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На основу чл. 87. став 1. тачка ђ), 88. т. ж) и з), 98. став 1. тачка в), 257., 260. тачка в) 

а у вези са чланом 90. Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник 

Републике Српске“, број 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/), Комисија за хартије од 

вриједности Републике Српске рјешавајући у управном поступку по редовном 

надзору над берзанским посредником „Zepter broker“ а.д. Бања Лука, на сједници 

одржаној дана 03.03.2016. године  доноси сљедеће 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
 

1. Берзанском посреднику „Zepter broker“ а.д. Бања Лука, са сједиштем у Бањој 

Луци, Јеврејска ББ, матични број 11037941, одузима се дозвола за обављање 

послова са хартијама од вриједности која му је дата рјешењем број 01-УП-051-

1267/08 од 31.03.2008. године – продужена рјешењем број 01-УП-56-87-1/14 од 

12.02.2014. године. 

2. Берзански посредник „Zepter broker“ а.д. Бања Лука не може затражити 

поновно издавање дозволе за обављање послова са хартијама од вриједности у року 

од 60 дана од достављања овог рјешења берзанском посреднику. 

3. Налаже се берзанском посреднику „Zepter broker“ а.д. Бања Лука да на дан 

пријема овог рјешења изврши сљедеће обавезе: 

3.1. престане да прима налоге клијената и уноси исте у берзански систем трговања 

на Бањалучкој берзи а.д. Бања Лука, 

3.2. повуче неизвршене налоге својих клијената унесене у берзански систем 

трговања на Бањалучкој берзи а.д. Бања Лука, 

3.3. у року од пет дана од дана пријема овог рјешења врати хартије од вриједности са 

клијентских рачуна на власничке рачуне својих клијената, 

3.4. измири све новчане обавезе проистекле из послова са хартијама од вриједности, 

3.5. у року од три дана од дана пријема овог рјешења изврши поврате новчаних 

средстава клијената на банковне рачуне својих клијената, 

3.6. обавијести своје клијенте о одузимању дозволе. 

4. Налаже се берзанском посреднику да у року од пет дана од дана пријема овог 

рјешења достави Комисији за хартије од вриједности Републике Српске доказе о 

извршењу налога из тачке 3. диспозитива овог рјешења. 



5. Привремено се забрањује обављање послова са хартијама од вриједности у 

трајању од 60 дана од дана пријема овог рјешења: 

5.1. Бојану Благојевићу, из Бања Луке, регистарски број дозволе: 05-03-114/08 за 

обављање послова са хартијама од вриједности у звању брокер у берзанском 

посреднику „Zepter broker“ а.д. Бања Лука и  

5.2. Слободану Подрашчанину, из Бања Луке, регистарски број дозволе: 05-03-

128/10, за обављање послова са хартијама од вриједности у звању брокер у 

берзанском посреднику „Zepter broker“ а.д. Бања Лука. 

6. Диспозитив овог рјешења ће се објавити у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ и на интернет страници тржишта капитала Републике Српске. 

 

 
Предсједница 

Комисије за хартије од вриједности 

Републике Српске 

Мира Поткоњак с.р. 

 


