На основу члана 17. став 1. тачка а) Закона о приватизацији државног капитала у
предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08,
58/09 и 79/11), члана 2. и члана 15. став 1. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
сједници од 23. маја 2012. године, донијела је

ПРАВИЛА ПРОДАЈЕ НА БЕРЗИ
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилима продаје на берзи (у даљем тексту: Правила) прописује се поступак
приватизације државног капитала у акционарским друштвима метoдом продаје акција
на берзи (у даљем тексту: продаја на берзи).
Члан 2.
Предмет приватизације продајом на берзи може бити дио или цијели пакет акција
државног капитала у акционарском друштву.
Члан 3.
Продаја на берзи спроводи се:
а) организовањем посебних аукција за пакет акција,
б) продајом у оквиру редовног берзанског трговања.
Члан 4.
(1) Продају на берзи, законом овлашћени продавац (у даљем тексту: Продавац),
примјењује:
а) код приватизације акција државног капитала акционарских друштава која се не
приватизују по посебном приватизационом програму,
б) код приватизације акција државног капитала акционарских друштава која се
приватизују по посебном привaтизационом програму, када је продаја на берзи утврђена
као метод продаје.
(2) Продаја на берзи акција државног капитала у акционарским друштвима из
претходног става врши се организовањем посебних аукција за пакет акција.
(3) У случају продаје најмање 50% + једна акција основног капитала у акционарском
друштву, аукција за пакет акција организује се уз могућност постављања услова и
квалификационих критеријума у складу са чланом 7. став 3. т. а) и в) ових правила.
(4) Величину пакета акција који ће бити предмет продаје на аукцији, евентуалне услове
продаје и квалификационе критеријуме за учеснике, као и њихову измјену у случају
неуспјеле аукције, код акционарских друштава из претходног става утврђује Продавац,
уз сагласност Владе Републике Српске.

(5) Код акционарских друштава чија је вриједност државног капитала до 300.000,00 КМ
предмет продаје на аукцији је цјелокупан пакет акција државног капитала, а продаја на
берзи врши се без постављања услова и ограничења продаје.
(6) Ако се продаја на берзи не спроведе у складу са ставом (2) овог члана, може се
спровести у оквиру редовног берзанског трговања.
Члан 5.
У случају аукција за пакет акција, накнада за склапање послова на берзи и провизија за
посредовање берзанског посредника код продаје државног капитала наплаћује се од
купца.
II - ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ
Члан 6.
Продавац продаје акције акционарског друштва посредством берзанских посредника,
које овлашћује за сваку продају.
Члан 7.
(1) Продавац доноси одлуку о продаји на берзи и одређује начин спровођења у складу
са чланом 3. ових правила.
(2) Одлука из претходног става обавезно садржи:
а) назив и сједиште акционарског друштва,
б) шифру и назив претежне дјелатности,
в) укупан број акција акционарског друштва и номиналну вриједност акције,
г) предмет продаје (ознаку ХоВ, број акција и % од укупног броја акција),
д) почетну продајну цијену једне акције и пакета акција,
ђ) датуме изношења акција на берзу.
(3) Поред елемената из става 2. овог члана одлука може да садржи:
а) услове продаје ако се већински пакет акција нуди на продају уз утврђене фиксне
услове,
б) елементе нацрта уговора о продаји који потписује учесник аукције у случају продаје
уз услове из тачке а) овог става (у даљем тексту: Нацрт уговора),
в) квалификационе критеријуме за учеснике у аукцији за пакет акција,
г) стандард повећања цијене на аукцији за пакет акција,
д) позив за пакетирање акција,
ђ) списак берзанских посредника који су потписали уговор са Продавцем и који су
овлашћени да примају налоге,
е) информације о томе гдје се и на који начин могу добити подаци о акционарском
друштву.

Члан 8.
(1) Одлуку из члана 7. став 1. ових правила Продавац објављује у једном дневном листу
доступном на цијелој територији Републике Српске, као и на интернет страници
Продавца, најмање 15 дана прије изношења акција акционарског друштва на берзу или
прије одржавања аукције за пакет акција.
(2) Одлуку из претходног става Продавац доставља и берзи.
(3) У случ ју продаје у оквиру редовног берзанског трговања, одлука о промјени
количине и цијене акција достављасе берзи и објављује на интернет страници Продавца
на дан доношења одлуке.
Члан 9.
(1) Продавац може овластити берзанског посредника да позове друге акционаре у
акционарском друштву да заједно продају акције у пакету.
(2) Позив другим акционарима за заједничку продају берзански посредник објављује у
једном дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске, као и на
интернет страници Продавца.
(3) Рок у коме се други акционари могу одазвати позиву за заједничку продају не може
бити дужи од 15 дана од дана објављивања позива.
(4) Продавац и придружени акционари потписују уговоре о заједничкој продаји са
берзанским посредником Продавца и дају налог за продају.
(5) У случају заједничке продаје, Продавац доноси одлуку о измјени и допуни одлуке
из члана 7. став 1. ових правила, на начин утврђен чланом 8. став 1. ових правила.
Члан 10.
(1) Продавац провјерава испуњеност квалификационих критеријума из члана 7. став 3.
тачка в) за лица која имају намјеру да учествују на аукцији за пакет акција. О
испуњености квалификационих критеријума Продавац издаје потврду заинтересованом
лицу (у даљем тексту: Потврда).
(2) Берзански посредник који прима куповне налоге обавезан је учеснику аукције за
пакет акција са утврђеним условима доставити на потпис Нацрт уговора. Уколико се од
учесника аукције одлуком из члана 7. ових правила захтијева испуњавање
квалификационих критеријума, прије потписивања Нацрта уговора потребно је да
берзанском посреднику доставе Потврду из претходног става.
(3) Потписивањем Нацрта уговора о продаји учесници аукције обавезују се на
прихватање услова и елемената из Нацрта уговора.
(4) Берзански посредник који прима куповне налоге одбија пријем налога од лица која
не доставе Потврду из става (1) овог члана, односно лица која не потпишу Нацрт
уговора.

III - УТВРЂИВАЊЕ ПОЧЕТНЕ ПРОДАЈНЕ ЦИЈЕНЕ
Члан 11.
Почетна продајна цијена (у даљем тексту: почетна цијена) једне акције и пакета акција
државног капитала у акционарском друштву утврђује се као минимална цијена.
Члан 12.
(1) Почетна цијена једне акције и пакета акција државног капитала у акционарском
друштву утврђује се једном годишње, након укључивања финансијског извјештаја
претходне године у обрачун вриједности акције према Уредби о методологији за
утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за
реституцију Републике Српске (у даљем тексту: Уредба), а иста се примјењује до
наредног утврђивања почетне цијене.
(2) Почетна цијена акције не може бити нижа од фер цијене акције утврђене у складу с
Уредбом за мјесец који претходи доношењу одлуке о продаји.
(3) У случају да су акције изношене на продају по цијени која је нижа од цијене из става
2. овог члана, почетна продајна цијена може се утврдити на нивоу једнаком или нижем
од цијене по којој су акције посљедњи пут изношене на продају.
(4) Ако акционарско друштво у посљедњем финансијском извјештају исказује губитак
у висини или изнад укупног капитала, почетна цијена акције износи 1% номиналне
вриједности акције.
(5) Приликом заједничке продаје, из члана 9. ових правила, почетну цијену одређују
Продавац и придружени акционари у складу са овим чланом.
(6) Након једне неуспјеле аукције за пакет акција или неуспјеле продаје у оквиру
редовног берзанског трговања у периоду од најмање петнаест дана од дана уношења
продајног налога, Продавац може мијењати начин и услове продаје, те почетну
продајну цијену.
(7) Почетна цијена једне акције и пакета акција може се снизити, у једном кораку, до
10% у односу на претходно утврђену почетну цијену.
(8) За предузећа од стратешког значаја у посебном приватизационом програму утврђује
се промјена начина и услова продаје, те почетна продајна цијена.
Члан 13.
(1) У случају продаје аукцијом за пакет акција, утврђује се стандард повећања цијене.
(2) Стандард повећања цијене је најмањи износ за који се у једном кораку може
мијењати понуђена куповна цијена у току аукције.
IV - АУКЦИЈА ЗА ПАКЕТ АКЦИЈА
Члан 14.
Аукција за пакет акција спроводи се у складу са Правилима Бањалучке берзе.

Члан 15.
Купац на аукцији за пакет акција је лице које је понудило највишу цијену, а код продаје
са утврђеним условима лице које је понудило највишу цијену, које је потписало Нацрт
уговора о продаји и које у потпуности испуњава услове аукције из члана 7. став 3. ових
правила.
Члан 16.
(1) Берзански посредник, заступник купца, дужан је да писмено обавијести купца и
Продавца о извршеном послу најкасније наредни радни дан од дана пријема извјештаја
из члана 20. ових правила, а у случају продаје аукцијом за пакет акција са утврђеним
условима да Продавцу достави и Нацрт уговора о продаји потписан од стране купца са
подацима о купцу и продајној цијени.
(2) Нацрт уговора из претходног става потписује овлашћено лице Продавца, након чега
Нацрт уговора постаје уговор о продаји.
(3) Рок плаћања код куповине на аукцији за пакет акција са утврђеним условима је осам
дана од дана закључења уговорао прод ји.
(4) Ако купац не исплати цијену у уговореном року, уговор о продаји раскида се, а
аукција проглашава неуспјелом.
Члан 17.
(1) Продајна цијена за пакет акција на аукцији без утврђених услова уплаћује се на
рачун Продавца у року од осам дана од дана закључења посла.
(2) Ако купац не исплати цијену у року из претходног става, аукција се проглашава
неуспјелом.
V - ПРОДАЈА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ БЕРЗАНСКОГ ТРГОВАЊА
Члан 18.
Продаја акција на берзи у оквиру редовног берзанског трговања спроводи се у случају
када се продаја акција није могла спровести у складу са чланом 4. став 2. ових правила.
Члан 19.
Пријем налога и продаја на берзи у оквиру редовног берзанског трговања врши се у
складу са прописима који регулишу пословање берзанских посредника и правилима
берзе.
VI - ПРЕНОС ВЛАСНИШТВА У СЛУЧАЈУ АУКЦИЈЕ ЗА ПАКЕТ АКЦИЈА
Члан 20.
Након закључења посла берза доставља извјештај о закљученом послу Централном
регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Централни регистар) и

члановима берзе, заступницима купаца и продаваца, у року регулисаном прописима
берзе.
Члан 21.
Централни регистар преноси акције које су предмет аукција на основу:
а) извјештаја берзе о закљученом послу,
б) налога за пренос акција берзанског посредника - купца,
в) обавјештења Продавца о извршеном плаћању у цијелости.
Члан 22.
Налог за пренос акција берзанског посредника - купца садржи:
а) шифру члана Централног регистра купца,
б) број рачуна клијента купца,
в) јединствени матични број купца,
г) фирму, односно име, име оца и презиме купца,
д) адресу сједишта/адресу купца,
ђ) ознаку харти је од вриједности,
е) број хартија од вриједности које су предмет трговине,
ж) потпис овлашћеног лица - брокера берзанског посредника.
Члан 23.
Садржај обавјештења Продавца о извршеном плаћању у цијелости садржи:
а) јединствени матични број купца,
б) фирму, односно име, име оца и презиме купца,
в) адресу сједишта/адресу купца,
г) ознаку хартије од вриједности,
д) број хартија од вриједности које су предмет трговине,
ђ) укупну вриједност посла,
е) датум када је извршена уплата купопродајне цијене у цијелости.
Члан 24.
Централни регистар врши пренос акција у року од три радна од дана пријема уредне и
потпуне документације из члана 21. ових правила.

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
На продају на берзи примјењују се прописи о тржишту хартија од вриједности уколико
овим правилима није другачије регулисано.
Члан 26.
(1) Ова правила ступају на снагу осми дан од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
(2) Ступањем на снагу ових правила престају да важе Правила продаје на берзи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/06 и 22/08).

Број: 04/1-012-2-1193/12
23. маја 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Алек сандар Џомбић, с.р.

