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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, 28/07 и 14/12), 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, стању и кретању на тржишту капитала. 

Глобална економска кретања током 2013. године, која још увијек имају карактер 

продужене рецесије, односно економске кризе, неминовно су утицала на обим и 

карактер економских активности на просторима региона, Босне и Херцеговине и Брчко 

дистрикта БиХ. С обзиром да су стање и кретања на тржишту капитала у високом 

степену међузависности са укупним кретањима у реалном сектору, обим активности 

реалног сектора обиљежио је и у највећој мјери утицао на активности на тржишту 

капитала у 2013. години.  

Настављен је тренд даљег окрупњавања власништва над капиталом у 

дионичким друштвима, који је значајно подстакнут Законом о измјенама и допунама 

Закона о преузимању дионичарских друштава („Службени гласник Брчко дистрикта 

БиХ“ бројеви 33/12 и 34/12). Стање корпоративног сектора са становишта власничке 

структуре дионичких друштава, истовремено одражава висок степен концентрације и 

широку дисперзију власништва мањинским дијелом капитала, што представља 

лимитирајући фактор понуде хартија од вриједности, берзанског трговања и улагања 

потенцијалних инвеститора у дионичка друштва, ниво капитализације дионичких 

друштава и ликвидности хартија од вриједности. Мали број великих дионичара има 

доминантну улогу и контролу пословања, што директно утиче на позицију мањинских 

дионичара.  

Утицај наведених фактора одразио се на обим активности, како примарног 

тржишта, односно емисије хартија од вриједности у износу од 11.404.314,80 КМ, тако и 

секундарног промета и преноса хартија од вриједности у износу од 569.073,00 КМ.  

Систем регистрације и преноса власништва над дионицама и обвезницама Брчко 

дистрикта БиХ, који се води у Централном регистру хартија од вриједности у оквиру 

Комисије,  одржаван је на потребном нивоу и омогућио је Комисији да одговори свим 

захтјевима странака, односно власника хартија од вриједности. У Централном регистру 

са 31. децембром 2013. године регистрована су двадесет три (23) дионичка друштва, са 

укупном вриједности дионичког капитала од 145.362.068,60 КМ и четрнаест (14) серија 

обвезница старе девизне штедње Брчко дистрикта БиХ у укупној вриједности 

25.950.738,00 КМ. 

 У извјештајној години, Комисија је у складу са Акционим планом Владе Брчко 

дистрикта БиХ за спровођење обавеза Брчко дистрикта БиХ у контексту Извјештаја о 

напретку БиХ за 2012. годину, иницирала израду нацрта Закона о тржишту хартија од 

вриједности и Закона о преузимању дионичких друштава с циљем њиховог 

хармонизовања са Директивама ЕУ, унапређивања надзора над учесницима на 

тржишту капитала, јачања сарадње са институцијама тржишта капитала у ентитетима и 

очувања поузданости и ефикасности система регистрације емитованих хартија од 

вриједности. Смјернице за израду наведених закона нису одобрене од стране Владе 

Брчко дистрикта БиХ до краја извјештајне године.  

Канцеларија за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ дала 

је позитивно мишљење на финансијско пословања Комисије у Извјештају о ревизији за 

период 1. јануар – 31. децембар 2012. године, број: 01-02-03-13-253/13 од 24. јуна 2013. 

године.  
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 Извјештај о раду се састоји од пет поглавља. У првом поглављу је дата правна 

регулатива, организација и надлежности, друго поглавље приказује емисију хартија од 

вриједности, у трећем поглављу су дати подаци о регистрацији власника и капитала, 

промет и пренос хартија од вриједности, у четвртом поглављу су приказани подаци о 

обављеним активностима надзора тржишта и пето поглавље се односи на финансијски 

извјештај. 

 

 

1. Правна регулатива, организација и надлежности 

 

  Надлежности Комисије за хартије од вриједности произлазе из Закона о 

хартијама од вриједности Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта 

БиХ», бројеви 15/03, 27/04, 42/04, 28/07 и 14/12), 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», бројеви 31/05, 33/12 и 34/12) и Закона о инвестиционим фондовима 

(«Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број 30/07).  

Ради усклађивања регулаторног оквира за емисију, регистровање, промет, 

надзор и преузимање дионичких друштава са регулаторним оквиром у окружењу и 

земљама Европске Уније, Комисија је у протеклој години водила активности за 

доношење Закона о тржишту хартија од вриједности и Закона о преузимању дионичких 

друштава како би се у највећој могућој мјери ускладили са acqui ЕУ и с прописима на 

нивоу БиХ. Предлоге смјерница за наведене законе Комисија је доставила Влади Брчко 

дистрикта БиХ на одобравање. Влада до краја извјештајне године није одобрила 

предложене смјернице. 

С обзиром да постојећи законодавни оквир значајно заостаје за законодавством 

окружења и ЕУ у овој области, Акционим планом Савјета министара БиХ за испуњење 

услова из Споразума о стабилизацији и придруживању наметнута је обавеза за 

доношење ових закона. Циљ предложених рјешења у наведеним законима је потпуније 

регулисање питања емисија хартија од вриједности, врста хартија од 

вриједности, послова са хартијама од вриједности, овлашћених учесника на тржишту 

хартија од вриједности, пословања берзе или другог организованог тржишта, 

регистрације власништва, надлежности и одговорности Комисије, обавеза и овлашћења 

Централног регистра хартија од вриједности, рада струковних удружења овлашћених 

учесника на тржишту хартија од вриједности и оснивања и рада учесника на тржишту 

хартија од вриједности,  

Добро уређен и са прописима ЕУ и земаља у окружењу усаглашен законодавни 

оквир тржишта капитала је неопходан услов за даљи развој и унапређивање тржишта 

капитала, односно економског система у цјелини и као такав је битна претпоставка за 

јачања конкурентности Брчко дистрикта БиХ и његовог укључивања у европске 

интеграционе процесе. 

Сходно Закону о хартијама од вриједности, Статуту и Организационом плану 

Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ, Комисија је као институција 

састављена од  Комисије као колективног органа, 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 

Брчко дистрикта БиХ и Босне и Херцеговине. Наведени послови и задаци се реализују 

кроз предлоге одлука, рјешења и других докумената које Комисија, као колективни 

орган, усваја на својим сједницама. 
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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 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; 

 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 извјештајном периоду одржала седамнаест (17) редовних сједница 

и двадесет пет (25) радно-консултативних сједница, на којима су разматране деведесет 

три (93) 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 успјешности емисије, рјешења о упису 

промјене капитала по основу смањења, рјешења по основу повећање капитала 

припајањем, 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. Централни регистар је 

доставио 1.250 обавјештења и позива и упутио 237 извода цертификата на адресе 

власника послије уписа – регистрације и промјена стања на власничким рачунима. У 



6 

 

протеклом периоду Комисија је имала укупно 1.368 излазних докумената (рјешења, 

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

докумената). 

 

Обавезу информисања и ширења знања, током 2013. године Комисија је 

реализовала кроз уређивање и одржавање интернет странице Комисије путем које се 

широкој јавности пружају основне  информације о раду Комисије и најзначајније 

информације о раду емитената. Свакодневним и непосредним контактима или путем 

телефона запослени у Комисији  пружају власницима дионица и обвезница све 

релевантне информације и упутства везана за промјене на капиталу дионичких 

друштава и остварење права по основу власништва над хартијама од вриједности. 

  

У складу са законима и прописаним процедурама Комисија је сарађивала са 

домаћим институцијама, на пословима спречавања манипулација и злоупотреба на 

тржишту хартија од вриједности. Ријешени су сви захтјеви Државне агенције за 

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

Брчко дистрикта БиХ, по основу достављања података о власништву над хартијама од 

вриједности. По захтјеву Пореске управе Брчко дистрикта БиХ Комисија је извршила 

упис заложног права на дионицама одређеног броја пореских дужника. 

 

 

2. Примарно тржиште хартија од вриједности 

 

У оквиру надлежности из ове области Комисија је рјешавала по захтјевима 

дионичких друштава, упис оснивања дионичких друштава и промјена у регистру 

емитената по основу повећања, смањења капитала, брисања друштава, припајања и 

других промјена код дионичких друштава. 

 

2.1. Регистар емитената   

  

У Регистру емитената на дан 31. 12. 2013. године уписана су двадесет четири 

(24) дионичка друштва, са номиналном вриједношћу капитала у износу од 

147.862.068,60 КМ. У извјештајном периоду извршено је брисање три дионичка 

друштва из регистра емитената. „Нова трговина“ д. д. је кроз институт принудног 

откупа прешла у стопостотно власништво једног лица и промијенила облик 

организовања у друштво са ограниченом одговорношћу. „Пројект“ д. д. је на основу 

одлуке скупштине дионичара у складу са одредбама члана 419 Закона о предузећима 

Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ 

број 49/11) промијенио облик организовања, док је д. д. „Дона“ у складу са одредбама 

члана 223 Закона о предузећима припојено д. д. „Слобопром´С“ Брчко, послије 

спроведене процедуре принудног откупа дионица у оба друштва. 

Дионичко друштво "Осигурање Гарант" је ново дионичко друштво у регистру 

емитената настало на основу симултаног оснивања, са основним капиталом у износу од 

2.500.000,00 КМ. 
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Табела број 1: Преглед дионичких друштава у регистру емитената на дан 31.12. 

2013. године 

Ред. 

број 
Датум 

уписа 
Назив  емитента 

Регистарски           

број  емитента 

Почетна  

номинална               

вриједност  

капитала 

Вриједност 

капитала  

31.12.2013. 

1. 01.06.2004. «Бимал» ДД 02-1/04 14.945.000,00 20.720.130,00 

2. 04.10.2004. «Слобопром'С» ДД 02-2-2/04 5.695.240,00 20.305.740,00 

3. 25.12.2004. «Псц-Бабић» ДД 02-5-5/04 673.400,00 3.181.830,00 

4. 27.12.2004. «Јелен&Стаклорад» ДД 02-6-6/04 1.573.710,00 3.275.710,00 

5. 27.12.2004. «Житопромет» ДД 02-7-7/04    6.359.090,00 10.509.090,00 

6. 27.12.2004. «Галаx-Нискоградња» 02-8-8/04  299.430,00 1.330.860,00 

7. 26.01.2005. «Хидра-Стил» ДД 02-9-9/05 2.329.780,00 2.955.980,00 

8. 16.05.2005. «Изградња» ДД 02-10-10/05    384.630,00 3.790.180,00 

9. 16.05.2005. «Занат Десигн» ДД 02-11-11/05 195.830,00 2.893.370,00 

10. 30.12.2005. «Биљана» ДД 02-12-12/05 560.460,00 560.460,00 

11. 16.09.2005. «Ибд» ДД 02-13-14/05 1.748.000,00 1.748.000,00 

12. 15.11.2005. 
«Брчко-Гас Осигурање» 

ДД 
02-14-16/05 2.002.000,00 5.700.000,00 

13. 16.03.2006. «Боснаплод» ДД 02-16-22/06  644.530,00 644.530,00 

14. 16.03.2006. «Графам» ДД 02-17-23/06  1.916.350,00 3.586.720,00 

15. 22.06.2006. «Пирометал» ДД 02-18-25/06  2.263.450,00 2.263.450,00 

16. 07.07.2006. «Тесла» ДД 02-19-27/06  7.721.420,00 13.663.940,00 

17. 15.08.2006. «Нови Бимекс» ДД 02-20-29/06 25.829.000,00 35.829.000,00 

18. 15.08.2006. «Ласер» ДД 02-21-30/06 3.095.910,00 3.958.227,00 

19. 26.10.2006. «Дука&Босна» ДД 02-22-32/06 6.030.860,00 3.025.281,60 

20. 26.10.2006. «Ферос» ДД 02-23-33/06 934.630,00 1.571.680,00 

21. 26.11.2007. «Узор» ДД 02-24-40/07 882.080,00 1.443.080,00 

22. 01.06.2010. «МБ Велма » ДД 02-26-86/10 842.280,00 1.348.300,00 

23. 09.05.2012. «Технограђа » ДД 02-27-122/12 1.056.510,00 1.056.510,00 

24. 19.12.2013. «Осигурање Гарант»   ДД 04-28-139/13 2.500.000,00 2.500.000,00 

  

У К У П Н О 

 

90.483.590,00 

 

147.862.068,60 

 

Извор: регистар емитената 
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Из наведеног прегледа се види да на дан 31. 12. 2013. године вриједност 

регистрованог капитала износи 147.862.068,60 КМ, што представља повећање од 

57.378.478,60 КМ или 63,41 % у односу на почетну номиналну вриједност 

регистрованог капитала. 

Највећа почетна вриједност капитала је у дионичком друштву „Нови Бимекс“ у 

износу од 25.829.000,00 КМ, а најмању почетну вриједност капитала има емитент 

„Галакс-нискоградња“ д. д. у износу од 299.430,00 КМ. Просјечна вриједност почетног 

основног капитала је 3.770.150,00 КМ. Највећа почетна вриједност капитала је за 

22.058.850,00 КМ,  или 85,40% већа од просјечне, а од најмање почетне вриједности за 

21.759.420,00 КМ или 86 пута. Највећа концентрација почетног капитала у дионичким 

друштвима је у области агроиндустрије 48.338.080,00 КМ или 53,42% и трговине 

8.476.110,00 КМ или 9,40%.  

Након спроведених корпоративних радњи вриједност дионичког капитала се 

повећала тако да 31. 12. 2013. године највећу вриједност номиналног капитала има 

„Нови Бимекс“ д. д. са 35.829.000,00 КМ или 24,23%, “Бимал“ д. д. са 20.720.730,00 

КМ или 14,01%  и „Слобопром'С“ д. д. са 20.305.740,00 КМ или 13,73%.  

Просјечна вриједност дионичког капитала послије спроведених корпоративних 

радњи са 31. децембром 2013. године износи 6.160.920,00 КМ, што представља 

повећање у односу на просјечну почетну вриједност за 2.390.770,00КМ или 38,80%. 

Концентрација капитала је у структури укупно регистрованог капитала остала на истом 

нивоу од 62,00% након спроведених корпоративних радњи од чега се на 

агроиндустрију односи 68.263.210,00 КМ или 46.17%, а на трговину 24.153.630,00 КМ 

или 16.34%. 

Највећи раст капитала је регистрован код дионичког друштва „Слобопром¨С“ д. 

д. у вриједности од 14.610.500,00 КМ или  356,54%. 

 

Граф број 1: Структура дионичког капитала у регистру емитената на дан 31.   

                        12. 2013. године 
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2.2. Емисија власничких хартија од вриједности  

 

Процедура промјена на дионичком капиталу подразумијева доношење одлуке о 

повећању, односно смањењу капитала од стране скупштине дионичког друштва. Уз 

захтјев за одобрење емисије, емитент доставља Комисији одговарајућу документацију 

(одлука, статут, проспект, уговор с 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, спајања, припајања, оснивања и других корпоративних радњи 

по захтјеву странке и уписује настале промјене у регистар емитената.  

Напомињемо да су све спроведене процедуре промјена на капиталу у протеклом 

периоду имале карактер затворене понуде емисије дионица за познатог купца, при 

чему је купац емитованих дионица искључиво био већински дионичар.  

 

 

2.2.1. Емисија хартија од вриједности по обиму у периоду 2009–2013. година 

 

Приказ броја и вриједности емисија хартија од вриједности у периоду 2009–

2013. година је дат у табели број 2 и графикону број 2, што представља одраз динамике 

корпоративних радњи у дионичким друштвима. Вриједност емисије хартија од 

вриједности у 2013. години мања је у односу на претходне двије године, што је 

резултат динамике реализације  инвестиционих обавеза дионичких друштава.  

 

 

Табела број 2: Емисија хартија од вриједности по обиму у периоду 2009–2013. 

година 

Ред 

број 
Година Број емисија 

Вриједност 

емисије у КМ 

Индекс 

Ит Ив 

   1 2009. 4   5.518.020,00 100 - 

   2 2010. 8 18.464.480,00 334,62 334,62 

   3 2011. 3 19.636.865,20 355,87 106,35 

   4 2012. 3   9.029.268,00 163,63 45,98 

   5 2013. 5   9.374.577,80 169,89 103,82 

 УКУПНО 23 62.023.211,00 - - 

Извор података: Регистар емитената 

 

У посматраном периоду реализоване су двадесет три (23) емисије хартија од 

вриједности у укупном износу од 62.023.211,00 КМ. Највећи обим емисије остварен је 

у 2011. години у вриједности  од 19.636.865,20 КМ, када су спроведене три емисије, 

тако да просјечна вриједност по емисији износи 6.545.621,70 КМ. Најмањи обим 

емисије остварен је у 2009. години, кад су реализоване четири (4) емисије у 

вриједности 5.518.020,00 КМ, што просјечно по једној емисији износи 1.379.505,00 

КМ. Највећи раст емисије хартија од вриједности остварен је у 2011. години у односу 

на 2009. годину у износу од 14.118.845,00 КМ или 71,90%. 
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Граф број 2: Емисија хартија од вриједности по обиму у периоду 2009–2013.     

                        година 
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2.2.2. Емисија хартија од вриједности по врстама и обиму на дан 31. 12. 

2013. године   

 

Укупна вриједност емисија по врстама и обиму на  дан 31. 12. 2013. године 

условљена је динамиком корпоративних радњи, односно повећањем капитала по 

основу сукцесивно и симултано основаних дионичких друштава, нових улога 

постојећих дионичара, смањењем капитала по основу покрића губитака остварених у 

пословању и повећањем капитала припајањем. 

 

 

Табела број 3: Укупна вриједности  емисије по врстама на дан 31. 12. 2013. година 

Ред. 

Број 
Врста емисије 

Број 

емисија 

Вриједност 

емисије у КМ 
% 

1 
Емисија по основу нових улога постојећих дионичара 

симултано основаних дионичких друштава 
3 3.698.000,00 1,90 

2 
Емисија по основу симултаног осниваних дионичких 

друштава 
3 6.250.000,00 3,21 

3 
Емисија по основу сукцесивно основаних  дионичких 

друштава  
25 86.671.190,00 44,54 

4 
Емисија по основу нових улога постојећих дионичара  

сукцесивно основаних  дионичких друштава 
26 74.359.380,00 38,21 

5 Емисија дионица у поступку смањења капитала 5 19.096.001,00 9,81 

6. Емисија дионица по основу спајања и припајања 1 4.525.070,00 2,33 

 У К У П Н О 63 194.599.641,00 100,00 

Извор података: Регистар емитената 

 

У претходној табели је приказан укупан број и вриједност реализованих емисија 

хартија од вриједности, шездесет три (63) емисије у укупној вриједности од 

194.599.641,00 КМ. Највећи  број емисија у вриједности од 86.671.190 КМ или 44,54% 

се односи на емисије сукцесивно основаних дионичких друштава. Емисије по основу 

инвестирања у дионичка друштва су реализоване у вриједности од 74.359.380,00 КМ 

или 38,21% и емисије по основу смањења капитала дионичких друштава у вриједности 

од 19.096.001,00 КМ или 9,81%. 
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Граф број 3: Емисија хартија од вриједности по врстама на дан 31. 12. 2013.  

                        године  

 2.2.3. Емисија хартија од вриједности по емитентима у 2013. години 

 

У извјештајном периоду вриједност реализованих емисија је 9.374.577,80 КМ. 

На  емисију дионица новим улозима постојећих дионичара симултано основаних 

дионичких друштава се односи 700.000,00 КМ, емисију дионица у поступку повећања 

капитала 4.525.070,00 КМ, емисију дионица у поступку смањења капитала 1.143.487,80 

КМ, емисију дионица у поступку нових улога постојећих дионичара због повећања 

капитала 506.020,00 КМ и оснивачку емисију дионица у поступку симултаног 

оснивања 2.500.000,00 КМ. 

 

Табела број 4:  Емисија хартија од вриједности по емитентима у 2013. години 
 

 

Р 

Б

р. 

Датум 

уписа 
Назив и сједиште емитента 

Регистарски           

бр. емитента 

Одобрена 

емисија у 

КМ 

% 

Вриједност 

капитала 

након 

повећања/ 

смањења 

1. 23.04.2013. 
 ДД „Брчко Гас- Осигурање“ 

Брчко 
02-14-127/13 700.000,00    7,47  5.700.000,00 

2 01.07.2013.  ДД „Слобопром´С“ Брчко 02-2-133/13 4.525.070,00 48,26 20.305.740,00 

3. 04.10.2013.  ДД „Ласер“ Брчко 02-21-135/13 1.143.487,80 12,20  3.958.227,00 

4.  04.11.2013.  ДД „МБ Велма“ Брчко 02-26-138/13    506.020,00 5,40  1.348.300,00 

5. 19.11.2013. 
ДД „Осигурање Гарант“ 

Брчко 
04-28-139/13 2.500.000,00 26,67  2.500.000,00 

  
УКУПНО - 9.374.577,80 100,00 33.812.267,00 

Извор података: Регистар емитената 

 

Спроведене корпоративне радње се односе на емисију хартија од вриједности по 

основу нових улога постојећих дионичара симултано основаних дионичких друштава, 

“Брчко Гас Осигурање“ д. д. Брчко у износу од 700.000,00 КМ или 7,47%, емисију 

дионица по основу припајања „Дона“ д. д. Брчко, дионичком друштву „Слобопром´С“ 

д. д. Брчко у износу од 4.525.070,00 КМ или 48,26%, емисију хартија од вриједности по 

основу смањења капитала "Ласер" д. д. Брчко у износу од 1.143.487,80 КМ или 12,20%, 

емисију хартија од вриједности по основу нових улога постојећих дионичара 
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сукцесивно основаног  д. д. „МБ Велма“ Брчко у износу од 506.020,00 КМ или 5,40% и 

емисију симултано основаног дионичког друштва „Осигурање Гарант“ д. д. Брчко у 

износу од 2.500.000,00 КМ или 26,67%.  

 

Граф број 4: Емисије хартија од вриједности по емитентима у 2013. години 

 
 

 

2.2.4.   Емисија хартија од вриједности по врстама привредних дјелатности 

у 2013. години 

 

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

према врстама дјелатности, које су реализоване у 2013. години. 

 

 

Табела број 5: Емисије хартија од вриједности по  привредним дјелатностима у    

                           2013. години 

Ред. 

број 

Привредна 

дјелатност 

Број 

емисија 

Основни капитал у 

КМ 

Повећање – смањење 

капитала 
% 

1 Осигурање 2   8.200.000,00 3.200.000,00 34,13 

2 Трговина 2 21.654.040,00 5.031.090,00 53,67 

3 Превоз и туризам 1   3.958.227,00 1.143.487,80 12,20 

 
У К У П Н О 5 33.812.267,00 9.374.577,80 100,00 

Извор података: Регистар емитената  

 

 

Корпоративне радње промјена на капиталу спроведене су у области трговине, 

осигурања, превоза и туризма. Највећа вриједност емисије је у области трговине у 

износу од 5.037.090,00 КМ или 53,67 %, док је најмања вриједност емисије у области 

превоза и туризма у износу од 1.143.487,80 КМ или 12,20%. У области осигурања 

спроведена је корпоративна радња повећање капитала у вриједности од 700.000,00 КМ, 

или 7,50% и емисија по основу симултаног оснивања дионичког друштва у вриједности 

од 2.500.000,00 КМ, или 26,70%. 
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Граф број 5:  Емисија по основу повећања и смањења капитала по врстама      

                         привредних дјелатности у 2013. години 

 

 

 
 3.  Секундарно тржиште хартија од вриједности 

 

            3.1. Централни регистар  

 

У складу с чланом 68 Закона о хартијама од вриједности Брчко дистрикта БиХ, 

у оквиру Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ основан је 

Централни регистар хартија од вриједности, са циљем да се обезбиједи уврштавање 

хартија од вриједности емитената с подручја Брчко дистрикта на берзанска тржишта у 

Босни и Херцеговини и остваривање права власника хартија од вриједности, која им из 

тог власништва припадају. 

Централни регистар врши  регистрацију и пренос хартија од вриједности, чување 

података о хартијама од вриједности и њиховим власницима, у електронском запису на 

рачунима емитената и рачунима власника хартија од вриједности. 

Послови Централног регистра, у складу са законом и прописима Комисије за 

хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ су: 

а) регистрација хартија од вриједности и чување података о хартијама од 

вриједности и њиховим власницима и свим трансакцијама у погледу преноса 

власништва или промјене статуса хартија од вриједности; 

b) отварање и вођење рачуна емитента, отварање и вођење рачуна власника 

хартија од вриједности, израда извјештаја, издавање листе дионичара, издавање извода 

и потврда о стању и промјенама на рачунима; 

c) регистрација и чување података о хартијама од вриједности, стицању 

власништва и других права из хартија од вриједности; 

d) пренос хартија од вриједности на основу закона, акта суда или другог 

надлежног органа, насљеђивања, уговора о доживотном издржавању и других правних 

послова у складу с важећим прописима;   

е) упис и брисање права трећих лица на хартијама од вриједности  на основу 

закона, акта суда или другог надлежног органа и правног посла;  

f) упис и брисање забране права располагања на основу закона, акта суда или 

другог надлежног органа; 

g) друга питања од значаја за регистрацију и пренос хартија од вриједности код 

Централног регистра. 
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Укупна вриједност регистрованог капитала у Централном регистру износи 

145.362.068,60 КМ. Вриједност уписаних корпоративних радњи у 2013. години по 

основу повећања или смањења капитала је 6.874.577,80 КМ. Регистрована је пета 

емисија обвезница по основу верификованих рачуна старе девизне штедње у 

вриједности од  2.029.737, 00  КМ. Достављено је 1.250 обавјештења и позива, упућено 

је 237 извода – цертификата на адресе власника послије уписа – регистрације и 

промјена стања на власничким рачунима. Извршено је 1.117 провјера података о 

власништву хартија од вриједности по захтјевима Пореске управе Брчко дистрикта 

БиХ, Управе за индиректно опорезивање – Регионални центар Тузла, Државне агенције 

за истраге и заштиту – Регионални центар Бања Лука и Централне изборне комисије 

БиХ. 

 

 

 3.2. Регистрација капитала, хартија од вриједности и власника 
 

Централни регистар Комисије региструје, односно евидентира капитал, 

дужничке и власничке хартије од вриједности, као и све трансакције по питању 

преноса власништва, примарног промета, берзанског и ванберзанског промета, 

преузимања дионичких друштава, насљеђивања и друге промјене стања хартија од 

вриједности. 

 

Табела број 6: 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 2.072.013 908 САСЕ 

2. «СЛОБОПРОМ´С» д. д. 20.305.740,00 2.030.574 1 БЛСЕ 

3. «ЖИТОПРОМЕТ» д. д. 10.509.090,00 1.050.909 338 БЛСЕ 

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

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

6. «БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ» д. д. 5.700.000,00 5.700 2 БЛСЕ 

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

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

9. «ХИДРА СТИЛ» д. д. 2.955.980,00 295.598 129 САСЕ 

10. „БОСНАПЛОД“ д. д. 644.530,00 64.453 471 САСЕ 

11. „ЗАНАТ-ДЕСИГН“ д. д. 2.893.370,00 289.337 89 БЛСЕ 

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

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

14. „ТЕСЛА“ д. д. 13.663.940,00 1.366.394 1.713 БЛСЕ 

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

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

17. „ЛАСЕР“ д.д. 3.958.227,00 879.606 407 САСЕ 
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18. „ГАЛАX НИСКОГРАДЊА“ д. д. 1.330.860,00 133.086 165 БЛСЕ 

19. „ДУКА БОСНА“ д. д. 3.025.281,60 916.752 119 САСЕ 

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

21. „УЗОР“ д. д. 1.443.080,00 144.308 320 БЛСЕ 

22. „МБ ВЕЛМА“ д. д. 1.348.300,00 134.830 327 БЛСЕ 

23. „ТЕХНОГРАЂА“ д. д. 1.056.510,00 105.651 98 САСЕ 

 
У К У П Н О 145.362.068,60 14.896.862 6.205 - 

Извор података: Централни регистар 
 

 

 У Централном регистру на дан 31. 12. 2013. године регистрована су двадесет 

три (23) дионичка друштва  са 6.205 дионичара. Вриједност регистрованог капитала 

износи 145.362.068,60 КМ и распоређен је на 14.896.862 дионица, што је у односу на 

2012. годину мање за 2.887.307,80 КМ или за 1,95%. Смањење вриједности 

регистрованог капитала дионичких друштава посљедица је увођења института 

принудног откупа и принудне продаје, који омогућава већинском власнику када стекне 

више од 95% власништва, да без сагласности осталих дионичара пренесе њихове 

дионице у своје власништво. Већински власник по том основу има обавезу да осталим 

дионичарима изврши исплату противвриједности по просјечно оствареној тржишној 

цијени. 

 На Бањалучку берзу (БЛСЕ) је увршћено четрнаест (14) дионичких друштава с 

номиналним капиталом од 108.429.500,00 КМ, а на Сарајевској берзи (САСЕ) су 

листиране дионице девет (9) дионичких друштава у укупној номиналној вриједности 

од 36.932.568,60 КМ. 

Највећи број регистрованих дионичара је у дионичком друштву „Тесла“, 1.713 или 

27,61% а најмањи у „Слобопром´С“ д. д., један дионичар. 

 У извјештајном периоду регистрована је пета емисија обвезница Брчко 

дистрикта БиХ по основу верификованих рачуна старе девизне штедње у укупном 

износу од 2.029.737, 00 КМ за 118 власника обвезница.  

  

Граф број  6:  Регистровани дионички капитал на дан 31. 12. 2013. Године 
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3.2.1. Регистрација капитала и хартија од вриједности у периоду 2009–2013. 

година 
 

 Вриједност регистрованог капитала дионичких друштава у периоду од 2009. до 

2011. године има тренд раста. Вриједност капитала у 2012. и 2013. години се смањује 

због остварених губитака у пословању и њиховог покрића на терет капитала 

дионичких друштава. Највеће повећање остварено је у 2011. години, када се вриједност 

регистрованог капитала повећала за 34.141.914,80 КМ или 29,09%,  у односу на базну 

2009. годину. 

 

 

 Табела број 7: Регистрација капитала и хартија од вриједности у периоду 2009–    

                            2013. година 

Ред. 

број 
Година 

 

Вриједност 

капитала 

 

Број дионица 

Индекс 

вриједност капитала 

Ит Вт 

1. 2009. 117.361.970,00 11.068.145 100 - 

2. 2010. 139.674.100,00 12.884.358 119,01 119,01 

3. 2011. 151.503.884,80 14.851.771 129,09 108,47 

4. 2012. 148.249.376,40 15.140.544 126,32 97,85 

5. 2013. 145.362.068,60 14.896.862 123,86 98,05 

   Извор података: Централни регистар  

 

 

Граф број  7:   Регистрација капитала и хартија од вриједности у периоду   

                           2009–2013. година   
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3.2.2. Регистрација емитената и власника капитала у периоду 2009–2013. 

година  
 

Број регистрованих емитената и власника капитала, односно дионичара у 

периоду 2009– 2013. година одражава динамику спровођења корпоративних радњи 

дионичких друштава и динамику сукцесивног и симултаног оснивања дионичких 

друштава.  
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Табела број 8: Регистрација емитената и власника капитала у периоду 2009–2013. 

година 

Ред. 

број 
Година регистрације 

Број 

емитената 

Број 

власника 

Индекс 

број власника 

Ит Вт 

1. 2009. 25 6.682 100,00 - 

2. 2010. 26 6.924 103,62 103,62 

3. 2011. 25 6.686 100,06 96,56 

4. 2012. 26 6.767 101,27 101,21 

5. 2013. 23 6.205 92,86 91,69 

Извор података: Централни регистар  

   

 У посматраном периоду број емитената се кретао између двадесет шест (26) и 

двадесет три (23), а број власника од 6.924 до 6.205. Највећи број регистрованих 

власника хартија од вриједности био је у 2010. години – 6.924 власника, што је за 

3,62% више у односу на базну 2009. годину. Просјечан број дионичких друштава у 

посматраном периоду је двадесет пет (25), а просјечан број дионичара 6.653. 

 У 2013. години број емитената и власника капитала се смањио у односу на базну 

2009. годину за 7,14%, што је посљедица промјене облика организовања из дионичког 

друштва у друштво са ограниченом одговорношћу, као и власничке концентрације 

путем примјене института принудне продаје (squeeze out), уведеног посљедњим 

измјенама и допунама Закона о преузимању дионичких друштава.  

  

 Граф број  8: Регистрација власника капитала у периоду 2009–2013. година 
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3.3. Регистрација дужничких хартија од вриједности 

 

 Регистрација обвезница по основу верификованих рачуна старе девизне штедње 

Брчко дистрикта БиХ почела је у 2009. години. Са 31. 12. 2013. године регистровано је 

пет емисија обвезница распоређених у двадесет девет (29) серија у вриједности од 

58.899.621,00 КМ. Комисија је извршила обрачун за петнаест (15) серија обвезница 

које су доспјеле на наплату и податке доставила Дирекцији за финансије, на основу 

чега су исплаћене обвезнице  у вриједности од 32.948.883,00 КМ. 

У току извјештајног периода извршена је регистрација пете емисије обвезница 

Брчко дистрикта БиХ за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе 

девизне штедње распоређене у четири серије према року доспјелости у укупном износу 

од 2.029.737,00 КМ. Камата на емитоване обвезнице од 2,5% обрачунава се и исплаћује 

два пута годишње 31. марта и 30. септембра, а главница једном годишње 30. септембра.  
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Табела број 9:  Емисија обвезница које су увршћене на Сарајевску берзу  

Ред. 

број 
Ознака обвезница 

Вриједност 

емисије КМ 
Број власника Датум доспијећа 

1. БДБ9КФ1 215.479,00 66 30. 9. 2013. 

2. БДБ9КГ1 186.719,00 30 30. 9. 2014. 

3. БДБ9КХ1 172.359,00 11 30. 9. 2015. 

4. БДБ9КИ1 143.637,00 2 30. 9. 2016. 

 УКУПНО 718.194,00 - - 

       Извор података: Централни регистар  

 

Табела број 10:  Емисија обвезница које су увршћене на Бањалучку берзу  

Ред. 

број 
Ознака обвезница 

Вриједност 

емисије КМ 
Број власника Датум доспијећа 

1. БДДС-О06 393.467,00 52 30. 9. 2013. 

2. БДДС-О07 340.999,00 21 30. 9. 2014. 

3. БДДС-О08 314.767,00 7 30. 9. 2015. 

4. БДДС-О09 262.310,00 4 30. 9. 2016. 

 УКУПНО 1.311.543,00 - - 

       Извор података: Централни регистар 

 

 

3.3.1. Обрачун главнице и камате за обвезнице  

 

     У складу с чланом 14 тачком 5 Одлуке Скупштине Брчко дистрикта БиХ о 

емисији обвезница Брчко дистрикта БиХ за измирење обавеза по основу 

верификованих рачуна старе девизне штедње, извршен је 31. марта 2013. године 

обрачун камате за прву, другу, трећу и четврту емисију обвезница Брчко дистрикта 

БиХ. Обрачун главнице и камате за прву, другу, трећу, четврту  и пету емисију 

обвезница Брчко дистрикта БиХ извршен је 30. септембра 2013. године. 

На основу извршеног обрачуна, исплаћена је главница и камата свим 

власницима обвезница Брчко дистрикта за прву, другу, трећу, четврту и пету емисију 

обвезница. 

Обрачун камате извршен 31. марта 2013. године за прву емисију обвезница 

Брчко дистрикта БиХ износи 242.647,16 КМ, за другу емисију обвезница 62.905,13 КМ, 

за трећу емисију обвезница  80.382,39 КМ и за четврту емисију обвезница 38.392,64 

КМ. 

 

Табела број 11:  Обрачун камате 31. марта 2013. године за прву емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Обрачуната камата Укупно за исплату 

1. БЛСЕ    137.791,97    137.791,97 

2. САСЕ 104.855,19 104.855,19 

 УКУПНО    242.647,16    242.647,16 

Извор података: Централни регистар  
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Табела број 12:  Обрачун камате 31. марта 2013. године за другу емисију 

обвезница 

Ред. 

број 
Берза Обрачуната камата Укупно за исплату 

1. БЛСЕ   24.913,67   24.913,67 

2. САСЕ 37.991,46 37.991,46 

 УКУПНО    62.905,13   62.905,13 

Извор података: Централни регистар  

 

 

Табела број 13:  Обрачун камате 31. марта 2013. године за трећу емисију 

обвезница 

Ред. 

број 
Берза Обрачуната камата Укупно за исплату 

1. БЛСЕ   28.824,04   28.824,04 

2. САСЕ 51.558,35 51.558,35 

 УКУПНО   80.382,39   80.382,39 

Извор података: Централни регистар  

 

 

Табела број 14:  Обрачун камате 31. марта 2013. године за четврту емисију 

обвезница 

Ред. 

број 
Берза Обрачуната камата Укупно за исплату 

1. БЛСЕ   18.735,69    18.735,69 

2. САСЕ 19.656,95 19.656,95 

 УКУПНО   38.392,64   38.392,64 

Извор података: Централни регистар  

 

 Обрачун главнице и камате извршен 30. септембра 2013. године за прву емисију 

обвезница Брчко дистрикта БиХ износи 6.341.772,16 КМ, за другу емисију обвезница 

1.122.153,13 КМ, за трећу емисију обвезница 1.449.112,39 КМ, за четврту емисију 

обвезница 927.321,64 КМ и за пету емисију обвезница 634.317,97 КМ. 

 

 

Табела број 15: Обрачун главнице и камате 30. септембра 2013. године за прву 

емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Главница Камата 

Укупно за 

исплату 

1. БЛСЕ 3.463.599,00 137.791,97 3.601.390,97 

2. САСЕ 2.635.526,00 104.855,19 2.740.381,19 

 УКУПНО 6.099.125,00 242.647,16 6.341.772,16 

Извор података: Централни регистар 
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Табела број 16: Обрачун главнице и камате 30. септембра 2013. године за другу 

емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Главница Камата 

Укупно за         

исплату 

1. БЛСЕ 419.550,00  24.913,67 444.463,67 

2. САСЕ 639.698,00          37.991,46 677.689,46 

 УКУПНО 1.059.248,00 62.905,13 1.122.153,13 

Извор података: Централни регистар 

 

 

Табела број 17: Обрачун главнице и камате 30. септембра 2013. године за трећу    

                              емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Главница Камата 

Укупно за         

исплату 

1. БЛСЕ 490.805,00    28.824,04 519.629,04 

2. САСЕ 877.925,00 51.558,35 929.483,35 

 УКУПНО 1.368.730,00    80.382,39 1.449.112,39 

Извор података: Централни регистар 
 

 

Табела број 18: Обрачун главнице и камате 30. септембар 2013. године за четврту   

                             емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Главница Камата 

Укупно за         

исплату 

1. БЛСЕ 433.815,00  18.735,69 452.550,69 

2. САСЕ 455.114,00          19.656,95 474.770,95 

 УКУПНО 888.929,00 38.392,64 927.321,64 

Извор података: Централни регистар 

 

 

Табела број 19: Обрачун главнице и камате 30. септембар 2013. године за пету  

                             емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Главница Камата 

Укупно за         

исплату 

1. БЛСЕ 393.467,00  16.394,51 409.861,51 

2. САСЕ 215.479,00            8.977,46 224.456,46 

 УКУПНО 608.946,00 25.371,97 634.317,97 

Извор података: Централни регистар 

Укупно обрачуната главница у 2013. години износи 10.024.978,00 КМ, а камата 

899.398,58 КМ. 

 

Табела број 20: Укупно обрачуната главница и камата по емисијама у 2013.  

                             години  

Ред. 

број 
Емисија Главница Камата 

Укупно 

за исплату 

1. I  емисија обвезница 6.099.125,00 485.294,32 6.584.419,32 

2. II емисија обвезница 1.059.248,00 125.810,26 1.185.058,26 
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3. III емисија обвезница 1.368.730,00   160.764,78 1.529.494,78 

4. IV емисија обвезница 888.929,00 76.785,28 965.714,28 

5. V емисија обвезница 608.946,00 50.743,94 659.689,94 

 УКУПНО 10.024.978,00 899.398,58 10.924.376,58 

Извор података: Централни регистар 

 

 У извјештајном периоду исплаћене су главница и камате за обвезнице Брчко 

дистрикта БиХ по основу старе девизне штедње у вриједности од 10.924.978,00 КМ. 

Највећа вриједност исплаћених обвезница односи се на прву емисију обвезница 

регистровану 2009. године у износу од  6.584.419,32 КМ. 

 Од укупно емитованих обвезница Брчко дистрикта БиХ по основу измирења 

обавеза старе девизне штедње у вриједности од 58.899.621,00 КМ, исплаћена 

вриједност главнице обвезница у 2013. години од 10.024.978,00 КМ представља 17,02 

%. 

 Укупна вриједност исплаћене главнице обвезница са 31. 12. 2013. године износи 

32.948.883,00 КМ или 55,94% од укупног износа емитованих обвезница Брчко 

дистрикта БиХ. Стање дуга Брчко дистрикта БиХ по основу емитованих обвезница 

старе девизне штедње на дан 31. 12. 2013. године износи 25.950.738,00 КМ или 44,06% 

од укупно емитованих обвезница у периоду 2009–2013. години. 

 

Граф број  9: Укупно обрачуната главница и камата по емисијама у 2013. години  

 

 
 

 3.4. Промет и пренос хартија од вриједности 

 

Укупна вриједност промета и преноса хартија од вриједности у 2013. години 

износи 8.329.900,00 КМ што у односу на претходну 2012. годину представља повећање 

од 1.841.289,00 КМ или 22,10%.  

 

У структури укупно оствареног преноса највећи дио се односи на сегмент 

примарног промета у вриједности од 7.760.827,00 КМ или 93,17%, што представља 

повећање за 1.888.533,00 КМ или 24,33%. Остварени берзански и ванберзански промет 

у 2013. години у износу од 78.186,00 КМ у односу на 2012. годину остварен је са 
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24,39%. Пренос по основу насљеђивања у 2013. години у износу од 298.784,00 КМ, 

представља повећање у односу на 2012. годину за 3.090,00 КМ или 1,04%. 

 

Обим промета и преноса хартија од вриједности одређен је структуром 

власништва у дионичким друштвима, која због високог степена концентрације код 

већинских дионичара ограничавајуће дјелује на обим понуде хартија од вриједности. 

Почетна власничка структура у дионичким друштвима са већинским пакетом дионица 

од 2/3 и мањинским од 1/3, промијењена је реализованим примарним прометом, 

трансформацијом дијела мањинског пакета инвестиционих фондова кроз продају, у 

већински пакет дионица, као и процесом преузимања дионичких друштава, тако да је у 

великој мјери помјерена у корист већинског пакета, што је утицало на смањење 

релативног учешћа мањинског пакета дионица са 33,00% на 13,79%. Мањински пакет 

дионица, који је у великој мјери редукован, објективно, највећим дијелом представља 

потенцијалну понуду хартија од вриједности. Смањење потенцијала на страни понуде 

дионица, као и низак степен атрактивности дионица са становишта тржишне позиције 

и успјешности пословања дионичких друштава, директно утиче на обим трговања на 

секундарном тржишту, мобилност капитала, тржишну капитализацију и ликвидност 

дионица. 

 Највећи обим промета и преноса у периоду 2009–2013. година постигнут је у 

2009. години, док је у наредним годинама исказан тренд пада промета и преноса. 

 

Табела број 21: Промет и пренос хартија од вриједности у периоду 2009–2013.    

                             година 

Ред. 

број 
Врста промета 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

1. Промет  дионица 862.698 530.079 1.075625 320.623 31.372 

2. Ванберзански промет 0 0 0 0 9.726 

3. Промет обвезница 8.335 15.500 63.774 0 37.088 

4. 
Промет,  емисија 

дионица и обвезница 
38.084.004 29.035.954 24.791.592 5.872.294 7.760.827 

5. 
Преузимање дионичких 

друштава 
3.106.322 0 672.090 0 192.103 

6. Насљеђивање 24.580 14.050 109.909 295.694 298.784 

 
У К У П Н О 42.085.939 29.595.583 26.712.990 6.488.611 8.329.900 

Извор података: САСЕ, БЛСЕ и Централни регистар 

 

  Тржишна цијена дионица емитената из Брчко дистрикта БиХ кретала се у 

распону од 2,00 КМ по дионици или 20,00% од номиналне вриједности дионица 

емитента “Тесла“ д. д., до 5,00 КМ по дионици емитента „Технограђа“ д. д. или 50,00% 

номиналне вриједности. 
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Граф број  10:  Пренос власништва по сегментима у периоду 2009–2013.  
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0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

2009 2010 2011 2012 2013

Promet dionica

Vanberzanski promet

Promet, emisija dionica i

obeznica

Preuzimanje dioničkih

društava

Promet obveznica

Nasljeđivanje

 
 

 

4. Надзор 

 

    Правилником о вршењу надзора емисије, промета и учесника у емисији и 

промету хартија од вриједности (˝Службени гласник Брчко дистрикта БиХ˝ број 9/06) 

регулисан је поступак и садржај надзора емисије, промета и учесника у емисији и 

промету хартија од вриједности. Комисија је у 2013. години извршила контролу аката у 

вези са емисијом, прометом и учесницима у промету хартија од вриједности и 

контролу обавјештавања власника хартија од вриједности и јавности. 

 

Табела број 22:  Надзор и контрола у 2013. години 

Ред. 

број 
Врста надзора И  З  Н О С 

1. 
Надзор емисије по основу улога постојећих дионичара 

˝Брчко Гас Осигурање˝ д. д.  Брчко 
700.000,00 

2. 
Надзор емисије по основу улога постојећих дионичара 

˝МБ Велма˝ д. д.  Брчко 
506.020,00 

3. 
Надзор емисије на основу симултаног оснивања новог друштва 

˝Осигурање Гарант˝ д. д.  Брчко 
2.500.000,00 

4. Надзор емисије по основу смањења капитала д. д. ˝Ласер˝ Брчко 1.143.487,80 

5. 
Надзор поступка преузимања и принудне продаје дионица дионичког 

друштва д. д.  ˝Слобопром'С˝ Брчко 
91.499,70 

6. 
Надзор поступка преузимања и принудне продаје дионица дионичког 

друштва д. д.  ˝Дона˝  Брчко 
69.093,50 

7. 
Надзор поступка преузимања и принудне продаје дионица дионичког 

друштва д. д. ˝Нова Трговина˝ Брчко  
31.510,00 

8. 
Надзор припајања д. д. ˝Дона˝ Брчко – дионичком друштву  

˝Слобопром'С˝  Брчко 
4.525.070,00 

9. Надзор пете емисије обвезница Брчко дистрикта БиХ  2.029.737,00 

 У К У П Н О 11.596.418,00 

Извор података: Регистар  емитената, Централни регистар, САСЕ и БЛСЕ 
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У извјештајном периоду Комисија је извршила контролу аката у вези са 

емисијом дионица по основу симултаног оснивања новог друштва ˝Осигурање Гарант˝ 

д. д. Брчко, емисије дионица по основу нових улога постојећих дионичара: ˝МБ Велма˝ 

д. д. Брчко и ˝Брчко-Гас Осигурање˝ д. д. Брчко, контролу неопходне документације за 

смањење капитала д. д. ˝Ласер˝, Брчко и  пете емисије обвезница Брчко дистрикта БиХ 

по основу старе девизне штедње у износу од 2.029.737,00 КМ. 

 

 За три дионичка друштва извршена је контрола поступка преузимања, која су 

понуду за преузимање објавила ради реструктурисања пословне активности и 

извршили принудни откуп преосталих дионица, у складу с чланом 15а Закона о 

измјенама и допунама Закона о преузимању дионичарских друштава, (˝Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ˝ бројеви 33/12 и 34/12). 

 

 Чланом 9 Правилника о вршењу надзору емисије, промета и учесника у емисији 

и промету хартија од вриједности (˝Службени гласник Брчко дистрикта БиХ˝ број 9/06) 

регулисан је надзор промета хартија од вриједности дионичких друштава 

регистрованих у Брчко дистрикту БиХ. Редован надзор Комисија врши континуирано 

кроз берзанске извјештаје, а ванредан, на основу сазнања о могућем кршењу закона и 

прописа или када постојеће информације упућују на могуће кршење закона и прописа 

Комисије. Током године обављан је редован надзор трансакција хартија од вриједности 

на слободном берзанском тржишту.  

 

Контрола обавјештавања обухвата контролу начина, рока и потпуности 

обавјештавања од стране власника или стицатеља хартија од вриједности о свим 

чињеницама о којима је обавјештавање предвиђено законом и прописима Комисије. У 

извјештајном периоду Комисија је извршила четрдесет шест (46) контрола годишњих и 

полугодишњих извјештаја о финансијском пословању. Представницима дионичких 

друштава који нису доставили финансијске извјештаје, Комисија је упутила 

обавјештење – ургенцију за достављање годишњих и полугодишњих финансијских 

извјештаја и извјештаја о значајним догађајима који битно утичу на пословање 

друштва. Власници дионица који су у промету хартија од вриједности стекли више од 

5% власништва у дионичким друштвима, обавјештавају емитента, Комисију и јавност о 

стицању. На интернет страници Комисије објављени су сви достављени годишњи и 

полугодишњи финансијски извјештаји за 2013. годину.  

 

У складу с чланом 70 Закона о хартијама од вриједности, Комисија је 

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    

Финансирање Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ из 

буџета Брчко дистрикта БиХ је регулисано чланом 64 Закона о хартијама од 

вриједности Брчко дистрикта БиХ. 

Реализација планираних средстава за рад Комисије у 2013. години и упоредни 

преглед с оствареним трошковима у 2012. години представљени су у сљедећој табели: 
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Табела број 23:  Преглед реализације буџетских средстава 

Ек. 

код 
Назив 

Остварено Планирано Остварено Индекс Индекс 

у  2012. год. у  2013. год. у  2013. год. (5 : 3) (5 : 4) 

1 2 3 4 5 7 8 

611000 Бруто  плате и накнаде 192.024,55 198.556,95 193.369,51 100,70 97,39 

 Укупно  плате 192.024,55 198.556,95 193.369,51 100,70 97,39 

613100 Путни  трошкови 722,50 3.000,00 785,20 108,68 26,18 

613200 
Издаци за електричну 

енергију 
8.140,19 8.600,00 8.141,33 100,01 94,67 

613300 
Издаци  за комуналне 

услуге 
8.141,19 7.920,00 7.206,55 88,52 91,00 

613400 
Издаци  за набавку 

материјала 
2.905,23 2.900,00 1.198,40 41,25 41,33 

613500 
Издаци за услуге превоза 

и горива 
973,30 1.000,00 683,10 70,18 68,31 

613700 
Издаци за текуће 

одржавање 
737,31 1.100,00 712,81 96,68 64,80 

613800 
Издаци за осигурање, 

банкарске услуге 
620,84 480,00 432,12 69,60 90,03 

613900 
Издаци за уговорене 

услуге 
48.277,81 47.165,00 44.768,04 92,73 94,92 

 
Укупно набавке и  

услуге 
70.518,37 72.165,00 63.927,55 90,65 88,59 

 У К У П Н О 262.542,92 270.721,95 257.297,06 98,00 95,04 

 

Планирани расходи за 2013. годину у вриједности од 270.721,95 КМ, остварени 

су у износу од 257.297,06 КМ или 95,04%. У односу на претходну годину су 

реализовани са 98,00 %. 

 Бруто плате запослених су остварене у износу од 193.369,51 КМ или са 97,39% 

у односу на план. 

Укупни издаци за набавке и услуге су остварени у износу од 63.927,55 КМ или 

90,65% у односу на претходну годину. У структури укупно утрошених средстава за 

набавке и услуге, највеће учешће имају остварени трошкови уговорених услуга у 

износу од 44.768,04 КМ, који су реализовани са 94,92% у односу на планирана 

средства, а највећим дијелом се односе на одржавање система регистрације хартија од 

вриједности. 

Извјештај о раду Комисије за 2013. годину је разматран и усвојен на 69. 

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

јануара 2014. године. 

 

Број: 05-15.01-36/14 

Датум: 31. 1. 2014. године          

                 Предсједник 

                                                                                     Комисије за хартије од вриједности 

Брчко дистрикта БиХ 

 

            Мирсад  Бешлагић 

 


