
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА  

О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 

 

 

      

     Члан 1. 

 У Закону о тржишту капитала („Службени гласник РС”, брoj: 31/11, у 

даљем тексту: Закон), у члану 18. став 3. речи: „члана 14.” замењују се речима: 

„члана 21.” 

 

                               Члан 2. 

  Одредбе чл. 134. до 146. Закона примењиваће се почев од 1. јануaра 2014. 

године. 

     Члан 3. 

   Даном ступања на снагу овог закона престаје обавеза уплате доприноса 

који се уплаћују за Фонд за заштиту инвеститора у складу са чланом 136. Закона, 

као и зарачунате затезне камате, а доприноси који су уплаћени до дана ступања на 

снагу овог закона, урачунате и плаћене затезне камате враћају се уплатиоцима у 

року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона.  

     Члан 4. 

 Комисија за хартије од вредности и Агенција за осигурање депозита 

дужни су да ускладе своја акта, у делу који се односи на организовање Фонда за 

заштиту инвеститора и уплате доприноса за поменути Фонд, са чланом 2. овог 

закона у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона.  

                                                         

       Члан 5. 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.  

 



 

VI.         ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 

 

Основни проспект 

Члан 18. 

   Основни проспект може да се израђује код следећих хартија од 

вредности: 

 1) дужничке хартије од вредности, укључујући и варанте у било ком 

облику, издате у оквиру програма понуде; 

 2) дужничке хартије од вредности које кредитне институције издају 

континуирано или периодично, под условом да: 

     (1) су средства добијена на основу издавања ових хартија од 

вредности пласирана у имовину која даје довољан степен сигурности за 

испуњавање обавеза које проистичу из издатих хартија од вредности до њиховог 

доспећа; 

     (2) у случају несолвентности кредитне институције издаваоца, 

средства из подтачке (1) ове тачке користи, као приоритет, за отплату главнице 

и камате која доспева, не искључујући примену закона који регулише стечај и 

ликвидацију кредитних институција. 

 Основни проспект из става 1. овог члана мора да садржи све податке 

из чл. 15, 16, 17. и 18. овог закона и одговарајућег акта Комисије и, уколико је 

потребно, подаци морају бити допуњени у складу са одредбама члана 33. овог 

закона, као и новим подацима о издаваоцу и хартијама од вредности које ће 

бити предмет јавне понуде или ће бити укључене у трговање на регулисано 

тржиште, односно МТП. 

 Уколико коначни услови понуде нису наведени у основном 

проспекту или додатку проспекта, исти морају бити достављени инвеститорима 

и Комисији у што краћем року након објаве понуде, а уколико је могуће, пре 

почетка важења понуде у складу са одредбама члана 14.  ЧЛАНА 21. овог 

закона. 

 Основни проспект не може бити израђен као подељени проспект. 
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