
НАЦРТ ЗАКОНА  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 

 

 

Члан 1. 

У Закону о тржишту капитала („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 112/15, 108/16 и 

и 9/20) после члана 25. додаје се назив члана 25а и члан 25а који гласи: 

 

      „Посебна правила за јединствени проспект који се односи на дужничке  

хартије од вредности 
 

Члан 25a 

Форма и минимална садржина јединственог проспекта који се односи на дужничке 

хартије уређује се подзаконским актом Комисије. 

Јединствени проспект из става 1. овог члана не садржи скраћени проспект. 

Информације о издаваоцу из проспекта из ставa 1. овог члана, под условом да су 

доступне у јавним регистрима, односно на интернет страници издаваоца, као и информације 

које се односе на финансијске и ревизорске извештаје издаваоца, могу се у проспекту 

приказати упућивањем, односно директним линковањем. 

У случају из става 3. овог члана, проспект који се односи на дужничке хартије од 

вредности садржи списак свих докумената у којима су садржане наведене информације, са 

јасном назнаком у ком делу појединог документа се налази конкретна информација и на 

којој интернет страници и делу интернет странице је документ доступан у електронској 

форми. 

Саставни делови проспекта из става 1. овог члана су последњи редован годишњи 

финансијски извештај са извештајем ревизора издаваоца, као и годишњи извештај о 

пословању менаџмента уколико је издавалац дужан да га сачини. 

Саставни део проспекта из става 1. овог члана је и последњи консолидовани 

годишњи финансијски извештај када је издавалац обавезан да га изради у складу са законом 

којим се уређује рачуноводство. 

У случају да се последњи редован годишњи финансијски извештај издаваоца односи 

на период од 200 дана пре него што је захтев за одобрење објављивања проспекта поднет 

Комисији, издавалац није дужан да сачини и прикаже полугодишњи финансијски извештај. 

Уз захтев за одобрење објављивања проспекта из става 1. овог члана, издавалац није 

дужан да поднесе документацију која је јавно доступна у јавним регистрима.”. 

 

Члан 2. 

 У члану 123. став 2. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) да је у периоду од три месеца који претходи дану доношења одлуке о сазивању 

седнице скупштине акционара на којој се одлучује о повлачењу акција са регулисаног 

тржишта, односно МТП укупно остварени обим промета акција које су предмет наведеног 

повлачења износио мање од 0,5% од њиховог укупног издатог броја; ”. 

  У ставу 2. тачка 3) речи: „најмање три месеца периода” замењују се речју: „периоду”. 

 

Члан 3. 

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

Републике Србије”. 


