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О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 
овлашћеним учесницима на тржишту хартија од вриједности 

 

У складу са овлашћењима из члана 260. тачка м) Закона о тржишту хартија од 
вриједности („Службени гласник Републике Српске“ број: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 
108/013 и 4/17) Комисија за хартије од вриједности Републике Српске прати 
актуелна дешавања и поступа у складу са прописаним мјерама у циљу спречавања 
ширења вируса COVID-19. 

С тим у вези, на сједници одржаној дана 03.04.2020. године, усвојен је закључак да 
се овлашћеним учесницима продужи рок до 30.09.2020. године за поступање у 
складу са одредбама: 

1. чл. 14. ст. 2. Правилника о условима и поступку издавања дозволе за 
обављање функције члана управног одбора друштва за управљање 
инвестиционим фондовима („Службени гласник Републике Српске“ 
број:105/15, 15/18 и 28/19); 

2. чл. 10а. Правилника о условима и поступку издавања дозволе берзанском 
посреднику за обављање послова са хартијама од вриједности („Службени 
гласник Републике Српске“ број 119/06, 26/07 и 15/18); 

3. чл. 17. ст. 4. Правилника о условима и поступку стицања звања и добијања 
дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог савјетника и 
инвестиционог менаџера („Службени гласник Републике Српске“ број 
119/06, 17/08, 15/18 и 116/18) и 

4. чл. 19а. ст. 2. Правилника о обављању кастоди послова („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 37/10, 60/12, 97/12, 5/13 , 105/15 и 15/18). 

 
Сходно наведеним одредбама овлашћени учесници су били дужни да за лица која 
имају дозволу Комисије доставе увјерења о некажњавању, односно увјерења 
надлежног суда да се не води кривични ни прекршајни поступак до 31.03.2020. 
године. 
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