
 

ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

TРЖИШТУ КАПИТАЛА 

Члан 1. 
У Закону о тржишту капитала („Службени гласник РС”, број 31/11), у 

члану 2. тачка 38) подтачка (3) мења се и гласи: 

„(3) стране државе, државни органи, централне банке, међународне и 
наднационалне институције, као што су Међународни монетарни фонд, 
Meђунaрoднa бaнкa зa обнoву и рaзвoj, Meђунaрoднa финaнсиjскa кoрпoрaциja, 
кao и oстaлe члaницe Групaциje Свeтскe бaнкe, Европска централна банка, 
Европска инвестициона банка, Европска банка за обнову и развој и остале 
сличне међународне организације;”. 

Члан 2. 
У члану 5. после става 4. додаје се нови став 5, који гласи:  

„Издаваоци из члана 2. тачка 38) подтачка (3) овог закона који издају 
дужничке хартије од вредности не сматрају се јавним друштвом у смислу овог 
закона.”. 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 

Члан 3. 
У члану 19. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Када је издавалац лице из члана 2. тачка 38) подтачка (3) овог закона, 
одговорност за садржај проспекта и скраћеног проспекта одређена је у складу 
са  уговором о оснивању или другим одговарајућим актом тог издаваоца.”. 

Досадашњи ст. 2 - 5. постају ст. 3 - 6. 

Члан 4. 
У члану 24. став 3. после речи: „на исте” додају се запета и речи: „осим у 

случају када је издавалац лице из члана 2. тачка 38) подтачка (3) овог закона”. 

Члан 5. 
У члану 39. став 1. речи: „може да достави” замењују се речју: 

„доставља”. 

У ставу 4. речи: „члана 8.” замењују се речима: „члана 9.”. 

Став 7. мења се и гласи: 

„Издаваоци из члана 2. тачка 38) подтачка (3) овог закона могу вршити 
понуду хартија од вредности у Републици и укључивати их на регулисано 
тржиште, односно МТП у Републици без испуњавања услова из става 2. овог 
члана, а у складу са прописом о садржини и форми захтева и документације за 
хартије од вредности ових издавалаца, који доноси Комисија.”. 

Члан 6. 
У члану 73. став 4. број: „82” замењује се бројем: „83”, а реч: „одобрили” 

замењује се речима: „добили одобрење за”. 

После става 4. додаје се нови став 5, који гласи:  
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„Члан 83. овог закона не примењује се на издаваоце из члана 2. тачка 
38) подтачка (3) овог закона.”. 

Досадашњи став 5. постаје став 6. 

Члан 7. 
Комисија за хартије од вредности и организатор тржишта у смислу 

Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС”, број 31/11), дужни су да 
ускладе своја акта са овим законом у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
овог закона.  

Члан 8. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


