
Bosne Srebrene 28,  76100  Brčko  distrikt  Bosne i Hercegovine;  telefon:: 049/ 232 540,  232 550,  231 880,  t elefaks:  049/231 891,  e--mail :  info@secbdbih.org 
Босне Сребрене 28,  76100  Брчко  дистрикт  Босне и Херцеговине;  телефон:: 049/ 232 540,  232 550,  231 880,  т елефакс:  049/231 891,  e--mail :  info@secbdbih.org 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ 

 
Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ 

за 2016. годину 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Брчко,  фебруара  2017.  године 

 

 

 

Bosna i Hercegovina 

BRČKO DISTRIKT 

BOSNE I HERCEGOVINE 

Komisija – Povjerenstvo  za papire  

od vrijednosti 

 

 Босна и Херцеговина 

БРЧКО ДИСТРИКТ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Комисија за хартије од вриједности 



2 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

 

1. Основни подаци о Комисији   ..............................................................................................3 

2. Примарно тржиште хартија од вриједности .............................................................................6 

 2.1. Регистар емитената...............................................................................................................7 

 2.2. Емисија власничких хартија од вриједности.....................................................................8 

  2.2.1. Емисија хартија од вриједности по обиму у периоду 2012–2016. године............9 

2.2.2. Емисија хартија од вриједности по врстама на дан 31.12.2016. године............10 

3.  Секундарно тржиште хартија од вриједности........................................................................11 

 3.1. Централни регистар хартија од вриједности....................................................................11 

 3.2. Регистрација капитала, хартија од вриједности и власника...........................................11 

 3.2.1. Регистрација капитала и хартија од вриједности у периоду 2012–2016. год. ....13 

 3.2.2. Регистрација емитената и власника капитала у периоду 2012–2016. године.....14 

 3.3. Регистрација дужничких хартија од вриједности ..........................................................15 

 3.3.1. Обрачун главнице и камате за обвезнице..............................................................16 

 3.4. Промет и пренос хартија од вриједности.........................................................................18 

4. Надзор..........................................................................................................................................19 

5. Финансијски извјештај ..............................................................................................................21



3 

 

 

1. Основни подаци о Комисији 

Правна регулатива. 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 – пречишћен 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).  

 

Надлежности Комисије. Комисија је регулаторна институција с јавним овлашћењима. 

За свој рад је одговорна Скупштини Брчко дистрикта БиХ. 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:  

~ 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; 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 

са поступцима који се воде пред тим тијелима и у вези су с поступцима из дјелокруга 

и надлежности Комисије. 
 

Организација Комисије. Сходно Закону о хартијама од вриједности, Статуту и 

Организационом плану Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ, Комисија 

је као институција организационо састављена од Комисије као колективног органа, Стручне 
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службе и Централног регистра, односно у Комисији су запослена три именована лица на 

мандатни период и три државна службеника. Именованим лицима је истекао мандат 24. 

јуна 2015. године. У складу са својим надлежностима градоначелник је покренуо процедуру 

за именовање новог сазива Комисије, која у извјештајном периоду није завршена.  

У Стручној служби Комисије обављају се послови везани за емисију хартија од 

вриједности, издавање дозвола и сагласности учесницима на тржишту хартија од 

вриједности, поступак преузимања дионичких друштава, канцеларијски и архивски 

послови, послови надзора над учесницима, као и послови 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. 

 

Сједнице и регистри Комисије. Током извјештајног периода Комисија је одржала двадесет 

четири (24) редовне сједнице на којима је разматрана шездесет једна (61) тачка дневног 

реда и девет (9) радно-консултативних сједница, на којима је анализирана специфична 

проблематика корпоративног пословања, с циљем усаглашавања начина поступања у 

рјешавању захтјева дионичких друштава. 

Комисија је као колективни орган, по захтјевима дионичких друштава доносила рјешења о 

одобрењу нове емисије дионица, о упису промјена на капиталу, о одобрењу понуде за 

преузимање, о упису промјена чланова управе и надзорног одбора дионичких друштава у 

регистру емитената, о упису и брисању заложног права на хартијама од вриједности у 

Централном регистру, о брисању дионичких друштава из регистра емитената и закључке и 

ставове о отклањању неправилности у поступцима спровођења корпоративних радњи. 

У Централном регистру Комисије за хартије од вриједности, који омогућава несметан 

промет и пренос власништва на хартијама од вриједности, са 31. 12. 2016. године 

регистроване су власничке хартије од вриједности двадесет (20) дионичких друштава. 

Вриједност регистрованих власничких хартија од вриједности износи 115.706.409,15 КМ и 

у власништву су 4.557 дионичара. Вриједност регистрованих дужничких хартија од 

вриједности у 2016. години износи 482.580,00 КМ и односи се на осму емисију обвезница 

по основу верификованих рачуна старе девизне штедње за тридесет четири (34) власника. 

Укупна вриједност спроведених трансакција у систему Централног регистра у 2016. години 

износила је 1.487.541,00 КМ.  

Нормативне активности. Ради спровођења активности хармонизације прописа у области 

хартија од вриједности са савременим европским законодавством, утврђених 

Средњорочним програмом приоритета  Брчко дистрикта БиХ у процесу европских 

интеграција за период 2015–2020. година, Реформском агендом за БиХ за период 2015–

2018. година и Акционим планом за спречавање прања новца и финансирање тероризма 

(FATF – Financial Action Task Force, стандарди и препоруке Радне групе за финансијске 

мјере против прања новца), Комисија је у 2016. години израдила предлоге нацрта закона о 

тржишту хартија од вриједности, закона о преузимању дионичких друштава и закона о 

измјенама и допунама  закона о инвестиционим фондовима. Реализацијом наведених 

нормативних активности створени су услови за усаглашавање законодавног оквира с 
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прописима ЕУ и прописима земаља у окружењу и даљи развој и унапређивање тржишта 

хартија од вриједности, кључног сегмента тржишне економије и веома значајне 

претпоставке јачања конкурентности Брчко дистрикта БиХ и његовог укључивања у 

европске интеграционе процесе. 

  

Сарадња са другим надлежним органима и институцијама.  

Сарадња са регионалним регулаторима тржишта капитала. У склопу сарадње са 

другим регулаторним тијелима из окружења, у Љубљани је 12. октобра 2016. године 

потписана Декларација о наставку сарадње између регулатора тржишта капитала из 

региона. Декларацију су потписали представници Agencije za trg vrednostnih papirjev 

Републике Словеније, Хрватске агенције за надзор финанцијских услуга, Комисије за 

вриједносне папире Федерације БиХ, Комисије за хартије од вриједности Републике 

Српске, Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ, Комисије за хартије од 

вредности Републике Србије, Комисије за хартије од вриједности Републике Црне Горе и 

Комисије за хартии од вредност на Република Македонија. 

Сарадња са Савјетом министара БиХ. Акционим планом БиХ за отклањање недостатака 

у борби против прања новца, који има за циљ хармонизацију система спречавања прања 

новца и финансирања тероризма са стандардима и препорукама Радне групе за финансијске 

мјере против прања новца – FATF (Financial Action Task Force) основане од стране земаља 

Г7, БиХ се опредијелила да ради на високом нивоу са FATF-ом на отклањању недостатака у 

овој области. Савјет министара БиХ је усвојило Акциони план 26. јуна 2015. године. У 

оквиру FATF-а дјелују и одређене међународне организације укључујући Међунардони 

монетарни фонд и Свјетску банку, тако да FAFT територијално дјелује на глобалном нивоу. 

Стандарди које FATF примјењује у борби против прања новца и финансирања тероризма се 

заснивају на четрдесет (40) препорука FATF. Поменуте препоруке су обавезан дио сваке ЕУ 

директиве или неког другог акта Европске комисије или другог тијела ЕУ-е. Методологија 

рада, као и активности које предузима ММФ и Свјетска банка у погледу спречавања прања 

новца и финансирања тероризма се заснивају на наведеним препорукама.  

У складу са усвојеним Акционим планом БиХ, Савјет министара је извршио 

идентификацију носилаца активности и рокова у којима поједине ставке Акционог плана 

FATF треба да буду спроведене и именовао предсједника Комисије за хартије од 

вриједности Брчко дистрикта БиХ у Радну групу на нивоу БиХ за координацију спровођења 

Акционог плана. С тим у вези Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ 

одређена је као носилац активности на усклађивању прописа из своје надлежности са 

препорукама FATF-а. Активности Комисије на реализацији наведених препорука, 

резултирале су израдом новог Закона о тржишту хартија од вриједности и Закона о 

измјенама и допунама закона о инвестиционим фондовима Брчко дистрикта БиХ, који треба 

да буду усвојени од стране Скупштине Брчко дистрикта БиХ до маја 2017. године, чиме би 

се створиле претпоставке за коначно спровођење Акционог плана, заједно са Савјетом 

министара и ентитетским комисијама. На тај начин би се отклониле опасности отежаног 

обављања финансијских трансакција у међународном платном промету и стављања БиХ на 

сиву листу Moneyval-а. 

Савјет министара БиХ је такође именовао представника Комисије, као члана Подгрупе за 

процјену рањивости сектора тржишта хартија од вриједности од прања новца и 
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финансирања тероризма, коју спроводи Свјетска банка у сарадњи са Министарством 

безбједности БиХ. Представник Комисије је учествовао у припреми активности за 

обављање задатака наведене подгрупе. Задатак Подгрупе је процјена ризика од прања новца 

и финансирања тероризма, прикупљање података, њихова обрада према методима Свјетске 

банке и идентификација ризика и на основу тога доношење и усвајање подзаконских аката, 

којима се јасно прецизира задатак у оквиру постојећих надлежности институција и 

надлежних органа ради идентификације прања новца и употребе новчаних средстава за 

финансирање тероризма.  

Поред учешћа представника Комисије у наведеним радним групама, Комисија има свог 

представника у Пододбору за економска и финансијска питања и статистику, у оквиру 

Одбора за стабилизацију и придруживање. Надлежност Пододбора је да у процесу 

приступања Европској унији, прати напредак у испуњавању услова споразума о 

стабилизацији и придруживању Босне и Херцеговине Европској унији. Током извјештајног 

периода представници Комисије су учествовали у раду радних група за Европске 

интеграције у попуњавању Упитника ЕУ, који се односи на  поглавља Слобода кретања 

капитала, Право привредних друштава и Финансијске услуге. Комисија је дала одговоре на 

осамдесет шест (86) питања из Упитника Европске уније. Након урађених превода одговора 

на енглески језик и њиховог достављања надлежним институцијама Европске уније, рад на 

давању коначних одговора на евентуална додатна питања ће бити настављен и током првог 

полугодишта 2017. године. 

Сарадња са осталим институцијама у БиХ. У области спречавања манипулација и 

злоупотреба на тржишту хартија од вриједности, Комисија је остварила континуирану 

сарадњу са надлежним институцијама у БиХ. На основу поднесених захтјева Пореске 

управе Брчко дистрикта БиХ, Управе за индиректно опорезивање и Државне агенције за 

истраге и заштиту, који се односе на провјеру података о власништву на хартијама од 

вриједности, као и захтјева власника хартија од вриједности за пренос хартија од 

вриједности и промјену података. Централни регистар је упутио 393 обавјештења и позива, 

информације о провјери података о власништву хартија од вриједности и 265 извода о 

стању на власничким рачунима, на адресе власника послије уписа, односно регистрације  и 

промјена стања на власничким рачунима.  

Информисање. Путем своје интернет странице, Комисија објављује правовремене и 

вјеродостојне информације, ради информисања инвеститора и шире јавности, које могу 

послужити као основ за доношење одлуке о инвестирању. Запослени у Комисији 

непосредно пружају емитентима и власницима дионица и обвезница све релевантне 

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

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

 

2. Примарно тржиште хартија од вриједности 

Надлежности Комисије из ове области односе се на рјешавање захтјева дионичких 

друштава у вези са уписом капитала дионичких друштава и промјенама у регистру 

емитената по основу повећања, смањења капитала, припајања и спајања дионичких 

друштава. 
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2.1. Регистар емитената   

Номинална вриједност капитала уписаног у Регистру емитената на дан 31. 12. 2016. године 

износи 115.706.409,15 !Sintaksna pogreška, (КМ и односи се на двадесет (20) дионичких 

друштава. У извјештајном периоду извршено је повећање капитала код д. д. „Осигурање 

Гарант“ Брчко, емисијом дионица у вриједности од 103.300,00 КМ. Корпоративне радње 

преузимања дионичких друштава спроведене су у дионичком друштву „Дука&Босна“ у 

вриједности од 226.435,75 КМ и дионичком друштву „Бимал“ у вриједности од 587.034,83 

КМ. На захтјев дионичких друштава, у регистру емитената уписане су промјене чланова 

надзорног одбора и управе, у складу са одредбама Закона о предузећима Брчко дистрикта 

БиХ које регулишу ову област.  

Табела број 1: Преглед дионичких друштава у регистру емитената на дан 31. 12. 2016. године 

Red 

br. 
Datum upisa Naziv  emitenta 

Početna  nominalna               

vrijednost  kapitala 

Vrijednost kapitala 

31.12.2016. 

1. 01.06.2004. «Bimal» d.d. 14.945.000,00 20.720.130,00 

2. 25.12.2004. «PSC-Babić» d.d. 673.400,00 3.181.830,00 

3. 27.12.2004. «Žitopromet» d.d.    6.359.090,00 4.151.090,55 

4. 27.12.2004. «Galax-Niskogradnja» d.d.  299.430,00 1.330.860,00 

5. 26.01.2005. «Hidra Stil» d.d. 2.329.780,00 2.955.980,00 

6. 16.05.2005. «Izgradnja» d.d.    384.630,00 3.790.180,00 

7. 16.05.2005. «Zanat Design» d.d. 195.830,00 2.893.370,00 

8. 30.12.2005. «Biljana» d.d. 560.460,00 560.460,00 

9. 16.09.2005. «Ibd» D.D. 1.748.000,00 1.748.000,00 

10. 15.11.2005. «Brčko-Gas Osiguranje» d.d. 2.002.000,00 5.700.000,00 

11. 16.03.2006. «Grafam» d.d.  1.916.350,00 3.586.720,00 

12. 22.06.2006. «Pirometal» d.d. u stečaju  2.263.450,00 2.263.450,00 

13. 07.07.2006. «Tesla» d.d.  7.721.420,00 13.663.940,00 

14. 15.08.2006. «Novi Bimeks» d.d. u stečaju 25.829.000,00 35.829.000,00 

15. 15.08.2006. «Laser» d.d. 3.095.910,00 3.958.227,00 

16. 26.10.2006. «Duka&Bosna» d.d.  6.030.860,00 3.025.281,60 

27. 26.11.2007. «Uzor» d.d. 882.080,00 1.443.080,00 

28. 01.06.2010. «MB Velma » d.d. 842.280,00 1.348.300,00 

29. 09.05.2012. «Tehnograđa » d.d. 1.056.510,00 1.056.510,00 

20. 19.12.2013. «Osiguranje Garant»  d.d. 2.500.000,00 2.500.000,00 

  U K U P N O 81.635.48081.635.480  115.706.409,15 

Извор: регистар емитената 

Из наведеног прегледа се види да, на дан 31. 12. 2016. године вриједност регистрованог 

капитала износи 115.706.409,15 КМ, што представља повећање од 34.070.929,15КМ или 

41,74% у односу на почетну номиналну вриједност регистрованог капитала. Највећа 
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почетна номинална вриједност капитала је у дионичком друштву „Нови Бимекс“ у износу 

од 25.829.000,00 КМ или 31,64%, а најмања у „Zanat Design“ д. д. у износу од 195.830,00 КМ 

или 0,24%. Просјечна вриједност почетног основног капитала је 4.081.774,00 КМ. Након 

спроведених корпоративних радњи, односно емисија хартија од вриједности, највећу 

вриједност дионичког капитала 31. 12. 2016. године има „Нови Бимекс“ д. д. са 

35.829.000,00 КМ или 30,97%, слиједи „Бимал“ д. д. са 20.720.730,00 КМ или 17,91%  и 

„Тесла“ д. д. са 13.663.940,00 КМ или 11,81%. 

 

Граф број 1:  Структура дионичког капитала у регистру емитената на дан 31.12.2016. 

године 

 

  

2.2. Емисија власничких хартија од вриједности  

Емисија власничких хартија од вриједности подразумијева спровођење поступка промјена 

на дионичком капиталу, који почиње са доношењем одлуке о повећању, односно смањењу 

капитала од стране скупштине дионичког друштва у складу с Правилником о условима и 

поступку емисије хартија од вриједности („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 

3/08) и  Правилником о измјенама и допунама Правилника о условима и поступку емисије 

хартија од вриједности („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 34/08). Комисија 

као регулаторно тијело одобрава емисију. 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 насталој промјени на капиталу, као и за друге корпоративне радње, као 

што је оснивање, спајање и припајање. Након спроведене процедуре, промјене на капиталу 

се уписују у Регистар емитената. У протеклом периоду највећи број емисија хартија од 

вриједности су имале карактер затворене понуде емисије дионица за познатог купца, при 

чему је купац емитованих дионица био искључиво већински дионичар. 
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2.2.1. Емисија хартија од вриједности по обиму у периоду 2012–2016. година 

Емисије хартија од вриједности у периоду 2012–2016. година презентоване су у сљедећој 

табели и представљају резултат динамике корпоративних радњи у дионичким друштвима. 

Највећа вриједност емисија хартија од вриједности је у 2012. години, што је посљедица 

динамике реализације инвестиционих обавеза већинских власника по основу уговора о 

купопродаји државног капитала. 

Табела број 2: Емисија хартија од вриједности у периоду 2012–2016. година 

Red 

broj 
Godina Broj emisija 

Vrijednost 

emisije u KM 

Index 

It Vt 

   1 2012 2   7.973.458,00 - - 

   2 2013 4   6.874.577,80 86,22 86,22 

   3 2014 1 6.357.999,45 79,74 92,49 

   4 2015 2 1.903.300,00 23,87 29,94 

   5 2016 1 103.300,00 1,30 5,43 

 UKUPNO 10 23.212.635,25 - - 

Izvor podataka: Registar emitenata 

У посматраном периоду Комисија је одобрила десет (10) емисија хартија од вриједности у 

укупном износу од 23.212.635,25 КМ. Просјечна вриједност по емисији у периоду од 2012. 

до 2016. године, износи 2.321.263,50 КМ. Највећи обим емисије остварен је у 2012. години у 

вриједности од 7.973.458,00 КМ. 

У структури одобрених емисија хартија од вриједности у посматраном периоду највеће 

учешће имају емисије по основу повећања и смањења капитала, односно пет емисија у 

вриједности 4.040.540,00 КМ или 17,40%, по основу повећања капитала и четири емисије по 

основу смањења капитала ради покрића остварених губитака у пословању у износу од 

14.647.025,25 КМ или 63,10%. У посматраном периоду реализована је једна емисија хартија 

од вриједности по основу припајања дионичких друштава у вриједности од 4.525.070,00 КМ 

или 19,50%. 

Граф број  2: Емисија хартија од вриједности по обиму у периоду 2012–2016. година 
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2.2.2. Емисија хартија од вриједности по врстама на дан 31. 12. 2016. године   

Емисије хартија од вриједности по врстама обухватају емисије хартија од вриједности по 

основу оснивања дионичких друштава, емисије у поступку повећања и смањења капитала и 

емисије по основу спајања и припајања дионичких друштава.  

Табела број 3: Укупна вриједности  емисија по врстама на дан 31. 12. 2016. година 

Red 

broj 
Vrsta emisije 

Broj 

emisija 

Vrijednost 

emisije u KM 
% 

1. Emisija po osnovu sukcesivno osnovanih  dioničkih društava 25 86.671.190,00 42,70 

2. Emisija po osnovu simultano osnovanih dioničkih društava 3 6.250.000,00 3,08 

3. 
Emisija po osnovu novih uloga postojećih dioničara  

sukcesivno osnovanih  dioničkih društava 
26 74.359.380,00 36,64 

4. 
Emisija po osnovu novih uloga postojećih dioničara 

simultano osnovanih dioničkih društava 
5 4.701.300,00 2,32 

5. Emisija dionica u postupku smanjenja kapitala 7 26.457.300,45 13,03 

6. 
Emisija dionica po osnovu spajanja i pripajanja dioničkih 

društava 
1 4.525.070,00 2,23 

 U K U P N O 67 202.964.240,45 100 

Izvor podataka: Registar emitenata 

У претходној табели су приказани укупан број и вриједност одобрених емисија хартија од 

вриједности, којих је било шездесет седам (67) у укупној вриједности од 202.964.240,45 КМ. 

Највећи број емисија односи се на емисије сукцесивно основаних дионичких друштва, у 

вриједности од 86.671.190 КМ или 42,70%. На емисије по основу инвестирања у дионичка 

друштва односи се 74.359.380,00,00 КМ или 36,64% и на емисије по основу смањења 

капитала дионичких друштава 26.457.300,45 или 13,03%. 

Граф број  3: Емисија хартија од вриједности по врстама на дан 31. 12. 2016. године  

2,23
2,32

3,08

42,70

36,64

13,03

Emisija po osnovu novih uloga postojećih dioničara simultano osnovanih dioničkih društava 2,32%

Emisija po osnovu simultano osnovanih dioničkih društava 3,08%

Emisija po osnovu sukcesivno osnovanih dioničkih društava 42,70%

Emisija po osnovu novih uloga postojećih dioničara sukcesivno osnovanih dioničkih društava 36,64%

Emisija dionica u postupku smanjenja kapitala 13,03%

Emisija dionica po osnovu spajanja i pripajanja dioničkih društava 2,23%
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3.  Секундарно тржиште хартија од вриједности 

 3.1. Централни регистар хартија од вриједности 

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 БиХ на берзанска тржишта у Босни и Херцеговини и 

остваривање права власника хартија од вриједности, која им из тог власништва припадају. 

Централни регистар врши регистрацију капитала дионичких друштава, односно свих 

хартија од вриједности, власника хартија од вриједности, 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 115.706.409,15 

КМ. Вриједност уписаних корпоративних радњи у 2016. години је 103.300,00 КМ, по 

основу повећања капитала. Вриједност обвезница по основу верификованих рачуна старе 

девизне штедње, регистрованих у 2016. години износи 482.580,00 КМ. 

3.2. Регистрација капитала, хартија од вриједности и власника 

У Централном регистру Комисије у електронској форми се врши регистрација, односно 

упис капитала, регистрација дужничких и власничких хартија од вриједности, као и упис 

свих трансакција по основу преноса власништва, примарног промета, берзанског и 

ванберзанског промета, преузимања дионичких друштава, насљеђивања и друге промјене 

на власничким рачунима и хартијама од вриједности. 
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Регистрација власничких хартија од вриједности 

Табела број 4: Регистрација капитала, хартија од вриједности и власника 

Red. 

broj 
Naziv emitenta 

Vrijednost 

kapitala KM 

Broj 

dionica 

Broj 

dioničara 
Berza 

1. «BIMAL» d.d. 20.720.130,00 2.072.013 1 SASE 

2. «ŽITOPROMET» d.d. 4.151.090,55 1.050.909 340 BLSE 

3. «IBD» d.d. 1.748.000,00 1.748 4 SASE 

4. «BRČKO-GAS OSIGURANJE» d.d. 5.700.000,00 5.700 2 BLSE 

5. «PSC-BABIĆ» d.d. 3.181.830,00 318.183 60 BLSE 

6. «BILJANA» d.d. 560.460,00 56.046 127 SASE 

7. «HIDRA STIL» d.d. 2.955.980,00 295.598 116 SASE 

8. „ZANAT-DESIGN“ d.d. 2.893.370,00 289.337 89 BLSE 

9. „IZGRADNJA“ d.d. 3.790.180,00 379.018 85 BLSE 

10. „GRAFAM“ d.d. 3.586.720,00 358.672 230 BLSE 

11. „TESLA“ d.d. 13.663.940,00 1.366.394 1.710 BLSE 

12. „NOVI BIMEKS“ d.d. u stečaju 35.829.000,00 3.582.900 334 BLSE 

13. „PIROMETAL“ d.d. u stečaju 2.263.450,00 226.345 161 SASE 

14. „LASER“ d.d. 3.958.227,00 879.606 407 SASE 

15. „GALAX NISKOGRADNJA“ d.d. 1.330.860,00 133.086 164 BLSE 

16. „DUKA&BOSNA“ d.d. 3.025.281,60 916.752 1 SASE 

17. „UZOR“ d.d. 1.443.080,00 144.308 299 BLSE 

18. „MB VELMA“ d.d. 1.348.300,00 134.830 327 BLSE 

19. „TEHNOGRAĐA“ d.d.  1.056.510,00 105.651 99 SASE 

20. „OSIGURANJE GARANT“ d.d. 2.500.000,00 25.000 1 BLSE 

 
U K U P N O 115.706.409,15 12.342.096 4.557 - 

Извор података: Централни регистар 

Просјечна номинална вриједност капитала дионичких друштава на дан 31. 12. 2016. године 

износи 5.785.320,46. Највећи број регистрованих дионичара је у дионичком друштву 

„Тесла“, 1.710 или 30,69%. Просјечан број дионичара по дионичком друштву је 228. 

Просјечна вриједност капитала по дионичару износи 25.390,90 КМ. Капитал дванаест (12) 

дионичких друштава номиналне вриједности 79.418.370,55 КМ, увршћен је на Бањалучку 

берзу (БЛСЕ), а капитал осам дионичких друштава номиналне вриједности 36.288.038,60 

КМ на Сарајевску берзу (САСЕ). Просјечна номинална вриједност капитала дионичких 
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друштава увршћених на трговање на Бањалучкој берзи износи 6.618.197,55 КМ, а на 

Сарајевској берзи 4.536.004,83 КМ. Укупан број дионичара на Бањалучкој берзи је 3.641, 

односно просјечно по емитенту 303 дионичара, а на Сарајевској берзи 916, односно 

просјечно по емитенту 114 дионичара. Просјечна вриједност капитала по дионичару на 

Бањалучкој берзи износи 21.812,24 КМ, а на Сарајевској берзи 39.615,76 КМ. 

Регистрација дужничких хартија од вриједности 

У извјештајном периоду регистрована је осма емисија обвезница Брчко дистрикта БиХ по 

основу верификованих рачуна старе девизне штедње у укупном износу од 482.580,00 КМ за 

тридесет четири (34) власника обвезница. Осма емисија обвезница са каматном стопом од 

2,50% годишње емитована је у једној серији са роком доспијећа 30. септембра 2016. године.

  

Граф број  4:  Регистровани дионички капитал на дан 31. 12. 2016. године 

   

3.2.1. Регистрација капитала и хартија од вриједности у периоду 2012–2016. 

година 

Вриједност регистрованог капитала дионичких друштава у периоду 2012–2016. година има 

тенденцију смањења због остварених губитака у пословању и њиховог покрића на терет 

капитала и промјене облика организовања дионичких друштава у друштва са ограниченом 

одговорношћу. У 2016. години вриједност регистрованог капитала је смањена у односу на 

2015. годину, тако да је регистровани капитал у 2016. години мањи за 25.694.360,00 КМ у 

односу на 2015. годину или за 22,21%. 
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Табела број 5: Регистрација капитала и хартија од вриједности у периоду 2012–2016. 

година 

Ред. 

број 
Година Вриједност капитала Број дионица 

Индекс 

вриједност капитала 

Ит Вт 

1. 2012 00 0 - - 

2. 2013 00 0 98,05 98,05 

3. 2014 141.504.069,15 0 95,45 97,35 

4. 2015 141.504.069,15 0 95,38 99,93 

5. 2016. 115.706.409,15 0 78,05 81,83 

   Izzvor podataka: Centralni registar  

Регистрација капитала и хартија од вриједности у периоду 2012–2016. година 

Вриједност регистрованог капитала дионичких друштава у периоду 2012–2016. година има 

тенденцију смањења због остварених губитака у пословању и њиховог покрића на терет 

капитала и промјене облика организовања дионичких друштава у друштва са ограниченом 

одговорношћу. У 2016. години вриједност регистрованог капитала је смањена у односу на 

2015. годину, тако да је регистровани капитал у 2016. години мањи за 25.694.360,00 КМ у 

односу на 2015. годину или за 22,21%. 

Граф број  5: Регистрација капитала и хартија од вриједности у периоду 2012–2016. г. 

   

  

3.2.2. Регистрација емитената и власника капитала у периоду 2012–2016. година  

Регистрација емитената и власника капитала у периоду 2012–2016. година  

Регистровани емитенти и власници капитала, односно дионичари у периоду 2012–2016. 

година одражавају динамику спровођења корпоративних радњи дионичких друштава и 

динамику сукцесивног и симултаног оснивања дионичких друштава.  
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Табела број 6: Регистрација емитената и власника капитала у периоду 2012–2016. година 

Red. 

broj 
Godina registracije 

Broj 

emitenata 
Broj vlasnika 

Indeks 

broj vlasnika 

It Vt 

1. 2012 26 6.767 - - 

2. 2013 23 6.205 91,69 91,69 

3. 2014 24 6.194 91,53 99,82 

4. 2015 24 5.623 83,09 90,78 

5. 2016 20 4.557 67,34 81,04 

Извор података: Централни регистар  

У посматраном периоду број емитената се кретао између двадесет шест (26) и двадесет (20), 

а број власника од 6.767 до 4.557. Највећи број регистрованих власника хартија од 

вриједности био је у 2012. години 6.767 власника, а најмањи у 2016. години 4.557. 

Просјечан број дионичких друштава у посматраном периоду је двадесет три (23), а 

просјечан број дионичара 5.869. Просјечан број власника по дионичком друштву био је 

највећи у 2013. години 270, а најмањи у 2016. години 228. У 2016. години је забиљежено 

највеће смањење броја власника хартија од вриједности у односу на базну 2012. годину за 

2.210 или за 32,66%. Смањење броја власника је посљедица промјене облика организовања 

из дионичког друштва у друштво са ограниченом одговорношћу (Закон о предузећима 

Брчко дистрикта БиХ – пречишћен текст, „Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 

49/11), као и власничке концентрације путем примјене института принудне продаје (Закон о 

преузимању дионичарских друштава, „Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 

31/05, 33/12 и 34/12) 

Граф број 6: Регистрација власника капитала у периоду 2012–2016. година 

 

3.3. Регистрација дужничких хартија од вриједности 

Емисијом обвезница Брчко дистрикта БиХ за измирење обавеза по основу верификованих 

рачуна старе девизне штедње у 2009. години, почела је регистрација дужничких хартија од 
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вриједности у Централном регистру Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта 

БиХ. У 2016. години регистрована је осма емисија обвезница, са једном серијом у 

вриједности од 482.580,00 КМ. У току извјештајног периода Комисија је извршила обрачун 

за обвезнице друге, треће, четврте, пете, шесте и седме емисије обвезница са роком 

доспијећа 31. март 2016. године и за једну серију осме емисије обвезница која је доспјела на 

наплату 30. септембра 2016. године. Подаци о извршеном обрачуну достављени су 

Дирекцији за финансије, на основу чега су исплаћене обвезнице у вриједности од 

5.284.013,00 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:  Осма емисија обвезница које су увршћене на Сарајевску берзу  

Red. 

broj 
Oznaka obveznica 

Vrijednost emisije 

KM 
Broj vlasnika Datum dospijeća 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BDB9KO1 350.579,00 24 30.09.2016. 

       Извор података: Централни регистар  

 

Табела број 8:  Осма емисија обвезница које су увршћене на Бањалучку берзу  

Red. 

broj 
Oznaka obveznica 

Vrijednost emisije 

KM 
Broj vlasnika Datum dospijeća 

1. BDDS-O15                                                                 132.001,00 10 30.09.2016. 

       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 2016. године за другу, трећу, 

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

камате за осму емисију обвезница Брчко дистрикта БиХ извршен је 30. септембра 2016. 

године. На основу извршеног обрачуна, исплаћена је главница и камата свим власницима 

обвезница Брчко дистрикта БиХ за другу, трећу, четврту, пету, шесту,  седму и осму 

емисију обвезница у вриједности од 5.350.063,29 КМ. Обрачун главнице и камате извршен 

31. марта 2016. године за обвезнице на Сарајевској берзи износи 2.828.044,15 КМ, а за 

обвезнице на Бањалучкој берзи 2.033.406,85 КМ.                  

Табела број 9:  Обрачун главнице и камате 31. 3. 2016. године  

Red. 

broj 
Berza  Glavnica Obračunata kamata 

Ukupno za 

isplatu 

1. SASE 2.793.130,00   34.914,15 2.828.044,15 

2. BLSE 2.008.303,00 25.103,85 2.033.406,85 

 UKUPNO 4.801.433,00 60.018,00 4.861.451,00 

Извор података: Централни регистар  
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Табела бврој 10:  Обрачун главнице и камате 30.09.2016. године за осму емисију обвезница 

Ред. 

број 
Берза Главница Камата 

Укупно за 

исплату 

1. SASE 350.579,00 4.382,27 354.961,27 

2. BLSE 132.001,00 1.650,02 133.651,02 

 UKUPNO 482.580,00 6.032,29 488.612,29 

Извор података: Централни регистар 

Укупно обрачуната главница у 2016. години износи 5.284.013,00 КМ, а укупно обрачуната 

камата 66.050,29 КМ.  

Табела број 11: Укупно обрачуната главница и камата по емисијама у 2016. години  

Ред. 

број 
Емисија Главница Камата 

Укупно 

за исплату 

1. Druga emisija obveznica 0,00 17.510,10 1.418.318,10 

2. Treća emisija obveznica 1.867.692,00 23.346,18 1.891.038,18 

3. Četvrta emisija obveznica 1.867.692,00 8.086,29 654.987,20 

4. Peta emisija obveznica 405.947,00 5.074,36 411.021,36 

5. Šesta emisija obveznica     163.797,00 2.047,46     165.844,46 

6. Sedma emisija obveznica 316.288,00 3.953,61 320.241,61 

7. Osma emisija obveznica 4.621.416,00 60.018 4.861.450,91 

 UKUPNO 9.242.832,00 120.036 9.722.901,829 

Извор података: Централни регистар 

У извјештајном периоду је исплаћена главница и камата за обвезнице Брчко дистрикта БиХ 

по основу старе девизне штедње, у вриједности од 5.350.063,29 КМ. Највећа вриједност 

исплаћених обвезница односи се на трећу емисију обвезница регистровану у 2011. години и 

износи 1.891.038,18 КМ. Од укупно емитованих обвезница Брчко дистрикта БиХ по основу 

измирења обавеза старе девизне штедње у вриједности од 62.074.470,00 КМ, исплаћена 

вриједност главнице за обвезнице у 2016. години од 5.284.013,00 КМ представља 8,51%. До 

31. децембра 2016. године исплаћене су обвезнице свих осам емисија, у вриједности од 

62.074.470,00 КМ са припадајућом каматом од 2,5%. 
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Граф број 7: Укупно обрачуната главница и камата по емисијама у 2016. години 

 

3.4. Промет и пренос хартија од вриједности 

Укупна вриједност промета и преноса хартија од вриједности у 2016. години износи 

1.487.541,00 КМ, што у односу на претходну 2015. годину представља смањење од 

4.136.711,00 КМ. У структури укупно оствареног преноса највећи дио се односи на 

преузимање дионичких друштава у вриједности од 813.470,00 КМ или 54,68%, што 

представља повећање за 752.163,00 КМ у односу на 2015. годину.  

Остварени промет у посматраном периоду је посљедица власничке структуре у дионичким 

друштвима, која се помјерила у корист већинског пакета дионица, односно већинског 

власника, што је довело до смањења учешћа малих дионичара у укупном капиталу 

дионичких друштава. На тај начин је смањена и понуда власничких хартија од вриједности, 

јер дионице већинског пакета практично, у највећем броју случајева, нису предмет понуде. 

Овако висок степен концентрације власништва и лоши резултати пословања дионичких 

друштава за посљедицу имају пад секундарног промета, малу мобилност капитала и веома 

низак степен ликвидности дионица.  

Највећи обим промета и преноса у периоду 2012–2016. година остварен је у 2013. години у 

вриједности од 8.329.900,00 КМ, док је у наредним годинама исказан тренд пада промета и 

преноса у односу на базну 2012. годину. 

 

Табела број 12: Промет и пренос хартија од вриједности у периоду 2012–2016. година 

Ред. 

број 
Врста промета 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

1. Promet  dionica 320.623,00 31.372,00 14.487,00 3.368.076,00 69.763,00 

2. Vanberzanski promet 0 9.726,00 3.439,00 1.332,00 0 

3. Promet obveznica 0 37.088,00 0 0 0 

4. 
Promet,  emisija 

dionica i obveznica 
5.872.294,00 7.760.827,00 1.637.984,00 1.954.285,00 585.880,00 

5. 
Preuzimanje 

dioničkih društava 
0 192.103,00 0 61.307,00 813.470,00 
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6. 
Nasljeđivanje i prenos 

po odluci suda 
295.694,00 298.784,00 2.304.532,00  237.237,00  16.412,00  

 U K U P N O 6.490.623,00 8.331.913,00 3.962.456,00 5.624.252,00 1.487.541,00 

Извор података: САСЕ, БЛСЕ и Централни регистар 

Тржишна цијена дионица емитената из Брчко дистрикта БиХ увршћених на секундарно 

трговање кретала се у распону од 3,00 КМ по дионици емитента „Узор“ д. д. или 30% од 

номиналне вриједности дионице, до 10,00 КМ по дионици емитента “Бимал“ д. д., или 100% 

номиналне вриједности дионице.  

 

Граф број 8:  Пренос хартија од вриједости по сегментима у периоду 2012–2016. година 

 

Граф број 9:  Промет и пренос хартија од вриједости у периоду 2012–2016. 

 

 

4. Надзор 

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 са емисијом хартија од вриједности, прометом и учесницима у промету хартија од 
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вриједности, као и контролу обавјештавања власника хартија од вриједности 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 

основи сумњи који упућују на могуће кршење закона и прописа Комисије. Комисија обавља 

редован надзор оствареног промета дионица на берзанским тржиштима Сарајевске берзе и 

Бањалучке берзе (САСЕ и БЛСЕ). Комисија је извршила надзор осме емисије обвезница 

Брчко дистрикта БиХ, емитованих за измирење обавеза по основу старе девизне штедње и 

надзор у поступку повећања капитала емисијом нових дионица емитента ˝Осигурање 

Гарант ˝ д. д.  

Правилником о садржају, начину и стандардима објављивања финансијских извјештаја и 

других информација о пословању дионичких друштава („Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ“ број 19/05) регулисана је контрола начина, рока и потпуности 

обавјештавања од стране власника или стицатеља хартија од вриједности и објављивање 

свих других догађаја који битно утичу на финансијско пословање дионичких друштава. 

Током 2016. године извршено је преузимање дионичког друштва „Дука&Босна“ и 

дионичког друштва „Бимал“. Комисија је извшила надзор поступка преузимања 

„Дука&Босна“ д. д од стране „Бинго“ д. о. о. Тузла, са принудним откупом, у којем је 

преузето 53.279 дионица по цијени од 4,25 КМ/дионици, у укупној вриједности од 

226.435,75 КМ и поступак преузимања „Бимал“ д. д. од стране „Seed Oil Holdings“ GmbH и 

лица које са њим заједнички дјелује „Studen & CO Holding“ GmbH, у којем је преузето 869 

дионица по цијени од 8,35 КМ/дионици и 65.364 дионице по цијени од 8,87 КМ/дионици, 

што укупно износи 587.034,83 КМ. 

Комисија је у 2016. години извршила контролу достављених годишњих и полугодишњих 

извјештаја о финансијском пословању дионичких друштава. Дионичким друштвима која 

нису доставила финансијске извјештаје, Комисија је упутила ургенцију за достављање 

финансијских извјештаја. На веб-страници Комисије и веб-страницама берзи објављени су 

сви достављени годишњи и полугодишњи финансијски извјештаји дионичких друштава.  
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5. Финансијски извјештај   

  

Преглед утрошених средстава 

Финансирање Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ врши се из буџета 

Брчко дистрикта БиХ (члан 64 Закона о хартијама од вриједности Брчко дистрикта БиХ, 

„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 15/03). Утрошена финансијска средства за 

рад Комисије у 2016. години и упоредни преглед с планом и утрошеним средствима у 2015. 

години, приказани су у сљедећој табели: 

Табела број 13:  Преглед реализације буџетских средстава 

Ек. 

код 
Назив 

Остварено Планирано Остварено Индекс Индекс 

у  2015. год. у  2016. год. у  2016. год. (5 : 3) (5 : 4) 
1 2 3 4 5 6 7 

611100 Bruto  plate i naknade 179.719,00 194.667,22 194.174,08 108,04 99,75 

611200 
Naknade troškova 

zaposlenih i skup.zastup. 
0 31.556,00 0 0 0 

612100 Doprinosi poslodavca  6.321,00 7.510,69 7.478,90 118,32 99,52 

613100 Putni  troškovi 945,00 3.030,00 1.700,10 179,90 56,11 

613200 Izdaci za el. energiju 
 

7.565,00 
 

7.750,00 7.873,10 104,07 101,59 

613300 Izdaci za komunalne usluge 7.156,00 8.480,00 7.512,19 104,98 88,59 

613400 
Nabavka materijala i sitnog 

inventara 
874,00 1.110,00 695,68 79,60 62,67 

613500 
Izdaci za usluge prevoza i 

goriva 
391,00 650,00 408,88 104,57 62,90 

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.099,00 2.400,00 1.761,38 160,27 73,39 

613800 
Izdaci osiguranja i 

bankarskih usluga  
599,00 510,00 472,23 78,84 92,59 

613900 Ugovorene usluge 40.100,00 41.595,00 37.265,85 92,93 89,75 

 U K U P N O 244.772,00 299.262,91 259.347,39 105,95 86,66 

 

Планирани расходи за 2016. годину у вриједности од 299.262,91 КМ, остварени су у износу 

од 259.347,39 КМ или 86,66%,  а у односу на претходну годину остварени су са 105,95%. 

Укупни расходи за набавке и услуге остварени су у складу с динамиком оперативног плана 

рада. У структури укупно утрошених средстава за набавке и услуге, највеће учешће имају 

расходи остварени по основу уговорених услуга у износу од 37.265,85 КМ, који се највећим 

дијелом односе на одржавање система регистрације хартија од вриједности. 
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Попис сталних средстава и ситног инвентара 

У току извјештајног периода Комисија је у складу с Правилником о евиденцији сталних 

средстава, ситног инвентара и материјала, број: 02-04.1-644/11 од 25. септембра 2012. 

године, извршила попис сталних средстава и ситног инвентара. Стање сталних средстава у 

организационој јединици 26010001, Комисије за хартије од вриједности, на дан 31. 12. 2016. 

године, приказано је у сљедећој табели: 

Табела број 14:  Преглед пописа сталних средстава и ситног инвентара 

Ред. 

број 
Предмет пописа 

Набавна 

вриједност 

Отписана 

вриједност 

Садашња 

вриједност 

1. Stalna sredstva 81.896,00 80.816,96 1.079,14 

2. Sitan inventar 8.184,10 276,00 7.907,50 

Извор података: Комисија за хартије од вриједности и Дирекција за финансије 

 

Извјештај о раду Комисије за 2016. годину је разматран и усвојен на 139. сједници 

Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ, одржаној 15. фебруара 2017. 

године. 

 

 

Број: 05-15.01-44/17 

Датум:  15. 2. 2017. године       

                  Предсједник 

   

                Мирсад Бешлагић, мср 
 


