
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА  

О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 

 

      

     Члан 1. 

 У Закону о тржишту капитала („Службени гласник РС”, бр. 31/11), у 

члану 2. став 1. тачка 3) после речи: „финансијски инструменти” додају се речи: „са 

роком доспећа краћим од 12 месеци”. 

 

                 Члан 2. 

 У члану 18. став 3. речи: „члана 14.” замењују се речима: „члана 21.”. 

      

     Члан 3. 

 У члану 39. став 4. речи: „члана 8.” замењују се речима: „члана 9.”. 

 У ставу 7. речи: „става 1.” замењују се речима: „става 2.”. 

. 

     Члан 4. 

 У члану 40. став 2. брише се, а став 3. мења се и гласи: 

 „Без одобрења Комисије дозвољено је издаваоцу да ван Републике нуди 

или укључује у секундарно трговање своје дужничке хартије од вредности или 

депозитне потврде које се односе на те дужничке хартије од вредности”. 

                                                     

     Члан 5. 

 У члану 41. став 1. речи: „ а пре него што поступи у складу са одредбама члана 37. овог 
закона” бришу се. 
 

        Члан 6. 

 У члану 134. став 1. мења се и гласи: 
    „Фонд за заштиту инвеститора (у даљем тексту: Фонд) обавља делатност 

у сврху заштите инвеститора чија су средства или финансијски инструменти 

изложени ризику немогућности испуњења доспелих обавеза инвестиционог 

друштва према клијентима или у случају стечаја инвестиционог друштва, кредитне 

институције или друштва за управљање који обављају услуге или активности из 

одредаба члана 2. тач. 8) подтач. 4) и 9) подтачка (1) овог закона.” 

                                                             

     Члан 7. 

       У члану 135. став 1. тачка 3) речи: „обавља активности одређене одредбом члана 210. 

став 1. овог закона, односно” бришу се. 

 

     Члан 8. 

 У члану 137. став 3. после речи: „утврђене одредбама овог поглавља” 

додају се речи: „и наплату накнаде за управљање из члана 138. овог закона”. 

 

     Члан 9. 

 У члану 139. став 2. тачка 1) речи: „у динарима”  бришу се. 
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     Члан 10. 

 У члану 141. став 1. мења се и гласи:                                                             

      „Осигурани износ из члана 140. став 1. овог закона примењује се на 

укупна потраживања клијента према једном члану фонда, без обзира на број и 

место рачуна, под условом да се такав повраћај односи на новчана средства и на 

финансијске инструменте.” 

       После става 1. додаје се став 2. који гласи: 

      „Када су новчана средства и финансијски инструменти изражени у 

страној валути, осигурани износ се исплаћује у динарској противвредности.” 

       Досадашњи ст. 2, 3, 4, 5 и 6. постају ст. 3, 4, 5, 6. и 7. 

       У ставу 3. речи: „става 1. овог члана” замењују се речима: „члана 139. став 1. овог 

закона”. 

 

     Члан 11. 

 У члану 181. став 1. зарез испред речи и речи: „директно или посредством кредитне 
институције – члана Централног регистра, а за лица из члана 175. овог закона за која уговор са клијентом није 
обавезан, рачун се отвара на основу налога тих лица у складу са правилима Централног регистра” бришу се. 

 

     Члан 12. 

 У члану 220. став 2. мења се и гласи: 

     „Комисија даје претходну сагласност на статут, правила пословања и  

правилник о тарифи  Централног регистра и све њихове измене у року од 30 дана 

од дана пријема захтева, а предложени акт ступа на снагу по добијању сагласности 

Комисије.” 

 

     Члан 13. 

 У члану 245. став 3. после речи: „представља” додају се речи: „и 

заступа”. 

 

     Члан 14. 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 


