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На основу члана 87. став 1. тачка б), члана 260. став 1. тачка д) и члана 266. став
1. тачка ђ), а у вези са чланом 106. Закона о тржишту хартија од вриједности (Службени
гласник РС број 92/06), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем
тексту: Комисија), на сједници одржаној дана 04./07.05.2007. године, д о н и ј е л а ј е
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Берзанском посреднику „Монет брокер“ а.д., Бања Лука,
изриче се јавна опомена.
2. Ово рјешење је коначно.
О б р а з л о ж е њ е
Дана 02.05.2007. године у дневном листу „Независне новине“ (стр. 17.) објављен
је оглас берзанског посредника „Монет брокер“ а.д. Бања Лука у којем је, поред назива
овог берзанског посредника, наведен и текст: „сигурна инвестиција“. Овакав оглас је
објављиван и у наредним издањима, односно, према увиду Комисије, све до
07.05.2007.године.
Објављивањем наведеног огласа берзански посредник је поступио супротно
одредби члана 106. ст. 2. и 3. Закона о тржишту хартија од вриједности (у даљем
тексту: Закон), којим је забрањено објављивање огласа чији садржај може довести у
заблуду инвеститоре у погледу ризика који произлазе из послова са хартијама од
вриједности које обавља берзански посредник (став 2.), односно према којем је
берзански посредник дужан да текст огласа прије објављивања достави Комисији, а
Комисија у року од три дана од пријема текста огласа доноси закључак о дозволи или
одбијању објављивања (став 3).
Као олакшавајућу околност, Комисија је оцијенила да поступањем берзанског
посредника није угрожено функционисање тржишта хартија од вриједности у цјелини,
положај појединих учесника на тржишту, нити постоји могућност наношења значајније
штете за инвеститоре, због чега је Комисија одустала од подношења прекршајне
пријаве из члана 296. став 1. тачка 46. и став 2. Закона, против берзанског посредника и
одговорног лица у берзанском посреднику.

Како Комисија није дозволила берзанском посреднику да врши описано јавно
оглашавање, а посебно имајући у виду да текст „сигурна инвестиција“ (као дио
поменутог јавног оглашавања) може довести у заблуду инвеститоре у погледу ризика
који произлазе из послова са хартијама од вриједности које обавља берзански
посредник, и пошто се ради о учесталом кршењу прописа (које се угледа у узастопном
и идентичном јавном оглашавању), одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог
Рјешења.
Тачка 2. диспозитива овог Рјешења темељи се на одредби члана 257. став 1. и 2.
Закона, којим је прописано да у рјешавању у управним стварима Комисија примјењује
одредбе Закона о општем управном поступку, а управни акти Комисије су коначни.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али се може поднијети тужба за покретање
управног спора Окружном суду Бања Лука, у року од 30 дана од дана пријема Рјешења.

Предсједник
Комисије за хартије од вриједности
Миодраг Јандрић

ДОСТАВЉЕНО:
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139, Бања Лука
2. Бањалучкој берзи а.д. Бања Лука
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