
Beogradska berza a.d. Beograd 
01/1 br.4253/07 

 
Na osnovu člana 137. Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: 
Pravila Berze), Direktor Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu:Berza), dana 9. 
novembra 2007. godine, donosi 

 
REŠENJE 

o prestanku privremene obustave trgovanja   
akcijama izdavaoca »JUGOINSPEKT A.D. BEOGRAD“  

i organizovanju nastavka trgovanja akcijama  
- BEZ PROSPEKTA -  

 
 
I Prestaje privremena obustava trgovanja akcijama Izdavaoca »JUGOINSPEKTA A.D. 

BEOGRAD« (u daljem tekstu: Izdavalac), ISIN broj RSJGINE31463 i CFI kod ESVUFR, 
utvrdjena rešenjima Berze o privremenoj obustavi trgovanja akcijama Izdavaoca (broj: 
01/1-2038/07, od 9.5.2007. godine i broj: 01/1-2830/07, od 9.7.2006. godine, u 
daljem tekstu: rešenja Berze), u trajanju do ispunjenja obaveza Izdavaoca utvrdjenih 
rešenjima Berze, a najduže do 9.11.2007.  

 
II Trgovanje akcijama Izdavaoca SA OZNAKOM «BP» (bez prospekta) organizuje se 

počev od 12.11.2007. godine.  
 
III Indikativna cena za trgovanje iz tačke II ovog Rešenja je 15.200 dinara. 
 

Indikativna cena iz stava 1. ove tačke utvrdjena je u visini preovladjujuće cene akcija 
Izdavaoca utvrdjene na poslednjem pojedinačnom berzanskom sastanku koji prethodi 
privremenoj obustavi trgovanja akcijama Izdavaoca, održanom dana 9. maja 2007. 
godine. 
 

IV Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja. 
  
 Ovo rešenje objavljuje se na internet stranici Berze. 
 
 Protiv ovog Rešenja može se izjaviti žalba Upravnom odboru Berze u roku od osam 

dana od dana prijema ovog Rešenja, a žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja. 
 

 
Obrazloženje 

 
U vezi  sa naknadnom kontrolom utvrdjenim netačnostima u Prospektu  Izdavaoca, Berza  je  rešenjima 
(broj:  01/1‐2038/07,  od  9.5.2007.  godine  i  broj:  01/1  br.2830/07,  od  9.7.2007.  godine),  privremeno 
obustavila  trgovanje  akcijama  Izdavaoca,  a  predmetnim  rešenjima  je  naloženo  Izdavaocu  da  dostavi 
dokaze i dokumentaciju na osnovu koje se može  sagledati ispunjenost uslova za nastavak trgovanja i to: 
1)  inovirani  Prospekt  Izdavaoca  ‐  »Jugoinspekt  a.d.  Beograd«;  2)  Izveštaj  o  bitnom  dogadjaju  ‐  svim 
bitnim činjenicama i  okolnostima koje utiču na objektivnu procenu akcija »Jugoinspekta a.d. Beograd«, 
a  naročito  o  okolnostima  vezanim  za  utvrdjivanje  visine  obračunske  vrednosti  akcija  Izdavaoca;  3) 
Izveštaj  ovlašćenog  revizora  o  izvršenoj  reviziji  godišnjeg  finansijskog  izveštaja  Izdavaoca  ‐ 
»Jugoinspekta a.d. Beograd«, za 2006. godinu. 
 
Dana  24.10.2007.  godine,  Izdavalac  je  uputio  Berzi  Zahtev  (broj  Berze:  01‐12925)  za  produženje  roka 
privremene obustave trgovanja akcijama  Izdavaoca „Jugoinspekt a.d. Beograd“, povodom koga  je od 
strane  Berze,  obavešten  da  imajući  u  vidu  Zakonom  utvrdjeni  rok maksimalnog  trajanja  privremene 
obustave trgovanja akcijama, ne postoji pravni osnov za pozitivno rešenje predmetnog Zahteva. Berza 
je istovremeno dana 24.10.2007. godine uputila pisani poziv Izdavaocu da u što kraćem roku, a najkasnije 
u  roku  od  8  (osam)  dana  od  dana  prijema  datog  poziva,  dostavi  Berzi  dokumentaciju  utvrdjenu 
rešenjima Berze, a  imajući u vidu da ostavljeni rok za dato postupanje Izdavaoca,  ističe dana 9.11.2007. 
godine, kao i okolnost da Berzi nije dostavljena tražena dokumentacija. 
 
Po predmetnom pozivu Berze, dana 31.10.2007. godine, Izdavalac je Berzi dostavio dopis (broj Berze: 01‐
13166)  sa  naznačenim  predmetom  –  dostava  dokumentacije  o  ispunjavanju  uslova  za  nastavak 
trgovanja. U okviru dokumentacije priložene uz dopis dostavljen  je pored ostalog  i Prospekt  izdavaoca 
Jugoinspekt  a.d.  Beograd  uz  napomenu  „da  se  isti  ne  razlikuje  od  prethodnog  s  obzirom  da  u 
medjuvremenu nisu nastupile nikakve promene u privrednom društvu“.   
 



Beogradska berza a.d. Beograd 
 
Uvidom u dostavljeni Prospekt, Berza je konstatovala da se isti razlikuje od prethodno dostavljenog, pri 
čemu  Izdavalac  i dalje nije otklonio  rešenjima Berze, utvrdjene  i obrazložene netačnosti u Prospektu 
zbog  kojih  je  Berza  privremeno  obustavila  trgovanje  predmetnim  akcijama.  Pored  navedenog, 
uporednim  pregledom  prospekata  Izdavaoca  za  organizovanje  trgovanja  akcijama  Izdavaoca, 
konstatovano  je  da  novi  Prospekt  sadrži  i  dodatne  podatke,  naročito  u  delu  podataka  o  imovini 
Izdavaoca,  kao  i  u  delu  izveštaja  o  okolnostima  koji  mogu  bitnije  uticati  na  poslovanje  Izdavaoca. 
Istovremeno, konstatovano  je  i da  Izdavalac nije dostavio naloženi  Izveštaj o bitnom dogadjaju koji se 
odnosi na okolnosti vezane za utvrdjivanje visine obračunske vrednosti akcija Izdavaoca.    
 
Stoga, Izdavaocu  je dana 1.11.2007. godine, ponovo upućen zahtev Berze (broj Berze:   01/1 br. 4158/07) 
kojim je Izdavalac još jednom pozvan da u svemu postupi prema rešenjima Berze, te odmah, a najkasnije 
do 7.11.2007. godine, dostavi nedostajuću dokumentaciju, uključujući  i inovirani Prospekt sa otklonjenim 
nedostacima utvrdjenim navedenim rešenjima Berze, što uključuje  i dostavljanje date dokumentacije u 
elektronskoj formi kako bi se ista mogla objaviti na internet stranici Berze. 
 
Kako  do  dana  donošenja  ovog  Rešenja  Izdavalac  nije  dostavio  nedostajuću  dokumentaciju,  Berza  je 
odlučivala na  osnovu gore navedene primljene dokumentacije Izdavaoca , te konstatovala da Izdavalac 
nije izvršio obaveze po predmetnim rešenjima Berze u celosti. Takodje, konstatovano je i da je protekom 
roka  privremene  obustave  trgovanja  akcijama  Izdavaoca  utvrdjenog  rešenjima  Berze,  istovremeno 
protekao i Zakonom utvrdjeni rok maksimalnog trajanja privremene obustave trgovanja akcijama.  
 
Istovremeno, imajući u vidu da je u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, Berza dužna da omogući 
objavljivanje na svojoj  internet stranici  izveštaja koje  joj dostavljaju  izdavaoci, a posebno  imajući u vidu 
da Prospekt sadrži izjavu odgovornih lica Izdavaoca kojom se tvrdi pod punom materijalnom i krivičnom 
odgovornošću da prospekt sadrži istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke od značaja za odlučivanje 
ulagača, te okolnost da se novodostavljeni Prospekt  Izdavaoca  razlikuje od prethodno dostavljenog  (i 
objavljenog) Prospekta Izdavaoca, novodostavljeni Prospekt, Berza objavljuje na svojoj internet stranici 
Berze.  
 
O nepostupanju Izdavaoca po navednim zahtevima Berze, Komisija za hartije od vrednosti je u skladu sa 
članom  6.  stav  4.  Pravilnika  o  sadržini  i  načinu  izveštavanja  javnih  društava  i  obaveštavanju  o 
posedovanju akcija sa pravom glasa, obaveštena dana 7.11.2007. godine (broj Berze: 01/1 br. 4214/07). 
 
Imajući  u  vidu  gore  navedeno,  odlučeno  je  o  prestanku  privremene  obustave  trgovanja  akcijama 
Izdavaoca, uz primenu odredbi člana 137. stav 4. i 5. Pravila Berze kojim je utvrdjeno da u slučaju ukoliko 
je rešenjem o privremenoj obustavi izdavaocu naloženo dostavljanje dokaza i dokumentacije na osnovu 
koje  se može    sagledati  ispunjenost uslova  za nastavak  trgovanja,  a  izdavalac u utvrdjenom  roku ne 
dostavi  istu,  Berza  donosi  rešenje  o  prestanku  privremene  obustave  trgovanja  akcijama  izdavaoca  i 
nastavku trgovanja akcijama sa oznakom «BP» (bez prospekta). Dati dokazi i dokumentacija, odnose se 
na obavezu izrade i inoviranja prospekta, te obaveze izveštavanja koje izdavalac ima kao javno društvo, 
a u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti i aktima Berze. 
 
 
 
 
                    DIREKTOR 
                    Gordana Dostanić 
Dostaviti:   Izdavaocu 
    Komisiji za hartije od vrednosti 
 


