржавања 
7.501,64 1.846,00 1.818,43 24,24 98,51 

613800  Осигурање, банк. 136,00 720,00 680,84 500,62 94,56 

613900 Уговорене услуге 34.981,95 90.240,00 50.564,12 144,54 56,03 

 
Укупно набавке и  

услуге 
56.678,61 116.065,00 75.363,24 132,97 64,93 

 У К У П Н О 300.580,17 330.548,78 289.659,76 96,37 87,63 

 

 

Планирани издаци и трошкови за 2010. годину у вриједности од 330.548,78 

КМ остварени су у износу од 289.659,76 КМ или 87,63%. Бруто плате запослених 

су остварене са 214.296,52 КМ или са 99,91%. У овом износу су обухваћене плате 

два приправника, чији се приправнички стаж завршио крајем 2010. године. Такође, 

у истом периоду чланови Комисије су примали умањену плату за 35% у односу на 

2009. годину. 

 



Извјештај о раду Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ за 

2010. годину 

 

 48 

Издаци за  набавке и услуге су остварени у износу од 75.363,24 КМ или 

64,93%. У структури укупно утрошених  средстава за набавке и услуге у износу од 

75.363,24 КМ, највеће учешће имају остварени трошкови уговорених услуга у 

износу од 50.564,12 КМ или 56,03% и највећим дијелом се односе на одржавање 

система регистрације. 

 

Укупно утрошена буџетска средства у 2010. години у износу од 289.659,76 

КМ у односу на укупно утрошена средства у 2009. години у износу од 300.580,17 

КМ, представљају смањење утрошених средстава у износу од 10.920,41 КМ или 

3,63%. 

 

Трошкови текућег одржавања су планирани и реализовани у мањем износу у 

односу на 2009. годину, јер су трошкови чишћења и одржавања простора у 2009. 

години евидентирани у оквиру економског кода 613700, а у 2010. години у оквиру 

економског кода 613300 – комунални трошкови, који су због тога увећани за 

221,21%, у односу на претходну годину.  

 

Изузимајући наведене промјене буџетског евидентирања расхода на 

економским кодовима, збирно посматрано, комунални трошкови и трошкови 

текућег одржавања у 2010. години остварени су у износу од 10.592,99 КМ, а у 2009. 

години 11.473,23 КМ, што објективно посматрано представља смањење од 7,66%. 

 

Код уговорених услуга је дошло до повећања од 144,54% у односу на 

претходну годину због повећаног броја емитената и повећаног обима регистрације 

капитала. 

 

Извјештај о раду Комисије за 2010. годину је разматран и усвојен на 12. 

сједници Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ, одржаној  31. 1. 

2011. године. 

 

 

 

 

 

Број: 05-15-43/11       

Датум, 31. 1. 2011. год. 

          

                           Предсједник 

        Комисије за хартије од вриједности     

                                   Брчко дистрикта БиХ 

                        

     Мирсад Бешлагић 

 

 


