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Комисија за хартије од вриједности 

Републике Српске 

Бања Лука 

Securities Commission 

Republic of Srpska 

Banja Luka 

Вука Караџића 6 

Тел. 218-356, 218-362; Факс: 218-361 

www.secrs.gov.ba    email: kontakt@secrs.gov.ba 

Vuka Karadžića 6 

Ph: +387 51 218 356, 218 362; F: 218-361 

www.secrs.gov.ba    email: kontakt@secrs.gov.ba 

 

Број: 01-62-353-19/15 

Бања Лука, 30.10.2015. године 

 

На основу члана 260. тачка в) Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени 

гласник Републике Српске“ број 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13), чл. 228д. став 1. 

тачка б) и 44. тачка б) Закона о инвестиционим фондовима („Службени гласник 

Републике Српске“ број 92/06 и 82/15), у поступку надзора над Друштвом за управљање 

инвестиционим фондовима „Привредник“ а.д. Бања Лука у дијелу који се односи на 

испуњавање услова за пословање, Комисија за хартије од вриједности Републике 

Српске на сједници одржаној дана 30.10.2015. године, доноси  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. Друштву за управљање инвестиционим фондовима „Привредник“ а.д. Бања 

Лука, са сједиштем у ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 97 Бања Лука, које 

управља Затвореним инвестиционим фондом са јавном понудом „Привредник 

инвест“ а.д. Бања Лука, уписаним у Регистар фондова Републике Српске који 

води Комисија за хартије од вриједности Републике Српске под 

идентификационим бројем ЗЈП – 4, одузима се дозвола дата рјешењима Комисије 

за хартије од вриједности Републике Српске број 04-041-III-03/00 од 21.07.2000. 

године и број 01-УП-041-1212/07 од 05.04.2007. године. 

2. Налаже се Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука као банци 

депозитару Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом „Привредник 

инвест“ а.д. Бања Лука да до ступања на снагу уговора о управљању с новим 

друштвом за управљање које ће управљати тим фондом, у име тог фонда 

директно плаћа његове трошкове прописане чланом 66. став 1. т. б), в), д), ж), и), 

ј) и л) Закона о инвестиционим фондовима. 

3. Престаје да важи рјешење Комисије за хартије од вриједности Републике Српске 

број: 01-62-353-13/15 од 30.09.2015. године и допунско рјешење број: 01-62-353-

17/15 од 13.10.2015. године. 

4. Налаже се Друштву за управљање инвестиционим фондовима „Привредник“ а.д. 

Бања Лука да у року од 8 дана од пријема овог рјешења поднесе надлежном суду 

пријаву за регистрацију ради уписа у Регистар пословних субјеката промјене 

дјелатности, односно брисање дјелатности управљања инвестиционим 

фондовима и за промјену пословног имена – назива друштва, односно брисање 
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одреднице „друштво за управљање инвестиционим фондовима“ из назива, те да 

Комисији за хартије од вриједности Републике Српске достави доказ о 

подношењу пријаве за регистрацију, као и да достави рјешење након проведеног 

поступака регистрације, све у року од три дана од дана подношења пријаве за 

регистрацију, односно добијања рјешења. 

5. Диспозитив овог рјешења објавиће се на интернет страници Комисије за хартије 

од вриједности Републике Српске и у „Службеном гласнику Републике Српске“. 

 

     

 

 

    Предсједнца  

           Комисије за хартије од вриједности 

                                                                                                            Републике Српске  

         Мира Поткоњак, с.р. 

 

 

 


