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На  основу  члана  23 Статута  Брчко  дистрикта  Босне  и  Херцеговине,  Скупштина  Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине, на 19. сједници одржаној 31. октобра 2005. године, усваја 

ЗАКОН
О ПРЕУЗИМАЊУ ДИОНИЧАРСКИХ ДРУШТАВА

I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Законом о преузимању дионичарских друштава уређују се:

- услови  за  давање  понуде  за  преузимање  дионичарских  друштава  као  емитената
дионица;

- поступак преузимања;
- права и обавезе учесника у поступку преузимања;
- надзор над спровођењем поступка преузимања дионичарских друштава.

Појмови
Члан 2

У смислу овог закона:

1. емитент  је  дионичарско  друштво  које  је  основано  или  емитује  дионице  путем  јавне
понуде  у  смислу  Закона  о  хартијама  од  вриједности  Брчко  дистрикта  Босне  и
Херцеговине, као и дионичарско друштво настало у поступку својинске трансформације у
смислу Закона о приватизацији предузећа у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине;

2. понуда за преузимање емитента је јавна понуда за куповину свих дионица емитента с
правом гласа, уз услове и на начин одређен овим законом;

3. стицалац је  физичко или правно  лице које стиче или је  стекло  дионице емитента које
дају право гласа;

4. понудилац  је  физичко  или  правно  лице  које  је  у  складу  сa  одредбама  овог  закона
обавезно да објави понуду за преузимање или намјерава да изврши преузимање иако то
није обавезно у складу са одредбама овог закона;

5. дионице с  правом гласа су све  дионице емитента које дају право гласа, независно од
тога да ли је то право нечим ограничено;

6. дионице су стечене уписом преноса дионица на рачун стицаоца у Централни регистар
хартија од вриједности;

7. регистар је Централни регистар хартија од вриједности код кога се депонују дионице;

8. Комисија је Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
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Члан 3

Општа начела овог закона су:

1. дионичари емитента на које се односи понуда за преузимање имају равноправан положај
у поступку преузимања;

2. дионичари емитента  на  које  се  односи  понуда  за  преузимање  морају  имати  довољно
времена и информација, како би могли да одлуче о понуди за преузимање;

3. управа  емитента  је  дужна  у  току  спровођења  поступка  преузимања  да  поступа  у
најбољем интересу емитента;

4. понудилац и емитент су дужни  да  спроведу поступак преузимања што брже, а емитент
не смије дуже вријеме од предвиђеног бити ограничен у свом пословању;

5. приликом трговања  хартијама од вриједности понудиоца, емитента и других друштава
која учествују у понуди за преузимање, не смије доћи до поремећаја на тржишту.

II.  ОБАВЕЗА ОБЈАВЉИВАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Члан 4

(1) Лице које стекне акције емитента којима, заједно с дионицама које већ има, прелази 1/3 од
укупног броја гласова које дају дионице емитента с правом гласа, обавезно је да о стицању
без одлагања обавијести емитента, Комисију и јавност, те објави понуду за преузимање, под
условима и на начин одређен овим законом.

(2) Лице које је на основу понуде за преузимање стекло мање од 2/3 дионица с правом гласа, у
случају  даљег  стицања  дионица  истог  емитента  обавезно  је  да  објави  понуду  за
преузимање.

(3) Емитент је у року од три дана од дана пријема обавјештења из става 1 овог члана обавезан
да обавијести Комисију о пријему и садржају обавјештења.

(4) Обавјештење из става 1 овог члана и члана 5 става 2 овог закона мора садржавати податке
из  члана  12 става 1  тачака  1, 2  и  3  овог  закона,  те  изјаву  понудиоца  да  ће  у  законом
прописаном року  објавити понуду за преузимање. Обавјештење се објављује на начин из
члана 18 става 1 овог закона.

(5) Обавеза обавјештавања из ставова 1 и 3 овог члана на одговарајући начин се примјењује
увијек кад за понудиоца настане обавеза објављивања понуде за преузимање.

(6) Лице  које  је  по  основу  уговора  о  куповини  државног  капитала,  у  смислу  Закона  о
приватизацији предузећа у Брчко дистрикту БиХ, стекло нове дионице у поступку повећања
капитала  емитента  – приликом  сваког даљег  стицања  дионица  истог  емитента  дужно   је
објавити понуду за преузимање.

Члан 5

(1) Лице  које  није  обавезно  да  објави  понуду  за  преузимање  у  складу  са одредбама  овог
закона, а намјерава да изврши преузимање, понуду за преузимање може објавити само под
условима и на начин одређен овим законом.

(2) У случају из става 1 овог члана, понудилац је обавезан да о намјери објављивања понуде за
преузимање обавијести емитента, Комисију и јавност.
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(3) Обавјештавање  јавности  о намјери  из  става  2 овог  члана,  за  понудиоца настаје обавеза
објављивања понуде за преузимање под условима и на начин утврђен овим законом.

Члан 6

(1) Није дозвољена понуда или општа понуда упућена дионичарима емитента ради стицања
дионица  емитента  с  правом  гласа,  ако  након  таквог  стицања  настаје  обавеза
објављивања понуде за преузимање.

(2) Није дозвољен јавни или други позив упућен дионичарима емитента на давање понуде с
циљем стицања дионица емитента с правом гласа, ако тим стицањем настаје обавеза
објављивања понуде за преузимање.

(3) Док  понудилац не  спроведе поступак  преузимања у  складу са одредбама овог закона,
његове дионице и дионице лица које с њим заједнички дјелује, не дају право гласа.

III.   ИЗУЗЕЦИ ОД ОБАВЕЗЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Члан 7

(1) Стицалац није обавезан да објави понуду за преузимање ако:

1. стекне дионице емитента насљеђивањем;
2. стекне дионице емитента диобом заједничке имовине брачних другова;
3. стекне  дионице  емитента  приликом  повећања  основног  капитала  улозима  издавањем

дионица затвореном понудом, а скупштина емитента, прије уписа дионица, одобри  да
одређени  стицалац  може  стећи  преко  1/3  укупног  броја  дионица  с  правом  гласа  без
обавезе објављивања понуде за преузимање;

4. стекне дионице емитента као стечајног дужника у стечајном поступку;
5. стекне дионице емитента у поступку припајања предузећа;
6. стекне дионице промјеном облика организовања предузећа;
7. се дионице емитента преносе између правних лица која посредно или непосредно чине

исти дионичари или се преносе ради реструктурирања унутар матичног предузећа.

(2) Одобрење из става 1 тачке 3 овог члана скупштина емитента даје трочетвртинском већином
гласова  присутних  на  скупштини,  не  рачунајући  гласове  стицалаца  и  лица  која  с  њим
заједнички дјелују.

(3) Ако лице које стекне дионице на начин из става 1 овог члана, даље стиче дионице истог
емитента, обавезно је да објави понуду за преузимање.

IV.   ЗАЈЕДНИЧКО ДЈЕЛОВАЊЕ

Члан 8

(1) Физичка и/или правна лица дјелују заједнички:

1. ако су се споразумјела да заједнички дјелују у вези са стицањем дионица емитента или у
вези са остваривањем права гласа према емитенту или

2. ако једно од њих држи дионице за рачун другог.

(2) Правна лица, односно физичка и правна лица, дјелују заједнички кад једно од њих директно
или индиректно контролише друго или друга правна лица.

4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


(3) У смислу става  2 овог члана  сматра се  да физичко  или правно лице  контролише правно
лице ако:

1. посједује директно или индиректно 1/3 и више дионица с правом гласа, односно удјела у
основном капиталу правног лица;

2. има  право  управљања  пословном  и  финансијском политиком  правног  лица  на  основу
овлашћења из уговора.

(4) У  смислу  овог  закона  заједничким  дјеловањем  сматра  се  и  ако  је  физичко  лице  члан
управних  и  надзорних  органа  правног  лица,  односно  ако  је  запослено,  професионално
ангажовано или  врши  одређене  дужности  које  му  омогућавају  приступ  информацијама
интерне природе.

(5) Друштва  дјелују  заједнички  ако  су  међусобно  повезана  у  смислу  одредаба  Закона  о
предузећима.

(6) Сматра се да физичка лица дјелују заједнички ако су брачни другови или ако су у крвном
сродству у правој линији, а у побочној линији закључно до првог степена. 

(7) Успостављање  односа  заједничког  дјеловања  споразумом  из  става  1  тачке  1 овог  члана
изједначено је са стицањем дионица с правом гласа.

(8) Гласовима стицаоца прибрајају се гласови лица која с њим заједнички дјелују.

(9) Кад  обавеза  објављивања  понуде  за  преузимање  настане  успостављањем  односа
заједничког дјеловања споразумом из става 1 тачке 1 овог члана или у случају кад једно од
лица  која  заједнички  дјелују  стекне  дионице  тако  да  тим  стицањем  настане  обавеза
објављивања  понуде  за  преузимање,  свако  од  тих лица обавезно  је  да  објави  понуду за
преузимање  под  условима  и  на  начин одређен овим законом, а  сматра се  да  је  обавези
објављивања понуде за преузимање удовољено ако понуду објави било које од лица која
заједнички дјелују.

V.  ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 9

(1) Прије  подношења  захтјева  за  одобрење  објављивања  понуде  за  преузимање,
понудилац је обавезан да испуни један од услова:

- на  посебан  рачун  код  банке  издвоји  новчана  средства  потребна  за  плаћање  свих
дионица на које се односи понуда за преузимање;

- с банком закључи уговор о кредиту за ту намјену;
- приложи неопозиву  банкарску гаранцију наплативу на први позив у  корист аукционара

који ће депоновати своје дионице.

(2) Када понуду за преузимање објављује банка, обезбјеђење средстава на начин из става
1 овога члана обавезна је да уговори с другом банком.

(3) Рок трајања банкарске гаранције из става 1 овог члана не може бити краћи од 15 дана
од задњег дана рока за плаћање дионица из члана 15 става 8 овог закона.

(4) По  истеку  рока  важења  понуде  за  преузимање,  понудилац  може  са  посебног  рачуна
подићи вишак изнад средстава потребних за плаћање депонованих дионица тек након
што Комисија прими извјештај о преузимању.
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(5) О свакој измјени услова уговора о посебном рачуну, кредиту или банкарске гаранције,
понудилац је обавезан да тражи сагласност Комисије уз достављање примјерка измјене
уговора, односно гаранције.

(6) Комисија  може  да  пропише  додатни  обавезни  садржај  који  мора  имати  уговор  о
посебном рачуну или кредиту или банкарска гаранција, те може прописати услове које
морају испуњавати банке које дају кредите или гаранције, ради обезбјеђења средстава
из става 1. овог члана.

VI.   ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ДЕПОНОВАЊУ ДИОНИЦА

Члан 10

(1) Прије подношења захтјева за одобрење објављивања понуде за преузимање, понудилац је
обавезан   с  депозитаром  да  закључи  уговор  о  депоновању  дионица  ради  прихватања
понуде за преузимање.

(2) Депозитар је обавезан да закључи уговор о депоновању дионица у случајевима утврђеним
овим законом и другим прописима.

(3) Приликом  закључења  уговора  из  става  1 овог  члана, понудилац је  обавезан депозитару
дати  све  податке  потребне  за  припрему  и  обављање  послова  депоновања  дионица,
податке о начину на који ће понуда бити објављена, те друге потребне податке прописане
правилима о депоновању дионица.

(4) Сваку  измјену  понуде  за  преузимање  понудилац  је  обавезан  без  одлагања  да  достави
депозитару.

VII.   ОБАВЕЗЕ УПРАВЕ ЕМИТЕНТА

Члан 11

(1) Након  што  стицалац  обавијести  емитента  о  стицању  дионица  због  којег  је  обавезан  да
објавити понуду за преузимање или о намјери објављивања понуде за преузимање, управа
емитента до окончања понуде за преузимање не може:

1) користити статутом, односно одлуком скупштине дато овлашћење да издавањем нових
дионица  повећа  основни  капитал  емитента,  све  до  истека  рока  важења  понуде  за
преузимање  и  рока плаћања, односно,  све  до  истека  рока за  објављивања понуде  за
преузимање ако она није објављена;

2) донијети одлуку о предузимању ванредних послова који би значајно промијенили стање
имовине или обавеза друштва;

3) без одобрења скупштине, одлучити да друштво стекне или отуђи сопствене дионице.

(2) У случају из става 1 овог члана, управа емитента дужна је  да  упозна раднике емитента с
понудом за преузимање.
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VIII.   ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ И УСЛОВИ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Члан 12

(1) Понуда за преузимање садржи:

1) фирму, сједиште и пословну адресу емитента;
2) фирму, сједиште и пословну адресу, односно име и презиме и адресу понудиоца и лица

с којима понудилац заједнички дјелује;
3) све  податке,  укључујући  број  гласова  у  апсолутном  и  процентуалном  износу,  о  свим

дионицама  емитента  које  припадају  понудиоцу,  укључујући  и  дионице  лица  с  којима
понудилац заједнички дјелује;

4) јасну изјаву да се понуда даје свим дионичарима емитента који су власници дионица с
правом гласа, те да се понудилац обавезује да купи сваку дионицу с правом гласа, под
прописаним и објављеним условима;

5) цијену коју се понудилац обавезује да плати по дионици;
6) рок и начин плаћања; 
7) фирму, сједиште и пословну адресу депозитара;
8) рок важења понуде;
9) детаљна упутства о начину и посљедицама депоновања дионица, те другим правима и

обавезама  дионичара  који  депонују  дионице,  а  посебно  о  праву  дионичара  да
повлачењем депонованих дионица одустане од прихватања понуде за преузимање;

10) назнаку  циљева  понудиоца  и  његових  намјера  у  вези  с  друштвом  које  се  преузима  у
случају успјеха јавне понуде;

11) остале услове понуде одређене овим законом или другим прописима Комисије.

(2) Уз  понуду  коју  доставља  Комисији  понудилац  је  обавезан  да  приложи  у  оригиналу  или
овјереној фотокопији сљедеће исправе:

1) извод  из  судског  регистра,  ако  је  понудилац  правно  лице,  односно  овјерену
фотокопију личне карте, ако је понудилац физичко лице;

2) исправе  о  правном  послу  којим  су  стечене  дионице  емитента  у  периоду  од  једне
године прије дана објављивања понуде за преузимање;

3) банкарску гаранцију или уговор о кредиту или уговор о отварању посебног рачуна и
доказ о уплати средстава за плаћање дионица;

4) уговор с депозитаром о обављању послова депоновања дионица;
5) претходну  сагласност  агенције  за  банкарство  ентитета  у  којем  се  налази  сједиште

банке, ако су предмет преузимања дионице банке;
6) претходну сагласност министарства финансија ентитета у којем се налази сједиште

осигуравајућег  друштва,  ако  су  предмет  преузимања  дионице  осигуравајућих
друштава; 

7) претходну  сагласност  надлежне  институције,  у  осталим  случајевима  када  је  то
прописано;

8) уколико  је  понудилац  правно  или  физичко  лице  са  сједиштем, односно
пребивалиштем или трајним боравиштем у иностранству:
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- изјаву којом именује пуномоћника (фирма, сједиште, пословна адреса, односно име и
презиме, адреса) за доставу писмена у  Босни и Херцеговини, с тим да пуномоћник
може  бити  адвокат  или  правно  лице  овлашћено  за  пословање  с  хартијама  од
вриједности;

- извод  из  судског  регистра  или  другог  одговарајућег  регистра  из  којег  је  видљив
организациони  облик,  сједиште,  пословна  адреса,  попис  лица  овлашћених  за
заступање,  не  старији  од  30  дана  од  дана  достављања  захтјева  за  издавање
претходне  сагласности,  преведен  на  један  од  службених  језика  Брчко  дистрикта
Босне и Херцеговине, од стране овлашћеног судског тумача.

Члан 13

(1) Понудилац је обавезан да у року од 30 дана од дана настанка обавезе објављивања
понуде за преузимање поднесе Комисији захтјев за одобрење објављивања понуде за
преузимање, понуду и исправе из члана 12 овог закона.

(2) Комисија ће о захтјеву понудиоца из става 1 овог члана донијети рјешење у року од 30
дана од дана пријема уредног захтјева.

(3) Уколико  уз  захтјев  за  одобрење  понуде  за  преузимање  није  поднесена  уредна  или
потпуна документација из члана 12 овог закона, Комисија ће одмах понудиоцу доставити
писмени закључак о недостацима које је понудилац обавезан да отклони  најкасније  у
року од 15 дана од дана пријема закључка.

(4) Ако Комисија не  донесе рјешење о захтјеву  за објављивање понуде за  преузимање у
року  из  става  2  овог  члана,  а  да  у  истом  року  не  достави  понудиоцу  закључак  о
отклањању недостатака, захтјев се сматра одобреним.

(5) Понудилац може Комисији поднијети захтјев за одобрење објављивања измјене понуде
за преузимање најкасније десет дана прије истека рока трајања понуде. Комисија ће о
захтјеву понудиоца за одобрење објављивања измјене понуде за преузимање донијети
рјешење у року од пет дана од дана пријема уредног захтјева.

(6) Ако  Комисија  не  донесе  рјешење  о  захтјеву  за  објављивање  измјене  понуде  за
преузимање у року из става 5 овог члана, захтјев се сматра одобреним.

(7) Комисија  не  одговара  за  тачност  и  истинитост  података  наведених  у  понуди  за
преузимање.

Члан 14

(1) Понудилац  не  може  условљавати  своју  понуду  за  куповину  дионица  на  које  се  односи
понуда за преузимање.

(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, понудилац може у понуди навести да неће купити
дионице:

- на којима је заснован терет (заложно право, право плодоуживања, забрана располагања
и др.);

- које  ће  бити  депоноване  ради  прихватања  понуде  за  преузимање  ако  укупан  број
гласова  који  дају  депоноване  дионице,  заједно  са укупним  бројем  гласова  с  којима
понудилац већ  располаже,  не  прелази  50% гласова  од  укупно  емитованих  дионица  с
правом гласа. У том случају, ако не буде депоновано довољно дионица, понудилац не
мора да купи и преузме депоноване дионице.

Члан 15
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(1) Рок  важења  понуде  износи  30  дана  од  дана  објављивања.  У  случају  објављивања
конкурентских понуда  за преузимање, понудилац може  да  продужи  тај рок  све  до  истека
рока важења конкурентских понуда.

(2) У случају објаве измјене понуде за преузимање, рок важења понуде се продужава за десет
дана. С тим да укупни рок важења понуде не може бити дужи од 60 дана, осим у случају
продужења рока због објављивања конкурентских понуда.

(3) Понуђена цијена не може бити нижа од највише цијене по којој је понудилац или лице које с
њиме заједнички дјелује стекао дионице с правом гласа у  периоду од једне године прије
дана објављивања понуде за преузимање.

(4) Ако је понуђена цијена из претходног става овог члана нижа од просјечне цијене остварене
на  берзи  или  другом  уређеном  јавном  тржишту,  понудилац  мора  понудити  најмање
просјечну цијену остварену на берзи или другом уређеном јавном тржишту.

(5) Ако  понудилац или  лице с  којим заједнички  дјелује  није  у  периоду  од  једне године прије
дана  објављивања  понуде  стекао  дионице  емитента  које  су  предмет  понуде,  цијена  у
понуди не  смије бити нижа од просјечне цијене остварене на берзи или другом уређеном
јавном тржишту.

(6) Понуђена цијена дионица из понуде за преузимање у члану 4 ставу 6 не може бити нижа од
просјечне  цијене  остварене  на  берзи  или  другом  уређеном  тржишту  у  посљедња  три
мјесеца или нижа од номиналне вриједности дионице, уколико истим није остварен промет
на берзи или другом уређеном тржишту.

(7) Просјечна  цијена  дионица  на  берзи  или  другом  уређеном  тржишту  израчунава  се  као
пондерисана аритметичка средина закључних цијена у задња три мјесеца, прије настанка
обавезе објављивања понуде за преузимање.

(8) Рок плаћања одређује се у данима рачунајући од дана истека важења понуде и не може
бити дужи од 14 дана од задњег дана понуде. Понудилац не смије плаћати дионице прије
истека рока важења понуде.

(9) Понудилац не може снижавати понуђену цијену нити мијењати понудом одређен начин и рок
плаћања, али може повећавати понуђену цијену. За сваку акцију исте класе понудилац мора
платити исту цијену.

(10)Ако  понудилац  повећава  понуђену  цијену,  мора  обезбиједити  средства  за  подмирење  у
складу са одредбама члана 9 овог закона.

(11)Дионичар прихвата понуду тако да до истека рока важења понуде дионице које су предмет
понуде за преузимање депонује код депозитара.

(12)До  истека  важења понуде  или ако  понудилац не  плати  дионице  у року  за плаћање, те у
случају подношења конкурентске понуде за преузимање, дионичар може повући депоноване
дионице. Повлачење депонованих дионица сматра се одустајањем од прихватања понуде,
односно, раскидом уговора.

(13)Дионичар не може располагати дионицама које је депоновао ради прихватања понуде.

IX.   КОНКУРЕНТСКА ПОНУДА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Члан 16
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(1) Конкурентска  понуда  за  преузимање  је  понуда  коју,  у  складу  са  одредбама  овог  закона,
може поднијети свако правно или физичко лице.

(2) Конкурентска  понуда за преузимање може се  дати  само  након објављивања  и у  периоду
трајања понуде за преузимање. 

Члан 17

Након  што  понудилац  објави  понуду  за  преузимање,  трећим  лицима  није  дозвољено  у
средствима  јавног  информисања  или  у  електронским  медијима  доступним  јавности  да
објављују намјеру стицања или отуђивања дионица емитента, већ су та лица дужна  да објаве
конкурентску понуду за преузимање у складу са одредбама овог закона.

X.   ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОНУДЕ

Члан 18

(1) Понуду  за  преузимање  и  сваку  измјену  понуде  понудилац  је  обавезан  да  објави  у
«Службеном гласнику Босне и Херцеговине», «Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне
и Херцеговине» и у  најмање једном од  дневних листова који излазе у сваком од ентитета
Босне и Херцеговине, у року од седам дана од дана пријема рјешења из члана 13 ставова 2
и 4 овог закона или истека рока из члана 13 ставова 3 и 5 овог закона.

(2) Сматра се да је понудилац испунио обавезу објављивања у року ако су прије истека рока
сви оглашивачи прихватили наруџбе за објављивање у првом сљедећем издању. Доказ о
прихватању наруџбе понудилац је обавезан без одлагања доставити Комисији.

(3) Понуду за преузимање и сваку измјену понуде понудилац је обавезан да достави емитенту,
берзи или другом уређеном јавном тржишту на којем се тргује акцијама емитента, најкасније
истог дана кад оглашивачима даје наруџбе за објављивање.

(4) Рок важења понуде рачуна се од задњег објављивања.

(5) Ваљана је и понуда објављена након истека рока за објављивање.

(6) Дионичару који то захтијева, емитент је обавезан да да све информације којима располаже
у вези с понудом за преузимање. Исто вриједи и за све измјене понуде.

Члан 19

(1) Објављену понуду за преузимање понудилац може повући у случају:

1) конкурентске понуде за преузимање по вишој цијени;
2) стечај емитента.

(2) Повлачење  понуде  за  преузимање  понудилац  мора  објавити  на  начин  прописан  за
објављивање понуде за преузимање.

XI.   ДЕПОНОВАЊЕ ДИОНИЦА

Члан 20
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(1) Депоновање  дионица  врши  се  прекњижавањем  с  рачуна  власника  на  посебан  рачун
отворен за потребе депоновања дионица ради прихватања понуде за преузимање с којега
се враћају на рачун власника у случају повлачења депонованих дионица.

(2) Дионице из претходног става  овог члана  дионичар депонује  тако да,  путем правног  лица
овлашћеног за пословање с хартијама од вриједности, депозитару предаје или доставља
писани  налог  за  прихватање/отказивање  понуде  за  преузимање,  који  осим  података  о
понуди  за  преузимање,  дионичару  и  депонованим  дионицама  садржи  и  дионичарево
овлашћење  депозитару  да  у  име  и  за  рачун  дионичара  упути  гаранту  писани  позив  за
плаћање на основу банкарске гаранције, те потпис дионичара.

Члан 21

Дионичар се не може одрећи права на повлачење депонованих дионица. Понудилац се не може
позивати на дионичареву изјаву о одрицању од права на повлачење депонованих дионица.

Члан 22

О сваком депоновању и повлачењу депонованих дионица, депозитар је обавезан без одлагања
обавијестити емитента.

XII.   ПРЕНОС ДИОНИЦА НА ОСНОВУ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Члан 23

(1) Ако  је  дионичар  депоновао  дионице  у  складу  са условима  из  понуде  за  преузимање,
прихватање  понуде  за  преузимање  и  обавеза  понудиоца  да  плати  цијену  за  депоноване
дионице настаје истеком рока важења понуде за преузимање, осим у случајевима из члана
14 става 2 и члана 19 овог закона.

(2) Понудилац не може преузети депоноване дионице, односно, оне не могу бити пренесене на
понудиоца прије истека рока важења понуде и док не буду плаћене, што уређује депозитар.

Члан 24

Комисија  може  прописати  правила  којима  ће  ближе  уредити  депоновање,  плаћање  и
преузимање депонованих дионица.

XIII.   ИЗВЈЕШТАЈ О ПРЕУЗИМАЊУ

Члан 25

(1) Након  истека  рока  важења  понуде  за  преузимање  и  након  истека  рока  за  плаћање,
понудилац је обавезан у року од седам дана  да  објави извјештај о преузимању на начин
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прописан  овим  законом  за  објављивање  понуде  за  преузимање  и  достави  га  Комисији,
емитенту, берзи и другом уређеном јавном тржишту на којем се тргује дионицама емитента.

(2) Извјештај о преузимању садржи податке о понудиоцу и емитенту, када је и како објављена
понуда за преузимање и њене измјене, колико је депонованих дионица понудилац исплатио
и  преузео,  за  колико  дионица  су  спорне  чињенице  депоновања,  повлачења  депонованих
дионица, те с колико дионица с правом гласа емитента понудилац укупно располаже након
преузимања  депонованих  дионица,  укључујући  и  дионице  с  правом  гласа  које  припадају
лицима која с понудиоцем заједнички дјелују.

(3) Ако је понуда условљена у складу са одредбом члана 14 става 2 овог закона и ако у понуди
не буде депоновано довољно дионица, депозитар је обавезан одмах о томе, као и о укупном
броју  депонованих  дионица,  да  обавијести  сваког  дионичара  који  је  депоновао  дионице,
Комисију, емитента и понудиоца.

(4) У року од седам дана од дана  пријема обавјештења  из става  3 овог члана, понудилац је
обавезан да објави то обавјештење, на начин из члана 18  става 1 овог закона

XIV.   ТРОШКОВИ

Члан 26

Понудилац сноси  трошкове  депоновања дионица, плаћа цијену  дионица, сноси све  трошкове
преноса дионица, као и све остале трошкове који произлазе из понуде, без обзира на резултате
преузимања.

XV.   ЗАБРАНА СТИЦАЊА И ОТУЂИВАЊА ДИОНИЦА С ПРАВОМ ГЛАСА

Члан 27

(1) Од тренутка настанка обавезе објављивања понуде за преузимање до објављивања понуде,
односно од објављивања понуде до истека рока важења понуде, дионице с правом гласа
које су предмет понуде понудилац не смије стећи нити се смије обавезати да ће их стећи на
други начин осим понудом за преузимање.

(2) Од тренутка настанка обавезе објављивања понуде за преузимање до објављивања понуде,
односно  од  објављивања  понуде  до  истека  рока  важења  понуде,  понудилац  не  смије
отуђивати нити  се обавезивати да ће отуђити дионице које дају  право гласа у  скупштини
емитента.

(3) Одредбе претходних ставова овог члана, односе се на сва лица која заједнички дјелују.

XVI.  ИЗЈАВА УПРАВЕ

Члан 28
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(1) У року од седам дана од објављивања понуде за преузимање, управа емитента обавезна је
да  објави своје образложено мишљење о понуди за преузимање на исти начин на  који је
објављена понуда за преузимање.

(2) У свом мишљењу, управа емитента обавезна је да изрази став о понуди за преузимање у
цијелости, а посебно у односу на цијену коју се понудилац обавезује  да  плати по дионици,
те циљеве понудиоца и његове намјере у вези с друштвом које се преузима.

(3) Осим  објављивања  мишљења из  става  1 овог  члана,  чланови  управе  емитента  не  смију
чинити ништа што би за циљ имало било какво утицање на понуду за преузимање.

XVII.   УВИД У КЊИГУ ДИОНИЧАРА

Члан 29

Када је за стицаоца настала обавеза објављивања понуде за преузимање, Централни регистар
хартија од вриједности обавезан је стицаоцу, на његов захтјев, омогућити увид у податке који се
односе на дионичаре и дионице емитента.

XVIII.   ОВЛАШЋЕЊА КОМИСИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА НАДЗОРА

Члан 30

(1) Емитенти,  дионичари емитента, пословне банке,  правна  лица овлашћена за пословање с
хартијама од вриједности, те остала правна и физичка лица дужни су на захтјев Комисије у
поступку  спровођења  надзора  утврђивања  обавезе  на  преузимање  или  заједничког
дјеловања,  те  надзора  поступка  преузимања,  Комисији  омогућити  увид  и  достављати
документацију коју Комисија сматра потребном за спровођење надзора.

(2) Депозитар је обавезан Комисији, на њен захтјев, дати на увид или доставити све податке о
власничкој позицији дионичара.

(3) Документацију из ставова 1 и 2 овог члана, која може  да  послужи као доказ у прекршајном
поступку,  овлашћена лица Комисије  могу, уз  издавање  потврде, привремено  одузети, али
само  до  покретања  прекршајног  поступка,  када  их  предају  органу  надлежном  за  вођење
поступка.

(4) Понудилац или емитент дужан је у року и на начин који одреди Комисија објавити додатна
изјашњења, обавјештења или исправке у вези с понудом за преузимање.

(5) Када у поступку преузимања Комисија утврди неправилности или незаконитости, рјешењем
ће наложити отклањање утврђених незаконитости и неправилности, одредити рок за њихово
отклањање и рок за достављање доказа о учињеном. 

(6) Ако понудилац не поступи у складу с рјешењем Комисије из става 5 овог члана, Комисија
може  рјешењем  обуставити  поступак  преузимања  и  понуду  за  преузимање  прогласити
неважећом.

(7) Ако лице које је обавезно  да  објави понуду  за преузимање то не учини у законском року,
Комисија ће постојање његове  обавезе на  објављивање  понуде за преузимање, утврдити
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рјешењем које ће доставити и емитенту, депозитару и берзи или другом уређеном јавном
тржишту  на  којем  су  увршћене  дионице  емитента.  О  постојању  ове  обавезе  Комисија  ће
обавијестити  дионичаре  јавним  објављивањем  рјешења  у  најмање  једном  од  дневних
листова који излазе у сваком од ентитета Босне и Херцеговине.

(8) Сваки  дионичар  емитента  може  путем  надлежног  суда  захтијевати  обавезно  закључење
уговора о продаји дионица, под условима под којима је морала бити објављена понуда за
преузимање.

(9) У случају да не поступи по рјешењу Комисије из става 7 овог члана, лице које је обавезно да
објави понуду за преузимање не  може остваривати управљачка права по основу дионица
тог емитента које има у свом посједу.

Члан 31

(1) У спровођењу  овлашћења  из  члана  30 овог  закона,  Комисија  води  поступак  у  складу  са
одредбама Закона о управном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

(2) Акти које доноси Комисија у спровођењу овог закона су коначни.

(3) Против аката Комисије незадовољна страна може покренути управни спор.

Члан 32

Чланови  и  радници  Комисије  не  одговарају  за  штету  која  настане  приликом  обављања
дужности  у  оквиру  овог  закона,  осим  ако  се  докаже  да  су  одређену  радњу  учинили  или
пропустили да учине намјерно.

XIX.   ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33

(1) Новчаном казном у износу од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршај физичко, а правно
лице  у  износу од  5.000 КМ до 17.000 КМ,  ако не  објави понуду за  преузимање  кад  је  то
обавезно по овом закону.

(2) Новчаном казном у износу од 300 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршај физичко лице, а
правно лице у износу од 3.000 КМ до 5.000 КМ ако:

1) без одлагања не обавијести Комисију, емитента и јавност о стицању дионица, супротно
одредбама члана 4 овог закона;

2) понуду  за  преузимање  објави  супротно  условима  и  начину  који  су  одређени  овим
законом;

3) прије  подношења  захтјева  за  одобрење  објављивања  понуде  за  преузимање  не
обавијести емитента, Комисију и јавност о намјери објављивања понуде за преузимање,
супротно члану 5 ставу 2 овог закона;

4) дионичарима емитента упути понуду или општу понуду ради стицања дионица емитента
с правом гласа, супротно одредби члана 6 става 1 овог закона;

5) дионичарима емитента  упути  јавни  или  други  позив  на  давање  понуде  ради  стицања
дионица емитента с правом гласа, супротно одредби члана 6 става 2 овог закона;

6) оствари право гласа супротно одредби члана 6 става 3 овог закона;
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7) не  обезбиједи  средства  за  плаћање  свих  дионица  на  које  се  односи  понуда  за
преузимање, супротно одредби члана 9 ставова 1 и 2 овог закона;

8) рок трајања банкарске гаранције понудилац уговори супротно одредби члана 9 става 3
овог закона;

9) новчаним  средствима  издвојеним  на  посебан  рачун  располаже  супротно  одредбама
члана 9 ставова 4 и 5 овог закона;

10)мијења  услове  уговора  о  кредиту,  услове  уговора  о  посебном  рачуну  или  услове
банкарске гаранције за плаћање дионица за које је понудио откуп, супротно одредбама
члана 9 става 6 овог закона;

11) не закључи уговор о обављању послова депоновања дионица, супротно одредби члана
10 ставова 1 и 2 овог закона;

12) без одлагања не достави депозитару измјену понуде за преузимање, супротно одредби
члана 10 става 4 овог закона;

13) понуду за преузимање, односно њену измјену објави са садржајем различитим од текста
који  је  Комисија  одобрила или  се сматра  одобреним, или  ако  понуду  за  преузимање,
односно њену измјену објави без одобрења Комисије (члан 13);

14) условљава обавезу куповине дионица на које се односи понуда за преузимање, супротно
одредбама члана 14 овог закона;

15) цијену,  начин или рок  плаћања у понуди  за  преузимање одреди или мијења  супротно
одредбама члана 15 овог закона;

16) не обезбиједи средства за плаћање дионица, супротно одредби члана 15 става 9 овог
закона;

17) располаже  дионицама  које  је  депоновао  ради  прихватања  понуде,  супротно  одредби
члана 15 става 12 овог закона;

18) објави намјеру стицања или отуђивања дионица емитента, супротно одредби члана 17
овог закона;

19) понуду за преузимање или измјену понуде не објави на начин прописан одредбом члана
18 става 1 овог закона;

20) не достави Комисији доказ о прихватању наруџбе, супротно одредби члана 18 става 2
овог закона;

21) понуду  за  преузимање  или  измјену  понуде  у  прописаном  року  не  достави  емитенту,
берзи  или  другом  уређеном  јавном  тржишту  на  којем  се  тргује  дионицама  емитента,
супротно одредби члана 18 става 3 овог закона;

22) емитент  не  обавијести  сваког  дионичара  да  је  објављена  понуда  за  преузимање  или
измјена понуде или му не да информације којима располаже, супротно одредби члана 18
става 6 овог закона;

23) понуду за преузимање повуче или повлачење понуде не  објави на  начин прописан за
објављивање понуде, супротно одредбама члана 19 овог закона;

24) не  објави  или  Комисији  и  емитенту  не  достави  прописани  извјештај  или  извјештај  не
садржи прописане податке, супротно одредби члана 25 ставова 1 и 2 овог закона;
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25) не измири прописане трошкове или не исплати цијену дионица, супротно одредби члана
26 овог закона;

26) стиче  или се  обавезује на  стицање  дионица  супротно  одредби члана  27 става 1 овог
закона;

27) продаје или се обавезује на продају дионица супротно одредби члана 27 става 2 овог
закона;

28) у својству  члана управе пропусти  да  поступи према одредбама члана 28 става 1 овог
закона; 

29) у  својству  члана  управе  емитента  поступа  супротно  одредби  члана  28  става 3  овог
закона;

30) не омогући Комисији увид или у одређеном року не достави документацију коју Комисија
сматра  потребном  за  спровођење  надзора,  супротно  одредби  члана  30 става 1  овог
закона;

31) не омогући Комисији увид или не достави све податке о власничкој позицији дионичара,
супротно одредби члана 30 става 2 овог закона;

32) не  објави  додатна  изјашњења,  обавјештења  или  исправке  у  вези  с  понудом  за
преузимање, супротно одредби члана 30 става 4 овог закона;

33) не  изврши  рјешење  Комисије  или  не  достави  доказе  о  отклањању  утврђених
незаконитости, супротно одредби члана 30 става 5 овог закона;

34) ако Комисија утврди да подаци из члана 12 става 1 нису тачно наведени.

Члан 34

(1) Новчаном казном у износу од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршај  физичко лице, а
правно лице у износу од 5.000 КМ до 10.000 КМ ако:

1) приликом склапања уговора о депоновању дионица не достави депозитару све податке
потребне за припрему и обављање послова депоновања дионица, податке о начину на
који  ће  понуда  бити  објављена,  те  друге  потребне  податке  прописане  правилима  о
депоновању акција, супротно одредби члана 10 става 3 овог закона;

2) управа емитента поступи супротно одредбама члана 11 овог закона;

3) плаћа дионице прије истека рока важења понуде, супротно одредби члана 15 става 7
овог закона;

4) преузме  или  омогући  преузимање  депонованих  дионица,  супротно  одредби  члана  23
става 2 овог закона;

5) не  обавијести  сваког  дионичара  који  је  депоновао  дионице,  Комисију,  емитента  и
понудиоца да није депоновано довољно  дионица,  супротно одредби члана 25 става 3
овог закона;

6) не  објави  обавјештење  из  члана  25 става 3 овог  закона или објави  обавјештење које
нема истовјетан садржај са обавјештењем које је примио, супротно  одредби  члана  25
става 4 овог закона;
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7) у  својству  члана  управе  пропусти  да  поступи  према  одредби  члана  28  става 2  овог
закона;

8) не омогући увид у податке, супротно одредби члана 29 овог закона.

Члан 35

(1) Новчаном казном у износу од 100 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршај физичко лице, а
правно лице у износу од 1.000 КМ до 5.000 КМ ако:

1) у року од 3 дана не обавијести Комисију о пријему и садржају обавјештења из члана 4
става 1 овог закона, супротно одредби члана 4 става 3 овог закона;

2) обавјештење  не  садржи  све  прописане  податке  и  изјаву  понудиоца  или  су  подаци  у
обавјештењу  нетачно  наведени или ако  обавјештење не  објави  на начин из  члана  18
става 1 овог закона, супротно одредби члана 4 става 4 овог закона;

3) не обезбиједи Комисији могућност самосталног увида у стање посебног рачуна, супротно
одредби члана 9 става 4 овог закона;

4) о  измјени  уговора  о  кредиту  или  банкарске  гаранције  без  одлагања  не  обавијести
Комисију  или  ако Комисији   не  достави  примјерак  измјене  уговора  односно  гаранцију,
супротно одредби члана 9 става 6 овог закона;

5) не  обавијести  емитента  о  депоновању  и  повлачењу  депонованих  дионица  супротно
одредби члана 22 овог закона.

Члан 36

За прекршај из чланова 33, 34 и 35 овог закона казниће се и одговорно лице у правном лицу и
то новчаном казном од 1.000 до 1.700 КМ.

XX.   ЗАСТАРЈЕЛОСТ

Члан 37

(1) Прекршајни  поступак  за  прекршаје  предвиђене  овим  законом  не  може  се  покренути
протеком рока од три године од дана када је прекршај учињен.

(2) Застарјелост за вођење поступка наступа када од дана кад је прекршај учињен протекне пет
година.

(3) Изречене  казне не  могу се  извршити  када од дана правоснажности  рјешења о прекршају
протекне пет година.

XXI.   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38

Дионичари који на дан ступања на снагу овог закона располажу с више од 1/3 права гласа од
укупно емитованих дионица емитента с правом гласа, а нису били обавезни да објаве понуду за
преузимање и који након ступања на снагу овог закона желе стећи дионице емитента с правом
гласа, обавезни су да објаве понуду за преузимање.
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Члан 39

Овај закон ступа на снагу осмог  (8)  дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине». 

Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а B o s n a  i  H e r c e g o v i n a
          БРЧКО ДИСТРИКТ BRČKO DISTRIKT
     БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ BOSNE I HERCEGOVINE
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA

Број: 0-02-022-287/05
Брчко, 31. октобар  2005. године
                                      

      ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

  Проф. др Милан Томић 
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