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Брчко, 9. марта 2021.  
 
ПРЕДМЕТ: Саопштење о улагањима и ризицима улагања у криптовалуте  
 
Криптовалута је виртуелни новац, креиран у дигиталном облику и еквивалентан је новцу. 
Представља дигитално средство размјене, односно алтернативу законском средству плаћања и 
улагања.  
 
Неке од карактеристика криптовалута су:  

 Нико није дужан да их прихвати као средство за плаћање дугова или других обавеза,  
 Њихов промет је врло ограничен, 
 Њихова вриједност је подложна снажним флуктуацијама у врло кратком временском 

периоду, тако да се не могу сматрати добрим средством за очување вриједности као и 
стабилном обрачунском јединицом.  

 
Предност криптовалута је једноставније и јефтиније међународно плаћање јер не користе 
стандардну банкарску мрежу и нису повезане са рачунима у пословним банкама. С друге стране, 
не подлијежу регулативи, тако да постоје многе опасности које доноси овај виртуелни новчани 
систем, што оставља већу могућност за преваре и друге неправилности.  
 
Недостатак поузданих и тачних информација, недостатак транспарентности и ризици повезани 
са информационом технологијом представљају висок ризик од губитка дијела или цјелокупних 
уложених средстава. Крипто валутама се тргује на јако нестабилним тржиштима. Једна од 
главних опасности јесте да не постоји заштита за кориснике система јер нема гаранције нити 
адресе на коју се појединац може обратити за било какве неправилности или повреду својих 
права. Такође је потребно напоменути да новац уложен у криптовалуте није заштићен системом 
осигурања депозита и ризик губитка уложеног новца у потпуности сноси улагач.  
 
Висок раст вриједности појединих криптовалута у одређеним периодима оставља утисак брзе и 
лаке зараде, међутим, треба имати на уму да се ради о изузетно ризичним улагањима. 
Генерално, наглашавају се потенцијалне користи, а потенцијални ризици који су значајни за ове 
врсте улагања се умањују или потпуно занемарују.  
 
Надаље, криптовалуте немају стварну вриједност и спадају у високо шпекулативна улагања. 
Поред тога, с обзиром да су то електронски вриједносни записи похрањени у електронским 
новчаницама на интернет страницама, подложни су оперативним неуспјесима и сајбер 
пријетњама које могу довести до привремене недоступности или потпуног губитка уложеног 
износа.  
 
Узимајући у обзир ризике, слабију финансијску и информациону писменост просечних грађана, 
као и неразумијевање шта су виртуелне валуте, упркос вјеровању у могућност брзе зараде, у 
овај систем је неопходно ући опрезно. До данас ниједна организација за рад са криптовалутама 
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није регистрована, одобрена или верификована од било којег надзорног тијела у БиХ. Према 
томе, нема криптовалута или токена издатог у ИЦО-има (Initial coin offering) чије је стицање или 
задржавање загарантовано или заштићено домаћим прописима као у случајевима који се 
односе на банкарске или инвестиционе производе (готовина или хартије од вриједности).  
 
Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ позива потенцијалне улагатеље да се, 
прије доношења одлуке о улагању у криптовалуте или у производе повезане са њима, 
одговорно и детаљно информишу о вјеродостојности, карактеристикама и истинитом 
оглашавању односно ризицима улагања у криптовалуте, а посебну пажнју да посвете ризику од 
губитка новца с обзиром да не постоје посебни регулаторни механизми заштите. Важно је 
процијенити да ли имате довољно информација да бисте разумјели шта се нуди. У овој области 
улагања постоји висок ризик од губитка или преваре.  
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