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ПРЕПОРУКА Укидање обавезе достављања извода из Централног регистра депо и клиринг хартија од 

вредности у поступцима пред Комисијом за хартије од вредности 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 Министарство финансија 

 Комисија за хартије од вредности ( достава извода као документа у поступцима пред њом) 

пропис који треба 

изменити 
 Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Службени 

гласник РС“, број 47/06) 

 Правилник о садржини и форми понуде за преузимање акција („Службени гласник РС“, 

бр. 53/06, 100/06 и 30/08) 

 Правилник о садржини и форми проспекта и других докумената који се подносе ради 

издавања хартија од вредности („Службени гласник РС“, бр.100/06, 116/06 и 71/08) 

 Правилник о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим 

фондовима („Службени гласник РС“, бр.15/09 и 76/09). 

начин спровођења Подношење Влади нацрта закона којим ће се предвидети  измена  члана 262.став 5. Закона о 

тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Службени гласник РС“, 

број 47/06), којим ће укинути обавеза достављања извода из Централног регистра за поступке 

пред Комисијом за хартије од вредности. 

Усвајање Правилника којим ће укинути обавеза достављања извода из Централног регистра за 

поступке пред Комисијом за хартије од вредности, тако што ће се у том смислу изменити: 

 члан 5. став 4. тачка 16. Правилник о садржини и форми понуде за преузимање акција 

(„Службени гласник РС“, бр. 53/06, 100/06 и 30/08); 

 члан 35. став 1. тачка 10. Правилник о садржини и форми проспекта и других докумената 

који се подносе ради издавања хартија од вредности („Службени гласник РС“, бр.100/06, 

116/06 и 71/08); 

 члан 73. став 1. тачка 6. Правилник о условима за обављање делатности друштва за 

управљање инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“, бр.15/09 и 76/09) 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ 

ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА 

 

Члан 1. 

У Закону о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 

(„Службени гласник РС“, број 47/06) у члану 262. став 5. брише се. 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 



ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ И ФОРМИ ПОНУДЕ ЗА 

ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о садржини и форми понуде за преузимање акција („Службени гласник 

РС“, бр. 53/06, 100/06 и 30/08) у члану 5. став 4. тачка 16. брише се. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ И ФОРМИ ПРОСПЕКТА И 

ДРУГИХ ДОКУМЕНАТА КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ РАДИ ИЗДАВАЊА ХАРТИЈА ОД 

ВРЕДНОСТИ 

 

Члан 1. 

У Правилнику о  садржини и форми проспекта и других докумената који се подносе ради 

издавања хартија од вредности („Службени гласник РС“, бр.100/06, 116/06 и 71/08) у члану 35. 

став 1. тачка 10. брише се. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о условима за обављање делатности друштва за управљање 

инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“, бр.15/09 и 76/09) у члану 73. став 1. тачка 

6. брише се. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

 
Подносилац иницијативе  Иницијатива фокус групе и Анонимног предлагача 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 
 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

 Непотребна административна обавеза достављања извода из Централног регистра у поступцима пред Комисијом 

за хартије од вредности, која врши надзор над радом Централног регистра и има увид у све податке уписане у тај 

регистар. 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

1) Електронско повезивање Централног регистра и Комисије за ХоВ 

2) Смањење трошкова привреди  

3) Детаљнији преглед података садржаних у јединственој евиденцији акционара 
 

ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Члан 262. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Службени гласник РС“, број 47/06) 

између осталог прописује да власничким хартијама од вредности за које издавалац није поднео захтев за укључење на 

организовано тржиште, тргује се на једном ванберзанском тржишту, на које се укључују на захтев законитог имаоца. Уз захтев за 

укључење на ванберзанско тржиште законити ималац хартија од вредности има обавезу да достави Комисији за хартије од 

вредности (у даљем тексту: Комисија) извод из Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности ( у даљем тексту: 

Централни регистар) са подацима о власништву на тим хартијама од вредности. 

Члан 5. Правилника о садржини и форми понуде за преузимање акција („Службени гласник РС“, бр. 53/06, 100/06 и 30/08) 

прописује да захтев за одобрење објављивања понуде за преузимање акција који се доставља Комисији, између осталог садржи и 

обавезу достављања извода из Централног регистра са прегледом укупно издатих акција са правом гласа циљног друштва и 

учешћем првих 10 акционара. 

Члан 35. Правилника о  садржини и форми проспекта и других докумената који се подносе ради издавања хартија од 

вредности („Службени гласник РС“, бр.100/06, 116/06 и 71/08) прописује да издавалац пре отпочињања уписа и уплате хартија од 

вредности које се намеравају издавати без јавне понуде Комисији између осталог доставља извод из Централног регистра списка 

акционара на одређени дан са припадајућим правом на упис акција нове емисије, када се акције издају свим постојећим 

акционарима. 

Члан 73. Правилника о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима („Службени 

гласник РС“, бр.15/09 и 76/09) прописује да друштво за управљање инвестиционом фондовима, доставља Комисији у поступку 

извештавања између осталог и извод из Централног регистра о промени капитала, односно власничке структуре - у року од осам 

дана од дана уписа промена. 

Захтев за доставу извода из Централни регистар у свим случајевима напред наведеним, који захтева Комисија по разним 

основама, намеће непотребан административни трошак за привреду, посебно имајући у виду да је Централни регистар јединствена, 

јавна, електронска база података о власницима свих хартија од вредности које су емитоване на подручју Републике Србије, и да 

свако може извршти увид у те податке, који се налазе на сајту Централног регистра. Посебно напомињемо да  Комисија за хартије 

од вредности, на основу Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, врши  надзор над радом 

Централног регистра. Такође, у  члану 126. став 3. Закона о општем управном поступку, прописано је да службено лице које води 

поступак, има обавезу да прибави по службеној дужности податке о чињеницама о којима службену евиденцију води орган 

надлежан за решавање у управној ствари, чиме се намеће потреба рационализације и координације рада управе кроз електронску 

размену података. 



 ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИНСТРУМЕНАТА ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ  

 

„Члан 262. 

Издаваоци који су хартије од вредности издали до дана ступања на снагу овог закона, извршиће обавезе из тих 

хартија у складу са одлуком о њиховом издавању. 

Акције које су издате до дана почетка примене Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских 

инструмената ("Службени лист СРЈ", број 65/02 и "Службени гласник РС", бр. 57/03, 55/04, 45/05, 85/05 и 101/05), као и 

акције отворених акционарских друштава издатих јавном понудом у складу са Законом о привредним друштвима 

("Службени гласник РС", број 125/04) и Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 

("Службени лист СРЈ", број 65/02 и "Службени гласник РС", бр. 57/03, 55/04, 45/05, 85/05 и 101/05) сматрају се акцијама 

издатим јавном понудом и издаваоци тих акција су дужни да их укључе на организовано тржиште у року од три месеца 

од дана почетка примене овог закона. 

Акционарско друштво које је издало акције из става 2. овог члана дужно је да своје пословање усклади са овим 

законом три месеца од дана почетка примене овог закона. 

Власничким хартијама од вредности за које издавалац није поднео захтев за укључење на организовано тржиште, 

тргује се на једном ванберзанском тржишту, на које се укључују на захтев законитог имаоца. 

Законити ималац из става 4. овог члана уз захтев за укључење на ванберзанско тржиште дужан је да достави 

извод из Централног регистра са подацима о власништву на тим хартијама од вредности. 

У случају да издавалац власничких хартија од вредности из става 4. овог члана укључи ове хартије од вредности на 

организовано тржиште, организатор ванберзанског тржишта из става 4. овог члана је дужан да их искључи са 

ванберзанског тржишта.“ 

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ И ФОРМИ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА ЧИЈА СЕ 

ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ  

 

„Члан 5. 

Захтев за одобрење објављивања понуде за преузимање акција понуђач је обавезан да у року од једног радног 

дана од дана настанка обавезе преузимања поднесе Комисији.  

Захтев за одобрење објављивања понуде за преузимање акција садржи:  

1) пословно име, седиште и адресу, односно име и презиме и адресу понуђача, матични број, ПИБ, број решења уписа у 

одговарајућем регистру, основна делатност, облик организовања;  

2) пословно име, седиште и адресу циљног друштва;  

3) пословно име, седиште, број телефона и адреса брокерско-дилерског друштва или овлашћене банке која је 

учествовала у припреми понуде; 

4) број обичних акција и број гласова у апсолутном и процентуалном износу, које понуђач има намеру и обавезу да 

преузме (сопствене акције не сматрају се акцијама са правом гласа), ЦФИ код и ИСИН број акција које су предмет 



преузимања; 

5) цена коју се понуђач обавезује да плати, у динарима по једној акцији  

6) датум отварања и датум затварања понуде за преузимање акција, односно рок важења понуде; 

7) списак документације која се подноси уз захтев; 

8) име и презиме, е-маил и/или поштанска адреса и телефонски број особе за контакт са Комисијом поводом тог захтева;  

9) датум подношења захтева и потпис подносиоца захтева. 

Захтев из става 1. овог члана подноси се на обрасцу ЗПП који је доступан на сајту Комисије. 

Уз захтев се доставља: 

1) текст обавештења о намери преузимања (са налогом за објављивање или фотокопија објављеног текста обавештења); 

2) понуда за преузимање акција;  

3) скраћени текст понуде за преузимање акција;4) банкарска гаранција или уговор о кредиту, односно уговор о 

отварању посебног рачуна и доказ о уплати одговарајућих новчаних средстава, односно полагању хартија од вредности 

за плаћање акција, у смислу члана 16. став 1. Закона; 

5) уговор са чланом Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности о обављању послова депоновања акција; 

6) извод (потврда) Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) о 

броју отвореног депо рачуна; 

7) обавештење о укупном броју акција циљног друштва које понуђач и лица која са њим заједнички делују поседују са 

одговарајућим доказима у прилогу (Обавештење посебно садржи податке о броју акција које су стекли у периоду од две 

године пре дана објављивања обавештења о намери преузимања, са исправама о правном послу и то: потврда брокерско 

дилерског друштва, овлашћене банке, или другог надлежног органа, која садржи цену, време, количину стечених 

акција, са назнаком начина стицања); 

8) сагласност Народне банке Србије, када су предмет преузимања акције банака и осигуравајућих друштава; 

9) сагласност надлежне институције, у осталим случајевима када је то прописано; 

10) одобрење или доказ о поднетом захтеву за одобрење спровођења концентрације Комисији за заштиту конкуренције, 

у случају да понуђач, лица која са њим заједнички делују и циљно друштво, заједно испуњавају услове прописане чл. 

21. и 23. Закона о заштити конкуренције, или изјава понуђача под материјалном и кривичном одговорношћу да ова лица 

не испуњавају услове прописане чл. 21. и 23. Закона о заштити конкуренције; 

11) ако је понуђач домаће правно лице извод о упису у Агенцију за привредне регистре; 

12) ако је понуђач страно правно или физичко лице доставља оверено пуномоћје којим се именује пуномоћник 

(пословно име, седиште, адреса, односно име и презиме, адреса) за пријем писмена, односно за предузимање других 

правних радњи у поступку, с тим да пуномоћник може бити адвокат, банка или брокерско-дилерско друштво у РС; 

13) ако је понуђач страно правно лице доставља оригинални извод из регистра привредних субјеката или другог 

одговарајућег регистра из којег је видљив правни облик организовања, седиште, адреса, попис особа овлашћених за 

заступање, не старији од 30 дана од дана подношења захтева за одобрење објављивања понуде за преузимање,  

14) финансијске извештаје циљног друштва (биланс стања и биланс успеха са стањем на дан 31. децембра за претходну 

пословну годину),  

15) финансијске извештаје са мишљењем ревизора понуђача ако је правно лице, његове консолидоване финансијске 



извештаје и консолидоване финансијске извештаје његове матичне компаније - биланс стања и биланс успеха са стањем 

на 31. децембар за претходну пословну годину, и финансијске извештаје осталих правних лица са којима понуђач 

заједнички делује, ако нису обухваћени једним од наведених извештаја; 

16) извод из Централног регистра са прегледом укупно издатих акција са правом гласа циљног друштва и 

учешћем првих 10 акционара; 

17) ако је понуђач домаће физичко лице,  

- доказ да није осуђиван за кривична дела против привреде, имовине, радних односа и кривична дела 

предвиђена Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, Законом о 

инвестиционим фондовима и Законом о преузимању акционарских друштава (извод из казнене евиденције 

МУП-а који се води према месту рођења, а добија се на захтев правног лица), 

- доказ да није под истрагом за кривична дела из алинеје 1. ове тачке (уверење надлежног суда према месту 

пребивалишта), 

- доказ да није осуђиван за привредне преступе (потврда трговинског суда), 

- оверену фотокопију личне карте, односно пасоша; 

18) ако је понуђач страно физичко лице доставља документа из тачке 17. издате од одговарајућег органа у земљи 

порекла или изјаву оверену пред домаћим судом да није осуђиван и да се не води истрага;  

19) доказ о уплати прописане накнаде Комисији; 

20) друга потребна документација којом се доказује тачност података из понуде за преузимање акција. 

За сва документа која се достављају на страном језику доставља се и превод тих докумената на српски језик од 

стране овлашћеног судског тумача.“ 

 

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ И ФОРМИ ПРОСПЕКТА И ДРУГИХ ДОКУМЕНАТА КОЈИ СЕ 

ПОДНОСЕ РАДИ ИЗДАВАЊА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

 

„Члан 35.  

Издавалац пре отпочињања уписа и уплате хартија од вредности које се намеравају издавати без јавне понуде 

Комисији за хартије од вредности доставља:  

1) захтев за одобрење примарне продаје без јавне понуде, познатом купцу;  

2) обавештење о издавању хартија од вредности без јавне понуде познатим инвеститорима; 

3) одлука о издавању хартија од вредности без јавне понуде; 

4) уговор којим се уређују међусобни односи издаваоца и тог лица поводом издавања хартија, осим кад се издавање 

акција врши акционарима или запосленима код издаваоца једино ради доделе тим лицима у смислу члана 54. став 1. 

тачка 4. и 5. Закона; 

5) финансијске извештаје издаваоца за последњу пословну годину са извештајем ревизора; 

6) копију решења о упису у регистар привредних субјеката за издаваоца; 

7) копију решења о упису у регистар привредних субјеката, односно у одговарајући регистар за професионалног 



инвеститора; 

8) за професионалног инвеститора из члана 11. став 1. алинеја 6 Закона акт Комисије о одобравању статуса 

професионалног инвеститора; 

9) оверени списак запослених код издаваоца ако се акције издају запосленима; 

10) извод из Централног регистра списка акционара на одређени дан са припадајућим правом на упис акција 

нове емисије, када се акције издају свим постојећим акционарима; 

11) копију уговора закљученог између издаваоца и агента емисије, ако је такав уговор закључен; 

12) сагласност надлежног органа, кад је законом одређено да је издавање хартија од вредности дозвољено уз претходну 

сагласност тог органа; 

13) име и презиме, е-маил и/или поштанска адреса и телефонски број особе коју је издавалац овластио за контакт са 

Комисијом за хартије од вредности поводом овог обавештења; 

14) осталу документацију по захтеву Комисије; 

15) доказ о уплати накнаде.“ 

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВА 

ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

 

„Члан 73. 

Друштво доставља Комисији: 

1) решење о упису Друштва и свих промена у регистар привредних субјеката - у року од осам дана од дана пријема тог 

решења, 

2) обавештење о промени седишта - пре подношења пријаве за упис у регистар привредних субјеката, са изјавом да ће 

испунити услов организационе и техничке опремљености на новој адреси, 

3) обавештење о месту продаје, 

4) одлуку о промени пословног имена и захтев за давање сагласности на измене аката - пре подношења пријаве за упис 

у регистар привредних субјеката, 

5) обавештење о промени власничке структуре Друштва (повећање и смањење учешћа у капиталу, односно гласачким 

правима Друштва) и захтев за давање сагласности за стицање квалификованог учешћа уколико се стиче више од 10% 

акција Друштва, 

6) извод из Централног регистра о промени капитала, односно власничке структуре - у року од осам дана од дана 

уписа промена, 

7) копију уговора посредника који ће обављати послове из члана 41. Закона за одређени фонд - у року од осам дана од 

дана закључења уговора, 

8) копију уговора правног лица који ће обављати маркетиншке послове за фонд - у року од осам дана од дана 

закључивања уговора, 

9) објављен јавни позив за организовање отвореног фонда, односно оснивање затвореног фонда и скраћени текст 

проспекта фонда - наредног дана од дана објављивања, 



10) обавештење о обустави куповине и откупа инвестиционих јединица са разлозима обуставе - на начин и у роковима 

прописаним Правилником о инвестиционим фондовима, 

11) извештај о распуштању фонда који је организован на одређено време и захтев за брисање из регистра фондова - на 

начин и у роковима прописаним Правилником о инвестиционим фондовима, 

12) обавештење о разлозима за раскид уговора о управљању са затвореним фондом - у року од осам дана од дана 

доношења одлуке, 

13) копију уговора и процедура са кастоди банком, односно накнадне измене истих - наредног дана од дана закључења, 

14) обавештење са разлозима за раскид уговора са кастоди банком, односно закључењу уговора са другом кастоди 

банком - у року од осам дана од дана доношења одлуке о раскиду, односно закључења уговора са новом кастоди 

банком, 

15) копију уговора односно накнадне измене тог уговора са екстерним ревизором - у року од осам дана од дана 

закључивања уговора, 

16) обавештење са разлозима за раскид уговора са екстерним ревизором, односно закључењу уговора са другим са 

екстерним ревизором - у року од осам дана од дана доношења одлуке о раскиду, односно од дана закључивања уговора, 

17) друге податке по захтеву Комисије.“ 

 
 

 


