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Број: 01-11-193/20 
Датум: 16.04.2020.  године 
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске је, на основу члана 260. став 1. 
тачка е) и м) Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17) и члана 24. став 5. Пословника о 
раду Комисије за хартије од вриједности Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/07), на сједници одржаној дана 16.04.2020. године, закључила 
да донесе сљедећи 

С  Т  А  В 
у вези примјене члана 109. став (2) тачка а) Закона о инвестиционим фондовима на 

отворене инвестиционе фондове настале у складу са чланом 243д. Закона о 
инвестиционим фондовима 

 

Сагласно законским овлашћењима из члана 260. став 1. тачка e) и м) Закона о тржишту 
хартија од вриједности, према којима Комисија за хартије од вриједности Републике 
Српске (у даљем тексту: Комисија), прописује, организује, предузима и надгледа мјере 
којима осигурава ефикасно функционисање тржишта хартија од вриједности и заштиту 
интереса инвеститора, те даје информације и шири знања о дјеловању тржишта хартија од 
вриједности, Комисија је заузела став у вези примјене члана 109. став (2) тачка а) Закона о 
инвестиционим фондовима („Службени гласник Републике Српске“, број: 92/06, 82/15 и 
94/19) на отворене инвестиционе фондове настале у складу са чланом 243д. Закона о 
инвестиционим фондовима.  

Чланом 109. Закона о инвестиционим фондовима прописано је: 
(1) На измјене проспекта отвореног инвестиционог фонда са јавном понудом које се 
предлажу са циљем: повећања улазних накнада, годишњих накнада за управљање или 
излазних накнада; промјене инвестиционих циљева фонда и ризика наведених улагања 
фонда; промјене политике исплата удјела у добити, или припајања, спајања са другим 
фондом, или подјеле фонда, потребно је прибавити претходну сагласност Комисије.  
(2) Поред наведеног у ставу 1. овог члана,  за измјене проспекта отвореног инвестиционог 
фонда са јавном понудом, морају бити испуњени и слиједећи услови: 

   а)  обавјештење о предложеним промјенама мора се поштом послати свим власницима 
удјела и објављивати у најмање једном дневном листу који је доступан на цијелој 
територији Републике Српске, најмање једном у сваких четрнаест дана током 
периода од два мјесеца до дана увођења промјена, 



б) сви власници удјела морају бити упознати са чињеницом да од фонда могу тражити 
откуп удјела без одбитка било какве излазне накнаде коју би иначе морали платити, 
и то прије увођења промјена, а уз обавјештење о дану њиховог увођења, 

в) мора бити извршен откуп свих удјела по захтјевима примљеним прије ступања на 
снагу промјена проспекта. 

 
Цијенећи чињеницу да отворени инвестициони фондови настали у поступку 

преобликовања затворених инвестиционих фондова из процеса масовне ваучерске 
приватизације имају велики број удјеличара који су недоступни друштвима за управљање 
(због неажурности података о њиховој адреси пребивалишта), те уважавајући потребу да 
се у одређеним околностима у проспектима фондова мијењају  поједина статусна питања 
која захтјевају претходну сагласност Комисије, дошло се до закључка да услови из 
одредбе члана 109. став 2. тачка а) Закона о инвестиционим фондовима, који захтјевају 
обавјештавање власника удјела о предложеним промјенама путем поште, чине такав 
поступак измјене проспекта неспроводивим, чиме постоји опасност да се погорша положај 
власника удјела у фонду. Поред тога, Комисија је цијенила да обавјештавање великог 
броја удјеличара путем поште изискује значајне финансијске издатке, које по процјени не 
би дало одговарајуће ефекте, па би таква активност била економски нерационална. С тим 
у вези, Комисија је заузела став да би сврсисходно и ефикасно било обавјештавање 
удјеличара путем дневних новина и интернет странице друштва за управљање и берзе, а 
поред тога препоручљиво је да се обавјештавање удјеличара изврши и путем електронских 
медија (радио и телевизија). Полазећи од належности Комисије из члана 260. став 1. тачка 
е) Закона о тржишту хартија од вриједности, према којој предузима мјере којима 
осигурава ефикасно функционисање тржишта хартија од вриједности и заштиту интереса 
инвеститора, те водећи рачуна да се у оваквим ситуацијама не погорша положај власника 
удјела у фонду, Комисија је заузела став да се измјене проспекта фонда које захтјевају 
претходну сагласност Комисије могу спровести без обавјештавања власника удјела о 
предложеним измјенама путем поште, али уз извршење алтернативних мјера и то: 

 

- објави обавјештење о предложеним измјенама проспекта у најмање два дневна 
листа који су доступни на цијелој територији Републике Српске, чији тираж није 
мањи од 5.000 примјерака, и то најмање једном у сваких четрнаест дана током 
периода од два мјесеца до дана увођења промјена; 

- објави обавјештење о предложеним измјенама проспекта на интернет страници 
друштва за управљање и берзе, 

као и испуњавањем свих осталих мјера наведених у члану 109. став 2. Закона о 
инвестиционим фондовима.  

 

Уважавајући одредбе члана 180б. став (7) и члана 243д. став (12) Закона о 
инвестиционим фондовима, изнесени став Комисије се односи на отворене инвестиционе 



фондове који су отворени дуже од двије године, односно за које је протекао период од 
двије године од дана преобликовања. 

 
                                                                                                         Предсједник 
                                                                                     Комисије за хартије од вриједности 
                                                                                                    Републике Српске 
                                                                                             О г њ е н  М и х а ј л о в и ћ 
 
 


