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Комисија за хартије од вриједности 
Републике Српске

На основу члана 254. став 3. и члана 260. тачка а) Закона 
о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13) и члана 
243д. став 18. Закона о инвестиционим фондовима (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 92/06 и 82/15), Комисија за 
хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржа-
ној  9. септембра 2016. године,  д о н и ј е л а  ј е

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ПРЕОБЛИКОВАЊУ ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ФОНДА

Члан 1.
(1) У Правилнику о преобликовању затвореног инве-

стиционог фонда (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 108/15) у члану 4. додају се нови ст. 2а. и 2б, који гласе:

“(2а) На емисију акција по основу смањења основног 
капитала затвореног инвестиционог фонда и регистрацију 
акција по основу емисије у случају из става 2. овог чла-
на сходно се примјењују одредбе закона којим се уређује 
пословање привредних друштава, закона којим се уређује 
тржиште хартија од вриједности и Правилника о условима 
и поступку емисије хартија од вриједности које се односе 
на емисију акција у случају статусне промјене - одвајање уз 
оснивање, ако овим правилником није друкчије одређено.

(2б) На емисију и поступак регистрације власничких 
удјела у регистру удјела који се води у Централном реги-
стру хартија од вриједности сходно се примјењују прописи 
који се односе на емисију и регистрацију акција.”.

(2) У истом члану став 4. мијења се гласи:
“(4) Друштво за управљање дужно је да у року од пет 

дана од дана достављања рјешења Комисије о упису бри-
сања затвореног инвестиционог фонда или смањења основ-
ног капитала затвореног инвестиционог фонда у регистру 
емитената и рјешења о упису отвореног инвестиционог 
фонда у регистар фондова поднесе захтјев за упис хартија 
од вриједности у Централни регистар хартија од вријед-
ности.”.

(3) У истом члану став 5. брише се.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Предсједница 
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