
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ – ПОТПИСНИК IOSCO MMoU 

Генерални секретар Међународне организације комисија за хартије од 

вриједности (енг. International Organization of Securities Commissions – IOSCO) је 

14.10.2009. године упутио званичан допис Комисији за хартије од вриједности 

Републике Српске у којем наводи да је апликација Комисије за хартије од вриједности 

Републике Српске, поднешена у фебруару 2009. године, за стицање статуса потписника 

IOSCO Међународног меморандума о разумјевању у вези консултација и сарадње у 

размјени информација (енг. Multilateral Memorandum of Understandings – MMoU) 

разматрана и позитивно оцјењена од стране Committee of Chairs (Decision Making 

Group). Дана 05.10.2009. године чланови Committee of Chairs донијели су одлуку да 

прихвате апликацију Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, позивајући 

је да потпише IOSCO MMoU. 

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске је, као и остали кандидати 

који су поднијели захтјеве за стицање статуса потписника IOSCO MMoU, прошла 

вишемјесечни ригорозан процес провјере услова и способности да испуњавања одредбе 

прописане у IOSCO MMoU, односно способности за сарадњу под условима 

прописаним у IOSCO MMoU.      

IOSCO MMoU представља први глобални уговор о размјени информација између 

регулатора тржишта капитала и успоставља међународну референтну тачну за сарадњу 

у борби против кршења закона и прописа који регулишу тржишта хартија од 

вриједности и деривата. Потисивањем IOSCO MMoU чланицe IOSCO, регулаторна 

тијела тржишта капитала земаља у свијету, изражавају јасне намјере да међусобно 

сарађују и размјењују информације са циљем да осигурају спровођење и примјену 

закона и прописа из надлежности регулатора. Истовремено, IOSCO MMoU представља 

корак даље у спровођењу циљева и принципа IOSCO.   

IOSCO MMoU обезбјеђује механизам путем којег регулатори тржишта капитала 

могу сигурно и поуздано размјењивати веома важне информације везане за истраге о 

власништву над хартијама од вриједности, трансакцијама са хартијама од вриједности и 

дериватима, преносу хартија од вриједности и новчаним трансакцијама везаним за 

трговање и пренос хартија од вриједности, открити и информисати релевантне 

регулаторе о евентулним неправилностима и незаконитостима на тржишту капитала, 

како би се исте правовремено могле процесуирати.  

Успјех IOSCO MMoU представља опредјељеност регулатора тржишта капитала и 

Влада земаља потписница да заједнички раде на јачању заштите инвеститора и 

истовремено се боре против претње интегритету тржишта због све већег броја 

различитих незаконитих активности на тржиштима капитала у свијету. 

Позитивна оцјена IOSCO Committee of Chairs доказује да законска и подзаконска 

регулатива тржишта капитала Републике Српске задовољава високе страндарде IOSCO 

MMoU, што ће свакако утицати на међународни положај Комисије за хартије од 

вриједности Републике Српске те признања од стране других међународних тијела и 

регулатора у свијету, повећање поузданости у тржиште капитала Републике Српске, те 

отварање могућности за привлачење нових инвеститора на наше тржиште.  

Потисивањем IOSCO MMoU Комисија за хартије од вриједности Репбулике 

Српске је доказала правну стабилност тржишта капитала Републике Српске. Комисија 

за хартије од вриједности Републике Српске очекује интензивнију сарадњу са другим 

потписницима IOSCO MMoU са циљем међународне сарадње, размјене информација те 



 

заједничке борбе у откривању и спречавању финансијског криминала на тржишту 

капитала.  

Комисија за хартије од вриједности се придружила групи од 55 регулатора 

тржишта капитала које су већ стекле статус потписника IOSCO MMoU, и то у тзв. 

Appendixu A, што значи да испуњава све услове за пуноправни статус потписника 

будући да је доказала да испуњава све услове прописане IOSCO MMoU. Осталих 27 

чланица IOSCO које су доказале опредјељеност да испуне услове и намјеру да 

прилагоде регулативу и изврше промјене како би испуниле услове за пуноправно 

чланство налазе се на листи, тзв. Annex B. Ове листе доступне су на страници:  

http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist. Намјера IOSCO је да свих 109 

чланица испуне услове и постану потписнице IOSCO MMoU.  

http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist

