
На основу члана 156. Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник 
Републике Српске“ број 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13) и члана 30. става 1. 
тачка н. Статута Бањалучке берзе а.д. Бања Лука („Службени гласник Републике 
Српске“ број 20/02, 7/04, 84/06, 41/07 и 109/11), Управни одбор на 4. сједници 
одржаној дана 08.04.2015. године доноси  

 

О Д Л У К У  
о накнадама Бањалучке берзе  

 

Уводне одредбе 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком се утврђују накнаде које плаћају чланови Берзе, емитенти хартија од 
вриједности, корисници информација о хартијама од вриједности, као и остале 
накнаде у вези са трговањем хартијама од вриједности. 

Накнаде које плаћају чланови Берзе 

Чланарине  
Члан 2. 

(1) Приступна чланарина се плаћа приликом пријема у чланство у износу од 8.000 
КМ.  

(2) Мјесечна чланарина износи 400 КМ.  
(3) У случају статусних промјена чланова Берзе (припајање, спајање) правни 

насљедник плаћа једнократну накнаду у износу од 2.000 КМ. 
(4) Члан Берзе са посебним овлашћењима и директни учесник тржишта новца не 

плаћа чланарину. 

Приступ берзанском систему трговања 
 

Члан 3.  
(1) Мјесечна накнадa за кориштење станице за трговање износи 200 КМ за прву 

станицу, односно 100 КМ за другу и сваку сљедећу станицу за трговање. 
(2) Једнократна накнада за увођење интегралног приступа берзанском систему 

трговања путем FIX протокола износи 1.000 КМ. 
(3) Мјесечна накнада за интегралан приступ берзанском систему за трговање 

хартијама од вриједности преко FIX протокола износи 600 КМ. Накнада 
покрива и кориштење двије станице за трговање из става 1, у случају 
немогућности приступа преко FIX протокола. 

(4) Члан Берзе са посебним овлашћењима и директни учесник тржишта новца не 
плаћа накнаде за приступ берзанском систему трговања. 

Накнаде за склапање послова  
Члан 4. 

(1) Накнада за склапање послова се обрачунава купцу и продавцу хартије од 
вриједности на вриједност закљученог посла и износи:  

● 0,10% за акције,  



● 0,02% за обвезнице, 
● 0,10% за остале хартије од вриједности. 

(2) Износ накнаде из става 1. овог члана не може бити већи од 20.000 КМ по 
трансакцији. 

(3) Износ накнаде из става 1. у јавној понуди хартија од вриједности за емитента 
(продавца) хартија од вриједности не може бити већа од 5.000 КМ. 

 
Члан 5. 

(1) Накнада на тржишту новца обрачунава се купцу и продавцу инструмента 
тржишта новца и износи: 

● 0,01% за трезорске записе, цертификате о депозиту и остале 
краткорочне хартије од вриједности, 

● 0,01% за РЕПО послове, 
● 0% за депозите и валутне парове. 

(2) Накнада за послове са трезорским записима од вриједности наплаћује се само 
на секундарном тржишту. 

(3) Накнаду за РЕПО послове плаћа продавац хартија од вриједности за послове 
које су закључени на период дужи од мјесец дана.  

 
Члан 6. 

Трошкове раскидања, односно исправке посла, плаћа подносилац захтјева у износу 
од 10 КМ по трансакцији. 

Накнаде за подржаваоце ликвидности 
 

Члан 7. 
Подржаваоцима ликвидности умањује се накнада из чланова 4. и 5. ове Одлуке за 
послове који закључе преко рачуна са ознаком „Л“, ако испуне услове прописане 
Упутством за подржаваоце ликвидности, на сљедећи начин: 
 

● Ниво ликвидности Л1 – за 40%  
● Ниво ликвидности Л2 -  за 50%  
● Ниво ликвидности Л3 -  за 60% 

Организовање аукције за пакет акција 
 

Члан 8. 
(1) Накнада за организовање аукције за пакет акција износи 200 КМ. 
(2) Накнада за поновљене аукције за исти пакет акција износи 50 КМ. 
(3) Накнаду из овог члана плаћа продавац пакета акција. 

Накнаде у поступку преузимања  
Члан 9. 

Накнаду за издавање потврде о просјечној цијени акција у поступку преузимања 
акционарског друштва плаћа берзански посредник понудиоца у износу од 200 КМ. 
 



Накнаде које плаћају емитенти хартија од вриједности 

Уврштавање хартија од вриједности  

 

Члан 10. 
(1) Накнада за уврштавање хартија од вриједности на службено берзанско 

тржиште износи: 
● 3.000 КМ за акције, 
● 1.000 КМ за обвезнице и удјеле отворених инвестиционих фондова, 

(2) Накнада за уврштавање хартија од вриједности на слободно тржиште износи 
300 КМ.  

(3) Накнада за уврштавање краткорочних хартија од вриједности на тржиште 
новца се не наплаћује. 

Годишње накнаде за трговање хартијама од вриједности  

 

Члан 11. 
(1)  Годишња накнада за трговање акцијама на службеном берзанском тржишту 

утврђује се на сљедећи начин:  
 

Укупан капитал емитента у КМ 
Накнада у КМ 

до 5.000.000 1.000 

од 5.000.001 до 10.000.000 2.000 
од 10.000.001 до 20.000.000 3.000 

од 20.000.001 до 50.000.000 4.000 

од 50.000.001 до 100.000.000 6.000 

од 100.000.001 до 200.000.000 8.000 

200.000.001 и више 10.000 
 
 

(2) Емитент плаћа накнаду из претходног става квартално.  

(3) Износ накнаде из става 1. умањује се за 25% емитентима чије су акције уврштене 
на службено берзанско тржиште – почетно тржиште (Листа Ц). 

(4) Накнада из претходног става за емитенте који имају мање од 200 акционара не 
може бити већа од 1.500 КМ. 

Члан 12. 

 

Накнаде из претходног члана се примјењују и за трговање удјелима отворених 
инвестиционих фондова. 
 

Члан 13. 
(1) Годишња накнада за трговање обвезницама на службеном берзанском 

тржишту  утврђује се на сљедећи начин:  
 



Вриједност емисије у КМ  Накнада у КМ  
до 1.000.000 500 

oд 1.000.001 до 2.000.000 1.000 

од 2.000.001 до 5.000.000 1.500 
од 5.000.001 до 10.000.000 3.000 

од 10.000.001 до 50.000.000 6.000  
од 50.000.001 до 100.000.000 8.000 

преко 100.000.000 10.000 
  
(2) Емитент плаћа накнаду из претходног става квартално.  

Члан 14. 
(1) Годишња накнада за трговање акцијама на слободном тржишту утврђује се на 

сљедећи начин: 
 

Укупан капитал емитента у 
КМ Накнада у КМ 

до 10.000.000 200 

преко 10.000.000  500 
 

(2) Годишња накнада за трговање обвезницама на слободном тржишту износи 
200 КМ. 

(3) Накнада из ст. 1 и 2. се на наплаћује ако су хартије од вриједности 
суспендоване из трговања. 

Члан 15. 
Годишња накнада за трговање инструментима тржишта новца се не наплаћује. 

Накнаде у поступку трансформације  
 

Члан 16. 
Накнаду за издавање потврде у вези са поступцима промјене правне форме, 
претварања отвореног у затворено акционарско друштво и принудне продаје акција 
плаћа емитент у износу од 100 КМ. 

Објављивање нето вриједности удјела фондова 

 

Члан 17. 
Годишња накнада за дневно објављивање вриједности нето удјела отворених 
инвестиционих фондова на интернет порталу Бањалучке берзе износи 100 КМ. 

 
 

 

 



 

 Накнаде за коришћење информација о трговању 

 
Члан 18. 

(1) Накнадe за праћење трговања - web верзија за правна лица износe: 
 

Обим информација 
Период коришћења 

1 
мјесец 

3 
мјесеца 

6 
мјесеци 

12 
мјесеци 

Најбоље куповне и продајне цијене 20 55 100 180 
Дубина тржишта 50 135 250 450 

 
(2) Накнадe за праћење трговања – web верзија за физичка лица износe: 

 

Обим информација 
Период коришћења 

1  
мјесец 

3 
мјесеца 

6 
мјесеци 

12 
мјесеци 

Најбоље куповне и продајне цијене 5 12 20 35 
Дубина тржишта 15 40 70 120 

 
(3) Уколико се услуга праћења трговања користи посредством е-trading 

апликације члана Берзе, Берза одобрава члана Берзе за износ од 20% 
оствареног прихода. 

 
(4) Накнадe за праћење трговања - windows верзија износe: 

 

Опис услуге 
Период коришћења 

1 
мјесец 

3 мјесеца 6 мјесеци 12 
мјесеци 

Прва станица за праћење трговања 150 400 800 1500 
Друга станица 100 300 600 1200 
Трећа и свака наредна 75 200 400 800 

 
Члан 19. 

(1) Преузимање дневних курсних листа са интернет портала Бањалучке берзе је 
бесплатно. 

(2) Накнада за преузимање комплетних курсних листа за једну календарску 
годину износи 100 КМ. 

(3) Накнада за преузимање комплетних курсних листа за цијелокупну историју 
трговања износи 300 КМ. 

 

 Накнаде берзанског суда 
Члан 20. 

(1) Накнада за подношење тужбе износи 100 КМ. 
(2) Арбитражни трошкови се плаћају у висини од 5% од вриједности спора. 

 
 



Остале накнаде и ослобађања од накнада 
 

Члан 21. 
(1) За остале услуге које нису обухваћене овом Одлуком, Берза наплаћује 

уговорне накнаде. 
(2) Управни одбор Бањалучке берзе може смањити накнаде наведене у овој 

Одлуци или у потпуности ослободити од плаћања накнада које су утврђене 
овом Одлуком.  

Прелазне и завршне одредбе  
 

Члан 22.  
(1) Ова Одлука сматра се донесеном даном добијања сагласности од стране Комисије 
за хартије од вриједности Републике Српске, а ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања на веб страници Бањалучке берзе.  
(2) Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнадама Бањалучке 
берзе број 01-УО-310/09 од 24.04.2009. године и Одлука о измјенама и допунама 
одлуке о накнадама Бањалучке берзе број 01-УO-78/10 од 01.03.2010. године. 
 
 

Предсједник Управног одбора  
   Драган Ињац 

 
 
Број: 01-УО-168/15 
Датум: 08.04.2015. године 
 
 
 

Одлуку о накнадама Бањалучке берзе а.д. Бањалука број 01-УО-168/15 од 08.04.2015. 
године усвојио је Управни одбор Бањалучке берзе. На ову Одлуку Комисија за хартије 
од вриједности Републике Српске дала је сагласност број 01-УП-53-280-2/15 од 
26.05.2015. године, те је иста  
 

ОБЈАВЉЕНА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ БАЊАЛУЧКЕ БЕРЗЕ ДАНА 
 29.05.2015. ГОДИНЕ 

 
Одлука о накнадама Бањалучке берзе а.д. Бањалука ступа на снагу oсмог дана од дана 
објаве: 
 

- дана 06.06.2015. године- 

 
 
 
 


