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Комисија за хартије од вриједности
Републике Српске

На основу члана 64. став 5, члана 254. став 3. и чла-
на 260. тачка а) Закона о тржишту хартија од вриједности
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06, 34/09, 
30/12, 59/13 и 108/13), Комисија за хартије од вриједности
Републике Српске, на сједници од 24.09.2014. године,  
д о н и ј е л а  ј е

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ТРГОВАЊУ ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 1. 
Члан 11. Правилника o трговању хартијама од вријед-

ности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 11/07, 
96/07, 7/08, 21/11 и 10/14) мијења се и гласи:

“(1) Јавно емитованим хартијама од вриједности може
се трговати непосредно преко берзанских посредника (блок
трансакције/послови) ако су кумулативно испуњени сље-
дећи услови:

а) ако се ради о трансакцији за рачун берзанског посред-
ника и једног клијента или за рачун само два клијента и

б) ако је вриједност трансакције најмање 500.000 КМ.
(2) Начин закључивања блок трансакција својим пра-

вилима прописује берза или друго уређено јавно тржиште.
(3) Новчане обавезе из блок трансакције извршавају се

директно између учесника у блок трансакцији или преко
рачуна Регистра.

(4) Ако се новчане обавезе извршавају директно изме-
ђу учесника, уз налог за пренос права власништва на хар-
тијама од вриједности које су предмет блок трансакције, 
обавезно се прилаже потврда банке о извршеном плаћању
вриједности блок трансакције, а ако се извршење новчаних
обавеза врши преко рачуна Регистра, начин извршења про-
писује Регистар.

(5) Пренос права власништва над хартијама од вријед-
ности по основу блок трансакције врши се уписом у Реги-
стар, у складу с његовим правилима.

(6) Хартије од вриједности из портфеља инвестиционог
фонда са јавном понудом не могу бити предмет блок тран-
сакција.”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Предсједница
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