
На основу члана 29. Закона о јединственом систему за мултилатералне компензације и 

цесије (Службени гласник Републике Српске број 20/14, 33/16) и члана 30. став 1. тачка н. 

Статута Бањалучке берзе а.д. Бања Лука (Службени гласник Републике Српске број 20/02, 

7/04, 84/06, 41/07, 109/11), Управни одбор Бањалучке берзе а.д. Бања Лука доноси 

О Д Л У К У 

о накнадама у Јединственом систему за мултилатералне компензације и цесије 

Обухват и дефиниције 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се накнадe Организатора, овлашћене организације (банке) и 
берзанског посредника по основу: 

1) уноса обавеза u Систем, 

2) реализованих компензација, 

3) реализованих цесија, 

4) реализованих продаја потраживања, 

5) издавања потврда из регистра уговора о продаји потраживања. 

Члан 2. 

(1) Агенција је АПИФ, правно лице или самостални предузетник који има регистровану 
дјелатност пружања рачуноводствених услуга. 

(2) Берзански посредник је берзански посредник у складу са законом којим се 
регулише тржиште хартија од вриједности, а који приступа Систему у име и за рачун 
учесника.  

(3) Овлашћена организација је банка код које учесник има отворен главни рачун и 
преко које пријављује обавезе у Систем. 

(4) Организатор је Бањалучка берза хартија од вриједности а.д. Бања Лука. 
(5) Систем се односи на  Јeдинствени систем за мултилатералне компензације и цесије. 

Накнаде за вођење рачуна у Систему 
Члан 3. 

(1) Мјесечна накнада за вођење рачуна у износу од 5 КМ наплаћује се учеснику који 

компензује обавезе у Систему у износу већем од 100 КМ. 

(2) Накнада се наплаћује само за мјесеце у којима се организује мултилатерална 

компензација. 

 

Накнаде за реализоване компензације 
                                                     

Члан 4. 

(1)  Накнада се обрачунава и наплаћује учеснику за сваку компензовану обавезу према 

коначном извјештају о компензацији на сљедећи начин: 

 

 

 



Износ компензоване 
обавезе  

    
Банка/Берзански 

посредник  

Укупна накнада 

Организатор  Банка (2+3+4) 

1 2 3 4 5 

до 10,00 0 0 0 0 

од 10,01 до 50,00 
0.72 0.14 0.14 1 

од 50,01 до 100,00 
1.08 0.21 0.21 1.5 

од 100,01 до 500,00 
2.16 0.42 0.42 3 

од 500,01 до 1.000,00 2.88 0.56 0.56 4 

од 1.000,01 до 5.000,00 4.32 0.84 0.84 6 

од 5.000,01 до 10.000,00 5.40 1.05 1.05 7.5 

преко  10.000 
7.20 1.40 1.40 10 

 

 

(2) Накнаде банке и Организатора наплаћује банка терећењем главног рачуна учесника 

или Организатор кроз мултилатералну компензацију.  

(3) Накнаду из колоне 4. у табели из става 1. наплаћује банка или берзански посредник у 

зависности од тога кога је учесник овластио за пријављивање обавеза у Систем. 

Уколико учесник има директан приступ Систему и сам пријављује обавезе, односно 

преко овлашћене агенције, ова накнада се не наплаћује.  

(4) Накнаде агенције регулишу се уговором са учесником. 

Накнаде за цесије  
Члан 5. 

(1) Накнаде из претходног члана наплаћују се и учесницима који су измирили своје 

обавезе као унутрашњи чланови мултилатералне цесије. 

(2) Дужник чија је обавеза пренесена на новог повјериоца не плаћа накнаду. 

(3) Пријемник плаћа накнаде за реализовану цесију у зависности од износа преузетог 

потраживања у складу са накнадама које су утврђене у претходном члану. Пријемник 

који има директан приступ Систему и сам реализује цесије, односно преко овлашћене -

агенције, не плаћа накнаду из колоне 4. табеле из претходног члана. 

(4) Поред накнаде из претходног става пријемник потраживања плаћа и посебну накнаду 

банци (берзанском посреднику) за услуге које су повезане са изналажењем 

могућности за наплату потраживања путем реализације мултилатералне цесије. Ова 

накнада се регулише уговором између банке/берзанског посредника и учесника. 

(5) Накнаду из претходног става утврђују банка/берзански посредник.  



 

Накнаде за продају потраживања 

Члан 6. 

(1) Купац и продавац потраживања плаћају накнаде из члана 4. за реализовану куповину 

у зависности од износа потраживања.  

(2) Ако купац/продавац потраживања има директан приступ Систему и сам реализује 

куповину/продају, односно користи услуге агенције, не наплаћаје се накнада из 

колоне 4. табеле из члана 4. става 1. 

(3) Банка/берзански посредник уговaрају посебне накнаде за заказивање аукција за 

продају потраживања за своје клијенте. 

(4) Накнаду из претходног става утврђују банка/берзански посредник. 

Накнада за приступ информацијама из регистра уговора о продаји потраживања 
 

Члан 8. 

(1) Накнада за издавање потврде о куповини/продаји потраживања износи 5 КМ. 

(2) Накнаду из претходног става учесник плаћа Организатору система. 

Завршне одредбе  
 

Члан 9.  

Ова Одлука сматра се донесеном даном добијања сагласности од стране Привредне коморе 

Републике Српске, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страницама 

Бањалучке берзе и Система.  

      Предсједник Управног одбора  

      Драган Ињац 

Број: 01-УО-251/16 

Датум: 27.04.2016. године 

 

 


