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На основу члана 22  става 2 тачке c Статута Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 3/07), Скупштина Брчко 
дистрикта Босне и Херцеговине на 55. редовној сједници одржаној 26. септембра 2007. 
године, усваја 
 

Закон  
о измјенама Закона о предузећима 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 
 

Члан 1 
 

У Закону о предузећима Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник 
Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 11/01, 10/02, 14/02, 01/03, 08/03 и 04/04 (у даљем тексту: 
Закон о предузећима) у члану 133 ставу 1 ријечи: „дионички капитал“ бришу се. 
 

Члан 2 
 

Члан 137 мијења се и гласи: 
 

„Минимална номинална вриједност дионице је 1,00 КМ.“ 
 

Члан 3 
 

Члан 143 мијења се и гласи: 
 

„(1)  Дионице дионичког друштва су дематеријализоване, недјељиве, гласе на име и 
воде се у дематеријализованом облику – електронском запису у Централном регистру 
хартија од вриједности. 
 

„(2) Дионице су неограничено преносиве, осим у случајевима утврђеним статутом 
дионичког друштва у складу са законом.“ 
 

Члан 4 
 

Члан 144 мијења се и гласи: 
 

„Дионичко друштво је дужно у складу с посебним законом и прописима Комисије за 
хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ да закључи уговор са Централним 
регистром и достави податке о дионицама и дионичарима у року од тридесет (30) дана 
од дана уписа у регистар емитената. 

 

„Централни регистар успоставља листу дионичара и региструје промјене власништва на 
дионицама дионичког друштва.“ 
 

Члан 5 
 

Члан 174 брише се. 
 

Члан 6 
 

Досадашњи члан 175 мијења се и гласи: 
 

“Дионице су неограничено преносиве, осим у случајевима утврђеним посебним законом 

и/или статутом друштва у складу са законом.“ 

 
Члан 7 

 

Члан 179 и члан 180  бришу се. 
 

 
 
 



Члан 8 
 

Досадашњи члан 205 мијења се и гласи: 
 

„Предсједник и чланови надзорног одбора бирају се гласањем,  при чему свакој дионици 
с правом гласа припада број гласова једнак у броју чланова надзорног одбора који се 
бирају, укључујући и предсједника. 

 

„Укупан број гласова који носи сваки гласачки листић распоређује се равномјерно на све 
кандидате чија имена су заокружена на истом листићу. 

 

„Кандидата који је добио највећи број гласова скупштина проглашава за предсједника, а 
кандидате са сљедећим највећим бројем добијених гласова проглашава за чланове 
надзорног одбора.“ 
 

Члан 9 
 

У досадашњем члану 224 став 2 мијења се и гласи: 
 

„Одлуку о сазивању скупштине доноси управа. Сазивање скупштине обавља се путем 
обавјештења које садржи назив и сједиште друштва, датум, вријеме и мјесто 
одржавања сједнице, потпун опис свих тачака дневног реда, услове за учешће у раду 
скупштине и поступак остваривања гласачких права. Такво обавјештење мора се 
објавити у средствима јавног информисања и најмање два (2) дневна листа доступна на 
подручју Брчко дистрикта БиХ, најкасније тридесет (30) дана прије датума одређеног за 
засједање скупштине.“ 
 

Члан 10 
 

Досадашњи члан 226 мијења се и гласи: 
 

„(1) Ако је одржавање скупштине заказано ван мјеста сједишта дионичког друштва, 
обавјештење из досадашњег члана 224 овог закона упућује се сваком дионичару 
препорученим писмом, телефаксом или електронском поштом на адресу из листе 
дионичара. 
 

„(2) Осим објављивања и достављања обавјештења у складу са одредбама става 1 овог 
члана, дионичко друштво с великим бројем дионичара дужно је да обезбиједи додатно 
објављивање у случајевима, под условима и на начин утврђен прописима Комисије.“ 
 

Члан 11 
 

У досадашњем члану 232 ставу 1 ријечи: „Списак се прави на основу регистроване 
књиге дионичара“ замјењују се ријечима: „Списак се прави на основу листе дионичара 
који су регистровани у Централном регистру тридесет (30) дана прије дана одржавања 
скупштине“. 
 

Члан 12 
 

У досадашњем члану 246 ставу 2 текст: „двотрећинска (2/3) већина основног капитала 
друштва.“ замјењује се текстом: „двотрећинска (2/3) већина заступљених дионица с 
правом гласа.“ 

Члан 13 
 

У досадашњем члану 248  став 3 мијења се и гласи: 
„(3) Амандмани на статут друштва ступају на снагу наредног дана од дана 
објављивања.“ 
 

Члан 14 
 

У досадашњем члану 249 ставу 1 текст: „двотрећинска (2/3) већина основног капитала 
друштва.“ замјењује се текстом: „двотрећинска (2/3) већина заступљених дионица с 
правом гласа.“ 
 

Члан 15 
 

У досадашњем члану 250 ставу 1 ријечи: „Одлука се може усвојити само ако се пријем 
улога и претходно поменути подаци објаве у складу с чланом 227 ставом 1 
овог закона» бришу се. 
 
 



 

Члан 16 
 

У досадашњем члану 253 ставу 2 ријечи: „Службеном гласнику“ замјењују се ријечима: 
„најмање два (2) дневна листа доступна на подручју Брчко дистрикта БиХ“. 
 

Члан 17 
 

У досадашњем члану 259 ставу 1 ријечи: „двотрећинска (2/3) већина основног капитала“ 
замјењују се ријечима: „двотрећинска (2/3) већина заступљених дионица с правом 
гласа“. 
 

Члан 18 
У досадашњем члану 268 став 2 мијења се и гласи: 
„(2) За одлуку о повећању потребна је сагласност двотрећинске (2/3) већине 
заступљених дионица с правом гласа. Статутом се може прописати квалификована 
већина, други услови и одобрење из члана 249 става 3 овог закона.“ 
 

Члан 19 
 

У досадашњем члану 276 ставу 1 ријечи: „потврду ревизора“ замјењују се ријечима: 
„извјештај и мишљење овлашћеног ревизора“, а ријечи: „Подносиоци молбе“ замјењују 
се ријечима: „Подносиоци пријаве“. 
 

Члан 20 
 

У досадашњем члану 283 ставу 2 иза ријечи: „расподјели добити остварене у 
посљедњој пословној години“ ставља се тачка, а текст: „прије доношења одлуке о 
повећању основног капитала.“ бришу се. 
 

У ставу 3 истог члана ријечи: „Одлука о повећању основног капитала“ замјењују се 
ријечима: „Одлука о повећању основног капитала из средстава друштва“. 
 

Члан 21 
 

У досадашњем члану 287 ставу 1 текст: „двотрећинска (2/3) већина основног капитала 
друштва.“ замјењује се текстом: „двотрећинска (2/3) већина заступљених дионица с 
правом гласа.“ 
 

У ставу 4 тачки 2  истог члана ријеч: „удруживањем“ замјењује се ријечју: „спајањем“. 
 

Члан 22 
 

Досадашњи члан 288 мијења се и гласи: 
 

„Управа је дужна да пријави одлуку о смањењу основног капитала у регистар.“ 
 

Члан 23 
 

Члан 291 брише се. 
 

Члан 24 
 

Назив ПОДОДЈЕЉКА 4 – СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ПОВЛАЧЕЊЕМ 
ДИОНИЦА мијења се и гласи: „3. СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ПОВЛАЧЕЊЕМ 
ДИОНИЦА“. 
 

Члан 25 
 

У досадашњем члану 296 ставу 4 текст: „Управа и предсједавајући надзорног одбора ће 
пријавити одлуку за упис у регистар.“ замјењује се текстом: „Управа пријављује 
смањење основног капитала за упис у регистар.“ 
 

Став 6  истог члана брише се. 
 

Члан 26 
 

Досадашњи члан 297 мијења се и гласи: 
 

„Одлука о смањењу капитала ступа на снагу уписом у регистар.“ 
 

 



 
Члан 27 

 

Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Брчко дистрикта БиХ“. 
 
 
 
 
Број: 0-02-022-112/07                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 
Брчко, 26. септембра 2007. године               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                            

                                                            проф. др Милан Томић, с.р. 
 


