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Број: 01-011-3047/09  

Бања Лука, 18.09.2009. године 

 

Полазећи од законских овлашћења према којима 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, Комисија на сједници одржаној дана 18.09.2009. године 

усвојила је  сљедеће 

 

САОПШТЕЊЕ 

за јавност 

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске је стално и независно правно 

лице, основано ради уређивања и контроле емитовања и промета хартија од 

вриједности, чије су надлежности и обавезе утврђене Законом о тржишту хартија од 

вриједности (Службени гласник Републике Српске, број 92/06, у даљем тексту: 

Закон). Надлежности Комисије утврђене су чланом 260. Закона, којим је, између 

осталог, прописано да Комисија даје информације и шири знања о дјеловању 

тржишта хартија од вриједности. 

Поводом низа тенденциозних и сензационалистичких написа, као и због нетачних 

информација, у вези са трговањем акцијама емитента "Медицинска електроника" а.д. 

Бања Лука, са циљем заштите инвеститора и инвестиционе јавности, Комисија 

указује на сљедеће чињенице: 

- На 131. сједници Комисије одржаној дана 2.7.2009. године, разматрана је 

Анализа трговања акцијама емитента Медицинска електроника а.д. Бања Лука, на 

Бањалучкој берзи, чији предмет су биле трансакције Никице Бајића и Драгана 

Церовца, које су обављали у своје име и за свој рачун. Како је у међувремену 

пред Комисијом покренут поступак за одоборавање објављивања понуде за 

преузимање овог емитента, закључено је да се анализа допуни информациојм о 

свим трансакцијама овом хартијом од почетка 2008. године. 

- На 132. сједници Комисије, одржаној дана 14.07.2009. године разматран је  

захтјев Миле Радишића за објављивање понуде за преузимање емитента 

Медицинска електроника а.д. Бања Лука и донесено рјешење којим се одобрава 

објављивање понуде за преузимање по цијени од 0,0554 КМ. Наведена цијена у 

понуди утврђена је на начин предвиђен одредбом члана 15. Закона о преузимању 

акционарских друштава. 

- Имајући у виду горе наведено, Комисија је цијенила утицај трансакција 

наведених лица на цијену наведену у захтјеву за одобравање објављивања понуде 



за преузимање. Закључено је да ће наведене трансакције бити предмет одвојеног 

надзора, а да се поступак разматрања захтјева понудиоца може наставити. Наиме, 

и ако се изузму све трансакцијама које су биле предмет надзора, најнижа цијена 

по којој би понудиоц могао објавити понуду за преузимање износила би 0,0512 

КМ. Према томе, и ако се изузму ове трансакције, цијена наведена у понуди за 

преузимање од 0,0554 КМ не би била у супротности са одредбама Закона о 

преузимању.  

- Поред тога, указујемо на чињеницу да је Законом о преузимању прописана 

могућност да свако правно или физичко лице може да објави конкурентску 

понуду за преузимање по вишој цијени. 

- На 138. Сједници Комисије, одржаној дана 04.09.2009. године поново је 

разматрана и усвојена Анализа трговања акцијама емитента Медицинска 

електроника а.д. Бања Лука.  На основу тог, Комисија је у складу са чланом 39. 

Закона о прекршајима (“Службени гласник Републике Српске” број: 34/06), и 

чланом 260. тачка к) Закона о тржишту хартија од вриједности (“Службени 

гласник Републике Српске” број: 92/06) против Никице Бајића и Драгана 

Церовца надлежном суду поднијела Захтјев за покретање прекршајног поступка 

због манипулације на тржишту хартија од вриједности. 

Прихватање понуде за преузимање одлука је коју доноси сваки акционар 

појединачно, на бази релевантних информација који чине јавно доступни подаци о 

финансијском пословању и други подаци о пословању. Такође, скрећемо пажњу и на 

јавно доступне финансијске извјештаје за емитента Медицинска електроника а.д. 

Бања Лука за 2008. годину и 30.06.2009. године у којима је исказан губитак изнад 

капитала. 

Имајући у виду напријед наведене чињенице, Комисија истиче да је цијена у понуди 

за преузимање акција емитента "Медицинска електроника" а.д. Бања Лука дата у 

складу са одредбама Закона о преузимању акционарских друштава, без обзира на 

трансакције горе наведених лица. 

Као регулатор тржишта капитала и професионална јавна институција, Комисија у 

свом раду поштује и примјењује основне принципе правне државе и постулате 

владавине права, од којих је један од најзначајних принцип „презумпције 

невиности“, према којем нико није крив док се супротно не докаже, те указујемо да 

се ни именована лица не могу сматрати кривим за прекршаје, док о томе не одлучи 

надлежни прекршајни суд. 

 

 

Предсједник 

Комисије за хартије од вриједности  

Републике Српске 

Миодраг Јандрић, с.р. 

 


