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На основу члана 93. став 4, 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, 108/13 и 4/17), Комисија за хартије од вријед-



18.12.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 116 39
ности Републике Српске, на сједници одржаној 30.11.2018. 
године,  д о н и ј е л а  ј е

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И 
ДОБИЈАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
БРОКЕРА, ИНВЕСТИЦИОНОГ САВЈЕТНИКА И 

ИНВЕСТИЦИОНОГ МЕНАЏЕРА

Члан 1. 
У Правилнику о условима и поступку стицања звања и 

добијања дозволе за обављање послова брокера, инвести-
ционог савјетника и инвестиционог менаџера (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 119/06, 17/08 и 15/18) 
у члану 3. став 4. послије ријечи: “подноси се” додају се 
запета и ријечи: “најкасније у року од пет дана прије дана 
испита,”.

У ставу 6. ријечи: “копија личне карте” замјењују се 
ријечима: “овјерена копија идентификационог документа 
и овјерени”.

Послије става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
“(7) Документација из става 6. овог члана, која је са-

чињена на страном језику, мора да буде преведена од стра-
не овлашћеног судског тумача у Републици Српској, а стра-
не исправе морају да буду овјерене и апостилом.”.

Члан 2. 
У члану 4. став 1. послије ријечи: “полаже” додају се 

ријечи: “писмено, електронски,”.

Члан 3. 
Члан 5. мијења се и гласи:
“(1) Стручном испиту за стицање звања брокера може 

приступити лице са најмање VII (седмим) степеном високе 
стручне спреме, односно лице са завршеним академским 

студијем првог циклуса који је вреднован са најмање 180 
ECTS бодова.

(2) Стручном испиту за стицање звања инвестиционог 
савјетника и инвестиционог менаџера може приступити 
лице са најмање VII (седмим) степеном високе стручне 
спреме, односно лице са завршеним академским студијем 
првог циклуса који је вреднован са најмање 240 ECTS бо-
дова економске, правне, математичке или техничке стру-
ке.”.

Члан 4. 
У члану 10. бришу се ријечи: “став 1.”.

Члан 5. 
У члану 11. став 1) тачка в) ријечи: “економске, правне, 

математичке или техничке струке” замјењују се ријечима: 
“из члана 5. овог правилника”.

Члан 6. 
У члану 12. тачка б) ријечи: “економске, правне, мате-

матичке или техничке струке” замјењују се ријечима: “из 
члана 5. овог правилника”.

Члан 7. 
У члану 15. послије става 2. додаје се став 3, који гласи: 
“(3) Право на добијање дозволе за обављање посло-

ва инвестиционог савјетника имају и лица која су стекла 
звање инвестиционог менаџера, а немају звање инвести-
ционог савјетника.”.

Члан 8. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Предсједница 
Број: 01-11-CCXC-669/18 Комисије за хартије 
30. новембра 2018. године од вриједности РС, 
Бања Лука Мира Поткоњак, с.р.




