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Комисија за хартије од вриједности 
Републике Српске

На основу члана 254. став 3. и члана 260. тачка а) Зако-
на о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 
4/17) и члана 30. став 2. Закона о инвестиционим фондовима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06 и 82/15), 
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на 
сједници одржаној 30.11.2018. године,  д о н и ј е л а  ј е

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

Члан 1.
У Правилнику о пословању друштва за управљање ин-

вестиционим фондовима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 105/15 и 24/17) у члану 5. став 3. иза ријечи: 
“управљање” додају се ријечи: “које управља са три или 
више фондова”.

У истом члану послије става 3. додаје се нови став 4, 
који гласи:

“(4) Послове инвестиционог менаџера у оперативној је-
диници може да обавља један од извршних директора, под 

условом да није члан управног одбора друштва за управља-
ње и да има дозволу за обављање послова инвестиционог 
менаџера.”.

Члан 2.
У члану 7. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Друштво за управљање које управља са мање од 

три инвестициона фонда у јединици за подршку може да 
има запослено једно лице са непуним радним временом.”.

Члан 3.
У члану 9. послије става 1. додаје се нови став 1а, који 

гласи:
“(1а) Изузетно од става 1. овог члана, ако друштво за 

управљање управља са мање од три инвестициона фонда, 
уговор о раду са интерним ревизором може да закључи са 
непуним радним временом.”.

Члан 4.
У члану 25. послије става 2. додаје се став 2а, који гла-

си:
“(2а) Функција из става 1. овог члана може да буде по-

вјерена једном од извршних директора, под условом да није 
члан управног одбора друштва за управљање.”.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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