17.1.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Члан 11.
У члану 38. у ставу 2. ријечи: “31. маја” замјењују се
ријечима: “30. априла”.
Члан 12.
Агенција ће ускладити Статут Агенције за банкарство
Републике Српске са овим законом у року од три мјесеца
од дана ступања на снагу овог закона, а своје унутрашње
опште акте у року од три мјесеца од дана ступања на снагу
тог статута.
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1573/16
28. децембра 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
тржишту хартија од вриједности, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет првој посебној
сједници, одржаној 28. децембра 2016. године, а Вијеће народа 5. јануара 2017. године констатовало да усвојеним
Законом о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија
од вриједности није угрожен витални национални интерес
ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-61/17
5. јануара 2017. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ТРЖИШТУ
ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 1.
У Закону о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12,
59/13 и 108/13) у члану 66. ст. 3. и 4. мијењају се и гласе:
“(3) Физичко или правно лице које намјерава да самостално или заједно са повезаним лицима стекне или повећа
удио у основном капиталу или гласачким правима у брокерско-дилерском друштву, који је једнак или већи од 10%, 20%,
33%, 50% и 66% дужно је да прибави одобрење Комисије.
(4) Физичко или правно лице које намјерава да самостално или заједно са повезаним лицима смањи удио у основном
капиталу или гласачким правима у брокерско-дилерском
друштву, који је једнак или већи од 10%, 20%, 33%, 50% и
66% дужно је да о томе обавијести Комисију писменим путем, наводећи висину удјела који намјерава да смањи.”.
Послије става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
“(5) Комисија доноси акт којим прописује услове за
издавање одобрења за стицање или повећање, те поступак
за обавјештавање о смањењу удјела у основном капиталу
или гласачким правима у брокерско-дилерском друштву, у
року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.”.
Члан 2.
Члан 148. мијења се и гласи:
“Члан 148.
Берзу могу основати домаћа и страна, физичка и правна
лица.”.
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Члан 3.
У члану 152. став 3. брише се.
Члан 4.
У члану 153. ст. 1. и 2. бришу се.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 1. и 2.
Члан 5.
Члан 154. мијења се и гласи:
“(1) Физичко или правно лице које намјерава да самостално или заједно са повезаним лицима стекне, повећа или
смањи удио у основном капиталу или гласачким правима у
берзи, који је једнак или већи од 10%, 20%, 33%, 50% и 66%
дужно је да прибави сагласност Комисије.
(2) Сагласност из става 1. овог члана Комисија издаје
само ако процијени да се предложеним промјенама обезбјеђује одговорно и професионално пословање берзе и ако
оцијени да то неће утицати на обављање функције надзора
Комисије.
(3) Акције берзе за које Комисија није дала сагласност
из става 1. овог члана за стицање или повећање удјела не
дају право гласа и морају се отуђити у року од шест мјесеци
од дана стицања, односно повећања удјела.
(4) Комисија доноси акт којим прописује услове за
издавање сагласности за стицање, повећање или смањење
удјела у основном капиталу или гласачким правима у берзи, као и услове за одређивање критеријума подобности
лица која намјеравају да стичу удио у основном капиталу
или гласачким правима у берзи, у року од 90 дана од дана
ступања на снагу овог закона.”.
Члан 6.
У члану 178. у ставу 1. тачка е) брише се.
Члан 7.
Послије члана 178. додаје се нови члан 178а, који гласи:
“Члан 178а.
“(1) Oдлуку о престанку обављања дјелатности берзе (добровољна ликвидација) доноси скупштина акционара берзе
квалификованом већином, под условом да су сви акционари
који су истовремено и чланови берзе били једногласни.
(2) Прије доношења одлуке скупштине акционара о добровољној ликвидацији берза је дужна да прибави сагласност Комисије.
(3) Уз захтјев за прибављање претходне сагласности из
става 2. овог члана, берза је дужна да достави Комисији:
а) предложени план престанка обављања дјелатности,
б) рок и фазе припреме берзе за окончање њених активности,
в) доказ да је имовина берзе довољна да берза испуни
све своје обавезе,
г) приједлог лица за ликвидационог управника и
д) друге неопходне информације и податке, у складу са
прописима Комисије.
(4) Берза је дужна да обавијести Комисију и јавност о
доношењу одлуке о престанку обављања дјелатности, одмах или најкасније у року од осам дана од дана доношења
одлуке, те подносе захтјев за брисање из регистра дозвола
издатих за рад берзе.
(5) У току поступка ликвидације берза може предузимати само послове у вези са спровођењем ликвидационог
поступка и уновчавања ликвидационе масе и послове који
су потребни за престанак обављања дјелатности.”.
Члан 8.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1578/16
28. децембра 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

