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На основу чл. 224. став 1. Закона о инвестиционим фондовима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 92/06 и 82/15) и чл. 260. т. в) и д) и 267. став 1. тачка б) 

Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13), у предмету ванредног надзора над 

пословањем Друштва за управљање инвестиционим фондовима Инвест нова а.д. 

Бијељина, у дијелу који се односи на управљање имовином Затвореног 

инвестиционог фона Инвест нова фонд а.д. Бијељина на тржиштима капитала изван 

Републике Српске, Комисија за хартије од вриједности Републике Српске на 

сједници одржаној дана 26.12.2016. године донијела је сљедеће: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Друштву за управљање инвестиционим фондовима Инвест нова а.д. Бијељина 

одузима се сагласност на именовање Алеша Мусара за члана Управног 

одбора Друштва за управљање инвестиционим фондовима Инвест нова а.д. 

Бијељина дата рјешењем Комисије за хартије од вриједности Републике 

Српске, број:      01-УП-051-1321/13 од 03.07.2013. године. 

 

2. Налаже се Друштву за управљање инвестиционим фондовима Инвест нова 

а.д. Бијељина да: 

 

2.1. у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења именује новог члана 

Управног одбора; 

2.2. у року од осам дана од дана именовања новог члана Управног одбора 

поднесе захтјев Комисији за хартије од вриједности Републике Српске за 

давање сагласности на његово именовање. 

 

3. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу одмах, а примјењиваће се од 

момента пријема од стране Друштвa за управљање инвестиционим 

фондовима Инвест нова а.д. Бијељина. 

 

4. Диспозитив овог рјешења ће се објавити у „Службеном гласнику Републике 

Српске“. 
 

      Предсједница  

       Комисије за хартије од вриједности 

   Републике Српске 

   Мира Поткоњак, с.р 


