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 Уводне напомене 

 

 

 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 раду, с циљем да представи и прикаже податке о активностима Комисије, 

стању и кретању корпоративног сектора, односно дионичарства у Брчко дистрикту БиХ. 

Негативан утицај глобалних економских  кретања се  наставио и током 2014. године, што 

се одразило на ниво економских активности и укупно економско стање у Босни и 

Херцеговини и Брчко дистрикту БиХ. Остварени економски трендови у извјештајном 

периоду упозоравају и указују на одвијање привредне активности у условима реалне 

стагнације,  јер производња и ниво укупних привредних активности не расту. Непостојање 

амбијента привређивања у којем би се оптимално одвијао процес репродукције има за 

посљедицу економску нестабилност. Дугогодишње присуство стагнирања у одвијању 

привредних активности у основи одређује стање у којем се налази привреда БиХ и Брчко 

дистрикта БиХ, коју карактерише ниске стопе раста, недостатак визије развоја, низак ниво 

улагања у индустрију, високе стопе незапослености, буџетски дефицит и 

неуравнотеженост производне, опште и заједничке потрошње. 

Стање и кретање на тржишту хартија од вриједности и кретања у реалном сектору су у 

веома високом степену корелације, тако да је обим и интензитет активности реалног 

сектора у највећој мјери утицао на ниво активности финансијског тржишта, односно 

тржишта дугорочних финансијских инструмената. Модел власничке трансформације имао 

је примарни утицај на стање корпоративног сектора и остварену ефикасност пословања. 

Структура власништва дионичких друштава, која одражава висок степен концентрације и 

истовремено широку дисперзију власништва мањинским дионичарима, представља 

ограничавајући фактор понуде хартија од вриједности, оствареног обима берзанског 

трговања, ликвидности финансијских инструмената и ниво капитализације дионичких 

друштава. Доминантну улогу у одвијању корпоративних активности има мали број 

већинских дионичара, што се директно одражава на позицију и улогу мањинских 

дионичара. Такође мотиви инвестирања већинских дионичара у већини економских 

ентитета корпоративног сектора у Брчко дистрикту БиХ, представљају лимитирајући 

фактор увођења нових технологија и знања у области производње, маркетинга и 

финансирања пословања, што је угрозило тржишну позицију ових друштава на дужи рок. 

Обим оствареног запошљавања је неколико пута мањи у односу на крај осамдесетих 

година протеклог стољећа, што негативно утиче на социјалну стабилност у Брчко 

дистрикту БиХ.  

У Централном регистру Комисије за хартије од вриједности са 31.12.2014. године 

регистроване су власничке хартије од вриједности двадесет четири (24) емитента у износу 

од 141.504.069,15 КМ, у власништву 6.194 дионичара и дужничке хартије од вриједности 

у једанаест (11) серија обвезница старе девизне штедње Брчко дистрикта БиХ у 

вриједности од 15.854.383,00 КМ. Наведени систем регистрације омогућио је Комисији да 

обезбиједи услове за несметано трговање дионицама и обвезницама на Сарајевској или 

Бањалучкој берзи, као и пренос власништва над дионицама и обвезницама свих власника 

који су регистровани у систему регистрације Централног регистра. 
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Као и претходних година, Канцеларија за ревизију јавне управе и институција у Брчко 

дистрикту БиХ је након извршене ревизије финансијског пословања Комисије и 

усклађености пословања с важећим законским и другим релевантним прописима, изразила 

позитивно мишљење у Извјештају о ревизији за период 1. јануар – 31. децембар 2013. 

године, број 01-02-03-13-369/14, од јуна 2014. године. 

 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, 

промету и преносу хартија од вриједности, у четвртом поглављу су приказани подаци о 

обављеним активностима надзора и пето поглавље се односи на финансијски извјештај. 

  

1. Правна регулатива, организација и надлежности 

   Комисија своје надлежности обавља у складу са законима, којима је регулисана 

област тржишта капитала и оснивање и рад дионичких друштава. Правни оквир 

дефинисан је сљедећим законима: 

~ Закон о хартијама од вриједности Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ“, бројеви 15/03, 27/04, 42/04, 28/07 и 14/12);  

~ Закон о предузећима Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 49/11);  

~ Закон о преузимању дионичарских друштава („Службени гласник Брчко дистрикта 

БиХ“, бројеви 31/05, 33/12 и 34/12), и  

~ Закон о инвестиционим фондовима („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ 

број 30/07).  

 

Ради хармонизације законске регулативе са европским правом и с прописима на нивоу 

БиХ у области хартија од вриједности, Комисија се у протеклој години ангажовала на 

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

друштава. Ове активности вођене су ради усклађивања регулаторног оквира за емисију, 

регистровање, промет, надзор и преузимање дионичких друштава са регулаторним 

оквиром у окружењу и земљама Европске уније. Влада Брчко дистрикта БиХ није 

одобрила предлоге смјерница за наведене законе, које је  Комисија доставила на 

одобравање. Законодавни оквир у овој област значајно заостаје за законодавством 

окружења и ЕУ. У радној верзији Средњорочног програма приоритета Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине у процесу европских интеграција за период 2015–2020. година 

предвиђене су мјере из надлежности Комисије, као што је усаглашавање Закона о 

преузимању дионичких друштава у другој половини 2015. године, потом Закона о 

тржишту капитала током 2016. године и коначно доношење Закона о инвестиционим 

фондовима током 2017. године. Наравно овај програм предвиђа и усаглашавање и 

доношење подзаконских аката за наведене законе, као и обуку за спровођење ових закона 

и подзаконских аката. Усаглашен законодавни оквир тржишта капитала с прописима ЕУ и 

земаља у окружењу 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 
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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 

институцијама 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. 

 

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 и 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 и Закона о инвестиционим фондовима;  

~ 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;  

~ доноси одлуке о мјерама за отклањање утврђених незаконитости и неправилности; 

~ издаје и одузима дозволе, одобрења, сагласности, лиценце и ауторизације у оквиру 

свог дјелокруга и надлежности; 

~ подстиче, организује и надгледа мјере за ефикасно функционисање тржишта 

хартија од вриједности; води књиге и регистре у складу са одредбама Закона из 

свог дјелокруга и надлежности; 

~ покреће иницијативу за доношење закона и других прописа и информише јавност о 

начелима по којима дјелује тржиште хартија од вриједности; 

~ доноси подзаконске акте ради прописивања услова, начина и процедура за 

јединствено обављање надзора унутар свог дјелокруга и надлежности; 

~ 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; 

~ 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. 
  
У протеклом периоду Комисија је имала укупно 1.173 предмета (рјешења, закључака, 

извода, дописа, позива, саопштења, општих и посебних аката и других докумената). Током 

извјештајног периода одржана је  укупно тридесет једна (31) сједница, од тога двадесет 

(20) редовних сједница и једанаест (11) радно-консултативних сједница, на којима је 

разматрана седамдесет једна (71) тачка дневног реда, које се односе на доношење одлука 

по захтјевима дионичких друштава, нацрте и предлоге општих и посебних аката, рјешења 
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о одобрењу нове емисије дионица, рјешења о упису промјене капитала по основу 

смањења, 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 извршено 989 провјера података о власништву хартија од 

вриједности и упућено исто толико информација по захтјевима Пореске управе Брчко 

дистрикта БиХ и Управе за индиректно опорезивање. Достављена су четрдесет четири (44) 

обавјештења и позива и упућено је 208 извода – цертификата на адресе власника послије 

уписа – регистрације и промјена стања на власничким рачунима. 

Ради информисања инвеститора и шире јавности, путем своје интернет-странице, 

Комисија објављује правовремене и вјеродостојне информације за доношење 

инвестиционих одлука. Поред тога, свакодневним и непосредним контактима упослени у 

Комисији пружају емитентима и власницима дионица и обвезница све релевантне 

информације и упутства везана за промјене на капиталу дионичких друштава, остварење 

права по основу власништва над хартијама од вриједности и друге информације. 

У области спречавања манипулација и злоупотреба на тржишту хартија од вриједности, 

Комисија је остварила континуирану сарадњу с надлежним институцијама у БиХ. Сви 

захтјеви Државне агенције за истрагу и заштиту БиХ, Управе за индиректно опорезивање 

БиХ и Пореске управе Брчко дистрикта БиХ, по основу достављања података о хартијама 

од вриједности, су у законом предвиђеном року ријешени. У складу с прописима, на 

захтјев Пореске управе Брчко дистрикта БиХ, извршен је упис заложног права на 

дионицама пореских обвезника. 

  

 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, спајања 

и других промјена код дионичких друштава. 

 2.1. Регистар емитената   

 У Регистру емитената на дан 31.12.2014. године уписана су двадесет четири (24) 

дионичка друштва, са номиналном вриједношћу капитала у износу од 141.504.069,15 КМ. 

У извјештајном периоду извршено је смањење капитала код д.д. „Житопромет“ Брчко. 

Емитенти су током 2014. године подносили захтјеве за упис промјене састава надзорног 

одбора и управе у Регистар емитената, пошто је Комисија за хартије од вриједности 

предузела опсежне активности на поштовању одредаба Закона о предузећима Брчко 

дистрикта БиХ, које регулишу ову област. 
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Табела број 1: Преглед дионичких друштава у регистру емитената на дан 31. 12. 2014. године 

Ред 

бр. 

Датум 

уписа 
Назив  емитента 

Почетна  номинална               

вриједност  

капитала 

Вриједност 

капитала 31. 12. 

2014. 

1. 1. 6. 2004. «Бимал» ДД 14.945.000,00 20.720.130,00 

2. 4. 10. 2004. «Слобопром ' С» ДД 5.695.240,00 20.305.740,00 

3. 25. 12. 2004. «Псц-Бабић» ДД 673.400,00 3.181.830,00 

4. 27. 12. 2004. «Јелен&Стаклорад» ДД 1.573.710,00 3.275.710,00 

5. 27.12.2004. «Житопромет» ДД    6.359.090,00 4.151.090,55 

6. 27. 12. 2004. «Galax-Niskogradnja»  299.430,00 1.330.860,00 

7. 26. 1. 2005. «Хидра-Стил» ДД 2.329.780,00 2.955.980,00 

8. 16. 5. 2005. «Изградња» ДД    384.630,00 3.790.180,00 

9. 16. 5. 2005. «Занат Десигн» ДД 195.830,00 2.893.370,00 

10. 30. 12. 2005. «Биљана» ДД 560.460,00 560.460,00 

11. 16. 9. 2005. «Ибд» ДД 1.748.000,00 1.748.000,00 

12. 15. 11. 2005. «Брчко-Гас Осигурање» ДД 2.002.000,00 5.700.000,00 

13. 16. 3. 2006. «Боснаплод» ДД  644.530,00 644.530,00 

14. 16. 3. 2006. «Графам» ДД  1.916.350,00 3.586.720,00 

15. 22. 6. 2006. «Пирометал» ДД  2.263.450,00 2.263.450,00 

16. 7. 7. 2006. «Тесла» ДД  7.721.420,00 13.663.940,00 

17. 15. 8. 2006. «Нови Бимекс» ДД 25.829.000,00 35.829.000,00 

18. 15. 8. 2006. «Ласер» ДД 3.095.910,00 3.958.227,00 

19. 26. 10. 2006. «Дука&Босна» ДД 6.030.860,00 3.025.281,60 

20. 26. 10. 2006. «Ферос» ДД 934.630,00 1.571.680,00 

21. 26. 11. 2007. «Узор» ДД 882.080,00 1.443.080,00 

22. 1. 6. 2010. «МБ Велма » ДД 842.280,00 1.348.300,00 

23.  9. 5. 2012. «Технограђа » ДД 1.056.510,00 1.056.510,00 

24. 19. 12. 2013. «Осигурање-Гарант»  ДД 2.500.000,00 2.500.000,00 

  У К У П Н О 90.483.590,00  141.504.069,15 

Извор: Регистар емитената 

Из наведеног прегледа се види да на дан 31.12.2014. године вриједност регистрованог 

капитала износи 141.504.069,15 КМ, што представља повећање од 51.020.479,15 КМ или 

56,40% 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. Након спроведених корпоративних радњи вриједност 

дионичког капитала се повећала тако да 31.12.2014. године највећу вриједност 

номиналног капитала има „Нови Бимекс“ д.д. са 35.829.000,00 КМ или 25,32%, „Бимал“ 
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д.д. са 20.720.730,00 КМ или 14,64% и „Слобопром¨С“ д.д. са 20.305.740,00 КМ или 

14,35% у укупној структури капитала.  

  

Граф 1: Структура дионичког капитала у Регистру емитената на дан 31. 12. 2014.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 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, спајања, припајања, оснивања и других корпоративних радњи по 

захтјеву странке и уписује настале промјене у регистар емитената. Све спроведене 

процедуре промјена на капиталу у протеклом периоду имале су карактер затворене понуде 

емисије дионица за познатог купца, при чему је купац емитованих дионица био искључиво 

већински дионичар.  

 

 2.2.1. Емисија хартија од вриједности по обиму у периоду 2010–2014. година 

 Приказ броја и вриједности емисија хартија од вриједности у периоду 2010–2014. 

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 2014. години мања је у односу на претходне двије године, што је резултат 

динамике реализације  инвестиционих обавеза дионичких друштава.  
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Табела број 2: Емисија хартија од вриједности по обиму у периоду 2010–2014. година 

Ред 

број 
Година Број емисија 

Вриједност 

емисије у КМ 

Индекс 

It Iv 

   1 2010. 8 18.464.480,00 100 - 

   2 2011. 3 19.636.865,20 106.35 106,35 

   3 2012. 3   9.029.268,00 48,90 45,98 

   4 2013. 5   9.374.577,80 50,77 103,82 

   5 2014. 1 6.357.999,45 34,43 67,82 

 УКУПНО 20 62.863.190,45 - - 

Извор података: Регистар емитената 

У посматраном периоду реализовано је двадесет (20) емисија хартија од вриједности у 

укупном износу од 62.836.190,45 КМ. Просјечна вриједност по емисији у периоду од 2010. 

до 2014. године износи 3.143.159,50 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. У структури реализованих емисија хартија 

од вриједности у посматраном периоду највеће учешће имају емисије по основу 

инвестирања, односно повећања капитала, петнаест емисија у вриједности 41.000.050,20 

КМ или 65,22% и четири емисије по основу смањења капитала ради покрића остварених 

губитака у пословању од 17.338.070,25 КМ или 27,58%. Најмање учешће у реализованим 

емисијама у посматраном периоду имају емисије по основу припајања дионичких 

друштава у износу од 4.525.070,00 КМ или 7,20%. 

  

 Граф  2: Емисија хартија од вриједности по обиму у периоду 2010–2014. Година 
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 2.2.2. Емисија хартија од вриједности по врстама и обиму на дан 31. 12. 2014. 

године   

 Укупна вриједност емисија по врстама и обиму на дан 31.12.2014. године резултат 

је емисије хартија од вриједности по основу оснивања и повећања капитала дионичких 
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друштава, по основу емисија у поступку смањења капитала и емисија по основу спајања и 

припајања дионичких друштава.  

Табела број 3: Укупна вриједности  емисије по врстама на дан 31. 12. 2014. Година 

 

Ред 

број 
Врста емисије 

Број 
емисија 

Вриједност 

емисије у КМ 
% 

1. 
Емисија по основу сукцесивно основаних  дионичких 

друштава 
25 86.671.190,00 43,13 

2. 
Емисија по основу симултано основаних дионичких 

друштава 
3 6.250.000,00 3,11 

3. 
Емисија по основу нових улога постојећих дионичара  

сукцесивно основаних  дионичких друштава 
26 74.359.380,00 37,00 

4. 
Емисија по основу нових улога постојећих дионичара 

симултано основаних дионичких друштава 
3 3.698.000,00 1,84 

5. Емисија дионица у поступку смањења капитала 6 25.454.000,45 12,67 

6. 
Емисија дионица по основу спајања и припајања 

дионичких друштава 
1 4.525.070,00 2,25 

 У К У П Н О 64 200.957.640,45 100,00 

Извор података: Регистар емитената 

У претходној табели је приказан укупан број и вриједност реализованих емисија хартија 

од вриједности, 64 емисије у укупној вриједности од 200.957.640,45 КМ. Највећи  број 

емисија у вриједности од 86.671.190 КМ или 43,13% се односи на емисије сукцесивно 

основаних дионичких друштва. Емисије по основу инвестирања у дионичка друштва су 

реализоване у вриједности од 74.359.380,00,00 КМ или 37,00% и емисије по основу 

смањења капитала дионичких друштава у вриједности од 25.454.000,45КМ или 12,67%. 

  

 Граф  3: Емисија хартија од вриједности по врстама на дан 31. 12. 2014. године  
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11 

 

 

 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 увршћавање 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: 

a) 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;   

e) 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. 
 

Укупна вриједност регистрованог капитала у Централном регистру износи 141.504.069,15 

КМ. Вриједност уписаних корпоративних радњи у 2014. години по основу смањења 

капитала је 6.357.999,45 КМ. У Централни регситар је уписано једно ново дионичко 

друштво из сектора осигурања, са капиталом у вриједности од 2.500.000,00 КМ. 

Регистрована је шеста емисија обвезница по основу верификованих рачуна старе девизне 

штедње у вриједности од 1.637.984,00 КМ. Извршено је 989 провјера података о 

власништву хартија од вриједности по захтјевима Пореске управе Брчко дистрикта БиХ, 

Управе за индиректно опорезивање – Регионални центар Тузла и Бања Лука, Државне 

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

комисије БиХ. Достављена су четрдесет четири (44) обавјештења и позива, упућено је 208 

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

на власничким рачунима.  
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 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 на власничким рачунима и хартијама од 

вриједности. 

Табела број 4: 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. 4.151.090,55 1.050.909 339 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. 2.955.980,00 295.598 116 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 1.711 БЛСЕ 

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

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

17. „ЛАСЕР“ д. д. 3.958.227,00 879.606 407 САСЕ 

18. „GALAX NISKOGRADNJA“ 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 99 САСЕ 

24. „ОСИГУРАЊЕ ГАРАНТ“ д. д. 2.500.000,00 25.000 1 БЛСЕ 

 У К У П Н О 141.504.069,15 14.921.862 6.194 - 

Извор података: Централни регистар 
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У Централном регистру на дан 31.12.2014. године регистрована су двадесет четири (24) 

дионичка друштва са 6.194 дионичара. Вриједност регистрованог капитала износи 

141.504.069,15 КМ, који је распоређен је на 14.921.862 дионице, што је у односу на 2013. 

годину мање за 3.857.999,45 КМ или за 2,65%.  

Смањење вриједности регистрованог капитала дионичких друштава посљедица је 

имплементација измјена и допуна Закона о преузимању дионичких друштава, по којем је 

уведен институт принудног откупа и принудне продаје, који омогућава већинском 

власнику када стекне више од 95% власништва, да у поступку понуде за преузимање 

дионичког друштва, без сагласности осталих дионичара пренесе њихове дионице у своје 

власништво, а да им за исте изврши исплату протувриједности по просјечно оствареној 

тржишној цијени, односно по цијени по којој је објавио понуду за преузимање.  

Просјечна  номинална вриједност капитала дионичких друштава на дан 31.12.2014. године 

износи 5.896.002,88 КМ. Највећи број регистрованих дионичара је у дионичком друштву 

„Тесла“, 1.711 или 27,62% а најмањи у „Слобопром´С“ д.д., један дионичар или 0,02%. 

Просјечан број дионичара по дионичком друштву је 258. Просјечна вриједност капитала 

по дионичару износи 22.845,35 КМ. Капитал петнаест дионичкиг друштава номиналне 

вриједности 104.571.500,55 КМ, увршћен је на Бањалучку берзу (БЛСЕ), а на Сарајевској 

берзи (САСЕ) су листиране дионице девет дионичких друштава у укупној номиналној 

вриједности од 36.932.568,60 КМ. Просјечна номинална вриједност капитала дионичких 

друштава увршћених на берзанско трговање на Бањалучкој берзи износи 6.971433,37 КМ, 

а на Сарајевској берзи 4.103.618,73 КМ. Укупан број дионичара на Бањалучкој берзи је 

3.782, односно просјечно по емитенту 252, а на Сарајевској берзи 2.412, односно 

просјечно по емитенту 268. Просјечна вриједност капитала по дионичару на Бањалучкој 

берзи износи 27.649,79 КМ, а на Сарајевској берзи 15.312,00 КМ. 

У извјештајном периоду регистрована је шеста емисија обвезница Брчко дистрикта БиХ 

по основу верификованих рачуна старе девизне штедње у укупном износу од 1.637.984,00 

КМ за 104 власника старе девизне штедње, што представља 2,71% од укупно емитованих 

обвезница старе девизне штедње Брчко дистрикта БиХ. Шеста емисија обвезница са 

каматном стопом од 2,50% годишње емитована је у три серије са роковима доспијећа од 

30.09.2014. до 31.03.2016. године. Камата се обрачунава полугодишње и исплаћује 31.03. и 

30.09. а главница једном годишње на дан 30.9. текуће године. 
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 Граф  4:  Регистровани дионички капитал на дан 31. 12. 2014. године 
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 3.2.1. Регистрација капитала и хартија од вриједности у периоду 2010–2014. 

година 

 Вриједност регистрованог капитала дионичких друштава у периоду од 2010. до 

2014. године има раст у 2011. години, а затим благи пад. Вриједност капитала  у 2012, 

2013. и 2014. 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 11.829.784,80 КМ или 8,47%,  у 

односу на базну 2010. годину. 

Табела број 5: Регистрација капитала и хартија од вриједности у периоду 2010–2014. година 

Ред. 

број 
Година Вриједност капитала Број дионица 

Индекс 

вриједност капитала 

It Vt 

1. 2010. 139.674.100,00 12.884.358 100 - 

2. 2011. 151.503.884,80 14.851.771 108,47 108,47 

3. 2012. 148.249.376,40 15.140.544 106,14 97,85 

4. 2013. 145.362.068,60 14.896.862 104,07 98,05 

5. 2014. 141.504.069,15 14.921.862 101,31 97,35 

   Иззвор података: Централни регистар  

Показатељи регистрације капитала и хартија од вриједности у посматраном периоду 

указују да је највећа просјечна номинална вриједност дионице у 2010. години 10,84 КМ а 

најмања у 2014. години 9,47 КМ, што представља смањење просјечне номиналне 

вриједности дионице од 1,36 КМ или за 12,55%. Смањење просјечне номиналне 

вриједности дионице резултат је највећим дијелом проведених корпоративних радњи, 

везаних за смањење капитала друштава по основу покрића остварених губитака у 

пословању и мањим дијелом трансформације, односно промјене облика организовања из 

дионичког друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.   
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 Граф  5: Регистрација капитала и хартија од вриједности у периоду 2010–2014. година 
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 3.2.2. Регистрација емитената и власника капитала у периоду 2010–2014. година  

 Број регистрованих емитената и власника капитала, односно дионичара у периоду 

2010–2014. година одражава динамику спровођења корпоративних радњи дионичких 

друштава и динамику сукцесивног и симултаног оснивања дионичких друштава.  

 

Табела број 6: Регистрација емитената и власника капитала у периоду 2010–2014. година 

Ред. 

број 
Година регистрације 

Број 

емитената 

Број 

власника 

Индекс 

број власника 

It Vt 

1. 2010. 26 6.924 100 - 

2. 2011. 25 6.686 96,15 96,15 

3. 2012. 26 6.767 97,73 101,21 

4. 2013. 23 6.205 89,61 91,70 

5. 2014. 24 6.194 89,46 99,82 

Извор података: Централни регистар  

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

(23), а број власника од 6.924 до 6.194. Највећи број регистрованих власника хартија од 

вриједности био је 2010. години  6.924 власника, а најмањи 2014. године 6.194. Просјечан 

број дионичких друштава у посматраном периоду је 25, а просјечан број дионичара 6.555. 

Просјечан број власника по дионичком друштву био је највећи у 2010. години 266, а 

најмањи у 2014. години 258. У 2014. години је забиљежено највеће смањење броја 

власника хартија од вриједности у односу на базну 2010. годину за 730 или за 10,54%,  а 

најмање смањење броја власника је забиљежено у 2012. години, 157 или за 2,27%, што је 

посљедица промјене облика организовања из дионичког друштва у друштво са 

ограниченом одговорношћу, као и власничке концентрације путем примјене института 
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принудне продаје (squeeze out), уведеног последњим измјенама и допунама Закона о 

преузимању дионичких друштава.  

 Граф  6: Регистрација власника капитала у периоду 2010–2014. година 
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 3.3. Регистрација дужничких хартија од вриједности 

 Регистрација дужничких хартија од вриједности почела је у 2009. години са првом 

емисијом обвезница Брчко дистрикта БиХ, за измирење обавеза по основу верификованих 

рачуна старе девизне штедње. До 31. децембра 2014. године регистровано је шест емисија 

обвезница распоређених у тридесет двије (32) серије у вриједности од 60.537.605,00 КМ. 

Комисија је извршила обрачун за двадесет једну (21) серију обвезница које су доспјеле на 

наплату и податке доставила Дирекцији за финансије, на основу чега су исплаћене 

обвезнице  у вриједности од 44.683.222,00 КМ. У току извјештајног периода извршена је 

регистрација шесте емисије обвезница Брчко дистрикта БиХ за измирење обавеза по 

основу верификованих рачуна старе девизне штедње распоређена у три серије према року 

доспјелости у укупном износу од 1.637.984,00 КМ. Камата на емитоване обвезнице од 

2,50% обрачунава се и исплаћује два пута годишње 31. марта и 30. септембра, а главница 

једном годишње 30. септембра.  

Табела број 7:  Шеста емисија обвезница које су увршћене на Сарајевску берзу  

Ред. 

број 
Ознака обвезница 

Вриједност 

емисије КМ 
Број власника Датум доспијећа 

1. БДБ9КЈ1 621.223,00 61 30. 9. 2014. 

2. БДБ9КК1 177.493,00 4 30. 9. 2015. 

3. БДБ9КЛ1 88.745,00 1 31. 3. 2016. 

 УКУПНО 887.461,00 - - 

       Извор података: Централни регистар  
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Табела број 8:  Шеста емисија обвезница које су увршћене на Бањалучку берзу  

Ред. 

број 
Ознака обвезница 

Вриједност 

емисије КМ 
Број власника Датум доспијећа 

1. БДДС-О10 525.366,00 43 30. 9. 2014. 

2. БДДС-О11 150.105,00 5 30. 9. 2015. 

3. БДДС-О12 75.052,00 1 31. 3. 2016. 

 УКУПНО 750.523,00 - - 

       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 обрачун камате 31. марта 2014. године за прву, другу, 

трећу, четврту и пету емисију обвезница Брчко дистрикта БиХ. Обрачун главнице и 

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

БиХ извршен је 30. септембра 2014. године. На основу извршеног обрачуна, исплаћена је 

главница и камата свим власницима обвезница Брчко дистрикта за прву, другу, трећу, 

четврту, пету и шесту емисију обвезница. 

Обрачун камате извршен 31.03.2014. године за прву емисију обвезница Брчко дистрикта 

БиХ износи 166.407,29 КМ, за другу емисију обвезница 49.664,27 КМ, за трећу емисију 

обвезница  63.272,78 КМ,  за четврту емисију обвезница  27.280,91 КМ и за пету емисију 

обвезница  17.759,98 КМ. 

 

Табела број 9:  Обрачун камате 31. 3. 2014. године за прву емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Обрачуната камата Укупно за исплату 

1. БЛСЕ 94.496,48 94.496,48 

2. САСЕ 71.910,81 71.910,81 

 УКУПНО 166.407,29 166.407,29 

Извор података: Централни регистар  

 

Табела број 10:  Обрачун камате 31. 3. 2014. године за другу емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Обрачуната камата Укупно за исплату 

1. БЛСЕ   19.669,19   19.669,19 

2. САСЕ 29.995,08 29.995,08 

 УКУПНО    49.664,27   49.664,27 

Извор података: Централни регистар  
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Табела број 11:  Обрачун камате 31. 3. 2014. године за трећу емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Обрачуната камата Укупно за исплату 

1. БЛСЕ   22.688,83    22.688,83 

2. САСЕ 40.583,95 40.583,95 

 УКУПНО   63.272,78   63.272,78 

Извор података: Централни регистар  

 

Табела број 12:  Обрачун камате 31. 3. 2014. године за четврту емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Обрачуната камата Укупно за исплату 

1. БЛСЕ   13.312,98   13.312,98 

2. САСЕ 13.967,93 13.967,93 

 УКУПНО   27.280,91   27.280,91 

Извор података: Централни регистар  

 

Табела број 13:  Обрачун камате 31. 3. 2014. године за пету емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Обрачуната камата Укупно за исплату 

1. БЛСЕ   11.476,01   11.476,01 

2. САСЕ  6.283,97  6.283,97 

 УКУПНО  17.759,98  17.759,98 

Извор података: Централни регистар  

Обрачун главнице и камате извршен 30.09.2014. године за прву емисију обвезница Брчко 

дистрикта БиХ износи 6.635.152,29 КМ, за другу емисију обвезница 1.297.956,27  КМ, за 

трећу емисију обвезница 1.598.084,78 КМ, за четврту емисију обвезница 835.463,91 КМ, за 

пету емисију обвезница 545.477,98 КМ и за шесту емисију обвезница   1.167.063,99 КМ. 

 

Табела број 14: Обрачун главнице и камате 30. 9. 2014. године за прву емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Главница Камата 

Укупно за 

исплату 

1. БЛСЕ 3.673.320,00 94.496,48 3.767.816,48 

2. САСЕ 2.795.425,00 71.910,81 2.867.335,81 

 УКУПНО 6.468.745,00      166.407,29      6.635.152,29 

Извор података: Централни регистар 

 



19 

 

Табела број 15: Обрачун главнице и камате 30. 9. 2014. године за другу емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Главница Камата 

Укупно за         

исплату 

1. БЛСЕ 494.447,00 19.669,19 514.116,19 

2. САСЕ 753.845,00 29.995,08 783.840,08 

 УКУПНО     1.248.292,00 49.664,27     1.297.956,27 

Извор података: Централни региста 

 

Табела број 16: Обрачун главнице и камате 30. 9. 2014. године за трећу емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Главница Камата 

Укупно за         

исплату 

1. БЛСЕ 550.311,00    22.688,83    572.999,83 

2. САСЕ 984.501,00 40.583,95 1.025.084,95 

 УКУПНО     1.534.812,00   63.272,78      1.598.084,78 

Извор података: Централни регистар 

 

Табела број 17: Обрачун главнице и камате 30. 9. 2014. године за четврту емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Главница Камата 

Укупно за         

исплату 

1. БЛСЕ 394.390,00 13.312,98 407.702,98 

2. САСЕ 413.793,00         13.967,93 427.760,93 

 УКУПНО        808.183,00 27.280,91 835.463,91 

Извор података: Централни регистар 

 

Табела број 18: Обрачун главнице и камате 30. 9. 2014. године за пету емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Главница Камата 

Укупно за         

исплату 

1. БЛСЕ 340.999,00 11.476,01 352.475,01 

2. САСЕ 186.719,00           6.283,97 193.002,97 

 УКУПНО        527.718,00         17.759,98        545.477,98 

Извор података: Централни регистар 

 

Табела 19: Обрачун главнице и камате 30. 9. 2014. године за шесту емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Главница Камата 

Укупно за         

исплату 

1. БЛСЕ 525.366,00       9.381,63 534.747,63 
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2. САСЕ 621.223,00           11.093,36 632.316,36 

 УКУПНО     1.146.589,00    20.474,99     1.167.063,99 

Извор података: Централни регистар 

Укупно обрачуната главница у 2014. години износи 11.734.339,00 КМ, а камата 

обрачуната 31.03.2014. године и 30.09.2014. године износи 689.720,44 КМ.  

Табела број 20: Укупно обрачуната главница и камата по емисијама у 2014. години  

Ред. 

број 
Емисија Главница Камата 

Укупно 

за исплату 

1. Прва  емисија обвезница 6.468.745,00 332.814,58    6.801.559,58 

2. Друга емисија обвезница 1.248.292,00 99.328,54     1.347.620,54 

3. Трећа емисија обвезница 1.534.812,00    126.545,56 1.661.357,56 

4. Четврта емисија обвезница 808.183,00  54.561,82 862.744,82 

5. Пета емисија обвезница 527.718,00  35.519,96 563.237,96 

6. Шеста емисија обвезница     1.146.589,00    40.949,98     1.187.538,98 

 УКУПНО 11.734.339,00 689.720,44 12.424.059,44 

Извор података: Централни регистар 

У извјештајном периоду исплаћена је главница и камате за обвезнице Брчко дистрикта 

БиХ по основу старе девизне штедње, у вриједности од 12.424.059,44 КМ. Највећа 

вриједност исплаћених обвезница се односи на прву емисију обвезница регистровану у 

2009. години и износи 6.801.559,58 КМ. Од укупно емитованих обвезница Брчко 

дистрикта БиХ по основу измирења обавеза старе девизне штедње у вриједности од 

60.537.605,00 КМ, исплаћена вриједност главнице за обвезнице у 2014. години од 

11.734.339,00 КМ представља 19,38%. Укупна вриједност исплаћене главнице обвезница 

са 31.12.2014. године износи 44.683.222,00 КМ или 73,81% од укупног износа емитованих 

обвезница Брчко дистрикта БиХ. Вриједност обвезница Брчко дистрикта БиХ по основу 

верификованих рачуна старе девизне штедње, односно остатак дуга, које ће бити 

исплаћене до марта 2016. године, на дан 31.12.2014. године износи 15.854.383,00 КМ или 

26,19% од укупно емитованих обвезница у периоду 2009–2014. година. 

 Граф  7: Укупно обрачуната главница и камата по емисијама у 2014. години 
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 3.4. Промет и пренос хартија од вриједности 

 Укупна вриједност промета и преноса хартија од вриједности у 2014. години 

износи 3.962.456,00 КМ, што у односу на претходну 2013. годину представља смањење од 

4.367.444,00 КМ или 52,43%. У структури укупно оствареног преноса највећи дио се 

односи на сегмент насљеђивања и преноса по одлуци суда у вриједности од 2.304.532,00 

КМ или 58,16%, што представља повећање за 2.005.748,00 КМ у односу на 2013. годину. 

Промет на берзи и ванберзанском тржишту у 2014. години у вриједности од 17.926,00 КМ 

у односу на 2013. годину остварен је са 22,93%.  

Понуда хартија од вриједности снажно је ограничена високим степеном концентрације 

власништва, који је посљедица прије свега оствареног примарног промета, 

трансформације дијела мањинског пакета  инвестиционих фондова, кроз продају у 

већински пакет дионица и процеса преузимања дионичких друштава. Наведени фактори 

су имали доминантан утицај на даље помјерање власничке структуре у корист већинског 

пакета дионица и свођење релативног учешћа мањинског пакета дионица на минимум, 

који и поред тога објективно представља једини извор редуциране понуде хартија од 

вриједности, јер дионице већинског пакета практично не представљају предмет понуде и 

нема их на секундарном прометовању. Овако редуцирана понуда дионица, као и низак 

степен њихове привлачности за потенцијалне купце, због високог степена концентрације 

власништва и лоших резултата пословања дионичких друштава за посљедицу има пад 

секундарног промета, низак степен мобилности капитала, мали обим тржишне 

капитализације, односно хартија од вриједности са којима се прометује и веома низак 

степен ликвидности дионица и могућности њихове трансформације у новац.  

Највећи обим промета и преноса у периоду 2010–2014. година постигнут је у 2010. 

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

Табела број 21: Промет и пренос хартија од вриједности у периоду 2010–2014. година 

Ред. 

број 
Врста промета 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

1. Промет  дионица 530.079,00 1.075625,00 320.623,00 31.372,00 14.487,00 

2. 
Ванберзански 

промет 
0 0 0 9.726,00 3.439,00 

3. Промет обвезница 15.500,00 63.774,00 0 37.088,00 0 

4. 

Промет,  емисија 

дионица и 

обвезница 

29.035.954,00 24.791.592,00 5.872.294,00 7.760.827,00 1.637.984,00 

5. 

Преузимање 

дионичких 

друштава 

0 672.090,00 0 192.103,00 0 

6. 

Насљеђивање и 

пренос по одлуци 

суда 

14.050,00 109.909,00 295.694,00 298.784,00 2.304.532,00  

 У К У П Н О 29.595.583,00 26.712.990,00 6.488.611,00 8.329.900,00 3.962.456,00 

Извор података: САСЕ, БЛСЕ и Централни регистар 

Тржишна цијена дионица емитената из Брчко дистрикта БиХ кретала се у распону од 0,80 

КМ по дионици емитента „Житопромет“ д. д. или 8,00% од номиналне вриједности, до 

3,00 КМ по дионици или 30,00% од номиналне вриједности дионица емитента “Узор“ д. д.  
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 Граф  8:  Пренос власништва по сегментима у периоду 2010–2014. Година 
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 4. Надзор 

Ради изградње оптималног регулаторног оквира за даљи развој тржишта, Комисија 

је у извјештајном периоду, у складу с Правилником о вршењу надзора емисије, промета и 

учесника у емисији и промету хартија од вриједности („Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ“ број 9/06) извршила контролу достављених аката од стране емитената, у 

вези с емисијом, прометом и учесницима у промету хартија од вриједности, као и 

контролу обавјештавања власника вриједносних хартија и јавности. Редован надзор 

промета хартија од вриједности дионичких друштава регистрованих у Брчко дистрикту 

БиХ Комисија врши сходно члану 9 Правилника, а ванредан када постоје основе сумњe 

које упућују на могуће кршење закона и прописа Комисије. На слободном берзанском 

тржишту на Сарајевској и Бањалучкој берзи (САСЕ и БЛСЕ) извршен је редован надзор 

промета дионица.  Комисија је извршила надзор шесте емисије обвезница Брчко дистрикта 

БиХ, емитованих за измирење обавеза по основу старе девизне штедње, као и надзор 

смањења капитала дионичког друштва ˝Житопромет˝ Брчко по основу покрића губитка 

насталог у пословању емитента из претходних година. Правилником о садржају, начину и 

стандардима објављивања финансијских извјештаја и других информација о пословању 

дионичког друштва регулисана је контрола начина, рока и потпуности обавјештавања од 

стране власника или стјецатеља хартија од вриједности и објелодањивање свих других 

догађаја који битно утичу на финансијско пословање дионичког друштва. 

Током 2014. године од стране „Studen & CO Holding“–а G.m.b.H. покренут је процес 

реструктурисања у агроиндустријском комплексу производње уља и прераде житарица. 

Програм реструктурисања се односи на финансијски, технички и организациони аспект 

рада овог холдинга у оквиру дивизије јестива уља, уљарице и житарице. Овим промјенама 

предвиђено је побољшање система производње и рада у холдингу, с тим што је програмом 

предвиђено да „Бимал“ д. д. Брчко задржи своју основну дјелатност, а да „Житопромет“ д. 

д. Брчко постане сервисна компанија Дивизије јестива уља, уљарице и житарице. Процес 

реструктурирања узрокован је лошим пословним резултатима д.д. „Житопромет“ у дужем 

временском периоду. У складу са овим планом покренут је поступак продаје недовољно 

ангажованих некретнина путем јавног позива/тендера од 22. децембра 2014. године. С тим 

у вези, Комисија је упутила захтјев емитенту ˝Житопромет˝ д. д. Брчко за достављање 

информација које се односе на битна питања о продаји имовине.  
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У извјештајном периоду  је  отворен стечајни поступак над емитентом „Пирометал“ д.д. 

Брчко, а такође, настављен је поступак стечаја над дионичким друштвом „Боснаплод“  

Брчко, који је започео у 2013. години, чије токове Комисија активно прати ради заштите 

права дионичара на могућу резидуалну вриједност стечајне масе емитената. 

Комисија је у 2014. години извршила тридесет једну (31) контролу достављених 

годишњих и полугодишњих извјештаја о финансијском пословању. Дионичким 

друштвима која нису доставила финансијске извјештаје, Комисија је упутила ургенцију за 

достављање финансијских извјештаја. На веб-страници Комисије и веб-страницама берзи 

су објављени сви достављени годишњи и полугодишњи финансијски извјештаји 

дионичких друштава.  

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

вршила надзор над пословима Централног регистра хартија од вриједности Брчко 

дистрикта БиХ, који се односе на регистрацију, пренос и чување хартија од вриједности, 

усклађивање података о власницима хартија од вриједности, спровођење регистрације 

емисије обвезница, упис и брисање 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 2014. години и 

упоредни преглед с оствареним трошковима у 2013. години представљен је у сљедећој 

табели: 

 Табела број 22:  Преглед реализације буџетских средстава 

Ек. 

код 
Назив 

Остварено Планирано Остварено Индекс Индекс 

 2013. год.  2014. год. 2014. год. (5 : 3) (5 : 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

611000 Бруто  плате и накнаде 193.369,51 198.999,57 195.103,88 100,90 98,04 

 Укупно  плате 193.369,51 198.999,57 195.103,88 100,90 98,04 

613100 Путни  трошкови 785,20 2.650,00 1.447,50 184,35 54,62 

613200 Издаци за ел. енергију 8.141,33 8.600,00 7.762,31 95,35 90,26 

613300 
Издаци за комуналне 

услуге 
7.206,55 9.360,00 7.836,25 108,74 83,72 

613400 Издаци за набавку мат. 1.198,40 2.700,00 1.591,91 132,84 58,96 

613500 
Издаци за услуге превоза 

и горива 
683,10 1.000,00 632,85 92,65 63,29 

613700 
Издаци за текуће 

одржавање 
712,81 1.500,00 1.119,31 157,03 74,62 

613800 
Издаци за осигурање, 

банк. 
432,12 850,00 422,76 97,84 49,74 



24 

 

613900 
Издаци за уговорене 

услуге 
44.768,04 45.505,00 40.933,48 91,44 89,95 

 
Укупно набавке и  

уСлужбени 
63.927,55 72.165,00 61.746,37 96,59 85,56 

 У К У П Н О 257.297,06 271.164,57 256.850,25 99,83 94,72 

 

Планирани расходи за 2014. годину у вриједности од 271.164,57 КМ, остварени су у 

износу од 256.850,25 КМ или 94,72%, а у односу на претходну годину су реализовани  са 

99,83%. 

Бруто плате и накнаде упосленика су остварене у износу од 195.103,88 КМ или са 98,04% 

у односу на план, с напоменом да није било измјена у износу нето плата и броја 

упосленика. 

Укупни издаци за набавке и услуге су остварени у износу од 61.746,37 КМ или 85,56% у 

односу на планирана средства. У структури укупно утрошених средстава за набавке и 

услуге, највеће учешће имају остварени трошкови уговорених услуга у износу од 

40.933,48 КМ, који су реализовани са 89,95% у односу на планирана средства, а највећим 

дијелом се односе на одржавање система регистрације хартија од вриједности. 

 

     

 

Извјештај о раду Комисије за 2014. годину је разматран и усвојен на 89. сједници 

Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ, одржаној 4. фебруара 2015. 

године. 

 

Број: 05-15.01-68/15 

Датум: 6. 2. 2015. године        

  Предсједник 

   

 Мирсад Бешлагић, МА. 

 


