
BOSNA I HERCEGOVINA 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ 

SKUPŠTINA 

BRČKO DISTRIKTA BiH  

СКУПШТИНА 

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516
 

 
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – 

пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ 
број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на I наставку 56. 
редовне сједнице одржаном 4. децембра 2019. године, усваја 
 

 

ЗАКОН   

О ПРЕУЗИМАЊУ АКЦИОНАРСКИХ ДРУШТАВА 

 

 

ДИО ПРВИ – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

(Предмет) 

 

Овим законом прописују се услови и поступак за преузимање акционарских друштава, 

права и обавезе учесника у поступку преузимања и надзор над спровођењем поступка 

преузимања акционарских друштава.  

 

Члан 2 

(Појмови) 

 

Поједини појмови употријебљени у овом закону имају сљедеће значење: 

a) „циљно друштво“ је акционарско друштво чијим се акцијама тргује на 

уређеном тржишту хартија од вриједности у Босни и Херцеговини (у даљем 

тексту: БиХ) над којим понудилац жели да успостави контролу кроз поступак 

преузимања; 

b) „стицалац“ је физичко или правно лице које посредно или непосредно стекне 

или намјерава стећи акције циљног друштва, које дају право гласа; 

c) „акција“ је хартија од вриједности коју издаје циљно друштво и  која даје 

право гласа;  

d) „понуда за преузимање“ је обавезна или добровољна јавна понуда упућена 

свим акционарима циљног друштва за стицање свих или неких акција с правом 

гласа, која за циљ има стицање контроле над циљним друштвом, уз услове и на 

начин прописан овим законом;  

e) „издавалац“ је домаће или страно правно лице које издаје или намјерава да 

изда хартије од вриједности и друге финансијске инструменте;  

f) „понудилац“ је правно или физичко лице које објави понуду за преузимање 

свим акционарима циљног друштва за стицање свих или неких акција с правом 

гласа; 

g) „уређено тржиште“ је тржиште дефинисано Законом о хартијама од 

вриједности. 
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Члан 3 

(Примјена Закона) 

 

(1) Овај закон се примјењује на преузимање акционарских друштава чије је сједиште у 

Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт), под условом да 

се акцијама које су издала та друштва тргује на уређеном тржишту у БиХ.  

 

(2) Овај закон не примјењује се: 

a) на трговину власничких хартија од вриједности одређеног издаваоца, 

када се оне продају путем јавног тендера, односно на уређеном тржишту 

хартија од вриједности, а ради се о акцијама чији је законити ималац 

Дистрикт; 

b) ако је стицалац Дистрикт у поступку наплате својих потраживања стекао 

власнички удио који прелази праг за објављивање понуде. 

 

 

Члан 4 

(Супсидијарна примјена Закона) 

 

У поступку пред Комисијом за хартије од вриједности Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине (у даљем тексту: Комисија) ако није другачије прописано овим законом, 

примјењују се одредбе Закона о управном поступку Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине (у даљем тексту: Закон о управном поступку). 

 

 

 

ДИО ДРУГИ – ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИОНАРСКИХ ДРУШТАВА 

ГЛАВА I. ОПШТА НАЧЕЛА 

 

Члан 5 

(Општа начела) 

 

Општа начела поступка преузимања акционарских друштава су: 

a) сви акционари циљног друштва имају равноправан положај у поступку 

преузимања; 

b) понудилац може да објави понуду за преузимање тек након што у цијелости 

обезбиједи новчану накнаду и друге врсте накнада које су прописане 

одредбама овог закона; 

c) акционари циљног друштва морају бити потпуно, тачно и благовремено 

обавијештени о понуди за преузимање, како би имали довољно времена да 

исправно оцијене понуду, дефинишу своје интересе и донесу одлуку о 

прихватању или одбијању понуде за преузимање; 

d) управа и надзорни одбор циљног друштва су дужни у току спровођења 

поступка преузимања да поступе у најбољем интересу акционара циљног 

друштва; 

e) понудилац и циљно друштво су дужни да поступак преузимања спроведу у 

најкраћем могућем року, како циљно друштво не би дуже времена од 

оправданог било спријечено у свом пословању; 
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f) понудилац и друга лица која учествују у поступку преузимања не смију својим 

дјеловањем на уређеном тржишту изазвати поремећаје, који би за посљедицу 

имали вјештачко подизање или смањивање цијене акција циљног друштва.  

 

 

 

 

 

 

Члан 6 

(Заједничко дјеловање) 

 

(1) Физичка и правна лица дјелују заједнички: 

a) ако су се уговором, писменим или усменим, односно изричито или прећутно 

споразумјела да усклађено дјелују с циљем стицања акција циљног друштва 

или остваривања права гласа из акција циљног друштва; 

b) ако једно од њих држи акције за рачун другог лица. 

(2) Физичка и правна лица дјелују заједнички и кад једно од њих, посредно или 

непосредно, контролише друго или друга правна лица. 

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

правно лице ако: 

a) посредно или непосредно посједује најмање 25% (двадесет пет посто) удјела у 

основном капиталу правног лица; 

b) посредно или непосредно посједује најмање 25% (двадесет пет посто) 

гласачких права на скупштини акционара правног лица; 

c) има право управљања, односно вођења пословне и финансијске политике 

правног лица на основу овлашћења из статута, споразума или уговора; 

d) посредно или непосредно има преовлађујући утицај на вођење послова и 

доношење одлука. 

(4) Предузећа дјелују заједнички ако су међусобно повезана у складу са Законом о 

предузећима Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон о 

предузећима).  

(5) Сматра се да физичка лица дјелују заједнички ако су у крвном сродству у правој 

линији неограничено и у побочној линији до првог степена закључно, те ако су 

брачни и ванбрачни партнери. 

 

Члан 7 

(Начин заједничког дјеловања)  

 

(1) Успостављање односа заједничког дјеловања споразумом из члана 6 става 1 тачке 

а) овог закона изједначено је са стицањем акција с правом гласа. 

(2) Гласовима стицаоца додају се гласови лица која с њим заједнички дјелују. 

(3) Кад обавеза објављивања понуде за преузимање настане успостављањем односа 

заједничког дјеловања споразумом из члана 6 става 1 тачке а) овог закона или у 

случају кад једно од лица која заједнички дјелују стекне акције 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 прописан 

овим законом. 

(4) Сматра се да је обавеза објављивања понуде за преузимање испуњена ако понуду 

објави било које од лица која заједнички дјелују. 
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(5) Лица која заједнички дјелују солидарно одговарају за испуњавање свих обавеза 

прописаних овим законом. 

(6) У случају из става 3 овог члана, циљно друштво не може бити понудилац. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА II. ОБАВЕЗА ОБЈАВЉИВАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ 

 

Члан 8 

(Обавеза објављивања понуде за преузимање) 

 

(1) Лице које непосредно или посредно, самостално или дјелујући заједнички стекне 

акције с правом гласа циљног друштва, тако да заједно са акцијама, које је већ 

посједовало пређе праг од 25% (двадесет пет посто) акција са правом гласа циљног 

друштва, обавезно је о стицању без одлагања да обавијести Комисију, циљно 

друштво, уређено тржиште и објави понуду за преузимање, у складу са одредбама 

овог закона.  
(2) Лице које је на основу понуде за преузимање стекло мање од 75% (седамдесет пет 

посто) од укупног броја гласова које дају акције издаваоца са правом гласа, у 
случају даљег стицања акција истог издаваоца, непосредно или посредно путем 
заједничког дјеловања повећа постотак акција за више од 10% (десет посто) 
обавезно је да објави понуду за преузимање. 

(3) Ако је лице које је на основу понуде за преузимање стекло 75% (седамдесет пет 

посто) или више од укупног броја гласова које дају акције издаваоца с правом 

гласа, а накнадно отуђило акције издаваоца тако да поново има мање од 75% 

(седамдесет пет посто) од укупног броја гласова које дају акције издаваоца са 

правом гласа, у случају даљег стицања акција истог издаваоца под условима из 

става 1 овог члана, обавезно је да објави понуду за преузимање. 

(4) Лице које на основу уговора о купопродаји државног капитала, стекне нове акције 

у поступку повећања капитала циљног друштва по основу уговорених обавеза, 

нема обавезу да објави понуду за преузимање, али приликом сваког даљег стицања 

акција истог циљног друштва, дужно је да објави понуду за преузимање.  

(5) Обавјештење из става 1 овог члана мора садржавати податке из члана 12 става 1 

тачака а), b) и c) овог закона, као и изјаву понудиоца о обавези објављивања 

понуде за преузимање у законом прописаном року. 

(6) Обавеза обавјештавања из става 1 овог члана примјењује се увијек кад за 

понудиоца настане обавеза објављивања понуде за преузимање на начин прописан 

овим законом.  

 

Члан 9 

(Забрана избјегавања поступка преузимања и искључење права гласа) 

 

(1) Забрањено је свако јавно објављивање понуде за преузимање која није упућена 

свим акционарима циљног друштва по истим условима стицања, тзв. 

дискриминаторска понуда.  

(2) Није допуштена понуда мимо одредаба овог закона, односно јавни или други позив 

упућен акционарима циљног друштва с циљем стицања акција с правом гласа, 
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уколико би таквим стицањем настала обавеза објављивања понуде за преузимање у 

складу с чланом 8 овог закона. 

(3) Стицалац који стекне, односно купи акције акционарског друштва, којима се није 

трговало на уређеном тржишту у посљедња три мјесеца прије дана стицања тих 

акција, а таквим стицањем би, према одредбама члана 8 овог закона, настала 

обавеза објављивања понуде за преузимање, нема право гласа по основу тако 

стечених акција док се не оконча поступак преузимања. 

 

 

Члан 10 

(Изузеци од обавезе објављивања понуде за преузимање) 

 

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

a) стекне акције циљног друштва насљеђивањем; 

b) стекне акције циљног друштва диобом заједничке имовине брачних партнера;  

c) стекне акције циљног друштва у поступку повећања основног капитала 

издавањем акција путем затворене понуде, а скупштина циљног друштва на 

којој се доноси одлука о повећању основног капитала, одобри да стицалац 

може стећи акције с правом гласа циљног друштва, без обавезе објављивања 

понуде за преузимање, ако би предметним стицањем акција с правом гласа за 

стицаоца настала обавеза објављивања понуде за преузимање; 

d) стекне акције циљног друштва у замјену за исплату дивиденде, ако је таква 

могућност предвиђена законом, а скупштина циљног друштва одобри да 

стицалац може стећи акције са правом гласа циљног друштва, без обавезе 

објављивања понуде за преузимање, ако би предметним стицањем акција са 

правом гласа за стицаоца настала обавеза објављивања понуде за преузимање; 

e) стекне акције привремено као преузималац издавања хартија од вриједности у 

складу са законом којим се уређују хартије од вриједности; 

f) стекне акције циљног друштва као стечајног дужника у стечајном или 

ликвидационом поступку; 

g) стекне акције издаваоца закључењем судског поравнања или у поступку 

намирења потраживања као извршни повјерилац у судском поступку; 

h) стекне акције издаваоца на основу права прече куповине; 

i) стекне акције циљног друштва у поступку припајања предузећа, у случају када 

само једно предузеће, које учествује у поступку припајања има акције циљног 

друштва;  

j) стекне акције промјеном облика организовања предузећа; 

k) стекне акције циљног друштва од другог правног лица чији су чланови или 

акционари непосредно или посредно иста лица или преносом ради 

реструктурирања унутар холдинга, уколико неће доћи до промјене лица, које 

контролише групу;  

l) стекне акције у новом предузећу, које је настало спајањем постојећих 

предузећа или подјелом постојећег предузећа; 

m) стекне акције искључиво с циљем обезбјеђења потраживања које понудилац 

има према друштву, под условом да повјерилац не користи право гласа по 

основу стечених акција; 

n) стекне најмање 25% (двадесет пет посто) акција циљног друштва са правом 

гласа прије ступања на снагу овог закона; 
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o) стекне најмање 25% (двадесет пет посто) акција циљног друштва на основу 

добровољне понуде упућене свим акционарима циљног друштва, с тим да у 

случају даље куповине акција, има обавезу објављивања понуде. 

(2) Одобрење из става 1 тачака c) и d) овог члана, скупштина циљног друштва доноси 

2/3 (двотрећинском) већином гласова акција заступљених на скупштини, не 

рачунајући гласове стицаоца и лица која с њим заједнички дјелују.  

 

 

 

 

 

Члан 11 

(Објављивање понуде и право гласа) 

 

Од дана објављивања обавјештења о стицању акција са правом гласа циљног друштва, 

којим настаје обавеза објављивања понуде за преузимање, до дана окончања поступка 

преузимања, акције понудиоца и акције лица која са њим заједнички дјелују не дају 

право гласа. 

 

 

 

ГЛАВА III. ПОНУДА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ  

 

Члан 12 

(Обавезан садржај понуде за преузимање) 

 

(1) Понуда за преузимање обавезно садржи: 

a) назив, сједиште и адресу циљног друштва; 

b) назив, сједиште и адресу, односно име, презиме и адресу понудиоца као и лица 

која са њим заједнички дјелују, те опис начина заједничког дјеловања; 

c) податке о класи и броју акција, у апсолутном и релативном износу и гласова 

циљног друштва, које држи понудилац и лица која с њим заједнички дјелују; 

d) податке о класи акција које су предмет понуде за преузимање; 

e) постотак акција који чини услов из члана 15 става 1 овог закона, ако је понуда 

за преузимање условљена; 

f) врсту и број акција које понудилац има намјеру и обавезу да преузме, 

укључујући број гласова у апсолутном и процентуалном износу о свим 

акцијама циљног друштва, које припадају понудиоцу, укључујући и акције 

лица која с њим заједнички дјелују; 

g) јасну изјаву да се понуда даје свим акционарима циљног друштва који су 

власници акција с правом гласа и да се понудилац обавезује да купи сваку 

акцију са правом гласа, под прописаним и објављеним условима; 

h) цијену коју се понудилац обавезује да плати по акцији, рок и начин плаћања; 

i) податке о замјенским акцијама и правима која из њих произилазе, цијени 

замјенских акција, условима замјене и издаваоцу замјенских акција, када 

понуда укључује замјенску или комбиновану накнаду; 

j) извор и начин обезбјеђења средстава за плаћање акција које су предмет 

понуде; 

k) назив, сједиште и адресу овлашћеног учесника на уређеном тржишту, уколико 

се поступак преузимања спроводи преко истог; 
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l) рок важења понуде за преузимање; 

m)  фирму, сједиште и адресу депозитара; 

n) детаљна упутства о начину депоновања акција и другим правима и обавезама 

акционара који депонују акције, а посебно о праву акционара да повлачењем 

акција из депозита одустане од прихвата понуде за преузимање; 

o) споразум о начину расподјеле акција депонованих у поступку преузимања на 

лица која заједнички дјелују;  

p) циљеве понудиоца и његове намјере у вези с циљним друштвом које се 

преузима у случају успјеха понуде за преузимање и 

r) остале податке понуде одређене овим законом, као што је клаузула о 

коришћењу права на принудну продају. 

(2) Комисија може тражити од понудиоца допуну података из садржаја понуде за 

преузимање. 

(3) Уз понуду, коју доставља Комисији, понудилац је обавезан да приложи у 

оригиналу или овјереној копији сљедеће исправе: 

a) доказ о правном послу на основу којег су понудилац и лица која с њим 

заједнички дјелују стекли акције циљног друштва у периоду од једне године 

прије дана настанка обавезе објављивања понуде за преузимање; 

b) изјаву понудиоца и лица која с њим заједнички дјелују, да осим правних 

послова из тачке а) овог става, нису закључивали друге правне послове с 

циљем стицања акција циљног друштва; 

c) банкарску гаранцију или уговор о кредиту, односно уговор о отварању 

посебног рачуна и доказ о уплати новчаних средстава, односно полагању 

хартија од вриједности за плаћање акција, у складу с чланом 22 ставом 1 овог 

закона; 

d) уговор са депозитаром и овлашћеним учесником на уређеном тржишту о 

обављању послова депоновања и преузимања акција; 

e) потврду уређеног тржишта на којем су акције циљног друштва увршћене у 

трговање, издату на захтјев понудиоца, о просјечној цијени из члана 14 

ставова 3 и 4 овог закона;  

f) сагласност надлежног регулаторног органа, када су предмет 

преузимање банке и осигуравајућа друштва или сагласност друге 

надлежне институције; 

g) у осталим случајевима када је то прописано; 

h) осталу документацију на захтјев Комисије и 

i) доказ о уплати накнаде. 

 

(4) Ако је понудилац правно или физичко лице са сједиштем, односно пребивалиштем 

или боравиштем у иностранству, поред исправа из става 3 овог члана, понудилац је 

обавезан да приложи и: 

а) пуномоћ којом овлашћује адвоката, банку или овлашћеног учесника за доставу 

писмена у Дистрикту и  

b) извод из регистра привредних субјеката или другог одговарајућег регистра, не 

старији од тридесет (30) дана, преведен на један од службених језика у 

употреби у БиХ.  

 

Члан 13 

(Рок важења понуде за преузимање) 
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(1) Рок важења понуде износи најмање двадесет један (21) дан, а најдуже четрдесет 

пет (45) дана од дана објављивања понуде за преузимање у складу с чланом 24 

ставом 1 овог закона. 

(2) У случају објављивања конкурентских понуда за преузимање рок првобитне 

понуде се продужава до истека рока важења конкурентских понуда. 

(3) Комисија може да одреди дужи рок од рока наведеног у ставу 1 овог члана под 

условом да циљно друштво сазива скупштину акционара ради разматрања понуде.  

(4) У случају објављивања измјене понуде за преузимање, рок важења понуде се 

продужава за седам дана, с тим да укупан рок важења понуде не може бити дужи 

од шездесет (60) дана. 

(5) У случају продужења рока због објављивања конкурентских понуда, укупан рок 

важења свих понуда не може бити дужи од седамдесет (70) дана. 

(6) Ако посљедњи дан рока важења понуде за преузимање пада у нерадни дан, 

посљедњим даном рока важења понуде за преузимање сматра се први сљедећи 

радни дан.  

 

Члан 14 

(Цијена у понуди за преузимање) 

 

 (1) Понудилац и лица која с њим заједнички дјелују дужни су да за све акције исте 

класе понуде једнаку цијену. 

 (2) Цијена у понуди за преузимање не може бити нижа од највише цијене по којој су 

понудилац и лица која с њим заједнички дјелују стекли акције са правом гласа у 

периоду од једне године прије дана настанка обавезе. 

 (3) Ако је просјечна цијена акција остварена на уређеном тржишту на којем су акције 

циљног друштва увршћене у трговање виша од цијене из става 2 овог члана, 

понудилац је дужан да понуди вишу цијену, с тим да се просјечна цијена 

израчунава за свако уређено тржиште као пондерисани просјек свих цијена 

остварених на уређеном тржишту у задња три мјесеца прије настанка обавезе за 

објављивање понуде за преузимање. 

(4) Ако понудилац и лица која с њим заједнички дјелују нису у периоду од једне 

године прије дана настанка обавезе стекли акције са правом гласа, цијена у понуди 

не може бити нижа од просјечне цијене остварене на уређеном тржишту на којем 

су акције циљног друштва увршћене у трговање. 

 (5) Ако је понудилац стекао акције у јавној понуди, цијена у понуди не може бити 

нижа од просјечне цијене остварене на уређеном тржишту на којем су акције 

циљног друштва увршћене у трговање у складу са ставом 3 овог члана.  

(6) Ако понудилац или лице које с њим заједнички дјелује, противно одредби члана 36 

овог закона, стекне или отуђи акције циљног друштва по цијени вишој од цијене из 

ставова 2, 3 и 4 овог члана, дужан је у понуди за преузимање да понуди вишу 

цијену.  

(7) Ако понудилац захтјев за одобрење објављивања понуде за преузимање не поднесе 

у року из члана 20 става 1 овог закона, просјечна цијена из става 3 овог члана 

израчунава се као пондерисани просјек свих цијена остварених на уређеном 

тржишту на којем су акције циљног друштва увршћене у трговање за свако 

сљедеће тромјесечје посебно, почевши од тромјесечја које претходи дану настанка 

обавезе за објављивање понуде за преузимање до дана подношења захтјева, с тим 

да је понудилац дужан у понуди за преузимање да понуди минимално највишу 

тромјесечну просјечну цијену израчунату у наведеном периоду, ако је та цијена 

виша од цијене из става 2 овог члана.  
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(8) Ако понудилац или лице које с њим заједнички дјелује у року од једне године од 

дана протека рока трајања понуде за преузимање, стекне акције циљног друштва 

које су биле предмет понуде, по цијени која је виша од цијене из понуде, дужан је 

акционарима који су прихватили понуду за преузимање да исплати разлику у 

цијени у року од седам дана од дана стицања.  

(9) Обавеза из става 8 овог члана не односи се на стицање акција у случају повећања 

основног капитала или реорганизације циљног друштва у складу са Законом о 

предузећима или у случају стицања акција циљног друштва у замјену за исплату 

дивиденде, ако је та могућност предвиђена законом.  

(10) Понудилац у добровољној понуди за преузимање слободно утврђује цијену за 

куповину акција. 

 

Члан 15 

(Условна и безусловна понуда за преузимање)  

 

(1) Условна понуда за преузимање је понуда у којој је понудилац као услов за стицање 

акција са правом гласа циљног друштва одредио најмањи број тих акција, који 

може бити изражен и у проценту, које он жели да стекне. 

(2) У случају условне понуде из става 1 овог члана, забрањено је понудиоцу, односно 

заједничком стицаоцу, предузећу која су под контролом понудиоца, предузећу које 

непосредно или посредно контролише лице које контролише и понудиоца или лица 

која пружају услуге понудиоцу у вези са преузимањем, својим дјеловањем утицати 

на испуњење тог услова. 

(3) Када је понудилац условио понуду, а није стекао одређен број акција утврђен у 

понуди до истека рока за њено прихватање, не може купити акције које су му 

акционари циљног друштва положили на рачун.  

(4) Понудилац је, у случају из става 1 овог члана, дужан да акционарима врати о свом 

трошку акције које су му акционари циљног друштва положили на рачун, а 

најкасније у року од три радна дана од дана добијања потврде од Регистра хартија 

од вриједности Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Регистар) о 

резултату понуде.  

(5) Када је понудилац одредио услов за стицање акција па је одређени број акција у 

понуди стекао до истека рока за њено прихватање, дужан је да купи све акције које 

су му акционари циљног друштва положили на рачун, без обзира на број акција, 

који је утврђен у понуди, а под истим условима из понуде. 

(6) Безусловна понуда за преузимање је она у којој није изричито и јасно означен услов 

за стицање акција. 

 

Члан 16 

(Добровољна понуда за преузимање) 

 

(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 да 

објави само под условима и на начин прописан овим законом. 

(2) У случају из става 1 овог члана, лице које намјерава да изврши преузимање дужно 

је о намјери објављивања понуде за преузимање да достави обавјештење Комисији, 

циљном друштву и уређеном тржишту, те исто објави у складу с чланом 24 овог 

закона. 
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(3) Објављивањем обавјештења из става 2 овог члана, за понудиоца настаје обавеза 

објављивања понуде за преузимање под условима и на начин прописан овим 

законом. 
 

Члан 17 

(Конкурентска понуда за преузимање) 

 

(1) Конкурентска понуда је понуда за преузимање коју у складу са овим законом може 

поднијети свако правно или физичко лице и то само након објављивања понуде и у 

периоду трајања прве понуде за преузимање. 

(2) Након што понудилац објави понуду за преузимање, трећим лицима није 

допуштено у средствима јавног информисања или у електронским медијима 

доступним јавности да објаве намјеру стицања акција циљног друштва, већ су та 

лица дужна да објаве конкурентску понуду за преузимање у складу са одредбама 

овог закона. 

(3) Подносилац конкурентске понуде не може бити лице које заједнички дјелује са 

понудиоцем у складу с чланом 6 овог закона, као ни лице које дјелује у име 

понудиоца у поступку преузимања. 

(4) Захтјев за одобрење објављивања конкурентске понуде подносилац конкурентске 

понуде доставља Комисији.  

(5) Комисија о захтјеву из става 4 овог члана доноси рјешење у року од пет дана од 

дана пријема захтјева. 

(6) Подносилац конкурентске понуде је дужан одмах по пријему рјешења из става 5 

овог члана, а најкасније десет дана прије истека рока важења прве понуде, да 

објави своју понуду у складу с чланом 24 овог закона. 

(7) У случају конкурентске понуде не објављује се обавјештење о намјери 

преузимања. 

(8) Свака измјена конкурентске понуде може се вршити само у складу с чланом 25 

овог закона. 

(9) Ако је прва понуда условљена најмањим бројем акција које понудилац треба стећи, 

конкурентска понуда не смије гласити на стицање већег броја акција. 

(10) У случају објаве конкурентске понуде рок трајања понуде за преузимање 

продужава се до истека рока трајања конкурентске понуде. Понудилац је дужан о 

продужењу рока трајања понуде за преузимање да достави обавјештење циљном 

друштву, уређеном тржишту на којем су увршћене у трговање акције циљног 

друштва, Регистру и овлашћеном учеснику, те да исту објави на начин и у року 

одређеном чланом 24 овог закона.  

 

Члан 18 

(Накнада за исплату акција у понуди за преузимање) 

 

(1) Понудилац као накнаду за преузимање акција које су предмет понуде за 

преузимање може понудити: 

a) новац тзв. новчана накнада; 

b) замјенске акције тзв. замјенска накнада и 

c) сразмјеран дио новца и замјенских акција у којем случају понудилац омјер 

новца и замјенских акција може слободно одредити, тзв. комбинована накнада.   

(2) Када понудилац за преузимање акција које су предмет понуде за преузимање нуди 

замјенску или комбиновану накнаду, дужан је да понуди новчану накнаду као 

алтернативу. 
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(3) Када се накнада понуђена од стране понудиоца не састоји од хартија од 

вриједности које се могу уновчити и које су увршћене ради трговања на уређеном 

тржишту, та накнада мора укључивати алтернативу у новцу. 

 

Члан 19 

(Повлачење понуде)  

 

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

a) објављивања конкурентске понуде за преузимање по вишој цијени и 

b) стечаја циљног друштва. 

(2) Понудилац је дужан о повлачењу понуде за преузимање да обавијести Комисију, 

циљно друштво, уређено тржиште на којем су увршћене у трговање акције циљног 

друштва, Регистар, као и овлашћеног учесника, најкасније наредни радни дан од 

дана доношења одлуке о повлачењу.  

(3) Повлачење понуде за преузимање понудилац је дужан да објави у складу с чланом 

24 овог закона.  

 

 

 

ГЛАВА IV.  ПОСТУПАК ОБЈАВЉИВАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ 

 

Члан 20 

(Захтјев за одобрење објављивања понуде за преузимање) 

 

(1) Понудилац је обавезан у року од тридесет (30) дана од дана настанка обавезе 

преузимања да поднесе Комисији: 

a) захтјев за одобрење објављивања понуде за преузимање; 

b) понуду за преузимање; 

c) текст обавјештења о намјери преузимања у случају објављивања добровољне 

понуде;  

d) исправе из члана 12 става 3 овог закона и 

e) осталу документацију на захтјев Комисије. 

(2) Комисија је дужна да донесе рјешење по захтјеву из става 1 тачке а) овог члана, у 

року од четрнаест (14) дана од дана пријема уредног захтјева. 

(3) Изузетно од става 2 овог члана, када су предмет преузимања банке или 

осигуравајућа друштва, рок за доношење рјешења из става 2 овог члана почиње 

тећи од дана пријема одлуке о сагласности надлежног органа, уколико је давање 

такве сагласности прописано. 

(4) Изузетно од става 2 овог члана, када Комисија сарађује са органима надлежним за 

контролу монопола, спречавање прања новца и другим органима, а ради 

спречавања поремећаја на уређеном тржишту, рок за доношење рјешења може се 

продужити до дана прибављања те исправе. 

(5) Понудилац је дужан да Комисији поднесе захтјев за одобрење објављивања 

измјене понуде за преузимање, најкасније четрнаест (14) дана прије истека рока 

трајања понуде. 

(6) Комисија доноси рјешење о поднесеном захтјеву из става 5 овог члана у року од 

три дана од дана пријема уредног захтјева.  

(7) Рјешења из ставова 2 и 6 овог члана Комисија доноси када утврди: 

a) потпуност и вјеродостојност података из понуде за преузимање и исправа 

поднесених уз захтјев у складу с чланом 12 овог закона;  
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b) да је цијена у понуди за преузимање утврђена у складу са овим законом и 

c) да је понудилац у случају повећања цијене у измијењеној понуди обезбиједио 

средства за подмирење у складу с чланом 22 овог закона. 

(8) Приликом одлучивања о захтјеву из става 1 тачке а) и става 5 овог члана, Комисија 

не оцјењује оправданост и цјелисходност елемената понуде за преузимање. 

(9) Уколико приликом одлучивања о захтјеву из става 1 тачке а) и става 5 овог члана 

Комисија утврди одређене неправилности, дужна је да наложи понудиоцу њихово 

отклањање, у року од седам дана од дана утврђивања неправилности. 

(10)  Ако понудилац у остављеном року не поступи по захтјеву Комисије, сматра се да 

захтјев није ни поднесен, а Комисија доноси закључак којим се захтјев одбацује. 

(11)  Комисија не одговара за тачност и истинитост података наведених у понуди за 

преузимање. 

(12)  Ако у понуди за преузимање недостају подаци који би могли утицати на одлуку 

акционара о прихватању понуде за преузимање или су у понуди за преузимање 

наведени неистинити и нетачни подаци, сва лица која су судјеловала у изради и 

припреми понуде за преузимање, солидарно одговарају акционарима циљног 

друштва за могућу штету, која би због тога настала.  

 

Члан 21 

(Сагласност) 

 

Када су предмет преузимања банке или осигуравајућа друштва, понудилац 

истовремено са подношењем захтјева за одобрење објављивања понуде Комисији, 

подноси и захтјев за добијање сагласности надлежној регулаторној агенцији, односно 

другом надлежном органу, у случају када је то прописано посебним законом.  

 

 

Члан 22 

(Обезбјеђење средстава) 

 

(1) Прије подношења захтјева за одобрење објављивања понуде за преузимање, 

понудилац је обавезан да обезбиједи неопходна средства за куповину акција на 

један од сљедећих начина: 

a) да на посебан рачун код банке издвоји новчана средства или положи хартије 

од вриједности на посебан рачун код Регистра која су потребна за плаћање 

акција на које се односи понуда за преузимање; 

b) да са банком закључи уговор о одобреном кредиту за ту намјену и 

c) да обезбиједи неопозиву банкарску гаранцију на први позив, за износ потребан 

за плаћање акција на које се односи понуда за преузимање. 

(2) Када се као понудилац јавља банка, обезбјеђење средстава на начин из става 1 овог 

члана банка је обавезна да уговори са другом банком. 

(3) Рок трајања банкарске гаранције из става 1 тачке c) овог члана мора бити најмање 

седам дана од посљедњег дана рока за плаћање акција из члана 27 става 2 овог 

закона. 

(4) Новчаним средствима или хартијама од вриједности из става 1 тачке а) овог члана, 

издвојеним на посебан рачун, понудилац не може располагати док траје понуда за 

преузимање. 

(5) По истеку рока важења понуде за преузимање, односно након истека рока за 

плаћање, понудилац може са посебног рачуна подићи вишак изнад средстава 
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потребних за плаћање депонованих акција тек након извршавања свих обавеза 

насталих по основу стечених акција циљног друштва. 

(6) Понудилац не смије у току трајања понуде за преузимање мијењати услове уговора 

о посебном рачуну или уговора о одобреном кредиту, односно уговора о 

банкарској гаранцији за плаћање свих акција на које се односи понуда за 

преузимање, осим у случају побољшања понуде. 

(7) Ако је понудилац лице са пребивалиштем, односно сједиштем ван територије 

Дистрикта, дужан је новчана средства да положи на рачун код банке или да 

обезбјеђења из става 1 тачака b) и c) овог члана прибави од банке са сједиштем у 

БиХ са пословном јединицом у Дистрикту. 

 

 

 

Члан 23 

(Обезбјеђење послова депоновања акција) 

 

(1) Прије подношења захтјева за одобрење објављивања понуде за преузимање, 

понудилац је обавезан да отвори посебан рачун хартија од вриједности код 

Регистра за потребе депоновања акција, на који се прекњижавају акције са рачуна 

акционара циљног друштва ради прихватања понуде за преузимање. 

(2) Понудилац је обавезан са овлашћеним лицем за поступак преузимања да закључи 

уговор о вођењу посебног рачуна хартија од вриједности и спровођењу поступка 

преузимања. 

(3) Приликом закључења уговора из става 2 овог члана понудилац је дужан да достави 

све податке потребне за припрему и обављање послова депоновања акција, као и за 

обављање других послова у вези с преузимањем. 

 

Члан 24 

(Објављивање понуде) 

 

(1) Понуду за преузимање и сваку измјену понуде понудилац је обавезан да објави у 

форми огласа у најмање једном дневном листу који излази и који је доступан у 

сваком од ентитета БиХ и Дистрикту, а с циљем информисања свих акционара 

циљног друштва. 

(2) Уколико се са акцијама циљног друштва тргује на уређеном тржишту других 

држава, понудилац је обавезан да понуду објави и у дневном листу доступном у тој 

држави, а може је објавити и на интернет-страници циљног друштва и уређеног 

тржишта на којем се тргује акцијама циљног друштва. 

(3) Понудилац је обавезан понуду за преузимање да објави у року од седам дана од 

дана пријема рјешења Комисије из члана 20 става 2 овог закона.  

(4) Понуда за преузимање објављена након истека наведеног рока ваљана је. 

(5) Измјену понуде за преузимање понудилац је обавезан да објави најкасније десет 

(10) дана прије истека рока важења понуде за преузимање. 

(6) Измијењена понуда за преузимање објављена након истека наведеног рока  ваљана 

је. 

(7) Копију објављеног текста понуде из ставова 1 и 2 овог члана понудилац је дужан 

одмах да достави Комисији. 

(8) Понуду за преузимање и сваку измјену понуде понудилац је обавезан да достави 

циљном друштву, уређеном тржишту на којем се тргује акцијама циљног друштва, 

Регистру и овлашћеном учеснику и да обавијести своје запослене или 
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представнике запослених путем своје интернет-странице, први наредни радни дан 

од дана пријема рјешења Комисије. 

(9) Циљно друштво је обавезно најкасније први наредни радни дан након пријема 

објављене понуде за преузимање да обавијести представнике запослених, односно 

запослене о садржају понуде за преузимање, објављивањем садржаја на својој 

интернет-страници и интернет-страници уређеног тржишта. 

(10)  Рок важења понуде рачуна се од дана објављивања понуде за преузимање на 

начин из ставова 1 и 2 овог члана. 

 

Члан 25 

(Измјена понуде за преузимање) 

 

(1) Понуда за преузимање може се мијењати само с циљем побољшања. 

(2) Понуду за преузимање понудилац може измијенити на начин да повећа понуђену 

цијену или понуди већи број хартија од вриједности. Када мијења цијену, 

понудилац мора понуђену цијену повећати за најмање 10% (десет посто).  

(3) До истека рока из члана 24 става 5 овог закона понудилац је дужан да испуни 

сљедеће услове: 

a) да прибави рјешење Комисије о одобрењу објављивања измјене понуде за 

преузимање; 

b) да објави измјену понуде за преузимање; 

c) да обезбиједи разлику накнаде за плаћање акција које су предмет понуде за 

преузимање и  

d) да о измјени понуде за преузимање обавијес Регистар и овлашћеног учесника. 

(4) Уколико понудилац у складу са одредбама овог закона измијени понуду за 

преузимање, сматра се да су акционари који су прихватили понуду за 

преузимање прихватили и измијењену понуду за преузимање. 

 

Члан 26 

(Забрана оглашавања и вршења утицаја на акционаре) 

 

Након што понудилац објави понуду за преузимање, понудиоцу, односно управи 

понудиоца ако је правно лице, акционару, циљном друштву и управи циљног друштва 

без обзира да ли су учесници у преузимању, забрањено је директно или оглашавањем 

путем средстава јавног информисања да врши утицај на акционаре циљног друштва 

нуђењем или обећањем поклона, услуге, имовинске или друге користи.  

 

Члан 27 

(Прихват понуде и рок плаћања акција) 

 

(1) Акционар прихвата понуду тако што код нотара потписује и овјерава изјаву о 

прихватању понуде и на тај начин даје налог да се акције које су предмет понуде за 

преузимање, депонују на посебан рачун код Регистра. 

(2) Рок плаћања акција циљног друштва одређује се у данима од дана истека рока 

важења понуде и износи три радна дана од посљедњег дана важења понуде.  

(3) Понудилац не смије извршити плаћање прије истека рока важења понуде. 

(4) Акционар не може располагати акцијама које је депоновао ради прихвата понуде. 

(5) Акционар може депоноване акције повући до истека рока важења понуде.  
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(6) Изузетно од става 5 овог члана, акционар може повући депоноване акције и по 

истеку тог рока, ако понудилац не плати акције у року предвиђеном за плаћање 

акција.  

(7) Повлачење депонованих акција значи одустанак од прихвата понуде, односно 

раскид уговора. 

 

Члан 28 

(Условљавање понуде за преузимање и депоновање акција) 

 
(1) Обавезу куповине акција које су предмет понуде за преузимање понудилац не 

може ничим условљавати. 

(2) Изузетно од става 1 овог члана, понудилац може у понуди за преузимање да 

одреди да предмет понуде за преузимање нису акције на којима је заснован терет. 

(3) У поступку прихвата понуде за преузимање у Регистру се депонују акције, 

прекњижавањем са рачуна акционара циљног друштва на посебан рачун отворен за 

потребе депоновања акција.  

(4) У случају повлачења депонованих акција, акције се са посебног рачуна отвореног 

за потребе депоновања враћају на рачуне акционара. 

(5) Уписане, а неуплаћене акције не могу бити предмет депоновања.  

 

Члан 29 

(Право на повлачење акција) 

 

(1) Акционар се не може одрећи права на повлачење акција с рачуна за депоновање.  

(2) Понудилац се не може позивати на изјаву акционара о одрицању од права на 

повлачење акција.  

 

Члан 30 

(Увид у податке о акцијама код Регистра) 

 

Када је за понудиоца настала обавеза објављивања понуде за преузимање, циљно 

друштво, односно Регистар дужни су понудиоцу, на његов захтјев, омогућити увид у 

податке који се односе на акционаре и акције циљног друштва, који се воде код 

Регистра. 

 

Члан 31 

(Пренос акција на основу понуде за преузимање) 

 

(1) Ако је акционар депоновао акције у складу са условима из понуде за преузимање, 

дејство прихвата понуде за преузимање и обавеза понудиоца да плати цијену за 

депоноване акције настаје истеком рока важења понуде за преузимање, осим у 

случајевима из члана 15 става 3 и члана 19 овог закона. 

(2) Понудилац не може преузети депоноване акције, односно оне не могу бити 

пренесене на понудиоца прије истека рока важења понуде и док не буду плаћене. 

 

Члан 32 

(Извјештај о преузимању) 

 

(1) Након истека рока важења понуде за преузимање и након истека рока за плаћање, 

понудилац је обавезан у року од три радна дана извјештај о преузимању: 
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a) да достави Комисији, циљном друштву и уређеном тржишту; 

b) да објави на начин прописан чланом 24 овог закона.  

(2) Извјештај из става 1 овог члана садржи податке о: 

a) фирми, облику организовања, сједишту и адреси у сједишту правног лица, 

односно име, презиме и адресу понудиоца – физичког лица; 

b) фирми, облику организовања, сједишту и адреси у сједишту правног лица, 

односно име, презиме и адресу физичких лица која са понудиоцем заједнички 

дјелују;  

c) фирми и адреси у сједишту циљног друштва;  

d) броју акционара који су прихватили понуду за преузимање;  

e) броју депонованих акција, у апсолутном и релативном износу, које је 

понудилац исплатио; 

f) броју депонованих акција за које је спорна чињеница депоновања или 

повлачења и  

g) броју и постотку акција циљног друштва које понудилац и лица која с њим 

заједнички дјелују, појединачно и укупно, стичу након понуде за преузимање. 

(3) Ако се ради о условној понуди у складу с чланом 15 ставом 1 овог закона и ако у 

року трајања понуде не буде депоновано довољно акција, овлашћени учесник је 

обавезан без одлагања о томе, као и о укупном броју депонованих акција, да 

обавијести Комисију, циљно друштво, понудиоца и сваког акционара. 

(4) Комисија је дужна у року од пет радних дана од дана пријема извјештаја из ставова 

1 и 3 овог члана да донесе рјешење о успјешности преузимања, а Регистар 

најкасније наредног радног дана врши пренос акција.  

(5) Понудилац је обавезан у року од три дана од дана када је примио рјешење из става 

4 овог члана да објави обавјештење о успјешности преузимања, на начин из члана 

24 ставова 1 и 2 овог закона.  

 

Члан 33 

(Плаћање цијене акција и трошкови) 

 

Понудилац сноси трошкове депоновања акција, плаћа цијену акција, сноси све 

трошкове преноса акција, трошкове отварања рачуна акционара за исплату новчаних 

средстава по основу принудне продаје, као и све остале трошкове који произлазе из 

понуде за преузимање. 

 

 

 

ГЛАВА V. ОГРАНИЧЕЊА И ПРАВА У ВЕЗИ СА ПРЕУЗИМАЊЕМ 

 

Члан 34 

(Обавезе и ограничења дјеловања управе и надзорног одбора циљног друштва) 

 

(1) Од тренутка запримања обавјештења о стицању акција из члана 8 става 1 и 

обавјештења о намјери објављивања понуде за преузимање из члана 16 става 2 

овог закона, односно од објаве истих, до окончања поступка преузимања циљног 

друштва, управа и надзорни одбор циљног друштва не могу без одобрења 

скупштине: 

a) повећати основни капитал издавањем нових акција по било ком основу; 

b) закључивати послове који излазе ван оквира редовног пословања циљног 

друштва; 
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c) дјеловати на начин који би могао озбиљније угрозити даље пословање циљног 

друштва или закључивати послове који би могли значајније угрозити даље 

пословање циљног друштва; 

d) одлучити о стицању и отуђењу властитих акција циљног друштва или хартија 

од вриједности, који дају право на те акције и 

e) дјеловати на начин, који би имао за циљ ометање или онемогућавање понуде 

за преузимање. 

(2) Одлуке управе или надзорног одбора циљног друштва из става 1 овог члана, које 

су донесене прије пријема обавјештења из члана 8 става 1 и члана 16 става 2 овог 

закона, или објаве истих, а нису у цијелости спроведене, мора прије спровођења 

објавити скупштина циљног друштва. 

(3) Одлуке донесене, односно спроведене супротно ставовима 1 и 2 овог члана, 

ништавне су. 

(4) Правни послови закључени супротно ставу 1 овог члана ништавни су. 

(5) У року из става 1 овог члана, управа и надзорни одбор циљног друштва може 

слободно, без одобрења скупштине акционара, тражити конкурентске понуде за 

преузимање циљног друштва. 

(6) Скупштина акционара циљног друштва, на којој се одлучује о питањима из ставова 

1 и 2 овог члана, сазива се најкасније четрнаест (14) дана прије дана одржавања 

сједнице скупштине. 

(7) Скупштина акционара циљног друштва о давању одобрења из ставова 1 и 2 овог 

члана одлучује простом већином гласова укупног броја акција са правом гласа. 

(8) Скупштина друштва може донијети одлуку којом се не примјењују ограничења за 

управу или надзорни одбор из става 1 и става 4 овог члана, уколико је понудилац 

друштво које не примјењује те одредбе према законима у мјесту свог сједишта или 

друштво које је контролисано од стране тог друштва, сходно члану 6 ставу 3 овог 

закона. 

 

Члан 35  

(Забрана ограничења у погледу броја гласова и чланова управе) 

 

(1) Од тренутка запримања обавјештења из члана 8 става 1 и обавјештења из члана 16 

става 2 овог закона до окончања поступка преузимања циљно друштво не може у 

оснивачком акту или статуту предвидјети ограничења у погледу броја гласова које 

носе акције са правом гласа. 

(2) Уколико су ограничења из става 1 овог члана предвиђена у оснивачком акту или 

статуту, скупштина акционара их може простом већином гласова ставити ван 

снаге. 

(3) Након окончања поступка преузимања скупштина акционара може 2/3 

(двотрећинском) већином гласова ставити ван снаге одредбе оснивачког акта или 

статута којима су предвиђена ограничења која се односе на мандат и избор чланова 

управе, надзорног одбора и директора. 

 

Члан 36  

(Забрана стицања и отуђивања акција са правом гласа) 

 

(1) Понудилац и лица која с њим заједнички дјелују, од тренутка објављивања понуде 

за преузимање до истека рока важења понуде, не смију: 

a) стећи акције са правом гласа циљног друштва; 

b) се обавезати да ће их стећи на други начин, осим понудом за преузимање; 



 18

c) отуђивати акције и 

d) се обавезати да ће отуђити акције са правом гласа циљног друштва. 

(2) Одредбе става 1 овог члана сходно се примјењују и у случају објаве обавјештења о 

намјери објављивања добровољне понуде за преузимање.  

 

Члан 37 

(Мишљење управе и надзорног одбора) 

 

(1) У року од седам дана од дана објављивања понуде за преузимање, управа и 

надзорни одбор циљног друштва обавезни су да објаве своје образложено 

мишљење о понуди за преузимање путем интернет-странице уређеног тржишта 

које мора садржавати:  

а) мишљење о врсти и висини понуђене накнаде; 

b) мишљење о намјери понудиоца у погледу будућег пословања циљног друштва;  

c) мишљење о стратешким плановима понудиоца у односу на циљно друштво и 

могућим посљедицама спровођења тих планова на политику запошљавања и 

радно-правни статус запослених циљног друштва, као и на могуће промјене 

везане уз мјеста у којима друштво обавља своју дјелатност; 

d) изјаве чланова управе и надзорног одбора о њиховој намјери да понуду за 

преузимање прихвате или одбију и  

е) изјашњавање чланова управе и надзорног одбора о постојању њиховог 

споразума са понудиоцем у вези с понудом за преузимање, као и садржај 

таквог споразума, ако споразум постоји.  

(2) Прије објаве мишљења из става 1 овог члана, управа и надзорни одбор циљног 

друштва дужни су то мишљење, у року од пет дана од дана објаве понуде за 

преузимање, да предоче представницима запослених, односно запосленима ако 

нема представника запослених, који у року од три дана од дана када им је оно 

предочено, могу дати своје мишљење о понуди за преузимање.  

(3) Ако управа и надзорни одбор циљног друштва, у року из става 2 овог члана, 

заприме мишљење представника запослених о понуди за преузимање, дужни су 

исто да приложе мишљењу управе и надзорног одбора код објаве. 

(4) Ако мишљење о понуди за преузимање или мишљење запослених садржи лажне 

информације или информације које могу довести у заблуду, лица која су израдила 

или учествовала у изради мишљења, солидарно су одговорна акционарима за 

штету уколико су знала или требала знати да су те информације лажне или доводе 

у заблуду.  

(5) Мишљење о понуди за преузимање циљно друштво дужно је да достави Комисији, 

истовремено са достављањем уређеном тржишту на објављивање.  

 

Члан 38 

(Правило пробоја) 

 

(1) Циљно друштво може у статуту предвидјети да се на друштво примјењују одредбе 

члана 39 овог закона или такву одредбу, уколико је има, укинути у свом статуту. 

(2) Управа циљног друштва дужна је да обавијести Комисију, а након пријема у 

чланство Европске уније и надзорне органе држава чланица Европске уније у 

којима је одобрено трговање акцијама циљног друштва на уређеном тржишту, о 

томе да је циљно друштво усвојило или укинуло одредбу статута из става 1 овог 

члана, као и одлуке из члана 34 става 8 овог закона, најкасније у року од три дана 
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од дана доношења измјене или допуне статута, односно новог статута или 

доношења одлуке. 

(3) На сазивање и вођење скупштине примјењују се одредбе члана 34 ставова 6, 7 и 8 

овог закона. 

 

Члан 39 

(Садржај правила пробоја) 

 

(1) У току трајања понуде за преузимање, на пренос акција циљног друштва 

понудиоцу, немају учинак ограничења преноса акција циљног друштва одређена: 

a) статутом, односно другим општим актом циљног друштва; 

b) споразумом између циљног друштва и акционара циљног друштва и 

c) споразумом између акционара циљног друштва. 

(2) Када након понуде за преузимање понудилац стекне 75% (седамдесет пет посто) 

акција са правом гласа циљног друштва, на првој скупштини сазваној на захтјев 

понудиоца ради измјене статута, именовања или опозива чланова надзорног 

одбора: 

a) немају учинак ограничења преноса акција и ограничења гласачких права; 

b) немају учинак посебна права акционара на именовање или опозив чланова 

надзорног одбора, која су предвиђена законом или другим прописом или на 

основу закона или другог прописа и 

c) понудилац има право, независно од рокова за сазивање скупштине одређеним 

Законом о предузећима, тражити да скупштина циљног друштва буде сазвана 

најкасније четрнаест (14) дана прије дана одржавања скупштине.  

(3) У случају да се на основу овог члана губе одређена права, понудилац је дужан да 

исплати примјерено обештећење у новцу. 

(4) Право на обештећење у складу са ставом 3 овог члана може се тражити судским 

путем у року од два мјесеца од одузимања права. 

 

Члан 40  

(Принудна продаја) 

 

(1) Ако након понуде за преузимање понудилац и лица која с њим заједнички дјелују 

стекну најмање 95% (деведесет пет посто) акција са правом гласа циљног друштва, 

понудилац у року од три мјесеца од истека рока трајања понуде за преузимање има 

право на пренос акција са правом гласа мањинских акционара уз праведну 

накнаду, под условом да је у понуди за преузимање навео да ће користити право 

принудне продаје. 

(2) Понудилац из става 1 овог члана подноси Регистру захтјев за пренос акција 

мањинских акционара најкасније у року од три мјесеца од дана истека крајњег рока 

из понуде за преузимање. 

(3) Понудилац је дужан да истовремено с подношењем захтјева из става 2 овог члана о 

захтјеву обавијести мањинске акционаре, Комисију, циљно друштво и уређено 

тржиште на којем су увршћене у трговање акције циљног друштва те исти без 

одгоде објавити на начин прописан овим законом за објављивање понуде за 

преузимање. 

(4) Праведна накнада из става 1 овог члана се обрачунава као пондерисани просјек 

свих цијена остварених на уређеном тржишту на којем су акције циљног друштва 

увршћене у трговање за свако сљедеће тромјесечје посебно, почевши од 

тромјесечја које претходи дану настанка обавезе за објављивање понуде за 
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преузимање до дана подношења захтјева за пренос акција мањинских акционара, с 

тим да је понудилац дужан у понуди за преузимање да понуди минимално највишу 

тромјесечну просјечну цијену израчунату у наведеном периоду, ако је та цијена 

виша од цијене из понуде за преузимање.  

(5) Понудилац је дужан да за израчунавање праведне накнаде обезбиједи потврду 

уређеног тржишта на којем су увршћене акције циљног друштва и приложи је уз 

захтјев за пренос акција мањинских акционара. 

(6) Ради обезбјеђења накнаде из става 1 овог члана понудилац је дужан да на посебан 

рачун код депозитара издвоји новчана средства или обезбиједи неопозиву 

банкарску гаранцију, на први позив издату у корист мањинских акционара, на 

износ потребан за плаћање свих акција мањинских акционара. 

(7) У периоду из става 2 овог члана акционар не може залагати своје акције. 

(8) Регистар врши пренос акција с рачуна мањинских акционара који нису прихватили 

понуду за преузимање на рачун понудиоца и исплату новчаних средстава на рачун 

мањинских акционара, након што утврди да: 

a) након понуде за преузимање понудилац и лица која с њим заједнички дјелују 

посједују најмање 95% (деведесет пет посто) акција са правом гласа циљног 

друштва; 

b) је понудилац за акције које су предмет захтјева обезбиједио накнаду из става 4 

овог члана и 

c) није истекао рок од три мјесеца од истека рока трајања понуде за преузимање. 

(9) За послове депоновања, отварања рачуна и исплате новчаних средстава и друге 

послове у поступку преузимања и преноса акција примјењују се прописи 

регулаторних подручја на чијем су уређеном тржишту увршћене акције издавалаца 

са подручја Дистрикта. 

(10) Уколико мањински акционари нису задовољни праведном накнадом у поступку 

принудне продаје, могу заштиту својих права тражити путем суда. 

 

Члан 41 

(Принудна куповина) 

 

(1) Када је понудилац откупио најмање 95% (деведесет пет посто) акција циљног 

друштва, обавезан је да купи акције преосталих акционара на њихов захтјев, а под 

условима из понуде за преузимање. 

(2) Понудилац који је стекао најмање 95% (деведесет пет посто) акција циљног 

друштва, након окончања поступка преузимања мора да обезбиједи новчана 

средства, односно банкарску гаранцију за плаћање преосталих акција циљног 

друштва и не смије их повлачити до истека рока од три мјесеца у којем мањински 

акционар може поднијети захтјев из става 1 овог члана. 

(3) Мањински акционар из става 1 овог члана може поднијети захтјев понудиоцу 

најкасније у року од три мјесеца од дана стицања најмање 95% (деведесет пет 

посто) акција од стране понудиоца, обавјештавајући га о класи и броју акција које 

нуди на продају. 

(4) У случају подношења захтјева из става 1 овог члана, понудилац је дужан да откупи 

акције мањинских акционара по цијени из понуде за преузимање. 

(5) Регистар врши пренос акција са рачуна хартија од вриједности мањинских 

акционара на рачун хартија од вриједности понудиоца и врши исплату новца на 

рачуне мањинских акционара. 

(6) Ако понудилац не изврши обавезу из става 1 овог члана, мањински акционари 

имају право захтијевати испуњење обавезе путем суда. 
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ГЛАВА VI. ПОСТУПАЊЕ КОМИСИЈЕ И ЗАШТИТА ПРАВА 

 

Члан 42 

(Мјере у надзору и овлашћења Комисије) 

 

(1) Када утврди неправилности или незаконитости у току или након окончања 

поступка преузимања, Комисија може наложити предузимање радњи ради 

отклањања неправилности или незаконитости, односно изрећи мјеру прописану 

овим законом. 

(2) У случају из става 1 овог члана Комисија одређује рок за извршење те достављање 

доказа о учињеном. 

(3) Комисија може предузети сљедеће мјере: 

a) утврдити постојање обавезе објављивања понуде за преузимање те наложити 

предузимање радњи ради објављивања понуде за преузимање; 

b) наложити измјену, допуну или повлачење понуде за преузимање; 

c) затражити достављање или објављивање додатних података или информација, 

изјашњавања, обавијести или исправки у вези са понудом за преузимање; 

d) прогласити понуду за преузимање неважећом; 

e) поништити одобрење понуде за преузимање; 

f) обуставити даљи промет акција које су биле предмет понуде за преузимање; 

g) изрећи друге мјере које су потребне ради отклањања посљедица које су 

настале извршењем или пропуштањем радњи и  

h) јавно објавити све предузете мјере и санкције које су изречене ради утврђених 

неправилности или незаконитости.  

(4) Рјешење којим су предузете мјере у складу са ставом 3 овог члана Комисија 

доставља циљном друштву, акционарима путем циљног друштва, Регистру и 

уређеном тржишту на којем су увршћене акције циљног друштва. 

(5) Ако понудилац не поступи у складу са рјешењем Комисије из ставова 1 и 4 овог 

члана, Комисија може обуставити поступак преузимања и ставити ван снаге 

рјешење о одобрењу понуде за преузимање или новим рјешењем изрећи нову или 

исту мјеру. 

(6) Циљно друштво, акционари циљног друштва, овлашћени учесници, понудилац као 

и остала правна и физичка лица дужни су, на захтјев Комисије, да Комисији 

омогуће увид и доставе документацију коју Комисија сматра потребном за 

спровођење надзора у поступку утврђивања обавезе преузимања или заједничког 

дјеловања, као и надзора у поступку преузимања. 

(7) Циљно друштво је дужно да Комисији, на њен захтјев, да на увид или достави све 

податке о власницима акција или одговарајуће изводе из листе акционара. 

 

Члан 43 

(Права акционара код необјављивања понуде за преузимање) 

 

Ако понудилац не објави понуду за преузимање у складу са овим законом, сваки 

акционар циљног друштва може путем суда захтијевати обавезно закључење уговора о 

продаји акција, под условима под којима је морала бити објављена понуда за 

преузимање. 

 

Члан 44 
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(Достављање писмена) 

 

(1) Писмена која је Комисија у складу са овим законом, дужна да достави физичким и 

правним лицима, доставља на пријављену адресу. 

(2) Уколико се лица из става 1 овог члана не налазе на пријављеној адреси, писмено се 

сматра уредно достављеним уколико се објави на огласној табли Владе Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине или веб-страници Комисије.  

(3) Уколико лица из става 1 овог члана, којима је потребно уручити рјешење или 

други акт, имају пребивалиште или сједиште у иностранству, достава се врши 

пуномоћнику тих лица који има сједиште у БиХ, а ако нема пуномоћника достава 

се сматра извршеном објавом на веб-страници Комисије или уређеног тржишта. 

Члан 45 

(Сарадња са другим органима и чување пословне тајне) 

 

(1) Комисија и надзорни органи у области тржишта хартија од вриједности у БиХ и 

иностранству сарађују и међусобно размјењују податке, када је то потребно за 

примјену закона који уређују подручје преузимања акционарских друштава сходно 

Уставу Босне и Херцеговине, уставима ентитета, Статуту Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине и другим законима БиХ, ентитета и Дистрикта. 

(2) Чланови и запослени Комисије и бивши запослени дужни су за вријеме рада, као и 

након престанка радног односа у Комисији, да чувају све податке као пословну 

тајну у складу са законом. 

 

Члан 46 

(Акти Комисије) 

 

Против рјешења Комисије није дозвољена жалба, али се може поднијети тужба 

Основном суду Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за покретање управног спора у 

року од тридесет (30) дана од дана достављања рјешења. 

 

 

 

ГЛАВА VII. ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 47 

(Прекршаји) 

 

(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај правно лице 

ако: 

a) о стицању без одлагања не обавијести Комисију, циљно друштво и уређено 

тржиште или не објави понуду за преузимање (члан 8 овог закона); 

b) акционарима циљног друштва упути понуду мимо одредаба овог закона, 

односно акционарима циљног друштва упути јавни или други позив с циљем 

стицања акција циљног друштва са правом гласа (члан 9 овог закона); 

c) оствари право гласа супротно члану 11 овог закона;  

d) понуда за преузимање не садржи све податке из члана 12 овог закона; 

e) не исплати акционарима разлику у цијени у року од седам дана од дана 

стицања (члан 14 став 8 овог закона); 

f) у случају условне понуде својим дјеловањем утиче на испуњење услова из 

понуде супротно члану 15 ставу 2 овог закона; 
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g) не достави обавјештење о намјери објављивања понуде за преузимање 

Комисији, циљном друштву и уређеном тржишту у складу с чланом 16 ставом 

2 овог закона и исто обавјештење не објави у складу с чланом 24 овог закона;  

h) објави намјеру стицања акција циљног друштва у средствима јавног 

информисања и у електронским медијима доступним јавности супротно члану 

17 овог закона; 

i) повуче понуду за преузимање супротно члану 19 овог закона; 

j) не поднесе Комисији захтјев за одобрење објављивања понуде за преузимање и 

захтјев за измјену понуде за преузимање (члан 20 ставови 1 и 5 овог закона); 

k) не обезбиједи средства за плаћање свих акција на које се односи понуда за 

преузимање (члан 22 ставови 1 и 2 овог закона); 

l) рок трајања банкарске гаранције уговори супротно одредби члана 22 става 3 

овог закона; 

m) располаже новчаним средствима или хартија од вриједности издвојеним на 

посебном рачуну супротно одредбама члана 22 ставова 4 и 5 овог закона; 

n) поступи супротно члану 22 ставу 6 овог закона; 

o) не поступи у складу с чланом 23 овог закона; 

p) не објави понуду за преузимање и сваку измјену понуде за преузимање (члан 

24 ставови 1, 2, 3 и 5 овог закона); 

q) понуду за преузимање или измјену понуде не достави циљном друштву, 

уређеном тржишту на којем се тргује акцијама циљног друштва, Регистру и 

овлашћеном учеснику и обавијести своје запослене и представнике 

запослених, први наредни радни дан од дана пријема рјешења Комисије (члан 

24 став 8 овог закона); 

r) не обавијести представнике запослених, односно запослене о садржају понуде 

за преузимање (члан 24 став 9 овог закона); 

s) мијења понуду за преузимање супротно члану 25 овог закона; 

t) врши утицај на акционаре циљног друштва директно или оглашавањем путем 

средстава јавног информисања, нуђењем или обећањем поклона, услуга, 

имовинске или друге користи (члан 26 овог закона); 

u) изврши плаћање акција супротно члану 27 ставови 2 и 3 овог закона; 

v) располаже акцијама које је депоновао ради прихвата понуде (члан 27 став 4 

овог закона); 

w) преузме депоноване акције супротно члану 31 ставу 2 овог закона; 

x) не објави и не достави Комисији, циљном друштву и уређеном тржишту 

извјештај о преузимању са прописаним подацима (члан 32 ставови 1 и 2 овог 

закона); 

y) поступи супротно члану 32 ставовима 3 и 5 овог закона; 

z) не исплати цијену акција или не подмири све трошкове преноса акција 

насталих у   поступку преузимања (члан 33 овог закона); 

aa) од тренутка запримања обавјештења до окончања поступка преузимања 

предвиди у оснивачком акту или статуту ограничења у погледу броја гласова 

које носе акције са правом гласа (члан 35 став 1 овог закона); 

bb) поступи супротно члану 36 ставу 1 овог закона; 

cc) не достави мишљење о понуди за преузимање Комисији истовремено са 

достављањем уређеном тржишту на објављивање (члан 37 став 5 овог закона); 

dd) не обавијести Комисију и надзорне органе држава чланица Европске уније у 

складу с чланом 38 ставом 2 овог закона; 
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ee) о захтјеву за пренос акција не обавијести мањинске акционаре, Комисију, 

циљно друштво и уређено тржиште или обавјештење не објави (члан 40 став 3 

овог закона); 

ff) не омогући Комисији увид или не достави документацију коју Комисија 

сматра потребном за спровођење надзора (члан 42 став 6 овог закона) и 

gg) не омогући Комисији увид или не достави све податке о власницима акција 

или одговарајуће изводе из листе акционара (члан 42 став 7 овог закона). 

(2) За прекршаје из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 200 КМ до 2.000 КМ. 

(3) За прекршаје из става 1 овог члана казниће се физичко лице, као стицалац акција, 

новчаном казном од 400 КМ до 1.500 КМ.  

 

 

Члан 48 

(Прекршаји члана управе и надзорног одбора циљног друштва) 

 

Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се физичко лице – члан управе и 

надзорног одбора циљног друштва ако: 

a) без одобрења скупштине поступа супротно члану 34 ставу 1 овог закона; 

b) не објави своје образложено мишљење о понуди за преузимање на прописани 

начин (члан 37 ставови 1 и 2 овог закона) и 

c) не приложи запримљено мишљење представника запослених о понуди за 

преузимање у складу с чланом 37 ставом 3 овог закона. 

 

Члан 49 

(Застара) 

 

(1) Прекршајни поступак за прекршаје прописане овим законом не може се покренути 

нити водити ако је од дана када је прекршај почињен протекао рок од три године.  

(2) Застарјелост се прекида сваком радњом надлежног органа предузетом ради гоњења 

учиниоца прекршаја. 

(3) Сваким прекидом застаријевање почиње поново да тече, али без обзира на 

прекиде, застарјелост у сваком случају настаје када протекне шест година од дана 

када је прекршај почињен. 

 

 

 

ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 50 

 (Поступци који нису окончани) 

 

(1) Поступци преузимања акционарских друштава поводом захтјева за објављивање 

понуде за преузимање који су покренути до дана ступања на снагу овог закона 

довршиће се у складу са законом који је био на снази у вријеме подношења 

захтјева. 
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(2) Лица којима је настала обавеза за објављивање понуде за преузимање, а која до 

дана ступања на снагу овог закона нису поднијела захтјев за одобрење 

објављивања понуде за преузимање, дужна су да насталу обавезу изврше у складу 

са одредбама овог закона.  

 

Члан 51 

(Права акционара) 

 

(1) Акционари који на дан ступања на снагу овог закона располажу са више од 25% 

(двадесет пет посто), а мање од 75% (седамдесет пет посто) акција са правом гласа 

акционарског друштва, а који након ступања на снагу овог закона имају намјеру 

даљег стицања акција са правом гласа тог друштва, дужни су да објаве понуду за 

преузимање у складу са одредбама овог закона. 

(2) Акционари који на дан ступања на снагу овог закона држе више од 75% 

(седамдесет пет посто) акција са правом гласа циљног друштва, а нису били дужни 

да објаве понуду за преузимање у случају даљег стицања акција са правом гласа 

циљног друштва, дужни су да објаве понуду за преузимање у складу са одредбама 

овог закона. 

(3) Акционари за које се није сматрало да дјелују заједнички, а који према одредбама 

овог закона дјелују заједнички и који на дан ступања на снагу овог закона 

заједнички посједују више од 25% (двадесет пет посто) акција са правом гласа 

циљног друштва, у случају даљег стицања акција с правом гласа циљног друштва, 

дужни су да објаве понуду за преузимање у складу са одредбама овог закона.  

 

Члан 52 

 (Стављање ван снаге) 

 

Даном ступања на снагу овог закона ставља се ван снаге Закон о преузимању 

акционарских друштава („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 31/05, 

33/12 и 34/12). 

 

Члан 53 

(Ступање на снагу) 

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Брчко дистрикта БиХ.                                                                                                                    

 

 

Број: 01-02-729/19 
Брчко, 4. децембра 2019. године 
                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                     СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                                      Есед Кадрић 

 
 


