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БАЊАЛУЧКА БЕРЗА АД БАЊА ЛУКА 
 
УПРАВНИ ОДБОР  
 

На основу члана 30. став 1. тачка б. Статута Бањалучке берзе а.д. Бања Лука 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/02, 7/04, 84/06, 41/07), Управни одбор  
Берзе на 15. сједници одржаној дана 19.10.2010. године доноси 

 

О Д Л У К У 
о четвртим измјенама и допунама Правила Бањалучке берзе 

 

Члан 1. 

У Правилима Бањалучке берзе а.д. Бања Лука број 02-УО-2049/06 од 28.11.2006. 
године, број 01-UО-660-1/07 од 26.03.2007. године, број 01-УО-2856/07 од 11.12.2007. 
године и број 01-УО-102/09 од 12.02.2009. годинe, у члану 1. став 16. брише се. 

У истом члану у ставу 19. текст: „ПИФ-ом или“ брише се. 

Досадашњи ст. 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. и 25. постају ст. 16., 17., 18., 19., 20., 21., 
22., 23. и 24. 

 

Члан 2. 
У члану 2. у ставу 4. ријеч „службено“ брише се. 

 

Члан 3. 
У члану 3. у ставу 2. алинеји 4. текст: „и ПИФ-ови“ брише се. 

 

Члан 4. 
У члану 5. иза става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 

„(5) Кворум чине најмање три (3) члана Комисије за котацију.“ 

 

Члан 5. 
У члану 7. иза става 5. додаје се нови став 6. који гласи: 

„(6) Комисија за котацију може одржавати и телефонске сједнице, односно сједнице 
одржати кориштењем електронских средстава комуникације.“ 

 

Члан 6. 
Члан 14. мијења се и гласи: 

„Поред услова из члана 13. емитент који подноси захтјев за уврштавање акција на 
Листу А мора испунити и сљедеће услове: 
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• да су од стране емитента усвојени стандарди корпоративног управљања (писани 
кодекс понашања) акционарских друштава или да су прихваћени стандарди 
корпоративног управљања које доноси Комисија за хартије од вриједности 
Републике Српске, 

• да постоји интернет страница емитента на којем су доступне информације о 
емитенту и на енглеском језику, 

• да ревизор није изразио негативно мишљење или се уздржао од изражавања 
мишљења за посљедња два финансијска извјештаја,  

• да акције емитента испуњавају два услова ликвидности који подразумјевају: 

o да се са акцијама емитента последњих 6 мјесеци трговало најмaње на 30% 
дана трговања, 

o да се акцијама емитента у последњих 6 мјесеци, у просјеку трговало 
најмање у вриједности од 5.000 КМ дневно, 

• да емитент, према ревидираном финансијском извјештају, није континуирано 
остваривао губитак у последње три године. “ 

 

Члан 7. 
У члану 16. у алинеји 2. након текста: „ревидирани рачуноводствени извјештаји,“ 
додаје се текст: „мишљење ревизора није континуирано негативно или уздржано у 
посљедње двије године“. 

У истом члану у алинеји 6. број „50“ се замјењује бројем „100“. 

 

Члан 8. 
Члан 17. мијења се и гласи: 

„Емитент који подноси захтјев за уврштавање акција на листу Б, није обавезан 
испунити услове из члана 14. алинеје 2., 4. и 5.“ 

 

Члан 9. 
У члану 18. текст: „и ПИФ-ова“ брише се. 

 

Члан 10. 
Члан 20. мијења се и гласи: 

„Обвезнице чији је емитент Босна и Херцеговина, Република Српска, Федерација БиХ, 
Брчко Дистрикт БиХ или су за њих дали гаранцију или сагласност за њихово 
емитовање, уврштавају се на службено берзанско тржиште.“ 
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Члан 11. 
У члану 21. у ставу 1. ријеч „прописаном“ брише се. 

У истом члану у ставу 2. алинеји 1. текст: „пет одштампаних примјерака“ замјењује се 
текстом: „два одштампана примјерка“. 

У истом члану у ставу 2. иза алинеје 6. умјесто тачке ставља се зарез и додаје нова 
алинеја која гласи: 

• „писани кодекс понашања.“ 

У истом члану у ставу 5. алинеја 5. брише се. 

У истом члану у ст. 5. и 6. текст „и ПИФ-ови“ брише се. 

У истом члану иза става 6. додаје се нови став 7. који гласи: 

„(7) Уколико приликом емисије дужничких или других хартија од вриједности није 
потребна израда проспекта, емитент је уз захтјев обавезан доставити документацију 
која садржи: 

• карактеристике хартија од вриједности чије се уврштење захтјева, 

• опис права која су у њима садржана, 

• сумарне податке о власништву над тим хартијама од вриједности, 

• остале податке који би према процјени подносиоца захтјева могли бити 
важни за процјену тржишне вриједности тих хартија од вриједности.“ 

 

Члан 12. 
У члану 23. у ставу 1. текст: „(7) седам“ се замјењује текстом: „(15) петнаест“. 

У истом члану у ставу 2. текст: „(15) петнаест“ се замјењује текстом: „(30) тридесет.“ 

 

Члан 13. 
У члану 24. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„(3) Уговор из претходног става се не закључује ако су емитенти ентитети БиХ .“ 

 

Члан 14. 
У чл. 28. и 29. ријеч „пријему“ замјењује се рјечју „уврштењу“. 

 

Члан 15. 
У члану 37. у ставу 5. иза текста: „из дијела ових Правила које се“ ријеч: „на“ брише се.  

У истом члану иза става 5. додаје се нови став 6. који гласи: 
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„(6) Емитент може овластити члана Берзе за достављање информације из става 1. овог 
члана.“ 

 
Члан 16. 

У члану 38. иза алинеје 1. додаје се нова алинеја која гласи: 

• „Ревидирани годишњи финансијски извјештај,“ 

У истом члану иза досадашње алинеје 3. умјесто тачке ставља се зарез и додаје се нова 
алинеја која гласи: 

• „Годишњи извјештај о пословању“. 

 

Члан 17. 
У члану 39. у ставу 1. иза текста: „усвајања од стране надлежног органа.“ додаје се нови 
текст који гласи: „Приједлоге неревидираних финансијских извјештаја емитент је 
обавезан да достави Берзи до краја фебруара текуће године за финансијски извјештај за 
претходну годину.“ 

У истом члану став 2. мијења се и гласи: 

„(2) Уколико није у могућности да достави неревидиране финансијске извјештаје до 
краја фебруара, емитент је обавезан обавјестити Берзу о разлозима за недостављање 
извјештаја у прописаном року.“ 

У истом члану иза става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који гласе: 

„(4) Консолидоване финансијске извјештаје из става 3. овог члана емитент је дужан 
доставити сљедећег радног дана од дана усвајања од стране надлежног органа, а 
најкасније до краја марта текуће за финансијски извјештај за претходну годину. 

(5) Финансијски извјештај из ст. 1. и 3. овог члана, садржи биланс стања, биланс 
успјеха, биланс новчаних токова, извјештај о промјенама на капиталу и напомене.“ 

 

Члан 18. 
У члану 40. став 1. мијења се и гласи: 

„(1) Емитент је обавезан да достави Берзи ревидирани годишњи финансијски извјештај 
са мишљењем ревизора о финансијском извјештају најкасније пет дана од дана пријема 
ревидираног извјештаја од стране овлаштеног ревизора.“ 

 

Члан 19. 
У члану 41. у ставу 1. текст: „дана предаје институцији која је законом одређена за 
прикупљање и обраду финансијских извјештаја у случају да надлежни орган није 
усвојио финансијске извјештаје“ се замјењује текстом: „краја јула за полугодишњи 
финансијски извјештај за текућу годину“. 
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Члан 20. 
Иза члана 42. додаје се нови поднаслов и нови члан 42а. који гласе: 

„Годишњи извјештај о пословању 

Члан 42а. 

(1) Емитент је обавезан доставити Берзи годишњи извјештај о пословању у складу са 
Законом о привредним друштвима и Законом о рачуноводству и ревизији Републике 
Српске. 

(2) Емитент је обавезан приједлог извјештаја из става 1. овог члана доставити исти дан 
када га усвоји орган емитента, а најкасније када се објављује позив на скупштину 
акционара на којој ће се усвајати наведени извјештај о пословању. 

(3) Уколико скупштина акционара усвоји измјене објављеног извјештаја из става 1. 
овог члана, емитент је обавезан најкасније наредног дана од дана одржавања 
скупштине акционара доставити усвојене измјене.“ 
 

Члан 21. 
У члану 44. алинеја 11. брише се. 

У истом члану у алинеји 12. текст: „годишњих или полугодишњих пословних 
резултата“ се замјењује текстом: „из годишњег извјештаја о пословању“. 

 

Члан 22. 
У члану 46. у ставу 3. иза текста: „и приједлоге одлука“ додаје се текст: „из става 1. 
овог члана“. 

Члан 23. 
У члану 47. иза става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који гласе: 

„(4) Одлуке које се тичу исплате дивиденде обавезно садрже износ дивиденде по 
акцији, начин исплате, датум пресјека права на дивиденду и датум исплате дивиденде. 

(5) Емитент је обавезан да уз одлуку скупштине акционара у вези усвајања извјештаја о 
пословању достави текст извјештаја о пословању који је припремљен у складу са 
Законом о привредним друштвима и Законом о рачуноводству и ревизији Републике 
Српске.“ 

 

Члан 24. 
У члану 48. у ставу 2. текст: „и става 2“ брише се. 
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Члан 25. 
У члану 54. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„(3) Емитент чије су хартије од вриједности примљене на службено берзанско тржиште 
– листа  А дужан је да прије почетка године достави Берзи корпоративни календар који 
најмање садржи следеће: 

• датум објаве финансијских извјештаја, 

• датум одржавања скупштине акционара, 

• датум пресјека права на исплату дивиденде, 

• датум почетка исплате дивиденде, 

као и сваку измјену корпоративног календара истог дана када до ње дође.“ 

 

Члан 26. 
У члану 55. у ставу 1. текст: „и ПИФ-ове“ и текст: „или ПИФ-ом“ бришу се. 

У истом члану иза става 5. додаје се нови став 6. који гласи: 

„(6) Обавезе извјештавања могу бити детаљније прописане упутством које доноси 
директор Берзе.“ 

 
Члан 27. 

Иза члана 55. додаје се нови поднаслов и нови члан 55а. који гласе: 

„2.6.7. ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ЕМИТЕНТЕ ДУЖНИЧКИХ ХАРТИЈА ОД 
ВРИЈЕДНОСТИ 

Члан 55а. 
(1) Емитент чије су дужничке хартије од вриједности уврштене на службено берзанско 
тржиште обавезан је да редовно извјештава о исплатама главнице и камате у складу са 
планом отплате. 
(2) Уколико је емитент дужничких хартија од вриједности општина или град, обавезан 
је да у року од 7 дана од дана усвајања буџета достави Берзи усвојен буџет. Уколико из 
било којих разлога буџет општине или града није усвојен у року који је у складу са 
законима који регулишу ту област, емитент је обавезан да објави разлоге неусвајања 
буџета.“ 

Члан 28. 
Иза члана 61. додаје се нови поднаслов и нови члан 61а. који гласе: 

„Искључење због претварања у затворено акционарско друштво  
Члан 61а. 

(1) Ако скупштина акционара емитента, чије су акције уврштене на службено берзанско 
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тржиште, доноси одлуку о претварању у затворено акционарско друштво, емитент је 
обавезан доставити Берзи приједлог одлуке, најкасније истог дана када се сазив 
скупштине акционара објављује у средствима информисања у складу са законом и 
донесену одлуку најкасније до 9 часова сљедећег радног дана од дана одржавања 
скупштине акционара. 

(2) Након што емитент достави усвојену одлуку из става 1. овог члана, директор берзе 
доноси рјешење о привременом искључењу акција са берзанског  тржишта. 

(3) Комисија за котацију доноси одлуку о трајном искључењу са организованог 
тржишта, након што Комисија за хартије од вриједности да сагласност на усвојену 
одлуку из става 1. овог члана.“ 

Члан 29. 
Члан 64. мијења се и гласи: 

„(1) Хартије од вриједности се могу уврстити на слободно берзанско тржиште, ако су 
испуњени сљедећи општи услови: 

• да су у потпуности уплаћене, 

• да су неограничено преносиве, 

• да је уплаћена накнада за уврштење у слободно берзанско тржиште. 

(2) Поступак за пријем хартија од вриједности на слободно берзанско тржиште покреће 
се подношењем захтјева од стране емитента или лица које емитент овласти, на обрасцу 
који прописује директор Берзе. 

(3) Уз захтјев се прилаже: 

• оснивачки акт, 

• рјешење Централног регистра хартија од вриједности о регистрацији хартија од 
вриједности које су предмет захтјева, 

• пречишћен текст статута емитента у писаном и електронском облику, 

• рјешење о упису емитента у судски регистар, 

• финансијски извјештај за последњу пословну годину, а уколико је финансијски 
извјештај ревидиран од стране овлашћеног ревизора, уз финансијски извјештај 
се доставља и мишљење ревизора у писаном и електронском облику, 

• извјештај о проценту хартија од вриједности у власништву управе емитента, 

• списак овлаштених лица за односе са Берзом, 

• доказ о уплати накнаде. 

(4) Захтјев за уврштење се мора односити на цјелокупну класу емитованих хартија од  
вриједности.  

(5) Захтјев се подноси у оригиналу, а прилози уз захтјев у оригиналу или копији 
овјереној од стране одговорног лица подносиоца. 
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(6) Уколико се подноси захтјев за хартије од вриједности предузећа које је настало 
подјелом предузећа на два или више предузећа, умјесто финансијског извјештаја за 
последњу пословну годину доставља се диобни биланс или детаљна информација у 
вези подјеле предузећа. 

(7) Акције које су у Централном регистру регистроване по основу закона о 
приватизацији у Републици Српској, Берза може, на захтјев акционара, уврстити на 
слободно берзанско тржиште и ако нису достављени сви документи из става 2. овог 
члана, уколико је то у интересу акционара и уколико акционари имају довољно 
информација о правном и финансијском положају емитента и права која произлазе из 
хартије од вриједности.  

(8) О пријему хартија од вриједности на слободно берзанско тржиште одлучује 
директор Берзе. 

(9) Када установи да су испуњени услови за уврштење хартија од вриједности на 
слободно берзанско тржиште, директор доноси одлуку о уврштењу, те доставља 
емитенту на потпис уговор у коме су регулисана права и обавезе емитента и Берзе.“ 

 
Члан 30. 

У члану 65. у ставу 4. након текста: „на основу извјештаја КХОВ и ЦР“ додаје се текст: 
„те  захтјева од емитента да поднесе захтјев за повећање или смањење броја акција“. 

 

Члан 31. 
У члану 71. текст: „става 3.“ брише се. 

 

Члан 32. 
У члану 114. иза става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе: 

„(2) Сваки налог који члан Берзе унесе у БСТ носи ознаку брокера који га је унио у 
БСТ.  

(3) Уколико члан Берзе користи аутоматски систем уноса налога од клијента у БСТ, без 
мануелног уноса налога од стране брокера, дужан је од Берзе затражити 
идентификациону ознаку којом ће означити налоге који су на тај начин унесени у БСТ.“  

Досадашњи ст. 2., 3. и 4. постају ст. 4., 5. и 6. 

 
Члан 33. 

У члану 149. у ставу 1. текст: „Стандард повећања цијене мора бити дјељив са 
почетном цијеном и износити најмање 1% од почетне цијене.“ се замјењује текстом: 
„Почетна цијена мора бити дјељива са стандардом повећања цијене и износити најмање 
0,5% од почетне цијене.“. 

У истом члану став 5. брише се. 
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Досадашњи став 6. постаје став 5. и у том ставу текст: „у средству јавног информисања 
и“ брише се. 

 

Члан 34. 
У члану 154. у ставу 1. алинеја 5. мијења се и гласи: 

• „кастоди рачун,“. 

 

Члан 35. 
У члану 161. став 1. мијења се и гласи: 

„Послови са хартијама од вриједности које су уврштене на службено берзанско 
тржиште могу се закључивати по курсевима који не смију за више од 20 % одступати 
од задњег службеног јединственог курса претходног дана трговања“. 

 

Члан 36. 
У члану 163. у ставу 1. текст: „на највише двадесет (20) радних дана у случајевима 
предвиђеним ЗТХОВ“ се замјењује текстом: „до стицања услова за наставак трговања, а 
најдуже шест месеци од дана доношења рјешења о привременој обустави трговине“. 

У истом члану ст. 2. и 3. мијењају се и гласе: 

„(2) Хартије од вриједности на слободном берзанском тржишту којима је привремено 
заустављено трговање због (претходног) стечајног поступка или ради других разлога 
заштите инвеститора, могу бити предмет трговања на одређени период. 

(3) У случају из претходног става, члан берзе је дужан доставити Берзи образложен 
писмени захтјев за омогућавање трговања те узети писмену изјаву од потенцијалног 
купца тих хартија од вриједности у којој се потврђује да је упознат са свим чињеницама 
које се односе на тог емитента, те да је свјестан ризика који преузима улагањем у те 
хартије од вриједности.“ 

 

Члан 37. 
У члану 164. став 3. брише се. 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4.  

 

Члан 38. 
У члану 171. у ставу 3. број „10“ се замјењује бројем „20“. 

У истом члану став 4. мијења се и гласи: 
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„За хартије од вриједности које су уврштене на слободно берзанско тржиште, којима се 
тргује системом аукцијске трговине, цијене се закључују без ограничења у односу на 
службени јединствени курс претходног дана трговања“. 

 

Члан 39. 
У члану 173. у ставу 3. иза текста: „Ако не постоји службени јединствени курс“ додаје 
се текст: „или ако хартијом од вриједности није било трговања последњих годину 
дана“. 

 
Члан 40. 

Наслов: „4.5.2 ТРГОВАЊЕ БЛОКОВИМА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ БСТ“ 
и чл. 180., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189., 190., 191., 192., 193., 194., 195. 
и 196. бришу се. 

 

Члан 41. 
Емитенти који су уврштени и они који подносе захтјев за уврштавање на службено 
берзанско тржиште – Листа Б, у року од двије године од дана почетка примјене Закона 
о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број 127/08, 58/09) 
морају донијети свој писани кодекс понашања или прихватити стандарде 
корпоративног управљања које доноси Комисија за хартије од вриједности Републике 
Српске. 

 
Члан 42. 

Ова Одлука се сматра донесеном даном добијања сагласности од стране Комисије за 
хартије од вриједности Републике Српске. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања на службеној интернет 
страници Берзе www.blberza.com 
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