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Комисија за хартије од вриједности
Републике Српске

Члан 7.
Иза члана 17. Правилника додаје се нови члан 17.а. који гласи:

На основу члана 260. став 1. тачка а), члана 264. и члана 301. став 1. тачка ж) Закона о тржишту хартија од вриједно сти (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
92/06 и 34/09), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници од 28. марта 2011. године,
донијела је

“Члан 17.а.
Закључак који се доноси у складу са овим правилником, може се побијати у управном спору, у складу са чланом 257. став 3. Закона, уколико се управни спор води против рјешења о изрицању надзорних мјера.”.

П РА В И Л Н И К

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
НАДЗОРУ НАД УЧЕСНИЦИМА НА ТРЖИШТУ
ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 1.
У члану 1. Правилника о надзору над учесницима на
тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 53/07, 118/08 и 95/09, у даљем тексту:
Правилник), брише се ријеч: “овлашћеним”.
Члан 2.
У члану 8. Правилника став 2. мијења се и гласи: “О покретању ванредне контроле одлучује Комисија”.
Члан 3.
Члан 9. Правилника мијења се и гласи:
“(1) Лицима одређеним за контролу издаје се посебно
овлашћење за контролу.
(2) Надзираном лицу доставља се обавјештење о покретању контроле у року који не може бити краћи од осам дана.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, Комисија може
одлучити да се контрола врши без обавјештавања надзираног лица, ако процијени да би његовим обавјештавањем
била угрожена сврха контроле. У том случају обавјештење
о контроли овлашћена лица Комисије уручују надзираном
лицу непосредно прије почетка надзора.”.
Члан 4.
(1) У члану 12. став 1. Правилника ријечи: “Налаз, мишљење и приједлог мјера усвајају” мијењају се ријечима:
“Записник о контроли усваја”.
(2) У члану 12. став 2. Правилника бришу се ријечи:
“извода из”.
Члан 5.
У члану 13. став 1. Правилника брише се ријеч: “Овлашћена” и ријечи: “извода из”.
Члан 6.
У члану 15. став 1. Правилника на крају текста додаје
се реченица која гласи: “Одлука о приговору доноси се у
форми закључка”.
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