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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

ОДГОВОРНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ У ПОСТРУПКУ 

ОДОБРАВАЊА ПРОСПЕКТА ЗА ЕМИСИЈУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ 

 

На основу овлашћења из члана 260. тачка м) Закона о тржишту хартија од вриједности 

(92/06, 34/09 и 30/12) (у даљем тексту: Закон), којим је 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 због 

одређених промјена у поступку одобравања, односно одбијања проспекта за емисију 

хартија од вриједности након ступања на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о 

тржишту хартија од вриједности, објављеном у Службеном гласнику Републике Српске 

дана 02.04.2012. године (број 30/12), те ради бољег разумијевања инвестиционе 

јавности о улози Комисије у том поступку, Комисија усмјерава пажњу инвестиционе 

јавности на сљедеће: 

Чланом 27. став 1) Закона, прописано је да емитент хартија од вриједности подноси 

Комисији захтјев за одобрење проспекта за емисију хартија од вриједности. Такође, уз 

захтјев за одобрење проспекта емитент подноси и одговарајућу документацију, у 

складу са чланом 27. став 3. Закона, те одговарајућим подзаконским актом Комисије 

(Правилник о условима и поступку емисије хартија од вриједности).  

С обзиром на одређена неразумијевања дијела јавности, те учесника у поступцима који 

се воде пред различитим органима, а у вези са емисијом хартија од вриједности, 

скрећемо пажњу на чињеницу да одобрен проспект не значи да ће емитент извршити 

обавезе из хартије од вриједности дефинисане одлуком о емисији и проспектом, 

већ да Комисија потврђује да проспект садржи све податке, према обиму и форми који 

су прописани. При томе, према члану 32. став 2, за истинитост, тачност и потпуност 

података објављених у проспекту одговорни су емитент, овлаштена лица емитента и 

ревизор, лица која су и солидарно одговорна за евентуално насталу штету, која би 

могла да настане због неистинитих, нетачних и непотпуних података у проспекту. 

Идентична одредба важи и за податке наведене у прелиминарном проспекту, чији је 

значај везан за истраживање прелиминарне заинтересованости инвеститора за хартију 

од вриједности која ће бити предмет будуће емисије емитента (члан 11. став 5. Закона). 

Такође, скрећемо пажњу инвестиционе јавности на чињеницу да промјеном члана 31. 

став 1) Закона (због усклађивања са законодавством Европске уније), Комисија није 

више овлашћена да одбије проспект ради „заштите интереса инвеститора“, односно да 

Комисија може да одбије захтјев за одобрење проспекта само у случају: 
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а) ако проспект није израђен у складу са прописима Комисије, 

б) ако је одлука о емисији хартија од вриједности поништена или стављена ван 

снаге, 

в) ако је подносилац захтјева емитент који не поступа у складу са овим законом и 

прописима Комисије о обавјештавању јавности и објављивању информација. 

Дакле, након што је Комисија, у складу са одговарајућом процедуром, одобрила 

проспект потенцијални инвеститор треба да донесе одлуку о куповини предметне 

емисије у складу са сопственим инвестиционим политикама и на бази очекиваних 

приноса или других користи, а према сопственим прорачунима и анализама 

вјероватноће да ће се таква очекивања заиста и остварити на бази података који се 

објављују у оквиру проспекта. Овај нагласак посебно важи за институционалне 

инвеститоре који управљају имовином других лица, чиме сносе већу одговорност у 

односу на инвеститоре које врше улагања у своје име и свој рачун. 
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