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Комисија за хартије од вриједности 
Републике Српске

На осно ву чла на 260. став 1. тач ка а), чла на 264. и чла -
на 301. став 1. тач ка ж) За ко на о тр жи шту хар ти ја од ври -
јед но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
92/06 и 34/09), Ко ми си ја за хар ти је од ври јед но сти Ре пу -
бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 28. марта 2011. го ди не,
д о н и  ј е  л а  ј е

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О 
НАД ЗО РУ НАД УЧЕ СНИ ЦИ МА НА ТР ЖИ ШТУ 

ХАР ТИ ЈА ОД ВРИ ЈЕД НО СТИ

Члан 1.

У чла ну 1. Пра вил ни ка о над зо ру над уче сни ци ма на
тр жи шту хар ти ја од ври јед но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 53/07, 118/08 и 95/09, у да љем тек сту:
Пра вил ник), бри ше се ри јеч: “овла шће ним”.

Члан 2.

У чла ну 8. Пра вил ни ка став 2. ми је ња се и гла си: “О по -
кре та њу ван ред не кон тро ле од лу чу је Ко ми си ја”.

Члан 3.

Члан 9. Пра вил ни ка ми је ња се и гла си:

“(1) Ли ци ма од ре ђе ним за кон тро лу из да је се по себ но
овла шће ње за кон тро лу.

(2) Над зи ра ном ли цу до ста вља се оба вје ште ње о по кре -
та њу кон тро ле у ро ку ко ји не мо же би ти кра ћи од осам да -
на.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, Ко ми си ја мо же
одлу чи ти да се кон тро ла вр ши без оба вје шта ва ња над зи ра -
ног ли ца, ако про ци је ни да би ње го вим оба вје шта ва њем
би ла угро же на свр ха кон тро ле. У том слу ча ју оба вје ште ње
о кон тро ли овла шће на ли ца Ко ми си је уру чу ју над зи ра ном
ли цу не по сред но при је по чет ка над зо ра.”.

Члан 4.

(1) У чла ну 12. став 1. Пра вил ни ка ри је чи: “На лаз, ми -
шље ње и при је длог мје ра усва ја ју” ми је ња ју се ри је чи ма:
“За пи сник о кон тро ли усва ја”.

(2) У чла ну 12. став 2. Пра вил ни ка бри шу се ри је чи:
“из во да из”.

Члан 5.

У чла ну 13. став 1. Пра вил ни ка бри ше се ри је ч: “Овла -
шће на” и ри је чи: “из во да из”.

Члан 6.

У чла ну 15. став 1. Пра вил ни ка на кра ју тек ста до да је
се ре че ни ца ко ја гла си: “Од лу ка о при го во ру до но си се у
фор ми за кључ ка”.

Члан 7.

Иза чла на 17. Пра вил ни ка до да је се но ви члан 17.а. ко -
ји гла си:

“Члан 17.а.

За кљу чак ко ји се до но си у скла ду са овим пра вил ни -
ком, мо же се по би ја ти у управ ном спо ру, у скла ду са чла -
ном 257. став 3. За ко на, уко ли ко се управ ни спор во ди про -
тив рје ше ња о из ри ца њу над зор них мје ра.”.

Члан 8.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Пред сјед ник
Број: 01-CCIX-870/11 Ко ми си је за хар ти је
28. марта 2011. го ди не од вријед но сти РС,
Ба ња Лу ка Мр Ми о драг Јан дрић, с.р.


