
I.   УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

 

Уставни основ за доношење овог закона је садржан у члану 97. тач. 6) и 

7) Устава Републике Србије, према којем Република Србија уређује и 

обезбеђује, поред осталог, јединствено тржиште, правни положај привредних 

субјеката, систем обављања појединих привредних и других делатности, 

банкарски и девизни систем, својинске и облигационе односе и заштиту свих 

облика својине.  

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС”, брoj 31/11 - у даљем 

тексту: Закон) ступио је на снагу 17. маја 2011. године, a почео са применом 17. 

новембра 2011. године. 

 Нацрт закона о изменама Закона о тржишту капитала (у даљем тексту: 

Нацрт закона), настао је као резултат анализе реалног стања на финансијском 

тржишту, сагледавања постојећих проблема у његовом бржем развоју и 

функционисању, као и исказаних потреба његових учесника за одређеним 

изменама које треба да допринесу да се ова област уреди на примеренији начин.  

  Како је 17. новембра 2011. године почела примена Закона  

заинтересоване стране су се у протеклих неколико месеци упознавале са 

одредбама новог закона. Измене и допуне Закона настале су као последица 

указивања надлежних институција које су овлашћене за доношење 

подзаконских аката као и заинтересованих страна на поједине нејасноће које би 

одредбе новог Закона могле да изазову у пракси.  

 Измене закона представљају техничке исправке и прецизирања 

појединих законских одредби које се односе на Централни регистар и Комисју 

за хартије од вредности. Такође, појашњене су одредбе Закона које се односе на 

Фонд за заштиту инвеститора, а чија је примена довела до недоумица око 

тумачења појединих одредаба Закона.  

 

   

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

 

 У члану 1. допуњује се члан 2. на начин да се прецизира шта се 

сматра инструментима тржишта новца у смислу рока доспећа ових 

финансијских инструмената. 

 У члановима 2. и 3. извршена је правно-техничка корекција позивања 

на чланове и ставове у чл. 18. и 39. Закона. 

 У члану 4. појашњене су и поједностављенe одредбе досадашњих  ст. 

2. и 3. члана 40. Закона. 

 У члану 5. извршена је правно-техничка корекција члана 41. Закона. 

 У члану 6. додатно се прецизира члан 134. Закона који утврђује у 

које сврхе Фонд за заштиту инвеститора обавља делатност, како би се извршило 

усклађивање са чланом 135. Закона. 

 У члану 7. извршено је брисање позивања на члан 210. Закона у 

члану 135. Закона, како би се избегле недоумице када је друштво за управљање 

обавено да буде члан Фонда, а што је дефинисано у наставку одредбе у истој  

тачки.  
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 У члану 8. којим се мења члан 137. Закона уређује се да се накнада за 

управљање Фондом наплаћује из средстава Фонда, а како се не би чланови 

Фонда додатно оптерећивали наплатом исте. Наиме, питање наплате накнаде за 

управљање Фондом није јасно дефинисано Законом, па се на овај начин врши 

потребно прецизирање. 

 У члану 9. прецизира се члан 139. Закона на начин да се 

потраживања клијената односе на сва новчана потраживања клијента према 

члану Фонда у вези са наведеним инвестиционим услугама, без обзира на 

валуту у којој су исказани. 

 Чланом 10. прецизира се члан 141. Закона на начин да се утврђује да 

се осигурани износ исплаћује у динарској противвредности без обзира на валуту 

у којој су новчана средства или финансијски инструменти клијента изражени. 

      У члану 11. извршена је правно-техничка корекција члана 181. 

Закона, узимајући у обзир постојећи начин функционисања клиринга и 

салдирања у Републици. 

      У члану 12. прецизира се у члану 220. Закона на које опште акте 

Централног регистра Комисија даје сагласност, а ради усаглашавање са 

одредбама Закона које се односе на одобравање аката осталих субјеката надзора 

Комисије. 

      Чланом 13. прецизира се члан 245. Закона на начин да се прописује да 

Комисију представља и заступа председник. 

      У члану 14. прописује се ступање на снагу и почетак примене овог 

закона. 

 

 

               

      

     V. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна 

финансијска средства у буџету Републике Србије. 

               


