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Полазећи од надлежности Комисије за хартије од вриједности Републике Српске 

утврђене чланом 260. Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 92/06 и 34/09) којим је, између осталог, прописано да 

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) 

даје информације и шири знања о дјеловању тржишта хартија од вриједности, а 

поводом учесталих написа у електронским и писаним медијима, са циљем да 

заштити инвеститоре и инвестициону јавност, на сједници одржаној дана 28.04.2011. 

године усвојила је сљедеће 

 

САОПШТЕЊЕ 

за јавност 
 

Са циљем заштите инвеститора и инвестиционе јавности, Комисија указује на 

сљедеће чињенице у вези поступка стечаја у ФАБРИЦИ ШЕЋЕРА БИЈЕЉИНА а.д. 

Бијељина, Велика Обарска бб: 

1. Рјешењем Основног суда у Бијељини од 10.07.2007. године отворен је 

стечајни поступак над стечајним дужником „ФАБРИКА ШЕЋЕРА БИЈЕЉИНА“ а.д. 

Бијељина, Велика Обарска. 

Рјешењем Основног суда у Бијељини од 15.01.2010. године потврђен је План 

реорганизације стечајног дужника „ФАБРИКА ШЕЋЕРА БИЈЕЉИНА“ а.д. 

Бијељина, Велика Обарска. 

Рјешењем Окружног привредног суда у Бијељини од 20.10.2010. године 

закључен је стечајни поступак над стечајним дужником  „ФАБРИКА ШЕЋЕРА 

БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина, Велика Обарска. 

Рјешењем Окружног привредног суда у Бијељини од 24.11.2010. године 

уписана је промјена оснивача и промјена висине оснивачких улога код „ФАБРИКА 

ШЕЋЕРА БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина, Велика Обарска тако да је уписан основни 

капитал у износу од 28.933.493 КМ, од чега је Agrocoop Export-Import“ д.о.о. за 

услуге и трговину Бања Лука уписан са 18.379.913 КМ или 63,75% акција са правом 

гласа.  

2. „ФАБРИКА ШЕЋЕРА БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина, Велика Обарска уписана 

је као емитент у Регистар емитената хартија од вриједности код Комисије за 

хартије од вриједности (у даљем тексту: Регистар емитената), дана 29.07.2003. 

године, са основним капиталом у износу од 90.879.997 КМ. 



По обавјештењу емитента “ФАБРИКА ШЕЋЕРА БИЈЕЉИНА” а.д. Бијељина, 

Велика Обарска бб од 13.12.2010. године, пред Комисијом за хартије од вриједности 

покренут је поступак уписа смањења и повећања основног капитала у Регистру 

емитената, у поступку реорганизације стечајног дужника.  

У току поступка, дана 26.04.2011. године Окружни суд Бања Лука, Посебно 

одјељење за организовани и најтеже облике привредног криминала је Комисији 

доставио Рјешење број: 11 0 К 006812 11 Кпп3 од 21.04.2011. године којим је, 

   одредио забрану отуђења или располагања имовином правног лица 

„Фабрика шећера Бијељина“, а.д. Бијељина, Велика Обарска бб и то на 

некретнинама уписаним у листу непокретности број: 1644/2, к.о. Обарска 

Велика и број: 2030/2 к.о. Обарска Велика; 

   одредио забрану уписа емитента „Фабрика шећера Бијељина“ а.д. Велика 

Обарска бб Бијељина у Регистар емитената и 

   одредио забрану отуђења и располагања акција у износу од 18.379.913 КМ, 

номиналне вриједности 1 КМ, односно 63,75% акција предузећа „Agrocoop 

Export Import“ d.o.o Бања Лука у предузећу „Фабрика шећера Бијељина“ 

Велика Обарска бб  Бијељина, уписаних рјешењем о регистрацији Окружног 

привредног суда у Бијељини број: 059 0-Рег-10 000-576 од 24.11.2010. 

године, 

док се не оконча кривични поступак који се води против осумњиченог Ћопић 

Зорана и др. пред Специјалним тужилаштвом Бања Лука, а по наредби о спровођењу 

истраге број: КТ-СТ-11/11 од 11.04.2011. године.   

3. Како је Рјешењем Окружног суда Бања Лука, Посебно одјељење за 

организовани и најтеше облике привредног криминала изречена привремена мјера 

забране уписа емитента у Регистар емитената, до окончања кривичног поступка 

против Ћопић Зорана и др. који се води пред Специјалним тужилаштвом Бања Лука 

због сумње да су починили кривично дјело из члана 280. став 4. а у вези са ставом 1. 

и 3. (прање новца) као и кривично дјело злоупотребе службеног положаја или 

овлашћења из члана 347. став 3. КЗ РС, Комисија је на сједници одржаној дана 

28.04.2011. године, примјеном члана 133. став 1. Закона о општем управном 

поступку, закључком прекинула поступак уписа промјена основног капитала код 

наведеног емитента. 

Као регулатор тржишта капитала, а имајући у виду горе наведено, Комисија је 

закључила да је у циљу правовременог и потпуног информисања инвестивионе 

јавности, поред других информација које се објављују о раду и пословању емитента, 

“ФАБРИКА ШЕЋЕРА БИЈЕЉИНА” а.д. Бијељина, Велика Обарска, значајно 

објавити и информације о поступку уписа промјена на основном капиталу као 

посљедица спроведеног стечајног поступка овог емитента.                                                         

                                    

 

               П р е д с ј е д н и к 

Комисије за хартије од вриједности                     

                                Републике Српске 

                                          мр М и о д р а г  Ј а н д р и ћ, с.р. 


