
АНKЕТНИ ЛИСТ 

СТАНДАРДИ KОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У БРЧKО ДИСТРИKТУ БИХ 

Годишњи упитник за 2020. годину 

 

Друштво (компанија) 

____________________________________________________________ 

 
Транспарентност пословања 

1. Да ли друштво има wеб страницу?  

ако да, на којој адреси? _____________________________________________________________ 

ако не, зашто? (образложење) _______________________________________________________ 

2. Да ли су управа и надзорни одбор установили процедуру објављивања информација?  

ако да, да ли је иста инкорпорирана у статут друштва?         

ако не, зашто? (образложење)  _______________________________________________________ 

3. Да ли су полугодишњи и годишњи финансијски извјештаји доступни дионичарима?  

Ако јесу, на који начин (у просторијама друштва, на wеб страници друштва, на wеб страници једне од 
берзи у БиХ, на енглеском језику) (образложење)_______________________________________ 

ако не,зашто? (образложење) ________________________________________________________ 

4. Објављује ли друштво списак чланова надзорног и управног одбора?  

ако не, зашто? (образложење) ________________________________________________________ 

5. Износи ли друштво на својој wеб страници податке о хартијама од вриједности који се 
налазе у власништву чланова надзорног одбора или управе друштва?   

ако не, зашто? (образложење) _______________________________________________________ 

ако да, да ли се ти подаци благовремено ажурирају?  

6. Да ли друштво утврђује и јавно објављује факторе ризика?  

ко не, зашто? (образложење) ________________________________________________________ 

 

Скупштина друштва 

7. Третира ли друштво на исти начин све дионичаре?   

ако не, зашто? (образложење) _______________________________________________________ 

8. Да ли је друштво издало нове дионице? Ако да,  

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 



да ли је свим дионичарима омогућено учествовање у повећању основног капитала друштва сразмјерно 
њиховим удјелима у дотадашњем основном капиталу (право прече куповине), у складу са законом, 
подзаконским прописима и/или статутом друштва?  

ако не, зашто? (образложење) ______________________________________________________ 

да ли су сви дионичари благовремено обавјештени о новој емисији дионица друштва и 
начину остварење права прече куповине ? 

ако не, зашто? (образложење) ______________________________________________________ 

9. Да ли друштво исплаћује дивиденду?  

ако не, зашто? (образложење)  ______________________________________________________ 

10. Да ли је дневни ред скупштине, као и сви релевантни подаци и исправе уз објашњење 
које се односе на дневни ред, објављени на wеб страници друштва и стављени на  
располагање дионичарима у сједишту друштва од дана прве јавне објаве дневног реда?  

ако не, зашто? (образложење) ______________________________________________________ 

11.  Да ли друштво доставља одлуке скупштине берзи?  

ако не, зашто? (образложење) ______________________________________________________ 

 

Надзорни одбор 

12. Да ли је надзорни одбор донио правилник о раду који укључује попис редовних сједница 
и податке које редовно и правовремено требају бити доступни члановима надзорног 
одбора?  

ако не, зашто? (образложење)_______________________________________________________ 

13. Да ли награда коју примају чланови надзорног одбора зависи од резултата пословања?  

ако не, зашто? (образложење) ______________________________________________________ 

14. Да ли је накнада члановима надзорног одбора: 

 одређена одлуком скупштине   

утврђена статутом  

утврђује се на неки други начин (ако да, на који начин)__________________________________ 

15. Јесу ли сви послови у којима су учествовали чланови надзорног одбора или са њима 
повезана лица и друштво или са њиме повезана лица наведени у извјештајима друштва?   

ако не, зашто? (образложење) _______________________________________________________ 

16. Је ли надзорни одбор израдио извјештај о реализацији планираних активности у склопу 
плана пословања друштва? 

17. Садржи ли извјештај надзорног одбора који подноси скупштини, поред садржаја 
прописаног законом, оцјену укупне успјешности пословања друштва, рада управе 
друштва и посебан осврт на своју сарадњу са управом?  

ако не, зашто? (образложење) _______________________________________________________ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 



Управа 

18. Постоје ли одређена правила за рад управе? 

ако да, шта је њима регулисано? _____________________________________________________ 

19. Јесу ли сви послови у којима су учествовали чланови управе или са њима повезана  лица и друштво или 
са њиме повезана лица наведени у извјештајима друштва?  

ако не, зашто? (образложење) ______________________________________________________ 

20. Имају ли чланови управе значајан удио у друштвима која се могу сматрати конкурентским у односу на 
друштво? 

ако да, који, гдје и колико? (образложење) _____________________________________________ 

21. Да ли управа друштва правовремено обавјештава надзорни одбор о свим чињеницама и околностима 
које могу утицати на пословање, финансијски положај и стање имовине друштва?  

ако не, зашто? (образложење) ____________________________________________________ 

22. Да ли је управа друштва успоставила одговарујићи систем интерне контроле и управљања ризицима?  

ако не, зашто? (образложење) ____________________________________________________ 

23. Да ли је у свом раду управа развила механизам заштите права свих дионичара?   

ако не, зашто? (образложење) _______________________________________________________ 

 

Ревизија и механизми интерне контроле 

24. Има ли друштво интерног ревизора? 

25. Има ли друштво одбор за ревизију?  

26. Да ли одбор за ревизију има отворену и неограничену комуникацију са управом и 
надзорним одбором? 

ако не, зашто? (образложење) _______________________________________________________ 

27. Да ли одбор за ревизију, извјештај о свом раду подноси надзорном одбору? 

ако не, зашто? (образложење) _______________________________________________________ 

28. Има ли друштво вањског ревизора? 

Навести име/назив (ако не, зашто?) (образложење) _____________________________________ 

29.  Је ли вањски ревизор друштва: 

власнички или интересно повезан са друштвом? 

ако да, навести на који начин? _______________________________________________________ 

пружа друштву сам или преко повезаних лица, друге услуге? 

ако да, навести које и колико то друштво кошта? _______________________________________ 

30. Обавља ли друштво ротацију ревизора чешће него је то законом прописано? 

 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 
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Друштвена одговорност и посвећеност принципима корпоративног управљања 

31. Да ли је у пословање друштва инкорпорирана друштвена одговорност односно да ли се 
приликом доношења одлука не узимају у обзир само интереси дионичара, већ интереси 
свих осталих заинтересованих страна? 

ако не, зашто? (образложење) _______________________________________________________ 

32. Да ли су управа и надзорни одбор установили специфична правила везана за интересе 
осталих стакехолдер-а? 

33. Да ли друштво има властите принципе корпоративног управљања засноване на Kодексу 
корпоративног управљања? 

ако не, зашто? (образложење) _______________________________________________________ 

34. Да ли друштво у својим годишњим извјештајима објављује усклађеност свог ђеловања са 
принципима корпоративног управљања (Kодексом корпоративног управљања), те 
објашњење евентуалних одступања од тих принципа?  

ако не, зашто? (образложење)________________________________________________________ 

35. Сазива ли друштво састанак скупштине најмање једном годишње? 

36. Да ли мањински дионичари имају свог члана у надзорном одбору? 
 

Запосленост у друштву 

37. Број чланова управе Вашег друштва (упишите) ________________________________________ 
38. Укупан број запослених према степену стручне спреме је:  

ССС _________________/упишите 
ВШС ________________/упишите 
ВСС _________________/упишите 
Мр. и Др. ____________/упишите 

 

39. Број чланова управе друштва према степену тручне спреме: 

ССС _________________/упишите 
ВШС ________________/упишите 
ВСС _________________/упишите 
Мр. и Др. ____________/упишите 

 

40.  Број чланова надзорног одбора друштва према степену стручне спреме: 

ССС _________________/упишите 
ВШС ________________/упишите 
ВСС _________________/упишите 
Мр. и Др. ____________/упишите 

 

41.  Број жена у управи и надзорном одбору друштва је: (упишите) _______________________. 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 

ДА НЕ 


