
36 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 15 22.2.2018.

На основу члана 254. став 3. и члана 260. тачка а) Зако-
на о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 
4/17), а у вези са чланом 159. став 9. и чланом 167. Закона о 
инвестиционим фондовима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 92/06 и 82/15), Комисија за хартије од вријед-
ности Републике Српске, на сједници одржаној 16. фебруа-
ра 2018. године,  д о н и ј е л а  ј е

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УДЈЕЛИМА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

Члан 1.
У члану 16. став 1. Правилника о удјелима отвореног 

инвестиционог фонда (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 113/16 и 40/17) ријеч: “увећаној” мијења се 
ријечју: “умањеној”.

У истом члану иза става 3. додаје се став 4, који гласи:
“(4) У случају немогућности поступања на начин из 

става 2. овог члана, друштво за управљање је дужно да без 
одлагања обавијести Комисију, прекине понуду и откуп 
удјела и донесе одлуку о ликвидацији фонда.”.

Члан 2.
У члану 22. став 1. овог правилника иза тачке б) додаје 

се тачка б1), која гласи:
“б1) захтјев за откуп удјела представља најмање 

1% вриједности нето имовине фонда, односно најмање 

100.000 КМ ако је нето имовина фонда мања од 10 ми-
лиона КМ,”.

Ст. 2, 3. и 4. бришу се.
У ставу 5. текст: “ст. 1. и 4.” мијења се и гласи: “става 

1. т. a), б), б1) и в)”.

Члан 3.
У члану 31. овог правилника на почетку става 1. додаје 

се број један у обостраној загради, а послије става 1. додаје 
се став 2, који гласи:

“У случају немогућности поступања на начин из става 
1. овог члана, друштво за управљање дужно је да без одла-
гања обавијести Комисију и донесе одлуку о ликвидацији 
фонда.”.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Предсједница
Број: 01-11-CCLIV-91/18 Комисије за хартије
16. фебруара 2018. године од вриједности РС,
Бања Лука Мира Поткоњак, с.р.




