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У  В  О  Д 

 

 

 

 У складу с чланом 52 ставом 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 с циљем да представи и прикаже 

податке о активностима Комисије и стању и кретању на тржишту капитала. 

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. 

У протеклом периоду, активности Комисије су биле усмјерене на 

унапређивање  правног оквира, надзора над учесницима на тржишту капитала, 

даљег развоја успостављене сарадње са институцијама тржишта капитала у 

ентитетима и ширем окружењу и регистрације емитованих хартија од 

вриједности.  

Присутна тенденција окрупњавања власништва над капиталом у 

приватизованим предузећима, недостатак иницијалних и секундарних јавних 

понуда, недостатак понуде дужничких хартија од вриједности (муниципалне 

обвезнице) за финансирање крупних инфраструктурних пројеката, скромна 

понуда портфеља мањинских дионичара због ниских тржишних цијена дионица 

и смањена способност потенцијалних купаца за дугорочно инвестирање у 

хартије од вриједности су највећим дијелом обиљежили досадашњи развој 

тржишта капитала.  

У регистру емитената је са 31. 12. 2011. године регистровано двадесет пет 

(25) емитената са 151.503.884,80 КМ дионичког капитала.  

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

у саставу Комисије је 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. На крају 2011. 

године у Централном регистру је регистровано 6.686 власничких рачуна, 

односно дионичара и 14.851.771 дионица. 

Остварени редован промет у 2011. години је 1.075.625,00 КМ, а кроз 

поступак јавне понуде за преузимање остварено је 672.090,00 КМ. 

Извјештај о раду се састоји од пет поглавља. У првом поглављу су дати 

правна регулатива, организација и надлежности, друго поглавље приказује 

емисију хартија од вриједности, у трећем поглављу су дати подаци о 

регистрацији власника и капитала и промет хартија од вриједности, у четвртом 

поглављу су приказани подаци о надзорној функцији и пето поглавље се односи 

на финансијски извјештај. 
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1. Правна регулатива, организација и надлежности 

 
 

Надлежности Комисије произлазе из Закона о хартијама од вриједности 

Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 

15/03, 27/04, 42/04 и 28/07), Закона о предузећима Брчко дистрикта БиХ – 

пречишћени текст («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број 49/11), 

Закона о преузимању дионичарских друштава («Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ» број 31/05), те Закона о инвестиционим фондовима («Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ» број 30/07).  

Ради успјешнијег и потпунијег спровођења законског оквира, Комисија 

је на основу својих овлашћења израдила и усвојила шездесет (60) подзаконских 

аката (статут, пословник, правилници, упутства, процедуре), којима се 

детаљније и свеобухватније обрађују поједине процедуре и поступци емисије, 

регистрације капитала и власника капитала, преноса власништва, затим послови 

старања и депозитарни послови учесника на тржишту 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-а. 

Комисија је израдила Предлог нацрта закона о тржишту хартија од 

вриједности и Предлог нацрта закона о преузимању дионичких друштава. 

Израда ових законских пројеката је услиједила због усклађивања правне 

регулативе везане за тржиште капитала  и преузимање дионичких друштава с 

правном регулативом у окружењу и земљама ЕУ, тако да су ови предлози 

нацрта закона у највећој могућој мјери усклађени са acqui-ем ЕУ и усаглашени с 

прописима на нивоу БиХ. 

Постојећим Законом о хартијама од вриједности није у довољној мјери 

регулисано питање емисије, регистрације, промета хартија од вриједности и 

оснивање и рад учесника на тржишту хартија од вриједности, чије 

функционисање је неопходан услов за даљи развој и унапређивање тржишта 

капитала, као фактора јачања конкурентности Брчко дистрикта БиХ. 

У Предлогу нацрта закона о тржишту хартија од вриједности цјеловито 

су дефинисане надлежности и одговорности Комисије за хартије од 

вриједности, обавезе и овлашћења Централног регистра хартија од вриједности 

Комисије, врсте хартија од вриједности, емисија хартија од вриједности,  

послови са хартијама од вриједности и овлашћени учесници на тржишту хартија 

од вриједности, пословање берзе или другог организованог тржишта, рад 

струковних удружења овлашћених учесника на тржишту хартија од 

вриједности. 

Постојећим Законом о преузимању дионичких друштава нису у довољној 

мјери  регулисани процедура објављивања понуде за преузимање, овлашћења 

Комисије, обавезе дионичких друштава у поступку преузимања и 

функционисање тржишта корпоративне контроле. 

У Предлогу нацрта закона о преузимању дионичких друштава прописани 

су услови и поступак за преузимање дионичких друштава, права и обавезе 

учесника у поступку преузимања и надзор над спровођењем поступка 

преузимања дионичких друштава, што омогућује стабилизацију власничке 

структуре путем института тржишта корпоративне контроле и квалитетније 

управљање и ефикасније пословање. 
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У складу са Законом и Статутом Комисије за хартије од вриједности 

Брчко дистрикта БиХ и Организационим планом, Комисија је састављена од три 

члана Комисије, 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, канцеларијски и архивски 

послови, послови надзора над учесницима, као 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, њиховим 

власницима и свим трансакцијама у погледу промјена стања хартија од 

вриједности. 

Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ је у протеклом 

периоду  радила у саставу: 

       Мирсад Бешлагић, предсједник Комисије;  

       Божо Мојић, замјеник предсједника;  

       Љубица Томић, члан Комисије.  

 

Комисија је, као регулаторна институција с јавним овлашћењима, за свој 

рад одговорна Скупштини Брчко дистрикта БиХ. Основни циљеви Комисије су 

промоција и очување стабилности тржишта капитала и надзор над законитошћу 

пословања учесника на тржишту капитала. 

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: 

 да доноси прописе о спровођењу Закона о хартијама од вриједности, 

Закона о преузимању дионичких друштава, Закона о инвестиционим 

фондовима;  

 да обавља надзор над пословањем овлашћених учесника на тржишту 

капитала и емитената хартија од вриједности, друштава за управљање 

инвестиционим фондовима, инвестиционих фондова, брокерских 

друштава, брокера, инвестиционих савјетника и институционалних 

улагача;  

 да доноси одлуке о мјерама за отклањање утврђених незаконитости и 

неправилности; 

 да издаје и одузима дозволе, одобрења, сагласности, лиценце и 

ауторизације у оквиру свог дјелокруга и надлежности; 

 да подстиче, организује и надгледа мјере за ефикасно функционисање 

тржишта хартија од вриједности; 

 да води књиге и регистре у складу са одредбама Закона из свог 

дјелокруга и надлежности; 

 да покреће иницијативу за доношење закона и других прописа и 

информише јавност о начелима по којима дјелује тржиште хартија од 

вриједности; 

 да доноси подзаконске акте ради прописивања услова, начина и 

процедура за јединствено обављање надзора унутар свог дјелокруга и 

надлежности; 
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 да даје 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; 

 да извјештава остала надзорна, управна и правосудна тијела о свим 

питањима која се непосредно или посредно тичу њихове надлежности и 

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

тијелима и у вези су с поступцима из дјелокруга и надлежности 

Комисије. 

 

Комисија је у свом досадашњем раду одржала 152 редовне сједнице и 169 

радно консултативних сједница, на којима је разматрано укупно 639 тачака 

дневног реда.  

Остварујући своју улогу регулатора тржишта капитала, надлежног за 

одобравање емисије хартија од вриједности, Комисија је у свом досадашњем 

раду одобрила педесет пет (55) емисија дионица, од којих двадесет четири (24) 

емисије по основу трансформације државних предузећа у дионичка друштва, 

двије (2) емисије по основу симултаног оснивања дионичких друштава, двадесет 

четири (24) емисије по основу нових улога постојећих дионичара у дионичким 

друштвима из процеса приватизације, двије (2) емисије по основу нових улога у 

симултано основаним дионичким друштвима и три (3) емисије у поступку 

смањења капитала. 

У извјештајном периоду Комисија за хартије од вриједности је одржала 

двадесет (20) редовних сједница и осамнаест (18)  радно консултативних 

сједница, на којима су разматране деведесет четири (94) тачке дневног реда, које 

се односе на доношење одлука по захтјевима дионичких друштава, нацрте и 

предлоге општих и посебних аката, рјешења о одобрењу нове емисије дионица, 

рјешења о промјени података код емитената по основу повећања основног 

капитала, рјешења о промјени података по основу измјене директора предузећа, 

чланова управе и надзорног одбора, рјешења о брисању из регистра емитената, 

рјешења о успјешности емисије, рјешења о промјени капитала због смањења 

капитала, рјешења о промјени већинског власника, рјешења о одобрењу 

објављивања понуде за преузимање, заузимање ставова по одређеним 

обавјештењима од стране емитената, закључке и ставове о отклањању 

неправилности, упозорења и позиве на поступање дионичких друштава у складу 

са законом и другим прописима.  

У Централном регистру је регистрована трећа емисија обвезница по 

основу верификованих рачуна старе девизне штедње, уписане корпоративне 

радње код емитената који су имали повећање или смањење капитала, извршено 

деведесет шест (96) промјена података у систему (промјена адресе, матичног 

броја, исправке грешке у имену и презимену), достављено је 420 обавјештења и 

позива, извршена су тридесет два (32) преноса хартија од вриједности по основу 

насљеђивања, упућено је 840 извода – цертификата на адресе власника послије 

уписа – регистрације и промјена стања на власничким рачунима. У протеклом 

периоду Комисија је имала укупно 1.578 излазних докумената (рјешења, 

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

других докумената). 

Законом о хартијама од вриједности Брчко дистрикта БиХ регулисане су 

обавезе Комисије у области промоције, едукације и информативне активности о 
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тржишту хартија од вриједности и сарадње са институцијама тржишта капитала 

у Босни и Херцеговини и ширем окружењу. 

Едукативно-информативне активности током овог периода су се одвијале 

кроз уређивање и одржавање веб-странице Комисије, штампање и дистрибуцију 

информативних летака и учествовање на конференцијама посвећеним тржишту 

капитала у Босни и Херцеговини и ширем окружењу. 

  Запослени у Комисији су свакодневно у непосредним контактима с 

представницима дионичких друштава и физичким лицима, лично и путем 

телефона, као и кроз податке који се објављују на веб-страници Комисије, 

пружали све релевантне информације и упутства везана за промјене на капиталу 

дионичких друштава, остварење права по основу власништва над дионицама, а 

такође и информације о дионицама дионичких друштава из ентитета Босне и 

Херцеговине. 

 Представници Комисије су током извјештајног периода присуствовали: 

- Шестој међународној конференцији Сарајевске берзе на тему „Опоравак 

тржишта капитала, дугорочни тренд или …?“ на којој су били присутни 

представници власти, еминентне личности из сектора економије и финансија, 

односно тржишта капитала, независни експерти и представници академске 

заједнице. На конференцији су представљене могућности улагања у капиталне 

инфраструктурне пројекте путем инструмената тржишта капитала у Босни и 

Херцеговини. Циљ конференције је био да покуша да одговори на питање да ли, 

и како, раст и развој реалног и финансијског сектора може снажније подржати 

дугорочнији опоравак тржишта капитала у БиХ. Посебан фокус конференције 

био је на дужничким вриједносним хартијама, укључујући и краткорочне 

хартије које је као инструмент потребно увести на тржиште и тиме побољшати 

понуду за инвеститоре. Конференција је такође указала и на добре праксе 

корпоративног управљања као битан фактор привлачења инвестиција. 

- 12. Међународном симпозијуму о одрживом развоју с темом "Убрзане 

реформе у функцији одрживог развоја" у организацији консултантске куће 

Revicon, на којем су најистакнутији стручњаци из области банкарства, 

рачуноводства, ревизије, пореске политике и тржишта вриједносних хартија 

износили могућности одрживог развоја, које примјењују развијене земље у 

свијету, како би превладале насталу кризу. 

- Шестој међународној конференцији Бањалучке берзе на којој су 

учествовали домаћи и инострани учесници, представници дионичких друштава 

и фондова, брокери, банкари, аналитичари и други стручњаци из области 

тржишта капитала, универзитетски професори и студенти. Конференција је 

имала за циљ да истакне најважнија питања за развој тржишта капитала, како би 

се унаприједио његов даљи развој. 

У оквиру сарадње са домаћим институцијама, у складу са законом и 

прописаним процедурама, ријешени су сви захтјеви Државне агенције за истраге 

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

Брчко дистрикта БиХ. 

У складу с потписаним Меморандумом о споразумијевању и размјени 

информација и међусобној помоћи у питањима надзора с Комисијом за хартије 

од вредности Републике Србије и Агенцијом за надзор финансијских услуга 

Републике Хрватске, Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ 

је рјешавала захтјеве за доставом информација о субјектима одређених 

финансијских трансакција. 
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У склопу регионалне сарадње регулатора тржишта капитала, у Београду 

је 30. новембра 2011. године одржан заједнички састанак регулатора тржишта 

капитала на којем је потписана Декларација о сарадњи. 

 Потписници наведене декларације су: Агенција за трговину вредностним 

папирима Републике Словеније, Комисија за хартије од вриједности Републике 

Црне Горе, Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, Комисија за 

вриједносне папире Федерације Босне и Херцеговине, Комисија за хартије од 

вриједности Брчко дистрикта БиХ, Комисија за хартије од вредности Републике 

Македоније, Хрватска агенција за надзор финанцијских услуга и Комисија за 

хартије од вредности Републике Србије. 

Декларацијом о сарадњи дефинисан је заједнички циљ установљења и 

одржавања праведних, ефикасних и уређених тржишта капитала и заштите 

инвеститора, као и пружање узајамне помоћи ради уједначавања услова 

пословања и унапређивања тржишта, посебно у области брже међународне 

интеграције. 

Ради остварења наведених циљева, предвиђено је оснивање радних група 

које ће се бавити релевантним питањима у вези с тржиштем капитала, као што 

су: информационе технологије, правна питања, корпоративно управљање и 

друго. Њихов рад ће координисати Стална конференција националних 

регулатора из региона. 

 

 

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 31. 12. 2011. године  уписано двадесет пет 

(25) дионичких друштава, чија је номинална вриједност капитала 151.503.884,80 

КМ.  

 

Табела број 1: Преглед дионичких друштава у регистру емитената на дан 

31. 12. 2011. године 

Ред. 

број 

Датум 

уписа 
Назив  емитента 

Регистарски           

број  

емитента 

Почетна  

номинална               

вриједност  

капитала 

Вриједност 

капитала 31. 

12. 2011. 

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

4. 5 25.12.2004. «ПСЦ-БАБИЋ» д. д. 02-5-5/04 673.400,00 3.181.830,00 

5. 6 27.12.2004. «ЈЕЛЕН&СТАКЛОРАД» д. д. 02-6-6/04 1.573.710,00 3.275.710,00 
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6. 7 27.12.2004. «ЖИТОПРОМЕТ» д. д. 02-7-7/04 6.359.090,00 10.509.090,00 

7. 8 27.12.2004. «GALAX-NISKOGRADNJA» 02-8-8/04 299.430,00 1.330.860,00 

8. 9 26.1.2005. «ХИДРА-СТИЛ» д. д. 02-9-9/05 2.329.780,00 2.955.980,00 

9.  

 
16.5.2005. «ИЗГРАДЊА» д. д. 02-10-10/05 384.630,00 3.790.180,00 

10. 1 16.5.2005. «ZANAT DESIGN» д. д. 02-11-11/05 195.830,00 2.893.370,00 

11. 1 30.12.2005. «БИЉАНА» д. д. 02-12-12/05 560.460,00 560.460,00 

12. 1 16.9.2005. «ИБД» д. д. 02-13-14/05 1.748.000,00 1.748.000,00 

13. 1 15.11.2005. «БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ» 02-14-16/05 2.002.000,00 5.000.000,00 

14. 1 31.1.2006. «ПРОЈЕКТ» д. д. 02-15-19/06 371.960,00 927.660,00 

15. 1 16.3.2006. «БОСНАПЛОД» д. д. 02-16-22/06 644.530,00 644.530,00 

16. 1 16.3.2006. «ГРАФАМ» д. д. 02-17-23/06 1.916.350,00 3.586.720,00 

17. 1

. 
22.6.2006. «ПИРОМЕТАЛ» д. д. 02-18-25/06 2.263.450,00 2.263.450,00 

18. 1 7.7.2006. «ТЕСЛА» д. д. 02-19-27/06 7.721.420,00 13.663.940,00 

19. 2 15.8.2006. «НОВИ БИМЕКС» д. д. 02-20-29/06 25.829.000,00 35.829.000,00 

20. 2 15.8.2006. «ЛАСЕР» д. д. 02-21-30/06 3.095.910,00 5.101.714,80 

21. 2 26.10.2006. «ДУКА&БОСНА» д. д. 02-22-32/06 6.030.860,00 9.167.520,00 

22. 2 26.10.2006. «ФЕРОС» д. д. 02-23-33/06 934.630,00 1.571.680,00 

23. 2 26.11.2007. «УЗОР» д. д. 02-24-40/07 882.080,00 1.443.080,00 

24. 2 29.7.2008. «НОВА ТРГОВИНА» д. д. 02-25-44/08 190.960,00 190.960,00 

25. 2 1.6.2010. «МБ ВЕЛМА » д. д. 02-26-86/10 842.280,00 842.280,00 

  У К У П Н О  89.364.670,00 151.503.884,80 

Извор података: Регистар емитената 

 

 

Из наведеног прегледа се види да је 31. децембра 2011. године вриједност 

регистрованог капитала 151.503.884,80 КМ, што представља повећање од 

11.277.524,80 КМ или за 7,44% у односу на 2010. годину, односно повећање од 

62.139.214,80 КМ или за 69,53%  у односу на почетну номиналну вриједност 

регистрованог капитала. 

 У укупно регистрованом дионичком капиталу највеће учешће имају 

„Нови Бимекс“ д. д. са 35.829.000,00 КМ или 23,65%, „Бимал“ д. д. са 

20.720.130,00 КМ или 13,68%  и „Слобопром'С“ д. д. са 15.780.670,00 КМ или 

10,42%. 
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Дионичко друштво "ТМД-МИБО" је брисано из Регистра емитената, с 

обзиром да је промијенило облик у д. о. о. Вриједност капитала наведеног 

друштва износила је 970.650,00 КМ. 
 

 

Граф број 1: Структура дионичког капитала у Регистру емитената на дан 

31. 12. 2011. године 
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"BIMAL" d.d. 20,72. mil.

"SLOBOPROM'S" d.d. 15,78 mil.

"DONA" d.d. 4,52. mil.

"PSC-BABIĆ" d.d. 3,18 mil.

"JELEN&STAKLORAD" d.d. 3,27 mil

"ŽITOPROMET" d.d. 6,36 mil.

"GALAX-NISKOGRADNJA" d.d. 1,33 mil.

"HIDRA-STIL" d.d. 2,95 mil

"IZGRADANJA" d.d. 0,38 mil

"ZANAT DESIGN" d.d. 0,19 mil

"BILJANA" d.d. 0,56 mil.

"IBD" d.d. 1,75 mil

"BRČKO-GAS OSIGURANJE" d.d. 5 mil.

"PROJEKT" d.d. 0,37 mil.

"BOSNAPLOD" d.d. 0,64 mil.

"GRAFAM" d.d. 3,03 mil.

"PIROMETAL" d.d. 2,26 mil.

"TESLA" d.d. 13,66 mil.

"NOVI BIMEKS" d.d. 35,83 mil.

"LASER" d.d. 3,09 mil.

"DUKA6BOSNA" d.d. 5,1 mil.

"FEROS" d.d. 1,57 mil.

"UZOR" d.d. 0,88 mil.

"NOVA TRGOVINA" d.d. 0,19 mil.

"MB VELMA" d.d. 0,84 mil.

 
 

 

 

 

2.2. Емисија власничких хартија од вриједности  

 

Поступку спровођења корпоративних радњи у вези с 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 и извјештај овлашћеног ревизора). 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 2004–2011. 

година 

 

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

2011. година дат је 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 број 2: Емисија хартија од вриједности по обиму у периоду 2004–2011. 

година 

Извор података: Регистар емитената 

 

 

Граф  број 2: Емисија хартија од вриједности по обиму у периоду 2004–2011.     

година 
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Ред. 

број 
Година Број емисија 

Вриједност 

емисије у КМ 

Индекс 

Ит Вт 

1 2004. 8 31.420.550,00 100,00 - 

2 2005. 9 17.883.100,00 56,91 56,91 

3 2006. 14 62.956.110,00 200,36 352,04 

4 2007. 5 16.290.560,00 51,84 25,87 

5 2008. 4 4.025.410,00 12,81 24,71 

6 2009. 4 5.518.020,00 17,56 137,08 

7 2010. 8 18.464.480,00 58,76 334,62 

8 2011. 3 19.636.865,20 62,50 106,35 

 УКУПНО 55 176.195.095,20 - - 



 

 

12 

2.2.2. Емисија хартија од вриједности по врстама у периоду 2004–2011. 

година 
   

Укупан број емисија по врстама и вриједности у периоду 2004–2011. година 

био је условљен динамиком приватизације предузећа и реализацијом уговором 

преузетих обавеза од стране већинских дионичара. 

 

Табела број 3: Емисија хартија од вриједности по врстама у периоду 2004–2011. 

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 1,70 

2 Емисија по основу симултаног оснивања дионичких 

друштава 

2 3.750.000,00 2,13 

3 Емисија по основу трансформације државних 

предузећа у дионичка друштва у процесу 

приватизације 

24 85.614.680,00 48,59 

4 Емисија по основу нових улога постојећих 

дионичара дионичких друштава из процеса 

приватизације 

24 72.022.140,00 40,88 

5 Емисија дионица у поступку смањења капитала 3 11.810.275,20 6,70 

 У К У П Н О 55 176.195.095,20  

Извор података: Регистар емитената 

 

 

У наведеном периоду укупно је реализовано педесет пет (55) емисија хартија 

од вриједности у износу од 176.195.095,20 КМ. Од тога највећи број емисија у 

вриједности од 85.614.680,00 КМ или 48,59% односи се на емисије по основу 

власничке трансформације државних предузећа у дионичка друштва и емисије по 

основу инвестирања у дионичка друштва у вриједности од 72.022.140,00 КМ или 

40,88%. 

 

Граф број 3: Емисија хартија од вриједности по врстама у периоду 2004–2011. 

година  
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2.2.3. Емисија хартија од вриједности по емитентима у 2011. години 

 
  

      У извјештајном периоду су реализоване двије емисије дионица у поступку 

повећања капитала у укупној вриједности од 15.942.520,00 КМ и једна емисија у 

вриједности од 3.694.345,20 КМ у поступку смањења капитала. 

 

Табела број 4:  Емисија хартија од вриједности по емитентима у 2011. години 

Ред. 

број 
Датум уписа 

Назив и сједиште 

емитента 

Регистарски           

број  

емитента 

Одобрена 

емисија у КМ 
% 

Вриједност 

капитала након 

повећања/смањења 

1. 14. 9. 2011. 
"НОВИ БИМЕКС" 

д. д. Брчко 
02-20-121/11 10.000.000,00 50,92 35.829.000,00 

2 18. 7. 2011. 
«ТЕСЛА » д. д. 

Брчко 
02-19-118/11 5.942.520,00 30,26 13.663.940,00 

3. 17. 8. 2011. 
"ЛАСЕР"д. д. 

Брчко 
02-21-116/11 3.694.345,20 18,82 5.101.714,80 

  УКУПНО  19.636.865,20 100,00 54.594.654,80 

Извор података: Регистар емитената 
 
 

 

У 2011. години вриједност спроведених  корпоративних радњи је 

19.636.865,20 КМ, а односи се на емисију хартија од вриједности код “Нови 

Бимекс“ д. д. у износу од 10.000.000,00 КМ или 50,92%, код  „Тесла“ д. д. у износу 

од 5.942.520,00 КМ или 30,26%  и код "Ласер" д. д. Брчко у износу од 3.694.345,20 

КМ или 18,82%. 

 

 

Граф број 4: Емисије хартија од вриједности по емитентима у 2011. години 
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2.2.4.   Емисија хартија од вриједности по основу повећања – смањења 

капитала по врстама привредних дјелатности у 2011. години 
 

У табели број 5 приказани су број и вриједност емисија хартија од 

вриједности према врстама дјелатности, које су реализоване у 2011. години. 
 

 

Табела број 5: Емисије по основу повећања – смањења капитала по врстама 

привредних дјелатности у 2011. години 

Ред. 

број 
Привредна дјелатност 

Број 

емисија 

Основни 

капитал у КМ 

Повећање – 

смањење 

капитала 

% 

1 

Прерада обојених метала 

(производња 

акумулатора) 

1 13.663.940,00 5.942.520,00 30,26 

2 Прерада пластичних маса 1 35.829.000,00 10.000.000,00 50,92 

3 Саобраћај 1 5.101.714,80 3.694.345,20 18,82 

 У К У П Н О 3 54.594.654,80 19.636.865,20 100,00 

Извор података: Регистар емитената 

 

 

 Из табеле је видљиво да је до повећања капитала у протеклој години дошло у 

области прераде пластичних маса у износу од 10.000.000,00 КМ или 50,92% и у 

области прераде обојених метала (производња акумулатора) у износу од 

5.942.520,00 КМ или 30,26%, док је у области саобраћаја дошло до смањења 

капитала у износу од 3.694.345,20 КМ или 18,82%. 

 

 

Граф број 5: Емисија по основу повећања – смањења капитала по врстама 

привредних дјелатности у 2011. години 
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 2.3. Послови депозитара емисије хартија од вриједности у 2011. години 

 

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

условима и поступку емисије хартија од вриједности прописано је да емитент у 

поступку повећања капитала емисијом дионица одреди 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 хартија од 

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

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

успјешног завршетка емисије или у вези с повраћајем уплаћених новчаних 

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

неуспјешног завршетка емисије или обустављања емисије од стране Комисије. 

Банке депозитари морају бити организационо и технички опремљене као и 

посједовати дозволу од стране регулатора за обављање послова депозитара емисије 

хартија од вриједности. 

За потребе емитената из Брчко дистрикта БиХ послове депозитара у 2011. 

години су обављале сљедеће банке:   

 

 

Табела број 6: Банке депозитари у емисији хартија од вриједности у 2011. 

години 

Извор података: Регистар емитената 

 

 

 

3.  Секундарно тржиште хартија од вриједности 

 

            3.1. Централни регистар  
 

Централни регистар Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта 

БиХ успостављен је у складу с 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;  

Ред. 

број 
Назив банке депозитара Сједиште 

Вриједност 

емисије у КМ 
% 

1 UniCredit Bank д. д. Бања Лука 15.942.520,00 100 

 У К У П Н О  15.942.520,00 100,00 
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(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 закључених на берзи или другом организованом 

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 тржишту;  

(8) други послови у складу са законом, подзаконским и општим актима 

Комисије. 

У Централном регистру је регистрована трећа емисија обвезница по основу 

верификованих рачуна старе девизне штедње у вриједности од  8.296.811,00 КМ, 

уписане корпоративне радње по основу повећања или смањења капитала у 

вриједности од 20.189.125,20 КМ, извршено деведесет шест (96) промјена података 

у систему регистрације (промјена адресе, матичног броја, исправке грешке у имену 

и презимену), достављено је 420 обавјештења и позива, извршена су тридесет два 

(32) преноса хартија од вриједности по основу насљеђивања, упућено је 840 извода 

– цертификата на адресе власника послије уписа – регистрације и промјена стања на 

власничким рачунима.  

 

 

 3.2. 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 власнике 

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

промјене стања хартија од вриједности. 

 

 

Табела број 7: Регистрација капитала, хартија од вриједности и власника 

Ред. 

број 
Назив емитента 

Вриједност 

капитала КМ 

Број 

дионица 

Број 

дионичара 
Берза 

1. «БИМАЛ» д. д. 20.720.130,00 2.072.013 914 САСЕ 

2. «СЛОБОПРОМ´С» д. д. 15.780.670,00 1.578.067 246 БЛСЕ 

3. «ЖИТОПРОМЕТ» д. д. 10.509.090,00 1.050.909 348 БЛСЕ 

4. «ДОНА» д. д. 4.525.070,00 452.507 127 БЛСЕ 

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

6. «ЈЕЛЕН&СТАКЛОРАД» д. д. 3.275.710,00 327.571 71 БЛСЕ 

7. 
«БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ»  

д. д. 
5.000.000,00 5.000 2 БЛСЕ 

8. «ПСЦ-БАБИЋ» д. д. 3.181.830,00 318.183 60 БЛСЕ 
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9. «БИЉАНА» д. д. 560.460,00 56.046 127 САСЕ 

10. «ХИДРА СТИЛ» д. д. 2.955.980,00 295.598 156 САСЕ 

11. „БОСНАПЛОД 644.530,00 64.453 471 САСЕ 

12. „ZANAT-DESIGN“ д. д. 2.893.370,00 289.337 89 БЛСЕ 

13. „ИЗГРАДЊА“ д. д. 3.790.180,00 379.018 85 БЛСЕ 

14. „ГРАФАМ“ д. д. 3.586.720,00 358.672 230 БЛСЕ 

15. „ТЕСЛА“ д. д. 13.663.940,00 1.366.394 1.716 БЛСЕ 

16. „ НОВИ БИМЕКС“ д. д 35.829.000,00 3.582.900 334 БЛСЕ 

17. „ПИРОМЕТАЛ“ д. д. 2.263.450,00 226.345 160 САСЕ 

18. „ПРОЈЕКТ“ д. д. 927.660,00 92.766 28 БЛСЕ 

29. „ЛАСЕР“ д. д. 5.101.714,80 879.606 407 САСЕ 

20. „GALAX NISKOGRADNJA“ 1.330.860,00 133.086 165 БЛСЕ 

21. „ДУКА БОСНА“ д. д. 9.167.520,00 916.752 119 САСЕ 

22. „ФЕРОС“ д. д. 1.571.680,00 157.168 47 БЛСЕ 

23. „УЗОР“ д. д.         1.443.080,00         144.308 377 БЛСЕ 

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

25. „МБ ВЕЛМА“ д. д. 842.280,00 84.228 328 БЛСЕ 

 У К У П Н О 151.503.884,80 14.851.771 6.686  

Извор података: Централни регистар 

 

Граф број 6:  Регистровани дионички капитал на дан 31. 12. 2011. године 
 

 

 

20720130

15780670

10509090
4525070

2263450 1330860
9167520

1571680

1748000

3275710

50000003181830
560460

2955980644530

2893370

3790180

3586720

13663940

35829000 927660
5101714,8

1443080

190960842280

Bimal Sloboprom S  Žitopromet Dona 

IBD Jelen Staklorad Brčko Gas Osiguranje PSC Babić 

Biljana Hidra Stil Bosnaplod Zanat Design 

Izgradnja Grafam Tesla Novi Bimeks

Pirometal Projekt Laser Galax Niskogradnja 

Duka Bosna Feros Uzor Nova trgovina 

MB Velma
 



 

 

18 

У Централном регистру на дан 31. 12. 2011. године вриједност регистрованог 

капитала износи 151.503.884,80 КМ, што је у односу на 2010. годину повећање за 

11.829.784,80 КМ или за 7,80%. Укупан број дионица је 14.851.771, евидентираних 

на 6.686 власничких рачуна хартија од вриједности, односно регистровано је 6.686 

дионичара.  

У извјештајном периоду регистрована је трећа емисија обвезница по основу 

верификованих рачуна старе девизне штедње емитента Брчко дистрикта БиХ у 

укупном износу од 8.296.812,00 КМ са 355 власника обвезница. 
 

 

3.2.1. Регистрација капитала и хартија од вриједности у периоду 2004–

2011. година 
 

 Регистровани капитал дионичких друштава у периоду 2004–2011. 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.  

  

  

Табела број 8: Регистрација капитала и хартија од вриједности у периоду 

2004–2011. година 

Ред. 

број 
Година 

 

Вриједност 

капитала 

 

Број дионица 

Индекс  

Ит Вт 

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 

8 2011. 151.503.884,80 14.851.771 734,02 108,47 

Извор података: Централни регистар  
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Граф број 7:  Регистрација капитала и хартија од вриједности у периоду 2004–

2011. година 
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Почетна вриједност регистрованог капитала од 20.640.240,00 КМ у 2004. 

години повећала се 7,34 пута и достигла вриједност од 151.503.884,80 КМ у 2011. 

години. 

 

3.2.2. Регистрација емитената и власника капитала у периоду 2004–2011. 

година  
 

Број регистрованих емитената и власника капитала, односно дионичара у 

периоду 2004–2011. година показује у прве три године повећање, а у наредним 

годинама стагнацију, што је посљедица динамике процеса приватизације предузећа 

у Брчко дистрикту БиХ.  

 

Табела број 9: Регистрација емитената и власника капитала у периоду 2004–

2011. година 

Ред. 

број 

Година 

регистрације 

Број 

емитената 

Број 

власника 

Индекс 

Ит Вт 

1 2004. 2 1.777 100,00 - 

2 2005. 8 2.565 144,34 144,34 

3 2006. 23 6.885 387,45 268,42 

4 2007. 23 6.649 374,17 96,57 

5 2008. 24 6.859 385,99 103,16 

6 2009. 25 6.682 376,03 97,42 

7 2010. 26 6.924 389,65 103,62 

8 2011. 25 6.686 376,25 0,96 

Извор података: Централни регистар  
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Граф број 8: Регистрација власника капитала у периоду 2004–2011. година 
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3.2.3. Власници капитала  
   

 

 Укупна номинална вриједност капитала на дан 31. 12. 2011. године износи 

151.503.884,80 КМ, од чега се на правна лица односи 131.707.759,30 КМ или 86,49% 

и на физичка лица 19.796.125,50 КМ или 13,07%. 

 Домаћа правна и физичка лица су власници 92.475.604,80 КМ капитала или 

61,04%, а инострана правна и физичка лица су власници 59.028.280,00 КМ капитала 

или 38,96%. 
  

 

Табела број 10:  Власници капитала  

Ред. 

број 
Власници Домаћа лица % 

Инострана 

лица 
% Укупно % 

1 Правна лица 74.396.739,30 80,45 57.311.020,00 97,10 131.707.759,30 86,93 

2 Физичка лица 18.078.865,50 19,55 1.717.260,00 2,90 19.796.125,50 13,07 

 У К У П Н О 92.475.604,80 100,00 59.028.280,00 100,00 151.503.884,80 100,00 

Извор података: Централни регистар  
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Граф број 9: Власници капитала  
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3.3. Регистрација дужничких хартија од вриједности 

 

У току извјештајног периода извршена је регистрација треће емисије 

обвезница Брчко дистрикта БиХ за измирење обавеза по основу верификованих 

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

износу од 8.296.811,00 КМ. За свих шест серија обвезница камата од 2,5% 

обрачунава се и исплаћује два пута годишње: 31. марта и 30. септембра, а главница 

једном годишње 30. септембра.  

 

 

Табела број 11:  Емисија обвезница које су уврштене на Сарајевску берзу  

Ред. 

број 
Ознака обвезница 

Вриједност 

емисије КМ 
Број власника Датум доспијећа 

1 БДБ9КО 505.470,00 210 30. 9. 2011. 

2 БДБ9КП 691.704,00 151 30. 9. 2012. 

3 БДБ9КР 877.925,00 100 30. 9. 2013. 

4 БДБ9КС 984.501,00 54 30. 9. 2014. 

5 БДБ9КТ 1.064.314,00 28 30. 9. 2015. 

6 БДБ9КУ 1.197.883,00 37 30. 9. 2016. 

 УКУПНО 5.321.797,00 - - 

Извор података: Централни регистар
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Табела број 12:  Емисија обвезница које су уврштене на Бањалучку берзу  

Ред. 

број 
Ознака обвезница 

Вриједност 

емисије КМ 
Број власника 

Датум 

доспијећа 

1 БДДС-О-О 282.470,00 145 30. 9. 2011. 

2 БДДС-О-П 386.642,00 110 30. 9. 2012. 

3 БДДС-О-Р 490.805,00 78 30. 9. 2013. 

4 БДДС-О-С 550.311,00 49 30. 9. 2014. 

5 БДДС-О-Т 594.978,00 33 30. 9. 2015. 

6 БДДС-О-У 669.809,00 15 30. 9. 2016. 

 УКУПНО 2.975.015,00 - - 

Извор података: Централни регистар  

 

 

3.3.1. Обрачун главнице и камате за обвезнице  

       

 

У складу с чланом 14 тачком 5 Одлуке о емисији обвезница Брчко 

дистрикта БиХ за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе 

девизне штедње, 31. марта 2011. године обрачуната је камата за прву и другу 

емисију обвезница Брчко дистрикта БиХ, а 30. септембра 2011. године извршен 

је обрачун главнице и камате за прву, другу и трећу емисију обвезница Брчко 

дистрикта БиХ. 

На основу обрачуна, почетком априла свим власницима обвезница Брчко 

дистрикта БиХ извршена је исплата камате за прву и другу емисију обвезница, а 

почетком октобра извршена је исплата главнице и камате за прву, другу и трећу 

емисију обвезница.  

Обрачун камате извршен 31. марта 2011. године за прву емисију 

обвезница Брчко дистрикта БиХ износи 365.081,28  КМ и за другу емисију 

обвезница 85.597,92  КМ. 

 

 

Табела број 13: Обрачун камате 31. марта 2011. године за прву емисију 

обвезница 

Ред, 

број 
Берза Обрачуната камата Укупно за исплату 

1 БЛСЕ    207.320,80    207.320,80 

2 САСЕ 157.760,48 157.760,48 

 УКУПНО    365.081,28    365.081,28 

Извор података: Централни регистар  
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Табела број 14:  Обрачун камате 31. марта 2011. године за другу емисију 

обвезница 

Ред, 

број 
Берза Обрачуната камата Укупно за исплату 

1 БЛСЕ 33.903,64 33.903,64 

2 САСЕ            51.694,28            51.694,28 

 УКУПНО 85.597,92 85.597,92 

Извор података: Централни регистар  
 

 

 

Обрачун главнице и камате извршен 30. септембра 2011. године за прву 

емисију обвезница Брчко дистрикта БиХ износи 4.984.867,28 КМ, за другу 

емисију обвезница 955.454,92 КМ и за трећу емисију обвезница 891.652,25 КМ. 

 

 

Табела број 15: Обрачун главнице и камате 30. септембра 2011. године за    

прву емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Главница Камата 

Укупно за 

исплату 

1 БЛСЕ 2.623.642,00 207.320,80 2.830.962,80 

2 САСЕ 1.996.144,00 157.760,48 2.153.904,48 

 УКУПНО 4.619.786,00 365.081,28 4.984.867,28 

Извор података: Централни регистар 

 
 

 

Табела број 16: Обрачун главнице и камате 30. септембра 2011. године за  

другу емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Главница Камата 

Укупно за         

исплату 

1 БЛСЕ 344.668,00 33.903,64 378.571,64 

2 САСЕ 525.189,00 51.694,28 576.883,28 

 УКУПНО 869.857,00 85.597,92 955.454,92 

Извор података: Централни регистар 

 

 

Табела број 17: Обрачун главнице и камате 30. септембра 2011. године   за   

трећу емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Главница Камата 

Укупно за         

исплату 

1 БЛСЕ 282.470,00 37.188,60 319.658,60 

2 САСЕ 505.470,00 66.523,65 571.993,65 

 УКУПНО 787.940,00 103.712,25 891.652,25 

Извор података: Централни регистар 
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Укупно обрачуната главница у 2011. години износи 6.277.583,00 КМ, а 

камата 1.005.070,65 КМ. 

 

 

Табела број 18: Укупно обрачуната главница и камата по емисијама у 2011. 

години  

Ред. 

број 
Емисија Главница Камата 

Укупно  

за исплату 

1 I емисија обвезница 4.619.786,00 730.162,56 5.349.948,56 

2 II емисија обвезница 869.857,00 171.195,84 1.041.052,84 

3 III емисија обвезница 787.940,00 103.712,25 891.652,25 

 УКУПНО 6.277.583,00 1.005.070,65 7.282.653,65 

Извор података: Централни регистар  

 
 

 

 

Граф број 10: Укупно обрачуната главница и камата по емисијама у 2011. 

години  

 

 

 
 

Граф  број 11: Укупно обрачуната главница и камата у 2011. години 
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3.4. Промет хартија од вриједности 

 

3.4.1. Остварени промет хартија од вриједности у периоду 2008–2011. 

год. 

Укупан  промет у 2011. години у вриједности од 1.075.625,00 КМ 

показује повећање у односу на 2010. годину за 545.546,00 КМ или за 103%.  
 

Табела број 19:  Остварени промет хартија од вриједности у периоду 2008–

2011. година 
 

Ред. 

број 
Мјесец 

2008. година 2009. година 2010. година 

 

2011. година 

 

Број 

диони-

ца 

Вријед-

ност 

Број 

диони-

ца 

Вријед-

ност 

Број 

диони-

ца 

Вријед-

ност 

Број 

диони-

ца 

Вријед-

ност 

1 Јануар 3.109 38.752 1.326 10.725 1.307 3.769 448 1.837 

2 Фебруар 5.045 40.744 1.411 4.041 14.445 85466 3.924 24.953 

3 Март 5.465 38.911 71.980 88.312 695 3.138 76.351 124.838 

4 Април 2.898 18.790 4.902 44.120 2.946 14.392 170 346 

5 Мај 1.443 6.961 2.864 23.792 106.512 107.793 1.886 3.348 

6 Јун 2.410 13.736 26.855 142.031 1.805 9.414 0 0 

7 Јул 4.288 20.397 40.112 40.345 1.207 6.204 7.714 38.465 

8 Аугуст 85.652 971.317 6.857 63.370 2.600 24.773 21.534 131.979 

9 Септембар 2.289 19.085 4.994 44.132 1.927 3.846 6.819 33.216 

10 Октобар 4.512 31.390 112.048 229.223 3.306 5.289 16.143 121.358 

11 Новембар 1.318 6.212 83.776 167.484 60.079 96.395 40.595 383.665 

12 Децембар 7 70 3.808 5.123 106.000 169.600 22.389 211.620 

 УКУПНО 118.436 1.206.365 360.933 862.698 302.829 530.079 197.973 1.075.625 

Извор података: САСЕ, БЛСЕ и Централни регистар  

 

Остварени  промет у периоду 2008–2011. година показује наизмјенично 

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

најмањи у 2010. години. 
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Граф број 12: Остварени промет у периоду 2008–2011. година 
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3.4.2. Остварени промет хартија од вриједности по мјесецима и емитентима 

у 2011.  

 

Током 2011. године закључена је укупно 271 трансакција, од тога 

четрдесет (40) трансакција на Сарајевској берзи и 231 трансакција на 

Бањалучкој берзи. Прометовано је са 197.973 дионице у вриједности од 

1.075.624,60 КМ, од тога 81.280 дионица у вриједности од 773.060,00 КМ на 

Сарајевској берзи и 116.693 дионице у вриједности од 302.564,60 КМ на 

Бањалучкој берзи. 

 

 

Табела број 20:  Остварени промет по мјесецима у 2011. години 
Мјесец 

/број 

/Вриједност 

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

Број 

дионица 
448 3924 76351 170 1886 0 7714 21534 6819 16143 40595 

 

22389 

 

197973 

Вриједност 

 

1837 

 

24953 124838 346 3349 0 38465 131978 33216 121358 383665 211620 

 

1075625 

 

Извор података: САСЕ, БЛСЕ и Централни регистар  
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Граф број 13:  Остварени промет хартија од вриједности по мјесецима у 

2011. години 
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Тржишна цијена дионица емитената из Брчко дистрикта БиХ кретала се у 

распону од 1,00 КМ по дионици или 10% од номиналне вриједности код “МБ 

Велма“ д. д., до 10,00 КМ по дионици код “Бимал“ д. д., што је једнако 

номиналној вриједности дионице. Просјечна остварена цијена трговања је 5,43 

КМ. 

У 2011. години трговано је са 85.625 обвезница Брчко дистрикта БиХ по 

основу верификованих рачуна старе девизне штедње у вриједности од 63.773,81 

КМ, од тога 46.125 обвезница у вриједности од 33.972,16 КМ на Сарајевској 

берзи и 39.500 обвезница у вриједности од 29.801,65 КМ на Бањалучкој берзи. 

Просјечна цијена обвезница кретала се од 70% до 95% од номиналне 

вриједности. 

 

Табела број  21: Остварени промет хартија од вриједности по емитентима у 

2011. години 

Ред. 

број 

Назив 

емитента 

Ознака хартија 

од вриједности 
Промет КМ 

Број              

дионица 
% 

1 „БИМАЛ“ ББР9Р 773.060 81.280 71,87 

2 „ТЕСЛА“ ТСЛ9-Р-А 138.882 27.663 12,91 

3 "ЖИТОПРОМЕТ“ ЗТР9-Р-А 119.510 74.760 11,11 

4 „УЗОР“ УЗР9-Р-А 22.920 7.640 2,13 

5 „СЛОБОПРОМ“ СЛР9-Р-А 10.598 2.585 0,99 

6 „ДОНА“ ДНА9-Р-А 8.173 2.335 0,76 

7 „МБ ВЕЛМА“ ВЕЛ9-Р-а 1.473 1.473 0,14 

8 
„НОВА 

ТРГОВИНА“ 
НТГ9-Р-А 745 149 0,07 

9 
„ЈЕЛЕН& 

СТАКЛОРАД“ 
ЈСР9-Р-А 264 88 0,02 

 УКУПНО 1.075.625 197.973 100 

Извор података: САСЕ, БЛСЕ и Централни регистар  
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Граф број 14: Остварени промет хартија од вриједности по емитентима у 

2011. години 
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3.4.3. Пренос хартија од вриједности 

 

У укупно извршеном преносу хартија од вриједности у 2011. години у 

износу од 1.185.534,00 КМ, на сегмент насљеђивања се односи 109.909,00 КМ, а 

на сегмент купопродаје 1.075.625,00 КМ. 

 

 

Табела број 22: Пренос хартија од вриједности по основу насљеђивања и 

купопродаје у периоду 2009–2011. година 

Ред. 

број 
Сегмент 

Број хартија од 

вриједности 
Вриједност КМ Индекс 

2011/2010 

2009. 2010. 2011. 2009. 2010. 2011. 

1 Насљеђивање 2.458 1.405 75.601 24.580,00 14.050,00 109.909,00 782,27 

2 Купопродаја 360.933 302.829 197.973 862.698,00 530.079,00 1.075.625,00 202,92 

Извор података: САСЕ, БЛСЕ и Централни регистар  

 

 

Вриједност преноса по основу насљеђивања је повећана у 2011. години у 

односу на 2010. годину за 95.859,00 КМ или за 682,27%, а вриједност по основу 

купопродаје је у 2011. години повећана за 545.546,00 КМ или за 102,92% у 

односу на 2010. годину. 
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Граф број 15: Пренос хартија од вриједности по основу насљеђивања и 

купопродаје у периоду 2009–2011. година 
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У 2011. години на купопродају хартија од вриједности се односи 

1.075.625,00 КМ, а на пренос по основу насљеђивања 109.909,00 КМ.  

 

 

Табела број 23: Пренос хартија од вриједности по основу насљеђивања и 

купопродаје у 2011. години 

Ред. 

број 
Сегмент 

Број хартија од 

вриједности 
% Вриједност 

1 Насљеђивање 75.601 27,63 109.909,00 

2 Купопродаја 197.973 72,37 1.075.625,00 

          Извор података: САСЕ, БЛСЕ и Централни регистар  

 

 

3.4.4 Редован промет и преузимање дионичких друштава у периоду 

2008–2011. година 

 

 Остварени промет по сегментима у периоду 2008–2011. година приказан 

је у табели број 24. Укупан промет у 2011. години је већи за 1.265.919,00 КМ 

или за 232% у односу на 2010. годину. 
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Табела број 24: Редован промет и преузимање дионичких друштава у 

периоду 2008–2011. година 

Ред. 

број 
Врста промета 2008. 2009. 2010. 2011. % 

1 Редован промет 1.206.365 862.698 530.079 1.075.625 59,38 

2 
Преузимање 

дионичких друштава 
1.085.528 3.106.322 - 672.090 37,10 

3 Промет обвезница - 8.335 15.500 63.774 3,52 

 У К У П Н О 2.291.893 3.977.355 545.579 1.811.489 100 

Извор података: САСЕ, БЛСЕ и Централни регистар 

 
 

Граф број 16:  Редован промет и преузимање дионичких друштава у                

периоду 2008–2011. година 
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3.5.   Тржишна капитализација  

 

3.5.1. Тржишна капитализација у периоду 2008–2011. година 

 

У посматраном периоду највећа тржишна капитализација је у 2008. 

години и износила је 42.216.841,00 КМ, а најмања је у 2010. години и износила 

је 34.017.568,00 КМ.  

 

Табела број 25: Стопа промјене и просјечна стопа промјене тржишне    

капитализације 

Ред. 

број 
Година 

Тржишна 

капитализација 
Индекс Ст (%) 

Yт Вт Ит Вт Ит 

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 

4 2011. 37.895.992,00 111,40 89,77 11,40 -10,23 

Извор података: Централни регистар  
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Тржишна капитализација у 2011. години је већа за 11,40% у односу на 

2010. годину. Вриједност тржишне капитализације у 2011. години у односу на 

2008. годину је мања за 10,23%.  

Просјечно годишње смањење тржишне капитализације у посматраном 

периоду је било 3,54%. 

 

Граф број 17: Тржишна капитализација у периоду 2008–2011. година 
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3.5.2. Тржишна капитализација по врстама привредних дјелатности 

у периоду 2008–2011. година  

 

 

Тржишна капитализација у 2011. години износила је 37.895.992,00 КМ, 

од чега се на прехрамбену индустрију односи 21.387.030,00 КМ или 56,44%, на 

услужну дјелатност 982.713,00 КМ или 2,59%, на угоститељство 1.583.871,00 

КМ или 4,18%, на трговину 7.082.401,00 КМ или 18,69% и на осталу производну 

дјелатност 6.859.977,00 КМ или 18,10%. 

 

 

Табела број 26: Тржишна капитализација по врстама привредних 

дјелатности у периоду 2008–2011. година 

Извор података: Централни регистар  

Ред.б

рој 
Дјелатност 2008. 2009. 2010. 2011. % 

1 
Прехрамбена 

индустрија 
24.658.430 23.282.318 22.401.584 21.387.030 56,44 

2 Услужна дјелатност 1.474.070 234.766 1.375.798 982.713 2,59 

3 Угоститељство 1.583.775 1.583.775 1.583.775 1.583.871 4,18 

4 Трговина 12.624.536 10.195.109 6.565.555 7.082.401 18,69 

5 
Остала производна 

дјелатност 
1.876.030 4.181.090 2.090.856 6.859.977 18,10 

 УКУПНО 42.216.841 39.477.058 34.017.568 37.895.992 100 
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Граф број 18: Тржишна капитализација по врстама привредних  

дјелатности  у периоду 2008–2011. година 
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Граф број 19: Тржишна капитализација по врстама привредних 

дјелатности у 2011. години  
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4. Надзор 

 

Редовну активност надзора, Комисија спроводи обављајући: 
 

- контролу достављених извјештаја и информација, које јој у складу са 

законом и прописима Комисије достављају правна и физичка лица;   

- 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 с поступцима које у складу са законом води Комисија, те 

документације и обавјештења која су јој дужна да доставе правна и физичка 

лица на њено тражење. У посматраном периоду Комисија је извршила контролу 

свих аката у вези са емисијама, преузимањем дионичких друштава, прометом и 

учесницима у промету хартија од вриједности.  

 

 

Табела број 27: Надзор и контрола у периоду  2010–2011. година 

Ред. 

број 
Врста надзора 2010. година 2011. година 

1. Редован надзор емисије хартија од вриједности 9 4 

2. Надзор преузимања дионичког друштва - 1 

3. Надзор трансакција 115 271 

4. 
Контрола годишњих и полугодишњих извјештаја 

и других обавјештења 
93 66 

 У К У П Н О 217 342 

Извор података : Регистар  емитената, САСЕ и БЛСЕ 

 

 

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 једне емисије 

обвезница, по основу старе девизне штедње и три емисије дионица на основу 

којих је уписан капитал у регистар емитената и Централни регистар хартија од 

вриједности код Комисије.  

На основу Закона о преузимању дионичких друштава, у протеклој години 

су реализиоване активности у вези с преузимањем једног дионичког друштва.  
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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 – свакодневно, кроз 

берзанске извјештаје. 

Контрола обавјештавања јавности обухвата контролу начина, рока, 

потпуности и истинитости обавјештавања од стране власника или стицатеља 

хартија од вриједности о свим чињеницама о којима је обавјештавање 

предвиђено законом и прописима Комисије. Власници дионица који су у 

промету хартија од вриједности стекли преко 5% власништва у дионичким 

друштвима, обавјештавају емитента, Комисију и јавност о стицању као и о свим 

реализованим значајним трансакцијама, и битним догађајима који утичу на 

пословање друштва.   

У извјештајном периоду Комисија је извршила четрдесет девет (49) 

контрола годишњих и полугодишњих извјештаја о финансијском пословању, и 

седамнаест (17) других обавјештења достављених од стране емитената.  

Комисија је у складу с 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, уписом и брисањем заложног 

права над дионицама.  

 

5. Финансијски извјештај    

 

Чланом 64 Закона о хартијама од вриједности Брчко дистрикта БиХ 

регулисано је финансирање Комисије за хартије од вриједности Брчко 

дистрикта БиХ из буџета Брчко дистрикта БиХ. 

Реализација планираних средстава за рад Комисије у 2011. години и 

компарација са оствареним трошковима  у 2010. години је дата у сљедећој 

табели: 

 

  Табела број 28:  Преглед реализације буџетских средстава 
 

Ек.код Назив Остварено 

у  2010. год. 

Планиран

о 

у  2011. 

год. 

Остварено 

у  2011. 

год. 

Индекс 

(5 : 3) 

Индекс 

(5 : 4) 

1 2 3 4 5 7 8 

611100 Бруто  плате 214.296,52 193.143,00 191.762,84 89,49 99,29 

 Укупно  плате 214.296,52 193.143,00 191.762,84 89,49 99,29 

613100 Путни  трошкови 4.345,05 4.234,00 3.795,40 87,35 89,64 

613200 

Трошкови 

ел. енергије и 

гријања 

6.299,43 7.250,00 5.509,75 87,46 76,00 
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613300 
Комунални 

трошкови 
8.774,56 9.358,00 9.071,39 103,38 96,94 

613400 
Набавка 

материјала 
1.988,30 2.550,00 2.028,44 102,02 79,55 

613500 
Услуге 

превоза и гориво 
892,51 1.275,00 1.274,70 142,83 99,98 

613700 
Трошкови  текућег 

одржавања 
1.818,43 2.200,00 1.302,36 71,62 59,20 

613800  Осигурање, банк. 680,84 621,00 620,84 91,19 99,97 

613900 Уговорене услуге 50.564,12 56.611,00 48.585,26 96,09 85,82 

 Укупно набавке и  

услуге 
75.363,24 84.099,00 72.188,14 95,79 85,84 

 
У К У П Н О 289.659,76 277.242,00 263.950,98 91,12 95,21 

 

 

Планирани издаци и трошкови за 2011. годину у вриједности од 

277.242,00 КМ остварени су у износу од 263.950,98 КМ или 95,21%. Бруто плате 

запослених су остварене са 191.762,84 КМ или са 99,29%. 

Издаци за  набавке и услуге су остварени у износу од 72.188,14 КМ или 

85,84%. У структури укупно утрошених средстава за набавке и услуге, највеће 

учешће имају остварени трошкови уговорених услуга у износу од 48.585,26 КМ 

или 67,31 % и највећим дијелом се односе на одржавање система регистрације 

хартија од вриједности. 

Укупно утрошена буџетска средства у 2011. години у износу од 

263.950,98 КМ у односу на укупно реализована средства у 2010. години у 

износу од 289.659,76 КМ, представљају смањење утрошених средстава у износу 

од 25.708,78 КМ или 8,88%. 

 

Извјештај о раду Комисије за 2011. годину је разматран и усвојен на 32. 

сједници Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ, одржаној 

31. јануара 2012. године. 
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