
З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА 

Члан 1. 

У Закону о инвестициoним фондовима („Службени гласник РС”, бр. 
46/06, 51/09 и 31/11), у члану 2. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) друштво за управљање - привредно друштво чија је основна 
делатност управљање инвестиционим фондом, у складу са овим законом;”.  

Тачка 6) мења се и гласи: 

„6) квалификовано учешће - посредно или непосредно учешће у друштву 
за управљање које представља најмање 10% капитала, односно гласачких 
права или које омогућава остварење значајног утицаја на управљање друштвом 
за управљање у којем постоји такво учешће. За утврђивање гласачких права у 
смислу ове одредбе примењују се одредбе о значајним учешћима закона којим 
се уређује тржиште капитала;”. 

После тачке 7) додаје се тачка 7а), која гласи: 

„7a) скраћени проспект - кратак документ који садржи кључне 
информације за инвеститоре и које су, као такве, јасно назначене у скраћеном 
проспекту. Кључне информације за инвеститоре морају садржати одговарајуће 
информације о најважнијим карактеристикама фонда, као што су врсте улагања 
и могући ризици, а које омогућавају инвеститорима да донесу утемељену 
одлуку о предложеном улагању;”. 

Тач. 8) и 9) мењају се и гласе: 

„8) члан управе је директор или члан надзорног одбора у смислу закона 
којим се уређују привредна друштва; 

9) портфолио фонда чини имовина у коју инвестициони фонд улаже у 
складу са одредбама овог закона.” 

Додаје се став 2, који гласи: 

„Појмови: блиска повезаност, финансијски инструмент, хартије од 
вредности, регулисано тржиште, мултилатерална трговачка платформа (МТП), 
ОТЦ тржиште, клиринг, салдирање и инсајдерска информација имају значење 
како је одређено законом којим се уређује тржиште капитала.” 

Члан 2. 

У члану 4. став 1. после речи: „оснива се искључиво као” додаје се реч: 
„дводомно”. 

Додаје се став 3, који гласи:  

„Друштво за управљање не може бити циљно друштво у смислу закона 
којим се уређује преузимање акционарских друштава.”  

Члан 3. 

Члан 5. мења се и гласи:  
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„Члан 5. 

Друштво за управљање: 

1) организује и управља отвореним фондом; 

2) оснива и управља затвореним фондом; 

3) управља приватним фондом; 

4) обавља и друге послове у складу са законом којим се уређује тржиште 
капитала. 

Када друштво за управљање обавља послове управљања портфолиом 
за клијента, у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, није 
дозвољено улагање средстава из портфолиа за куповину инвестиционих 
јединица отвореног фонда којим то друштво управља, без претходне 
сагласности клијента.  

Друштво за управљање не може обављати другу делатност осим 
делатности наведених у ставу 1. овог члана. 

Друштво за управљање управља инвестиционим фондом доношењем 
инвестиционих одлука и вршењем административних и маркетиншких послова 
и активности. 

Друштво за управљање може поверити обављање административних и 
маркетиншких послова и активности другим лицима при чему се одговорност 
друштва за управљање не искључује, а под условом да: 

1) обавести Комисију о поверавању послова; 

2) обезбеди мере за континуиран надзор над тако повереним пословима; 

3) у проспекту фонда се наведу послови и лица којима се ови послови 
поверавају;  

4) испуни друге услове прописане одговарајућим актом Комисије.  

Друштво за управљање може да организује, оснива и управља са више 
инвестиционих фондова. 

Друштво за управљање је дужно да се у свом пословању придржава 
одредаба закона којим се уређује тржиште капитала, правила сигурног и доброг 
пословања, коришћења и саопштавања инсајдерских информација. 

Право гласа на основу акција које чине имовину инвестиционог фонда 
остварује друштво за управљање које управља инвестиционим фондом.”  

Члан 4. 

У члану 7. ст. 1. и 3. речи: „200.000 (двестахиљада)” замењују се речима: 
„125.000 (стодвадесетпетхиљада)”. 

Додају се ст. 5. и 6, који гласе: 

„Када адекватна висина капитала падне испод износа прописаног ставом 
3. овог члана, Комисија налаже друштву за управљање да у одређеном року 
отклони одступања.  

Комисија ближе прописује начин израчунавања адекватности капитала 
друштва за управљање, нарочито у случају када је дошло до значајне промене 
у пословању друштва за управљање у претходној години, односно када 
друштво за управљање послује краће од годину дана, као и начин и рокове 
извештавања Комисије.” 
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Члан 5. 

У члану 8. став 4. речи: „хартија од вредности” замењују се речју: 
„капитала”.  

Члан 6. 

У члану 10. ст. 2. и 3. после речи: „са њим” додаје се реч: „блиско” на оба 
места. 

У ставу 7. тачка 7) после речи: „организационој” додају се запета и реч: 
„кадровској”. 

Тачка 8) мења се и гласи: 

„8) списак предложених чланова управе.”. 

Члан 7. 

У члану 11. став 1. тачка 3) после речи: „структура” додаје се реч: 
„блиско”. 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:  

„Kада Комисија одбије захтев за издавање дозволе, дужна је да достави 
подносиоцу захтева решење о одбијању захтева за издавање дозволе са 
писаним образложењем.” 

Досадашњи став 3. постаје став 4, после кога се додаје нови став 5, који 
гласи:  

„На стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање сходно се 
примењују одредбе закона којим се уређује тржиште капитала.” 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 6. и 7. 

Члан 8. 

У члану 12. став 2. речи: „хартија од вредности” замењују се речју: 
„капитала”.  

У ставу 3. тачка 4) испред речи: „повезано” додаје се реч: „блиско”. 

Став 4. мења се и гласи:  

„Чланови управе друштва за управљање морају имати високу школску 
спрему, с тим да директор и најмање једна половина чланова управе морају 
имати најмање три године радног искуства стеченог у обављању послова у вези 
са хартијама од вредности у складу са актом Комисије.” 

Члан 9. 

У члану 13. став 3. брише се. 

Досадашњи став 4. који постаје став 3. мења се и гласи: 

„У случају када Комисија доноси решење о издавању дозволе за рад 
друштву за управљање, истовремено доноси и решење о давању сагласности 
на избор члана управе друштва за управљање.”  

Члан 10. 

У члану 17. став 1. тачка 8) реч: „привилегованих” замењује се речју: 
„инсајдерских”. 
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Члан 11. 

Члан 21. мења се и гласи: 

„Члан 21. 

Вођење пословних књига, састављање и ревизија финансијских 
извештаја друштва за управљање и инвестиционог фонда, врше се у складу са 
законима којима се уређују рачуноводство и ревизија и подзаконским актима 
Комисије. 

Друштво за управљање је дужно да, у пословним књигама и 
финансијским извештајима, одвојено приказује податке за сваки фонд којим 
управља. 

Друштво за управљање је дужно да, одвојено од својих, води пословне 
књиге и саставља финансијске извештаје за инвестициони фонд којим 
управља. 

Друштво за управљање је дужно да чува документацију и податке 
забележене на електронским медијима који се односе на чланове, односно 
акционаре инвестиционог фонда, у складу са законима којима се уређују 
рачуноводство и ревизија.  

Комисија уређује садржину података у извештају о екстерној ревизији, 
контном оквиру и финансијским извештајима друштва за управљање и 
инвестиционог фонда, листу друштава за ревизију која могу обављати ревизију 
из става 1. овог члана, као и критеријуме које такво друштво за ревизију мора 
испуњавати.” 

Члан 12. 

Назив члана 22. и члан 22. мењају се и гласе: 

„Извештавање 

Члан 22. 

Друштво за управљање је дужно да јавно објави и Комисији достави:  

1) посебне годишње финансијске извештаје за друштво и за 
инвестиционе фондове којима оно управља, са извештајем екстерног ревизора, 
до 30. априла текуће године за претходну годину; 

2) полугодишње извештаје за сваки инвестициони фонд посебно до 31. 
августа текуће године, за претходно полугодиште.  

Уз годишњи финансијски извештај из става 1. тачка 1) овог члана јавно 
се објављују и Комисији достављају подаци о: 

1) имовини и обавезама, а нарочито:  

(1) преносивим хартијама од вредности, 

(2) стању новчаних депозита, 

(3) другој имовини, 

(4) укупној имовини, 

(5) обавезама, 

(6) вредности нето имовине инвестиционог фонда; 

2) броју инвестиционих јединица;  
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3) појединачној вредности инвестиционих јединица са стањем на дан 
последњег радног дана у периоду за који се извештај доставља, односно броју 
акција; 

4) структури портфолиа инвестиционог фонда по врстама преносивих 
хартија од вредности са описом измена у саставу портфолиа у наведеном 
периоду; 

5) променама вредности имовине инвестиционог фонда у наведеном 
периоду; 

6) укупној нето вредности имовине и нето вредности имовине по 
јединици на крају године за последње три године пословања компаративно; 

7) преузетим обавезама према врсти трансакције у наведеном периоду у 
смислу члана 31. овог закона.  

Полугодишњи извештај из става 1. тачка 2) овог члана садржи најмање 
податке из става 2. тач. 1) до 4) овог члана.  

Комисија ближе прописује начин јавног објављивања и садржај 
извештаја из овог члана, а може прописати и обавезу достављања других 
извештаја и рокове за њихово достављање. 

Друштво за управљање је дужно да на захтев и без накнаде омогући 
члану фонда увид у проспект и последњи годишњи и полугодишњи финансијски 
извештај.  

Проспект и скраћени проспект могу бити достављени члану фонда на 
трајном медију или доступни на интернет страници друштва за управљање. 
Штампани примерак проспекта и скраћеног проспекта доставља се члану 
фонда на захтев и без накнаде.  

Годишњи и полугодишњи финансијски извештај доступни су члану 
фонда на начин наведен у проспекту и скраћеном проспекту. Штампани 
примерак годишњег и полугодишњег финансијског извештаја доставља се 
члану фонда на захтев и без накнаде.” 

Члан 13. 

У члану 24. после речи: „закона” додају се речи: „и закона којим се 
уређује девизно пословање”. 

Члан 14. 

Члан 26. мења се и гласи: 

„Члан 26. 

Комисија издаје дозволу из члана 25. овог закона када, узимајући у обзир 
предложене инвестиционе циљеве, величину и друге битне карактеристике 
инвестиционог фонда, утврди да друштво за управљање испуњава услове 
прописане овим законом, као и да ће на адекватан начин бити заштићени 
интереси чланова инвестиционог фонда. 

Комисија издаје решење о издавању дозволе или одбијању захтева из 
члана 25. овог закона са писаним образложењем.” 

Члан 15. 

У члану 28. став 1. мења се гласи: 
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„Врсте фонда, ближе услове за сврставање по врсти фонда, као и 
могућност промене врсте фонда уређује Комисија.” 

Став 2. брише се. 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 2. у тачки 1) речи: „из става 1. 
овог члана” замењују се речима: „и начин управљања ризицима”. 

Члан 16. 

Члан 29. мења се и гласи: 

„Члан 29. 

Имовина инвестиционог фонда може се улагати у: 

1) преносиве хартије од вредности и инструменте тржишта новца којима 
се тргује, односно који су укључени у трговање на регулисаном тржишту, 
односно мултилатералној трговачкој платформи (МТП) у Републици, државама 
чланицама ЕУ и на регулисаним тржиштима других држава;  

2) јединице отворених фондова у Републици, у државама чланицама ЕУ 
и другим државама;  

3) новчане депозите у банкама у Републици, у државама чланицама ЕУ 
и другим државама, односно кредитним институцијама у државама чланицама 
ЕУ и другим државама;  

4) инструменте тржишта новца, односно дужничке хартије од вредности 
које издаје Република, Народна банка Србије, територијална аутономија и 
јединице локалне самоуправе у Републици и друга правна лица уз гаранцију 
Републике, у складу са законом којим се уређује јавни дуг, као и инструменте 
тржишта новца, односно дужничке хартије од вредности које издају 
међународне финансијске институције, државе чланице ЕУ и друге државе;  

5) изведене финансијске инструменте којима се тргује на регулисаном 
тржишту, односно МТП или ОТЦ тржишту, а који су изведени из или се односе 
на: 

(1) финансијске инструменте из тач. 1) до 4) овог члана, 

(2) финансијске индексе, 

(3) стране валуте и валутне курсеве, 

(4) каматне стопе.” 

Члан 17. 

Члан 30. мења се и гласи: 

„Члан 30. 

На улагања имовине из члана 29. овог закона, примењују се следећа 
ограничења: 

1) до 10% имовине инвестиционог фонда може се улагати у преносиве 
хартије од вредности и инструменте тржишта новца једног издаваоца. Збир 
појединачних вредности улагања у преносиве хартије од вредности и 
инструменте тржишта новца једног издаваоца која су већа од 5% имовине 
фонда не сме бити већи од 40% вредности укупне имовине фонда;  

2) до 20% имовине инвестиционог фонда може се улагати у новчане 
депозите у једној банци, односно кредитној институцији;  
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3) до 10% имовине инвестиционог фонда може се улагати у изведене 
финансијске инструменте којима се тргује на ОТЦ тржишту када је друга страна 
у трансакцији банка, односно кредитна институција, односно до 5% имовине 
инвестиционог фонда када је друга страна у трансакцији друго правно лице;  

4) до 20% имовине инвестиционог фонда може се улагати у један фонд, 
при чему укупна вредност таквих улагања у инвестиционе фондове који нису 
отворени фондови не сме бити веће од 30% имовине фонда.  

Укупна изложеност фонда према једном лицу може да износи највише 
до 20% имовине фонда. 

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана до 35% имовине инвестиционог 
фонда може се улагати у преносиве хартије од вредности или инструменте 
тржишта новца, који су издати или гарантовани од стране Републике, Народне 
банке Србије, јединице локалне самоуправе, државе чланице ЕУ, осталих 
држава или међународних организација којима припадају државе чланице ЕУ.  

Имовина инвестиционог фонда не може се улагати у хартије од 
вредности и друге финансијске инструменте које издаје друштво за управљање.  

Под једним издаваоцем, односно једним лицем у чију се имовину врши 
улагање у смислу овог члана сматра се и са њим блиско повезано лице. 

Друштво за управљање не може заузимати кратке позиције имовином 
отвореног фонда, односно не може да обавља продају без покрића.  

Није дозвољено улагање имовине отвореног фонда у племените метале 
или депозитне потврде које се односе на племените метале.  

Комисија прописује ближе услове и начин улагања у финансијске 
инструменте из става 1. овог члана, а може прописати и додатне критеријуме за 
улагање имовине инвестиционог фонда.” 

Члан 18. 

Изнад члана 31. додаје се назив члана 31, који гласи: „Управљање 
ризицима”. 

Члан 31. мења се и гласи: 

„Члан 31. 

Друштво за управљање дужно је да успостави систем управљања 
ризицима који омогућава праћење и мерење ризика позиција и њихов допринос 
укупном ризику портфолија, који укључује и тачну и независну процену 
вредности изведених финансијских инструмената којима се тргује на ОТЦ 
тржишту.  

Улагање у изведене финансијске инструменте дозвољено је искључиво 
ради смањења ризика и само уколико инвестициони фонд има довољно 
имовине да намири обавезе које из изведеног финансијског инструмента могу 
проистећи.  

Комисија може прописати ближе услове и начин идентификације, 
мерења и процене ризика из овог члана, као и управљање тим ризицима.”   

Члан 19. 

У члану 33. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:  

„Имовина инвестиционог фонда не сме бити употребљена за давање 
или гарантовање зајмова у корист трећих лица.” 
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У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. после речи: „са њим” додаје 
се реч: „блиско”. 

Члан 20. 

У члану 35. став 5. речи: „у најмање једном дневном листу који се 
дистрибуира на целој територији Републике са тиражом од најмање 100.000 
примерака, као и” и речи: „или инвестиционог фонда” бришу се. 

Члан 21. 

Члан 36. мења се и гласи: 

„Члан 36. 

Инвестициони фонд има проспект и скраћени проспект, које друштво за 
управљање саставља посебно за сваки инвестициони фонд којим управља. 

Проспект мора садржати све информације на основу којих инвеститор 
може донети утемељену одлуку о предложеном улагању, а нарочито о 
ризицима у вези са тим улагањем.  

Проспект садржи јасно и разумљиво објашњење врста ризика фонда 
које се приказује одвојено од инструмената у које фонд улаже.  

Приликом приступања инвестиционом фонду, лице које приступа 
потписује изјаву којом потврђује да у потпуности разуме проспект, као и врсте и 
начин наплаћивања накнада. 

Скраћени проспект мора бити истинит, јасан и недвосмислен и мора 
одговарати садржини проспекта.  

Друштво за управљање јавно објављује проспект и ажурирани скраћени 
проспект за сваки инвестициони фонд којим управља на својој интернет 
страници.”   

Члан 22. 

У члану 37. став 1. тачка 5) после речи: „проспекта” додају се речи: „и 
последњег ажурирања података у проспекту”. 

Став 2. тачка 6) запета и речи: „односно категорија затвореног фонда” 
бришу се. 

Став 2. тачка 8) подтачка (1) реч: „организованог” брише се.  

Став 2. тачка 15) речи: „правилника о тарифи” замењују се речју: 
„накнада”. 

Члан 23. 

У члану 42. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:  

„Отворени инвестициони фонд је инвестициони фонд који нема својство 
правног лица, који оснива друштво за управљање и чијом имовином управља 
друштво за управљање у своје име, а за заједнички рачун чланова фонда, у 
складу са овим законом. 

Отворени фонд се оснива са јединим циљем да се заједничка средства 
која су прикупљена од јавности, улажу у преносиве хартије од вредности или у 
другу финансијску имовину у складу са овим законом, а на основу правила 
дисперзије ризика, као и на принципу откупа инвестиционих јединица на захтев 
члана фонда из имовине фонда.” 
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Члан 24. 

У члану 43. став 1. речи: „имовину из члана 29. став 1. тач. 1) до 15а)” 
замењују се речима: „складу са одредбама чл. 29, 30. и 31.”. 

Ст. 2. и 3. бришу се. 

Члан 25. 

Назив члана 44. и члан 44. мењају се и гласе: 

„Накнаде 

Члан 44. 

У проспекту отвореног фонда наводе се све накнаде које се наплаћују од 
чланова отвореног фонда и из имовине отвореног фонда. 

Друштво за управљање може наплаћивати накнаду за куповину и 
накнаду за откуп инвестиционих јединица од чланова отвореног фонда.  

Из имовине отвореног фонда могу се наплаћивати: 

1) накнада друштву за управљање за управљање имовином фонда; 

2) трошкови куповине и продаје хартија од вредности; 

3) трошкови кастоди банке; 

4) трошкови екстерне ревизије; 

5) други трошкови у складу са актом Комисије. 

Накнада друштва за управљање и кастоди банке обрачунавају се и 
наплаћују на начин предвиђен актом Комисије. 

Остале трошкове сноси друштво за управљање. 

Комисија може детаљније уредити врсте накнада и трошкова, њихове 
максималне износе, извештавање о накнадама и трошковима, као и поступке за 
спречавање манипулације накнадама, трошковима и тржишним ценама.” 

Члан 26. 

У члану 45. став 1. речи: „у најмање једном дневном листу који се 
дистрибуира на целој територији Републике са тиражом од најмање 100.000 
примерака, као и” и речи: „или отвореног фонда” бришу се. 

Члан 27. 

У члану 46. став 2. речи: „у складу са правилником о тарифи” бришу се. 

Додаје се став 5, који гласи: 

„Приликом пружања продајних услуга, непосредно или посредно, 
друштво за управљање обавезно је да достави скраћени проспект 
заинтересованим лицима без накнаде пре стицања својства члана фонда.” 

Члан 28. 

У члану 47. став 2. речи: „правилником о тарифи” замењују се речима: 
„проспектом фонда”. 

Члан 29. 

У члану 49. став 2. проценат: „20%” замењује се процентом: „10%”. 
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У ставу 3. речи: „уређују кредитни послови са иностранством” замењују 
се речима: „уређује девизно пословање”. 

Члан 30. 

У члану 51. после става 5. додају се нови став 6. и став 7, који гласе: 

„Након пријема обавештења из става 5. овог члана чланови отворених 
фондова, који се спајају, имају право на откуп инвестиционих јединица или 
конвертовање у јединице неког другог фонда којим управља исто друштво за 
управљање, без накнаде.  

Правни, административни или саветодавни трошкови у вези са спајањем 
отворених фондова не могу пасти на терет имовине фондова који се спајају 
нити на терет чланова фонда.” 

Досадашњи став 6. постаје став 8. 

Члан 31. 

У члану 56. став 1. речи: „огласа у најмање једном дневном листу који се 
дистрибуира на целој територији Републике са тиражом од најмање 100.000 
примерака, као и” бришу се. 

Члан 32. 

У члану 58. став 1. после речи: „јавно” додаје се реч: „акционарско”, а 
после речи: „друштво” додају се запета и речи: „у смислу закона којим се 
уређују привредна друштва”. 

У ставу 4. после речи: „подмирење” додаје се реч: „стварних”. 

У ставу 5. речи: „хартија од вредности” замењују се речју: „капитала”. 

У ставу 6. речи: „у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на 
целој територији Републике са тиражом од најмање 100.000 примерака, као и” и 
речи „или затвореног фонда” бришу се. 

Члан 33. 

Члан 59. мења се и гласи:  

„Члан 59. 

Имовина затвореног фонда може се улагати у складу са одредбама чл. 
29-31. овог закона и, у зависности од врсте фонда, у акције акционарских 
друштава, регистрованих у Републици, којима се не тргује на регулисаном 
тржишту, односно МТП, уделе друштава са ограниченом одговорношћу 
регистрованих у Републици, као и непокретности које се налазе на територији 
Републике, у складу са актом Комисије. 

Затворени фонд не може стицати више од 20% акција са правом гласа 
једног издаваоца, који је јавно акционарско друштво, у смислу закона којим се 
уређује тржиште капитала, и са њим блиско повезаних лица. 

Комисија утврђује категоризацију затворених фондова, као и ближе 
услове пословања за поједине категорије затворених фондова.” 

Члан 34. 

У члану 60. став 6. речи: „уређују кредитни послови са иностранством” 
замењују се речима: „уређује девизно пословање”. 
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Став 7. брише се. 

Члан 35. 

У члану 63. став 2. речи: „управног одбора” бришу се. 

Члан 36. 

У члану 64. став 5. после речи: „правних лица или са њима” додаје се 
реч: „блиско”. 

Члан 37. 

Члан 65. мења се и гласи: 

„Члан 65. 

Акције затвореног фонда гласе на име, недељиве су и неограничено 
преносиве. 

Друштво за управљање је дужно да уврсти акције затвореног фонда на 
регулисано тржиште, односно МТП, у складу са законом којим се уређује 
тржиште капитала, у року од 30 дана од дана уписа у Регистар инвестиционих 
фондова. 

Акције затвореног фонда се издају јавном понудом уз одобрење 
објављивања проспекта. 

Затворени фонд може стицати сопствене акције само уз претходну 
сагласност Комисије и ако о томе достави обавештење јавности у писаној 
форми објављено најмање 15 дана унапред на интернет страници друштва за 
управљање. 

Комисија прописује поступак и услове под којима затворени фонд може 
стицати сопствене акције и даје сагласност из става 4. овог члана у року од 15 
дана од дана пријема захтева.” 

Члан 38. 

Члан 66. мења се и гласи: 

„Члан 66. 

Упис и уплата акција затвореног фонда врши се код кастоди банке.” 

Члан 39. 

У члану 72. став 3. речи: „са извештајем екстерне ревизије” бришу се. 

Члан 40. 

У члану 77. став 1. тачка 6) мења се и гласи: 

„6) извршава налоге друштва за управљање за пренос имовине, 
салдирање, односно плаћање и наплате по основу куповине/продаје имовине 
инвестиционог фонда, уколико нису у супротности са законом и проспектом 
фонда;”. 

У ставу 4. речи: „рачуну управљања и на збирном” бришу се. 

Ст. 5. и 6. бришу се. 

Досадашњи став 7. постаје став 5. 
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У досадашњем ставу 8. који постаје став 6. после речи: „не може бити” 
додаје се реч: „блиско”. 

Досадашњи ст. 9. и 10. постају ст. 7. и 8. 

Члан 41. 

У члану 82. став 2. тачка 4) тачка на крају се замењује тачком и запетом 
и додаје се тачка 5), која гласи: 

„5) друге мере у складу са законом којим се уређује тржиште капитала.” 

Члан 42. 

У члану 83. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) ако не користи дозволу за рад у периоду од 12 месеци, изричито 
одбије дозволу за рад или ако је престало да обавља делатност предвиђену 
овим законом пре више од шест месеци;”. 

Тачка 4) брише се. 

У тачки 6) речи: „хартија од вредности” замењују се речју: „капитала”. 

Члан 43. 

Назив члана 85. и члан 85. бришу се. 

Члан 44. 

У члану 89. став 1. тач. 8) и 9) бришу се.  

Члан 45. 

Поступци који до дана ступања на снагу овог закона нису окончани 
окончаће се по одредбама Закона о инвестициoним фондовима („Службени 
гласник РС”, бр. 46/06, 51/09 и 31/11).  

Члан 46. 

Комисија за хартије од вредности донеће прописе из чл. 3, 4, 8, 11, 12, 
15, 17, 25, 33. и 37. овог закона, у року од 60 дана од дана ступања на снагу 
овог закона.  

Постојећа друштва за управљање дужна су да ускладе акта са 
одредбама овог закона и одговарајућим актима Комисије, у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу овог закона. 

Постојећа друштва за управљање дужна су да ускладе своје пословање, 
односно пословање фонда којим управљају, са одредбама овог закона и 
одговарајућим актима Комисије, у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу овог закона. 

Члан 47. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 


