
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

 Уставни основ за доношење овог закона је садржан у одредбама члана 97. тач. 6. и 
7. Устава Републике Србије, према којима 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 инвестиционим фондовима („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 51/09 и 
31/11 - у даљем тексту: Закон) ступио је на снагу 2. јуна 2006. године, а почео је са 
применом 10. јуна 2006. године. Овим законом створени су темељи за оснивање и 
функционисање инвестиционих фондова као новог облика институционалних инвеститора 
на тржишту капитала у Републици Србији. Он обезбеђује грађанима услове да као 
чланови ових фондова, на једноставан и ефикасан начин учествују на тржишту капитала и 
остварују одређене приносе. Прикупљена слободна новчана средства чланова фонда се, у 
складу са прописаним условима улагања и пословном политиком инвестиционог фонда, 
улажу у различите облике имовине и на такав начин доприносе не само повећању имовине 
фонда и његових чланова, већ и развоју тржишта капитала, као и стварању услова за 
повољније и ефикасније финансирање реалног сектора.  

Измене и допуне Закона о инвестиционим фондовима из 2009. и 2011. године 
извршене су у циљу обезбеђивања стабилнијег и сигурнијег пословања инвестиционих 
фондова у условима глобалне финансијске кризе, усклађивања са релевантном 
Директивом 2009/65/EС Европског парламента и Савета, од 13. јула 2009. године, о 
координацији закона, прописа и административних одредби које се односе на подухвате 
везане за колективне инвестиције у преносиве хартије од вредности (UCITS) (у даљем 
тексту: Директива) у мери у којој је дозвољавао степен развоја домаћег финансијског 
тржишта, као и усаглашавања са новим Законом о тржишту капитала („Службени гласник 
РС”, број 31/11) који је ступио на снагу 17. маја 2011. године. 

Други талас финансијске кризе је условио додатно погоршање финансијског 
положаја и услова пословања друштава за управљање инвестиционим фондовима и довео 
до значајног смањења имовине самих фондова. У претходном периоду, као неке од 
основних тенденција на домаћем финансијском тржишту, јављају се: 

1) значајан пад оствареног промета на Београдској берзи који траје од 2008. године,  
2) смањење броја тржишних учесника, нарочито брокерско-дилерских друштава, 

друштава за управљање инвестиционим фондовима и друштава за управљање 
добровољним пензијским фондовима, 

3) скромна понуда квалитетних финансијских инструмената, првенствено имајући 
у виду недовољну понуду муниципалних и корпоративних обвезница, као и државних 
дужничких хартија од вредности и обвезница међународних финансијских организација; 

4) изражена тежња привредних субјеката који су учесници на финансијском 
тржишту да се домаће тржиште капитала учини  атрактивнијим како домаћим, тако и 
страним инвеститорима. 



Поред тога, у правном систему Републике Србије област тржишта капитала 
регулисана је сетом закона, као што су Закон о облигационим односима, Закон о 
привредним друштвима, Закон о тржишту капитала, Закон о инвестиционим фондовима и 
други, чије су одредбе у неким областима примене међусобно неусаглашене, првенствено 
имајући у виду ступање на снагу важећег Закона о привредним друштвима и измене 
одредаба које се тичу правне форме друштва и органа друштва. Такође, било је неопходно 
ускладити поједине појмове наведених закона, а који су у вези са тржиштем капитала, са 
важећим Законом о тржишту капитала. У циљу спровођења наведеног усаглашавања, 
Решењем Министарства финансија и привреде број: 119-01-64/2013-16 од 11. марта 2013. 
године, образована је Радна група за измену прописа у  вези са хартијама од вредности (у 
даљем тексту: Радна група) са задатком стварања једнообразног правног оквира из ове 
области.  

У раду Радне групе активно учешће узело је 26 институција и представника 
приватног сектора, и то: 
 A) Државне институције: 

1) Министарство финансија и привреде - Сектор за финансијски систем; 
2) Министарство финансија и привреде - Сектор за привреду и приватизацију; 
3) Министарство финансија и привреде - Управа за трезор; 
4) Министарство финансија и привреде - Управа за јавни дуг; 
5) Министарство правде и државне управе; 
6) Министарство пољопривреде; 
7) Народна банка Србије; 
8) Комисија за хартије од вредности; 
9) Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности; 
10) Београдска берза; 
11) Агенција за привредне регистре; 
12) Агенција за осигурање депозита; 
13) Агенција за приватизацију; 

 
Б) Учесници на тржишту: 
14) BDD M&V Investment а.д.  Нови Сад; 
15) BDD Wise broker а.д.  Београд; 
16) BDD Sinteza invest Group а.д. Београд; 
17) Erste banka а.д. Нови Сад; 
18) Banca Intesa а.д. Београд; 
19) Војвођанска банка а.д. Нови Сад 
20) Unicredit banka а.д. Београд; 
21) Привредна комора Србије; 
22) Привредна комора Београда; 
23) Удружење банака Србије; 
 
В) Страни консултанти 

24) Савет страних инвеститора  FIC (Foreign Investors Council); 



25) USAID; 
26) British American Tоbacco. 

 
 На првом састанку Радне групе усаглашена је следећа листа закона који, негде само у 
једном свом делу, регулишу материју тржишта капитала и хартија од вредности: 

1) Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС”, број 31/11); 
2) Закон о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 51/09 и 

31/11); 
3) Закон о преузимању акционарских друштава („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 

107/09 и 99/11);  
4) Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени 

гласник РС”, бр. 85/05 и 30/11);  
5) Закон облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89-

УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03-Уставна 
повеља); 

6) Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11);  
7) Закон о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 31/11 и 119/12); 
8) Закон о осигурању  („Службени гласник РС”, бр. 55/04, 70/04-исправка, 61/05, 

61/05-др. закон, 85/05-др.закон, 101/07, 63/09-УС, 107/09, 99/11 и 119/12); 
9) Закон о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 91/10); 
10) Закон о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11-др.закон и 71/12-УС); 
11) Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени 

гласник РС”, бр. 61/05,116/08 и 91/10); 
12) Закон о јавним складиштима за пољопривредне производе („Службени гласник 

РС”, број 41/09); 
13) Закон о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09 и 78/11); 
14) Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник 

РС”, бр. 20/09, 72/09 и 91/10); 
15) Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 31/11  и 99/11); 
16) Закон о заштити корисника финансијских услуга („Службени гласник РС”, број 

36/11); 
17) Закон о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13); 
18) Закон о ревизији („Службени гласник РС”, број 62/13); 
19) Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Службени 

гласник РС”, бр. 57/03, 61/05, 64/06 и 99/11); 
20) Закон о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05-др. 

закон, 44/10, 76/12 и 106/12); 
21) Закон о порезу на добит предузећа („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 43/03, 

84/04, 18/10, 101/11 и 119/12);  
22) Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04, 61/05, 

61/07, 93/12 и 108/13);  
23) Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 

135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 7/12, 93/12, 114/12, 8/13 и 108/13); 
24) Закони о порезима на имовину („Службени гласник РС”, број 26/01, „Службени 

гласник СРЈ”, број 42/02 и „Службени гласник РС”, бр. 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 
24/11, 78/11 и 57/12);  



25) Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, 
бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 
63/06-др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12 и 108/13). 

  
Од тренутка оснивања, Радна група је у периоду од марта до новембра 2013. године 

одржала четири састанка. Од наведених закона учесницу у раду Радне групе доставили су 
примедбе и сугестије на одредбе 18 идентификованих законских аката које се тичу хартија 
од вредности и тржишта капитала. На Закон о инвестиционим фондовима пристигло је 
укупно 99 коментара који, у највећој мери, третирају одредбе којима је регулисано 
улагање имовине инвестиционог фонда, ограничења улагања те имовине, извештавање 
друштва за управљање, као и висина основног капитала друштва за управљање.  

Сви достављени коментари, примедбе и сугестије анализирани су у смислу 
усклађености са духом појединачних закона у чијем су саставу одредбе на које се односе, 
међународних стандарда и Директиве, других домаћих закона који регулишу предметну 
материју и потреба праксе. Циљ ове свеобухватне упоредне анализе имао је за резултат 
дефинисање сврсисходних предлога измена и допуна, које ће у највећој мери задовољити 
све задате критеријуме, и сходно томе, представљати најадекватнија решења. 

Узимајући у обзир све наведено, као и неопходност даљег усаглашавања са 
поменутом Директивом из ове области, а из разлога спровођења процеса придруживања 
ЕУ, указала се потреба за израдом нових измена и допуна Закона. Напомињемо да 
пристигли коментари на Закон нису захтевали суштинске промене у законским решењима, 
већ се радило, углавном, о предлозима за даља усаглашавања са Директивом, као и 
предлозима за побољшањем самог текста Закона. 

Овим Нацртом о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима (у 
даљем тексту: Нацрт закона), између осталог, врши се терминолошко прецизирање 
постојећих, као и увођење нових појмова, као што су „кључне информације о 
инвеститору” и „блиска повезаност”, а у циљу боље заштите инвеститора и усклађивања 
са релевантном Директивом.  

Поред тога, додатно су прецизиране одредбе Закона које регулишу пословање 
друштва за управљање, и то делатност друштва за управљање када обавља послове 
управљања портфолијом, као и услове за поверавање административних и маркетиншких 
активности другим лицима. 

 Даље, ради усклађивања са поменутом Директивом, а у циљу олакшавања услова 
пословања друштава за управљање у условима финансијске кризе и систематског 
смањења вредности имовине под управљањем, Нацрт закона предвиђа смањење износа 
новчаног дела основног капитала приликом оснивања, као и адекватности капитала, са 
постојећих 200.000 евра на 125.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије. 

Релаксирана је постојећа обавеза извештавања Комисије за хартије од вредности (у 
даљем тексту: Комисија) од стране друштава за управљање, у смислу да је поред обавезе 
годишњег извештавања, уместо досадашње обавезе кварталног извештавања, уведена 
обавеза полугодишњег извештавања. Самим тим друштва за управљање ће припремати 
мање два квартална извештаја годишње. Поред тога, подаци које друштво за управљање, у 
својој досадашњој пракси извештавања, већ доставља Комисији уз годишњи финансијски 
извештај таксативно су наведени, а у циљу усклађивања са одредбама Директиве. Осим 
тога, а ради веће сигурности финансијског система, уведена је и обавеза Комисије да 



састави листу ревизора који могу обављати ревизију друштва за управљање и 
инвестиционих фондова. Наведена одредба представља и усклађивање са Законом о 
тржишту капитала који ту одредбу већ примењује од доношења, односно од 2011. године. 
У пракси сва друштва за управљање већ ангажују ревизоре са ове листе, тако да наведена 
одредба неће подразумевати нова усклађивања друштава ни фондова, нити додатне 
трошкове. 

Предложене измене и допуне одредаба постојећег Закона које се тичу улагања 
имовине инвестиционог фонда, као и ограничења улагања имовине, у још већој мери су 
усаглашене са решењима предвиђеним Директивом, чиме је проширена могућност 
улагања имовине, омогућена боља диверсификација ризика, а самим тим и већа заштита 
инвеститора.  
 Уведена је обавеза друштва за управљање да успостави систем управљања 
ризицима који подразумева и тачну и независну процену вредности изведених 
финансијских инструмената којима се тргује на ОТЦ тржишту. Увођење оваквог решења 
не представља додатну обавезу друштвима за управљање, будући да у оквиру својих 
правила пословања друштва за управљање већ имају обавезу дефинисања политике 
управљања ризицима. Понуђено решење представља усаглашавање са Директивом. 

Извршене су и мање измене и допуне постојећих одредаба које се односе на 
проспект инвестиционог фонда, а из разлога транспарентне инвестиционе политике фонда 
и додатне заштите инвеститора. 

Додатно је прецизиран и појам отвореног инвестиционог фонда.  
Систем накнада није мењан, осим што је, ради олакшавања пословања, укинут 

правилник о тарифи и уведена је обавеза навођења накнада у проспекту фонда. Ово 
решење је јефтиније и једноставније за инвестиционе фондове, а истовремено 
транспарентније за потенцијалне чланове фонда. Технички детаљи обрачуна и плаћања 
накнада друштву за управљање и кастоди банци ће бити прописани подзаконским актом 
Комисије. Поред тога, предвиђени су и други трошкови друштва за управљање који ће се 
признавати у складу са истим актом Комисије, као што су трошкови задуживања фонда – 
камате и сл. 

Из разлога олакшавања пословања и смањења трошкова друштву за управљање и 
фонду, објављивање приноса, оглашавање нето вредности имовине фонда, као и сличне 
одлуке и обавештења објављују се само на интернет страници друштва за управљање, а не 
као до сада, и у најмање једном дневном листу.  

Прецизније су регулисане услуге које може обављати кастоди банка, као и мере у 
надзору којe над пословањем друштва за управљање, инвестиционог фонда и кастоди 
банке врши Комисија. 

Поред тога, предложеним Нацртом закона врши се терминолошко усклађивање са 
Законом о привредним друштвима у смислу правне форме, органа управљања друштва за 
управљање и затвореног инвестиционог фонда, усклађивање са Законом о тржишту 
капитала углавном у делу упућујућих норми ради конзистентности и једнообразне 
примене у пракси, као и дефинисање појединих појмова, као што је портфолио фонда - 
имовина у коју инвестициони фонд улаже у складу са одредбама овог закона. 
 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 
РЕШЕЊА 

 



Чланом 1. овог закона допуњавају се и прецизирају одредбе које се односе на 
друштво за управљање, квалификовано учешће, скраћени проспект – кључне информације 
за инвеститоре, члана управе, портфолио фонда, блиску повезаност, финансијски 
инструмент, хартије од вредности, регулисано тржиште, мултилатерална трговачка 
платформа (МТП), ОТЦ тржиште, клиринг, салдирање и инсајдерска информација. 

Чланом 2. врши се прецизирање правне форме друштва за управљање у складу са 
законом којим се регулишу привредна друштва, као и да друштво за управљање не може 
бити циљно друштво у смислу закона којим се уређује преузимање акционарских 
друштава.  

У члану 3. допуњавају се одредбе које се односе на делатност друштва за 
управљање, тако што се ограничава улагање средстава из портофолиа и прецизирају се 
услови под којима друштво за управљање може поверити обављање административних и 
маркетиншких послова и активности другим лицима, а такође се врше и терминолошка 
усклађивања са законом којим се уређује тржиште капитала. 

У члану 4. мењају се одредбе које се односе на висину новчаног дела основног 
капитала приликом оснивања који се смањује са 200.000 (двестахиљада) евцра на 125.000 
(стодвадесетпетхиљада) евра и допуњују се одредбе које се односе на адекватност 
капитала и надлежности Комисије да ближе пропише начин израчунавања и утврђивања 
адекватности капитала. 

У члану 5. врши се терминолошко усклађивање са законом којим се уређује 
тржиште капитала. 

У члану 6. врши се терминолошког усаглашавања са законом којим се уређује 
тржиште капитала, као и допуна одредби ради прецизирања шта је лице које намерава да 
оснује друштво за управљање дужно да подносе уз захтев за издавање дозволе за рад.  

У члану 7. врши се терминолошко усклађивање са законом којим се уређује 
тржиште капитала, као и допуна одредби које се односе на обавезе Комисије у случају 
одбијања захтева за издавање дозволе за рад и стицање квалификованог учешћа у друштву 
за управљање. 

У члану 8. врши се терминолошко усклађивање са законом којим се уређује 
тржиште капитала, као и адекватније уређење услова које морају да испуњавају чланови 
управе друштва за управљање. 

У члану 9. који се односи на давање сагласности на избор члана управе друштва за 
управљање, бришу се одредбе којима је дата могућност Комисији да, уколико сматра 
неопходним, затражи од предложених чланова управе да лично дођу на интервју. 

У члану 10. врши се терминолошко усклађивање са законом којим се уређује 
тржиште капитала. 

У члану 11. допуњавају се одредбе које се односе на уређење вођења пословних 
књига и састављање финансијских извештаја тако што се додаје да се и ревизија 
финансијских извештаја друштва за управљање и инвестиционог фонда такође врши у 
складу са законом којим се уређује ревизија, а додаје се и листа ревизора. 

У члану 12. мењају се одредбе које се односе на извештавање друштва за 
управљање тако што се продужава рок за доставу годишњих извештаја, прецизирају се 
подаци који се јавно објављују, прописује се обавеза достављања полугодишњих 
извештаја и брише се обавеза достављања кварталних извештаја. Такође се прецизира 
могућност увида чланова фонда у проспект и последњи годишњи и полугодишњи 



извештај, као и достављање проспекта, скраћеног проспекта, годишњег и полугодишњег 
извештаја члану фонда на захтев и без накнаде. 

У члану 13. врши се допуна одредби које се односе на улагање у инвестиционе 
фондове у циљу додатног прецизирања постојећих одредби. 

У члану 14. мењају се одредбе које уређују обавезе Комисије приликом издавања 
дозволе за организовање отвореног односно оснивање затвореног фонда ради адекватнијег 
уређења и усклађивања са Директивом. 

У члану 15. мењају се одредбе које се односе на инвестициони циљ и инвестициону 
политику фонда ради адекватнијег уређења тако што се брише подела фондова према 
одабраном инвестиционом циљу и прописивање врсте и услова преноси у надлежност 
Комисије. Такође се прописује да инвестициона политика мора да садржи и начин 
управљања ризицима. 

У члану 16. мењају се одредбе које се односе на улагање имовине инвестиционог 
фонда, тако што је листа систематизована према врстама финансијских инструмената уз 
одређена прецизирања изведених финансијских инструмената, а све у циљу заштите 
интереса инвеститора и веће усаглашености са решењима предвиђеним Директивом. 

У члану 17. мењају се одредбе које се односе на ограничења улагања имовине 
инвестиционог фонда ради адекватнијег и прецизнијег уређења, а у циљу смањења ризика 
пословања и веће заштите интереса инвеститора, као и усаглашености са решењима 
предвиђеним Директивом. Такође се предвиђа да ће Комисија прописати ближе услове и 
начин улагања имовине фонда.  

У члану 18. прописује се дужност друштва за управљање да успостави систем 
управљања ризицима, нарочито код улагања у изведене финансијске инструменте. Такође 
се предвиђа да ће Комисија прописати ближе услове и начин идентификације, мерења и 
процене ризика из овог члана, као и управљање тим ризицима.  

У члану 19. допуњавају се одредбе које се односе на ограничења располагања 
имовином инвестиционог фонда ради адекватнијег уређења и смањења ризика. 

У члану 20. мењају се одредбе које се односе на начин објављивања података о 
приносу. 

У члану 21. мењају се одредбе које се односе на проспект и скраћени проспект 
инвестиционог фонда ради уређења обавезе састављања, садржине и врсте информација, 
објашњења врста ризика и јавног објављивања у складу са Директивом. 

У члану 22. допуњују се одредбе које се односе на садржину проспекта 
инвестиционог фонда. 

У члану 23. допуњују се одредбе које се односе на појам отвореног инвестиционог 
фонда и циљ оснивања а ради адекватнијег и прецизнијег дефинисања и усклађивања са 
Директивом. 

У члану 24. врши се правнотехничка редакција одредбе која се односи на улагања 
отвореног инвестиционог фонда ради усаглашавања са предложеним изменама. 

У члану 25. прописано је да се у проспекту фонда наводе све накнаде које се 
наплаћују од чланова фонда и из имовине фонда, прописане су врсте накнада које се могу 
наплаћивати од чланова фонда и из имовине фонда, као и да Комисија својим актом 
уређује начин обрачуна и наплате накнада.  

У члану 26. мењају се одредбе које се односе на начин објављивања података о 
нето вредности имовине отвореног фонда по инвестиционој јединици. 



У члану 27. допуњавају се одредбе ради уређења обавезе достављања скраћеног 
проспекта заинтересованим лицима. 

У члану 28. мењају се одредбе које се односе на откуп инвестиционих јединица 
ради усаглашавања са предложеним изменама. 

У члану 29. мењају се одредбе које се односе на задуживање друштва за управљање 
и смањује се проценат дозвољене укупне задужености. 

У члану 30. допуњују се одредбе које се односе спајање отворених инвестиционих 
фондова ради прецизирања права чланова отворених фондова у процесу спајања. 

У члану 31. мењају се одредбе које се односе на објављивање одлуке о распуштању 
отвореног инвестиционог фонда. 

У члану 32. допуњавају се одредбе које се односе на затворени инвестициони фонд 
ради прецизнијег дефинисања правне форме затвореног инвестиционог фонда у складу са 
одредбама закона којим се уређују привредна друштва, терминолошког усаглашавања са 
законом који регулише тржиште капитала и уређења начина објављивања утврђене нето 
вредности имовине.  

У члану 33. допуњавају се одредбе које се односе на ограничења улагања имовине 
затвореног инвестиционог фонда ради усаглашавања са одговарајућим изменама у 
одредбама Нацрта закона и прецизирања. 

У члану 34. мењају се одредбе које се односе на задуживање затвореног 
инвестиционог фонда ради терминолошког усаглашавања. 

У члану 35. врши се усклађивање назива органа ради усклађивања са законом 
којим се уређују привредна друштва. 

У члану 36. допуњавају се одредбе које се односе на надзорни одбор затвореног 
инвестиционог фонда ради прецизнијег уређења. 

У члану 37. мењају се одредбе које се односе на акције затвореног инвестиционог 
фонда ради терминолошког усклађивања са законом који регулише тржиште капитала и 
прецизирања. 

У члану 38. мењају се одредбе које се односе на упис акција затвореног 
инвестиционог фонда ради усаглашавања са одговарајућим изменама у одредбама овог 
закона. 

У члану 39. врши се корекција текста и усаглашавање са изменом у члану 22. 
Закона. 

У члану 40. мењају се одредбе које се односе на начин вршења услуга кастоди 
банке ради прецизирања. 

У члану 41. допуњавају се одредбе које се односе на мере надзора ради 
усклађивања са законом који регулише тржиште капитала. 

У члану 42. допуњавају се одредбе које се односе на одузимање дозволе за рад 
друштву за управљање ради усаглашавања са Директивом, као и терминолошког 
усклађивања са законом који регулише тржиште капитала. 

У члану 43. бришу се казнене одредбе које се односе кривично дело саопштавања 
привилегованих информација ради усаглашавања са законом који регулише тржиште 
капитала. 

У члану 44. брише се део одредби који се односи на случајеве када се може изрећи 
новчана казна за прекршај кастоди банке ради усаглашавања са одговарајућим изменама у 
одредбама овог закона. 



У члану 45. предвиђено је да ће се поступци који до дана ступања на снагу овог 
закона нису окончани окончати по одредбама закона који је био на снази до дана ступања 
на снагу овог закона.  

Чланом 46. предвиђено је да ће Комисија за хартије од вредности донети прописе 
за чије је доношење овлашћена овим законом, у року од 60 дана од дана ступања на снагу 
овог закона, као  и да су постојећа друштва за управљање дужна да ускладе акта и своје 
пословање, односно пословање фонда којим управљају, са одредбама овог закона и 
одговарајућим актима Комисије, у одређеном року од дана ступања на снагу овог закона. 

Чланом 47. одређено је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 
 
 


