
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 актуелног момента 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 протеклом периоду упознале са одредбама новог 

закона. Нацрт закона је настао као последица указивања заинтересованих страна 

на нејасноће и недоречености које би примена одредаба новог Закона могла да 

изазове у пракси.  

 Нацрт закона представља техничке исправке и прецизирања појединих 

законских одредби. Нацртом закона се, такође, одлажe примена одредаба Закона 

које се односе на Фонд за заштиту инвеститора до 1. јануара 2014. године.  
              Наиме, имајући у виду чињеницу да је Законом прописано обавезно 

чланство у Фонду за инвестициона друштва, кредитне институције и друштва за 

управљање која обављају услуге или активности из одредаба члана 2. тач.8) и 9) 

подтачка (1) овог закона са седиштем у Републици, као и да рокови за 

достављање доказа о обавезном чланству доспевају, Министарству финансија и 

привреде је достављена копија дописа упућеног Комисији за хартије од 

вредности којим је тој институцији упућена молба за померање рока за уплату 

доприноса за Фонд за заштиту инвеститора, као и за преиспитивање 

сврсисходности организовања Фонда за заштиту инвеститора. Молба, потписана 

од стране 27 инвестиционих друштава, образложена је анализом ефеката који би 

произашли из примене одредаба о Фонду за заштиту инвеститора, а који се, 

између осталог, огледају и у додатним обавезама којима би инвестициона 

друштва била изложена. Указано је, такође, и на неусаглашеност одредаба о 

Фонду за заштиту инвеститора са осталим одредбама Закона које се односе на 

изузимање новчаних рачуна клијената и рачуна финансијских инструмената 

клијената из ликвидационе, односно стечајне масе инвестиционог друштва.  
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III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

 

 У члану 1. извршена је правно-техничка корекција погрешних 

позивања у члану 18. Закона. 

 У члану 2. одлаже се примена одредаба чланова 134. до 146. Закона 

које се односе на Фонд за заштиту инвеститора почев од 1. јануара 2014. године.  

 У члану 3. прописује се да даном ступања на снагу овог закона 

престаје обавеза уплате доприноса који се уплаћују за Фонд за заштиту 

инвеститора у складу са чланом 136. Закона, а да се доприноси који су уплаћени 

до дана ступања на снагу овог закона, урачунате и плаћене затезне камате 

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

 У члану 4. прописује се да су Комисија за хартије од вредности и 

Агенција за осигурање депозита дужни 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 Нацрта закона у року од 15 дана од дана 

ступања на снагу овог закона.  

       Чланом 5. прописује се ступање на снагу овог закона. 

 

 


