
„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 73/2019 ОД 11.10.2019. 

ГОДИНЕ 

Закон о контроли државне помоћи 

Закон о рачуноводству 

Закон о ревизији 

Закон о изменама и допунама Закона о осигурању депозита 

Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом 

Закон о алтернативним инвестиционим фондовима 

 

  



На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим 

УКАЗ 

о проглашењу Закона о контроли државне помоћи 

Проглашава се Закон о контроли државне помоћи, који је донела Народна скупштина 

Републике Србије на Другој седници Другог редовног заседања у 2019. години, 10. 

октобра 2019. године. 

ПР број 104 

У Београду, 11. октобра 2019. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о контроли државне помоћи 

I. УВОДНИ ДЕО 

Предмет 

Члан 1. 

Овим законом уређују се контрола државне помоћи у циљу заштите конкуренције на 

тржишту, применом начела тржишне економије и подстицања привредног развоја, 

обезбеђење транспарентности у додели државне помоћи, као и оснивање, положај, 

организација и овлашћења Комисије за контролу државне помоћи (у даљем тексту: 

Комисија), општи услови, правила, мере и поступак који спроводи Комисија када 

поступа у управним стварима. 

Примена закона 

Члан 2. 

Одредбе овог закона не односе се на помоћ (подстицаје) у пољопривреди и рибарству у 

складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и 

њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране 

(„Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 83/08). 

Државна помоћ 

Појам 

Члан 3. 

Државна помоћ је сваки стварни или потенцијални јавни расход или умањено 

остварење јавног прихода коју додељује давалац државне помоћи у било ком облику, 

којом се одређени учесник на тржишту ставља у повољнији положај у односу на 

конкуренте или се даје предност производњи одређене робе и/или услуга, којом се 

нарушава или постоји опасност од нарушавања конкуренције на тржишту и утиче на 

трговину између Републике Србије и земаља чланица Европске уније. 



Шема државне помоћи је скуп свих прописа који представљају основ за доделу 

државне помоћи корисницима који нису унапред одређени (познати), односно нацрта, 

или предлога прописа, који ће по доношењу представљати основ за доделу државне 

помоћи корисницима који нису унапред одређени (познати). 

Индивидуална државна помоћ је помоћ која се додељује на основу акта даваоца 

државне помоћи унапред одређеном кориснику или помоћ индивидуалном кориснику 

која се додељује на основу шеме државне помоћи а за коју постоји обавеза пријаве на 

основу овог закона. 

Државна помоћ може се доделити кроз следеће инструменте: 

1) субвенција (бесповратна средства) или субвенционисана каматна стопа на кредите, 

2) фискална олакшица (умањење или ослобођење од плаћања пореза, доприноса, 

царина и других фискалних дажбина), 

3) гаранција државе, сваког правног лица које располаже и/или управља јавним 

средствима или другог даваоца државне помоћи, дата по условима повољнијим од 

тржишних, 

4) одрицање од добити и/или дивиденде државе, локалне самоуправе или правног лица 

које управља или располаже јавним средствима, 

5) отпис дуга према држави, локалној самоуправи или правном лицу које управља или 

располаже јавним средствима, 

6) продаја или коришћење имовине у јавној својини по цени нижој о тржишне, 

7) куповина или коришћење имовине по цени вишој од тржишне од стране државе, 

локалне самоуправе или правног лица које управља или располаже јавним средствима, 

и 

8) друге инструменте у складу са овим законом. 

Давалац и корисник државне помоћи 

Члан 4. 

Давалац државне помоћи је надлежни орган Републике Србије, аутономне покрајне 

или јединице локалне самоуправе, или свако правно лице које управља и/или 

располаже јавним средствима и додељује државну помоћ у било ком облику. 

Корисник државне помоћи је учесник на тржишту, односно свако правно и физичко 

лице које обавља економску делатност, тј. делатност производње или промета робе или 

пружања услуга на тржишту а коме се додељује државна помоћ у било ком облику. 

Усклађена државна помоћ 

Члан 5. 

Помоћ која је социјалног карактера, намењена потрошачима без дискриминације у 

односу на порекло робе, односно производа, који чине конкретну помоћ, односно која 



се додељује ради отклањања штете проузроковане природним непогодама или у 

другим ванредним ситуацијама у складу са законом којим се уређује смањење ризика 

од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, је увек усклађена помоћ. 

Државна помоћ може бити усклађена ако се додељује у складу са овим законом, а 

нарочито ради: 

1) унапређења економског развоја подручја у Републици Србији са изузетно ниским 

животним стандардом или са високом стопом незапослености; 

2) отклањања озбиљног поремећаја у привреди Републике Србије или извођења 

одређеног пројекта од посебног значаја за Републику Србију и државу чланицу 

Европске уније; 

3) унапређења развоја одређених привредних делатности или одређених привредних 

подручја у Републици Србији, ако се тиме не утиче на трговину између Републике 

Србије и земаља чланица Европске уније; 

4) унапређења заштите и очувања културног наслеђа, ако се тиме не нарушава или 

постоји опасност од нарушавања конкуренције на тржишту и утиче на трговину између 

Републике Србије и земаља чланица Европске уније. 

Услове и критеријуме усклађености државне помоћи ближе прописује Влада. 

Мере које не представљају државну помоћ 

Члан 6. 

Накнада за обављање услуге од општег економског интереса не представља државну 

помоћ ако испуњава следеће услове: 

1) одговарајућим актом (законом, одлуком, уговором и сл.) учеснику на тржишту је 

пoвeрeнa oбaвeзa обављања oдрeђeнe услугe oд oпштeг eкoнoмскoг интeрeсa, уз jaснo 

дeфинисан oбим и сaдржaj тe услугe; 

2) пaрамeтри нa oснoву кojих сe изрaчунaвa висина нaкнaде утврђeни су унaпрeд нa 

oбjeктивaн и трaнспaрeнтaн нaчин; 

3) висина нaкнaде нe премашује изнoс нeoпхoдaн зa пoкривaњe свих или дeлa 

трoшкoвa кojи су нaстaли при извршeњу oбaвeзe обављања услугe од општег 

економског интереса, узимajући у oбзир рeлeвaнтнe прихoдe кojи су oствaрeни 

обављањем тe услугe и разумну дoбит; 

4) ако је учесник на тржишту коме је поверена обавеза обављања одређене услуге од 

општег економског интереса изaбрaн у конкурентном поступку јавног надметања чиме 

се постиже одређивање најадекватније накнаде за обављање те услуге, или, ако 

учесник на тржишту није изабран у конкурентном поступку јавног надметања, накнада 

је одређена на основу анализе трошкова (узимајући у обзир и приход и разумну добит) 

које би приликом обављања одређене услуге од општег економског интереса имао 

типични учесник на тржишту кojим сe дoбрo упрaвљa, кojи рaспoлaжe пoтрeбним 

срeдствимa и oствaруje пoзитивнe финaнсиjскe рeзултaтe пoслoвaњa. 



Трансакција не садржи државну помоћ ако се надлежни орган Републике Србије, 

аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и свако правно лице које управља 

и/или располаже јавним средствима понаша у складу са уобичајеним тржишним 

околностима у конкретној ситуацији, на начин како би се понашао типични учесник на 

тржишту у приватној својини, сходно условима и критеријумима које ближе уређује 

Комисија. 

Гаранција коју надлежни орган Републике Србије, аутономне покрајине и јединице 

локалне самоуправе и свако правно лице које управља и/или располаже јавним 

средствима даје у складу са тржишним условима не представља државну помоћ. 

Помоћ која се додељује за обављање неекономских делатности које су у искључивој 

надлежности Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, 

као што су војска, полиција, безбедност и контрола авиосаобраћаја, надзор против 

загађења, и других сличних облика искључиве или поверене надлежности не 

представља државну помоћ. 

Кумулација државне помоћи 

Члан 7. 

Кумулација представља збир додељене државне помоћи која има јединствен циљ и 

намену независно од врсте, инструмента доделе и даваоца државне помоћи. 

У циљу утврђивања преосталог дозвољеног износа конкретне државне помоћи, давалац 

је дужан да, пре доделе државне помоћи од корисника прибави писану изјаву да ли му 

је и по ком основу претходно додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове, и 

изврши кумулацију. 

Оправдани трошкови су трошкови за које је дозвољено доделити државну помоћ у 

зависности од врсте и намене државне помоћи. 

Влада ближе уређује правила кумулације. 

Помоћ мале вредности (de minimis помоћ) 

Члан 8. 

Помоћ мале вредности (у даљем тексту: de minimis помоћ) је помоћ која нема значајан 

утицај на нарушавање конкуренције на тржишту и на трговину између Републике 

Србије и земаља чланица Европске уније. 

De minimis помоћ се не пријављује Комисији, већ одлуку о оправданости доделе 

доноси давалац de minimis помоћи, који обавештава Комисију о додељеној de minimis 

помоћи. 

Влада ближе уређује правила и услове за доделу de minimis помоћи, горњу границу 

износа de minimis помоћи, кумулацију, као и обавезе давалаца и корисника de minimis 

помоћи. 

II. КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ 



Положај 

Члан 9. 

Комисија је самостална и независна организација која врши јавна овлашћења у складу 

са овим законом и има статус правног лица. 

Седиште Комисије је у Београду. 

Комисија је за обављање послова из своје надлежности одговорна Народној скупштини 

којој подноси извештај о раду до марта текуће године за претходну годину. 

Извештај о раду објављује се на интернет страници Комисије пошто га усвоји Народна 

скупштина. 

Надлежност Комисије 

Члан 10. 

Комисија: 

1) оцењује постојање и усклађеност државне помоћи са правилима о додели државне 

помоћи; 

2) решава о правима и обавезама давалаца и корисника државне помоћи; 

3) врши контролу наменског коришћења додељене државне помоћи; 

4) налаже управне мере из овог закона; 

5) доноси решења и закључке у поступку претходне и накнадне контроле; 

6) доноси подзаконска акта за спровођење овог закона; 

7) предлаже Влади преко надлежног министарства доношење прописа за спровођење 

овог закона; 

8) даје мишљења о усклађености прописа са правилима о додели државне помоћи; 

9) сарађује са државном институцијом надлежном за послове ревизије, односно за 

послове буџетске инспекције, службом аутономне покрајине, односно јединице 

локалне самоуправе надлежном за послове буџетске инспекције и другим домаћим и 

међународним органима, организацијама и институцијама у обављању послова из своје 

надлежности; 

10) објављује на својој интернет страници акта која доноси у поступку контроле 

државне помоћи, годишњи извештај о додељеној државној помоћи у Републици Србији 

пошто га усвоји Влада, као и друге податке за које оцени да су од значаја за примену 

овог закона; 

11) остварује међународну сарадњу у области политике конкуренције, односно 

контроле државне помоћи, ради извршавања међународних обавеза у овој области и 

унапређења односа са међународним институцијама; 

12) предузима активности на развијању свести о значају контроле државне помоћи; 



13) води регистар додељене државне помоћи и de minimis помоћи, и друге евиденције у 

складу са законом; 

14) обавља и друге послове у складу са законом. 

Послове из става 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) и 13) овог члана обавља као 

поверене послове. 

Органи Комисије 

Члан 11. 

Органи Комисије су Савет Комисије (у даљем тексту: Савет) и председник Комисије. 

Савет доноси одлуке и акте о питањима из надлежности Комисије, осим ако овим 

законом није другачије прописано, а чине га председник Комисије и четири члана. 

Председник Комисије представља и заступа Комисију, и обавља друге послове у 

складу са законом. 

Избор органа Комисије 

Члан 12. 

За председника Комисије и члана Савета може бити изабран држављанин Републике 

Србије који има завршен факултет, најмање седам година радног искуства у струци и 

који је стручан и оспособљен за обављање функције председника или члана Савета. 

Стручност и оспособљеност из става 1. овог члана подразумева поседовање теоријског 

и практичног знања из области државне помоћи, конкуренције и/или правних тековина 

Европске уније које при избору може да провери одбор Народне скупштине надлежан 

за послове финансија. 

Одлуку о избору председника Комисије или члана Савета Народна скупштина доноси 

већином гласова свих народних посланика по предлогу одбора Народне скупштине 

надлежног за послове финансија. 

Избор председника Комисије и чланова Савета врши се на две одвојене листе 

кандидата које садрже најмање исти, а највише двоструко већи број кандидата од броја 

који се бира. 

За председника Комисије, односно чланове Савета, изабрани су кандидати који добију 

највише гласова на свакој листи, односно први наредни кандидат. 

Исто лице може бити кандидат на обе листе и ако буде изабрано са листе за 

председника Комисије не узима се у обзир резултат гласања за то лице на другој листи. 

Избор органа Комисије врши се по јавном конкурсу који оглашава председник 

Народне скупштине, најкасније три месеца пре престанка функције председника 

Комисије или члана Савета истеком мандата или испуњењем законом прописаних 

општих услова за старосну пензију, односно у року од 15 дана од престанка мандата 



председника Комисије или члана Савета подношењем оставке, због трајне 

неспособности да обавља функцију или разрешењем. 

Оглас о јавном конкурсу за избор органа Комисије објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Србије” и најмање једном средству јавног обавештавања које 

покрива целу територију Републике Србије, као и на интернет страници Комисије и 

Народне скупштине. 

Ако се на јавном конкурсу пријави мањи број кандидата од броја који се бира или ако 

одбор Народне скупштине надлежан за послове финансија предложи мањи број 

кандидата од броја који се бира или ако Народна скупштина одлучи да не изабере 

председника Комисије или изабере мањи број чланова Савета од броја који се бира, 

председник Народне скупштине дужан је да поново распише јавни конкурс за избор 

председника Комисије или члана Савета који није предложен или изабран у року од 15 

дана од истека рока за подношење пријава на јавном конкурсу, односно од дана 

одлучивања одбора Народне скупштине надлежног за послове финансија или Народне 

скупштине. 

За председника Комисије и члана Савета не могу бити бирани: 

1) посланици у Народној скупштини, скупштини аутономне покрајине, одборници, 

друга изабрана и постављена лица, нити чланови политичких странака; 

2) лице које је правноснажно осуђено на казну затвора од најмање шест месеци или за 

кажњиво дело које га чини недостојним јавне функције. 

Мандат председника Комисије и чланова Савета 

Члан 13. 

Мандат председника Комисије и чланова Савета траје пет година. 

Председник Комисије и члан Савета ступају на функцију даном полагања заклетве у 

Народној скупштини. 

Исто лице може бити изабрано за председника Комисије и члана Савета највише два 

пута. 

Престанак функције председника Комисије и члана Савета 

Члан 14. 

Функција председника Комисије или члана Савета престаје даном истека мандата, 

подношењем оставке, ако испуни законом прописане опште услове за старосну 

пензију, ако због болести постане трајно неспособан да обавља функцију или 

разрешењем. 

У случају да је председнику Комисије престала функција, одбор Народне скупштине 

надлежан за послове финансија именује вршиоца функције председника Комисије 

између чланова Савета. 



Вршилац функције председника Комисије врши ту функцију до ступања на функцију 

новог председника Комисије. 

Разрешење председника Комисије и члана Савета 

Члан 15. 

Председник Комисије или члан Савета се разрешава ако постане члан политичке 

странке, односно политичког субјекта, ако буде осуђен за кривично дело на казну 

затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним јавне 

функције, ако се утврди да је повредио овај закон или закон из области спречавања 

корупције. 

Поступак у коме се одлучује о постојању разлога за разрешење председника Комисије 

и чланова Савета покреће одбор Народне скупштине надлежан за послове финансија. 

Иницијативу за покретање поступка из става 2. овог члана могу поднети председник 

Комисије, Савет, секретар Комисије или надлежни орган за спречавање корупције. 

Председник Комисије или члан Савета против кога је покренут поступак из става 2. 

овог члана одмах се обавештава о разлозима за покретање поступка, да се упозна са 

иницијативом за покретање поступка, пратећом документацијом и током поступка и да 

сам или преко заступника пружи објашњења и доказе за своје наводе. 

Председник Комисије или члан Савета против кога је покренут поступак из става 2. 

овог члана има право да своје наводе усмено изложи пред одбором Народне скупштине 

надлежним за послове финансија. 

Одбор Народне скупштине надлежан за послове финансија може да удаљи са јавне 

функције председника Комисије или члана Савета против кога је покренут поступак до 

окончања поступка, али не дуже од шест месеци од дана покретања поступка. 

У случају из става 6. овог члана одбор Народне скупштине надлежан за послове 

финансија именује вршиоца функције председника Комисије између чланова Савета. 

У случају престанка функције председника Комисије или члана Савета, Савет наставља 

са радом све док преостали састав Савета омогућава доношење одлука прописаном 

већином. 

Одлуку о разрешењу председника Комисије или члана Савета доноси Народна 

скупштина већином гласова свих народних посланика по предлогу одбора Народне 

скупштине надлежног за послове финансија. 

Рад Савета 

Члан 16. 

Савет одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 

Члан Савета, укључујући и председника Комисије, не може да буде уздржан приликом 

гласања. 



Председник Комисије председава и руководи радом Савета, потписује одлуке и друге 

акте и стара се о њиховом извршењу. 

Заменика председника Комисије из реда чланова Савета, на предлог председника 

Комисије бира и разрешава Савет, на период од годину дана. 

Заменик председника Комисије има сва права и обавезе председника Комисије у 

његовој одсутности. 

Савет доноси Правилник о раду Комисије и Пословник о раду Савета. 

Статут Комисије 

Члан 17. 

Статутом Комисије ближе се уређује унутрашња организација, начин рада и 

спровођење поступка пред Комисијом, као и овлашћења за доношење других аката 

Комисије. 

Статут Комисије доноси Савет. 

Статут се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Неспојивост функције и послова 

Члан 18. 

Председник Комисије и чланови Савета, у току трајања мандата у Комисији, не могу да 

обављају другу јавну функцију или професионалну делатност, односно не могу да се 

баве било којим јавним или приватним послом, укључујући пружање консултантских 

услуга и савета у Републици Србији из делокруга послова који обављају у складу са 

овим законом. 

Функција члана Савета и председника Комисије није спојива са: 

1) функцијом у државном органу, у органима локалне власти или носиоца јавних 

овлашћења и функцијом у политичким странкама или синдикатима; 

2) радом у државном органу, органу локалне власти или код носиоца јавних 

овлашћења, односно других даваоца државне помоћи; 

3) чланством у органу управљања или надзора привредног друштва, јавног предузећа, 

фонда, организације обавезног социјалног осигурања или другог правног лица са 

учешћем државног капитала; 

4) својинским уделом више од 3% у правним лицима која су корисници државне 

помоћи, односно у надлежности Комисије у складу са овим законом; 

5) обављањем других послова који по закону нису спојиви са обављањем јавне 

функције; 

6) обављањем других послова који би могли негативно да утичу на њихову 

самосталност, непристрасност и друштвени углед, као и на поверење и углед Комисије; 



7) вршењем других плаћених дужности, осим научних и образовних функција, и то 

само ако те дужности нису у моралној колизији са вршењем дужности чланова Савета. 

Чланови Савета подлежу обавезама и забранама утврђеним законом који уређује 

спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција. 

Члан Савета је дужан да о чињеницама из ст. 1. и 2. овог члана обавести Савет. 

Средства за рад 

Члан 19. 

Средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету Републике Србије у оквиру посебног 

буџетског раздела и из других извора, у складу са законом. 

Савет утврђује предлог финансијског плана Комисије и доставља га одбору Народне 

скупштине надлежном за послове финансија на сагласност. 

По добијању сагласности из става 2. овог члана Комисија доставља предлог 

финансијског плана министарству надлежном за послове буџета. 

Простор, опрему и средства неопходна за рад Комисије обезбеђује Влада. 

Комисија самостално располаже средствима за рад. 

Службе Комисије 

Члан 20. 

Комисија има стручну службу и пратеће службе. 

Стручна служба Комисије (у даљем тексту: Стручна служба) са контролорима и 

аналитичарима државне помоћи, обавља стручне послове из надлежности Комисије, у 

складу са овим законом, Статутом и другим актима Комисије. 

Стручном службом и пратећим службама руководи секретар кога поставља Савет на 

пет година. 

Радноправни положај секретара 

Члан 21. 

За секретара може бити постављено лице које има завршен факултет, испуњава опште 

услове за рад у државним органима, има положен државни стручни испит, има 

искуства у руковођењу и раду у државним органима и најмање седам година искуства 

у струци. 

Стручна служба 

Члан 22. 

Послове контролора државне помоћи обавља лице које испуњава опште услове за рад у 

државним органима, има положен државни стручни испит, које не врши јавну 

функцију, има завршен факултет, одговарајуће теоријско и практично знање и најмање 

седам година радног искуства у струци. 



Послове вишег аналитичара државне помоћи обавља лице које испуњава опште услове 

за рад у државним органима, има завршен факултет и положен државни стручни испит 

и најмање пет година радног искуства у струци. 

Послове аналитичара државне помоћи обавља лице које испуњава опште услове за рад 

у државним органима, има завршен факултет и положен државни стручни испит и 

најмање три године радног искуства у струци. 

Радноправни положај запослених у службама 

Члан 23. 

У погледу права и обавеза запослених у стручној и пратећој служби примењују се 

одредбе закона које уређују права државних службеника и намештеника. 

Број контролора и аналитичара, као и ближи опис радних места се уређује актом о 

систематизацији који доноси Савет, уз сагласност одбора Народне скупштине 

надлежног за послове финансија, при чему број контролора не може бити већи од 30% 

од укупног броја запослених. 

Плата председника Комисије, чланова Савета и запослених у службама Комисије 

Члан 24. 

Председник Комисије има плату у висини плате председника Врховног касационог 

суда, а члан Савета – у висини плате судије Врховног касационог суда. 

На примања запослених у служби Комисије примењују се прописи којима се уређују 

плате, накнаде и друга примања државних службеника и намештеника. 

Услед посебних одговорности и сложености у раду, запосленима у стручној служби 

Комисије, вредност коефицијента радног места може се увећати највише за висину 

његове вредности, о чему одлучује председник Комисије. 

III. ПОСТУПАК ПРЕД КОМИСИЈОМ 

Примена правила општег управног поступка 

Члан 25. 

На поступке пред Комисијом примењују се одредбе закона којим се уређује општи 

управни поступак, осим ако овим законом није друкчије прописано. 

Странка у поступку 

Члан 26. 

Странка у поступку пред Комисијом је давалац државне помоћи, односно подносилац 

пријаве. 

Терет доказивања 

Члан 27. 



Надлежни орган Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе и свако правно лице које управља и/или располаже јавним средствима 

сноси терет доказивања испуњености услова из чл. 5. и 6. овог закона. 

Обавештење о потреби пријаве државне помоћи 

Члан 28. 

Давалац државне помоћи може пре доношења, усвајања или утврђивања основа за 

доделу потенцијалне помоћи, доставити Комисији предлог акта којим се такав основ 

прописује. 

По достављању предлога акта из става 1. овог члана, Комисија у року од осам дана од 

дана пријема, обавештава даваоца о потреби пријаве државне помоћи. 

Ако предложени акт представља основ за доделу државне помоћи, обавештење из 

става 2. овог члана обавезно садржи и врсту државне помоћи коју давалац мора да 

пријави. 

Оцена усклађености државне помоћи са правилима за доделу 

Члан 29. 

Комисија прати стање на тржишту кроз претходну односно накнадну контролу 

државне помоћи, утврђује постојање и оцењује усклађеност помоћи са правилима за 

доделу државне помоћи. 

Државна помоћ се пријављује Комисији пре доделе, ради оцене усклађености са 

правилима за доделу. 

Акти Комисије којима се оцењује усклађеност, обавезно садрже квалификацију 

степена усклађености (усклађен, неусклађен и делимично усклађен) и пратеће 

образложење. 

Државна помоћ која је оцењена као неусклађена сматра се недозвољеном државном 

помоћи. 

1. Претходна контрола 

Пријава државне помоћи 

Члан 30. 

Државна помоћ мора бити пријављена Комисији у случају да се додељује: 

1) на основу прописа који представља шему државне помоћи; 

2) на основу акта даваоца унапред одређеном кориснику (индивидуална државна 

помоћ); 

3) индивидуална државна помоћ на основу шема државне помоћи, чија планирана 

вредност, без обзира на врсту и број инструмената доделе, износи најмање десет 

милиона евра у динарској противвредности. 



Пријава садржи податке и информације на основу којих Комисија може правилно и 

потпуно да утврди чињенично стање, односно оцени да ли је државна помоћ усклађена, 

а чију садржину и облик ближе уређује Влада. 

Подносилац пријаве је предлагач прописа, давалац или скуп даваоца државне помоћи, 

који подноси Комисији пријаву. 

За тачност и истинитост података наведених у пријави је одговоран подносилац 

пријаве. 

Државна помоћ која подлеже обавези пријаве, не може се доделити пре него што 

Комисија да мишљење односно донесе решење којим се оцењује усклађеност са 

правилима о додели државне помоћи. 

Претходна контрола прописа 

Члан 31. 

Предлагач односно доносилац прописа дужан је да нацрт односно предлог прописа и 

пријаву из члана 30. овог закона достави Комисији ради оцене његове усклађености са 

правилима о додели државне помоћи. 

Пропис из става 1. овог члана може се приликом доношења, односно утврђивања 

предлога разматрати само уз мишљење Комисије које садржи оцену степена 

усклађености. 

Комисија даје мишљење о усклађености прописа који садрже услове или критеријуме 

за доделу државне помоћи са овим законом у року од 60 дана од дана пријема потпуне 

пријаве. 

Изузетно од става 3. овог члана, ако пропис не садржи довољно услова или 

критеријума за оцену усклађености, Комисија у мишљењу истиче неопходност 

прописивања додатних услова или критеријума, а по потреби указује на обавезу 

пријаве индивидуалне помоћи која се додељује на основу тог прописа. 

Ако је пропис донет, а нарочито ако су средства додељена на основу прописа без 

претходне оцене степена усклађености Комисије у складу са ставом 2. овог члана, 

Комисија обавештава доносиоца, односно предлагача прописа о обавези усклађивања 

са овим законом. 

Обавештење из става 5. овог члана са предлогом о начину усклађивања и неопходним 

мерама из овог закона се доставља Влади ради информисања. 

Претходна контрола по захтеву странке 

Члан 32. 

Поступак претходне контроле покреће се пријавом државне помоћи. 

Ако се државна помоћ додељује одређеном учеснику на тржишту из више извора, 

путем различитих инструмената, а која има јединствен циљ и намену, подносилац 



пријаве је дужан да именује све даваоце и инструменте путем којих се државна помоћ 

додељује. 

Ако се утврди да странка није извршила допуну непотпуне пријаве по налогу Комисије 

односно да акт не садржи правни основ за доделу државне помоћи или не испуњава 

услове из члана 3. став 1. овог закона, пријава се одбацује решењем које доноси Савет 

Комисије. 

Комисија доноси решење у року од 60 дана од дана пријема потпуне пријаве. 

Измена и одустанак од захтева 

Члан 33. 

Странка може одустати од пријаве или изменити пријаву потпуно или делимично до 

доношења коначне одлуке. 

У случају измене пријаве, Комисија ће наставити са поступком, с тим што рок за 

доношење решења почиње да тече изнова. 

Ако странка одустане у потпуности од пријаве, председник Комисије доноси решење 

којим се обуставља поступак. 

2. Накнадна контрола 

Иницијатива за покретање поступка 

Члан 34. 

Свако лице које има правни интерес може поднети иницијативу за покретање поступка 

накнадне контроле. 

Лице из става 1. овог члана је давалац државне помоћи или друго лице и учесник на 

тржишту, на чије интересе може да утиче додела државне помоћи, као и корисник 

државне помоћи и његови конкуренти, који су дужни да докажу свој правни интерес. 

Анонимни поднесци, без обзира на њихов садржај, не сматрају се иницијативом у 

смислу става 1. овог члана, а Комисија их може користити као извор информација и 

података на основу којих спроводи активности по сопственој иницијативи. 

Комисија ближе уређује облик и садржину иницијативе из става 1. овог члана. 

Обавештење о поднетој иницијативи 

Члан 35. 

Комисија може, ако оцени неопходним, да затражи од подносиоца иницијативе 

допунске информације, податке или документа. 

Комисија је дужна да размотри сваку иницијативу и о томе обавести подносиоца у 

року. 

Претходни поступак 

Члан 36. 



Ако на основу сопствених информација или иницијативе дође до општих сазнања да су 

на основу одређеног акта који није пропис додељена средства која се могу односити на 

државну помоћ, Комисија може закључком покренути претходни поступак. 

Закључак из става 1. овог члана се доставља даваоцу са налогом и роком да се на 

закључак изјасни. 

Рок из става 2. овог члана може се у оправданим случајевима продужити. 

Против закључка из става 1. овог члана није дозвољена посебна жалба, нити се може 

покренути управни спор. 

Ако основано претпостави да су средства из става 1. овог члана додељена супротно 

одредбама овог закона, Комисија наставља контролу у поступку накнадне контроле из 

члана 37. овог закона о чему доноси посебан закључак. 

Ако на основу изјашњења утврди да не постоји основана претпоставка да је додељена 

државна помоћ неусклађена односно ненаменски коришћена, Комисија доноси решење 

које садржи оцену усклађености. 

Претходни поступак се обуставља ако Комисија утврди да се додељена средства не 

односе на државну помоћ, о чему Комисија доноси решење. 

Поступак накнадне контроле 

Члан 37. 

Комисија покреће поступак накнадне контроле по службеној дужности, када на основу 

сопствених информација, достављених иницијатива и других расположивих података 

основано претпостави да је државна помоћ додељена супротно одредбама овог закона 

односно да се користи или је коришћена супротно одредбама овог закона. 

О покретању поступка доноси се закључак који садржи правни основ и образложене 

разлоге за покретање поступка, као и позив свим заинтересованим лицима који 

располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама, да их 

доставе Комисији. 

Против закључка о покретању поступка није дозвољена посебна жалба, нити се може 

покренути управни спор. 

Закључак о покретању поступка може се побијати тужбом против коначног решења 

Комисије. 

До доношења решења у поступку накнадне контроле, Комисија може да наложи 

даваоцу меру у складу са овим законом а којом се налаже привремено обустављање 

доделе државне помоћи. 

Прекид поступка накнадне контроле 

Члан 38. 



У току поступка накнадне контроле а пре доношења коначне одлуке, странка у 

поступку може доставити захтев за прекид поступка. 

Захтев из става 1. овог члана садржи нарочито предлог мера које је странка спремна 

добровољно да предузме у циљу усклађивања конкретне државне помоћи са правилима 

за доделу државне помоћи, заједно са условима и роковима за извршење тих мера. 

Комисија може захтевати допуну предложених мера, у циљу успостављања 

одговарајућег степена усклађености са правилима за доделу државне помоћи. 

Савет доноси решење о прекиду поступка којим се одређују мере на основу предлога 

странке, рок за извршење мера и рок за доставу доказа о извршењу мера. 

Ако је странка у потпуности извршила предложене мере, Комисија решењем 

обуставља поступак. 

3. Опште одредбе о поступку 

Члан 39. 

У поступку се предузимају потребне доказне радње у циљу потпуног и правилног 

утврђивања чињеничног стања, прибављају се подаци, исправе и ствари, врши 

непосредни увид (увиђај), обавља вештачење. 

Поступак спроводи овлашћено службено лице из састава Стручне службе, које 

одређује секретар. 

За вештака у поступку пред Комисијом одређују се лица или установе из регистра 

судских вештака, односно из регистра правних лица која обављају послове вештачења. 

Право и обавеза странке у поступку 

Члан 40. 

Странка у поступку има право да се изјашњава о чињеницама или околностима које су 

предмет утврђивања у поступку, да предлаже извођење доказа или доставља доказе, 

као и да се изјашњава на обавештења која јој Комисија упути у току поступка. 

Странка у поступку дужна је да поступа по закључцима овлашћеног службеног лица. 

Странка има право да разгледа списе предмета и да о свом трошку копира поједине 

делове списа. 

Право обавештавања о поступку 

Члан 41. 

Лица која су подносиоци иницијативе, даваоци информација и остала лица која докажу 

свој правни интерес за праћење поступка, имају право да буду обавештавани о току 

поступка, о чему се подноси захтев Комисији. 

О оправданости захтева из става 1. овог члана одлучује овлашћено службено лице. 



Овлашћено службено лице дужно је да достави основне информације о току поступка, 

осим оних информација које могу утицати на даљи ток поступка. 

Обавеза достављања података у поступку накнадне контроле 

Члан 42. 

Комисија закључком налаже странци у поступку да достави податке, исправе и ствари 

који су од значаја за поступак, а она је дужна да поступи по закључцима овлашћеног 

службеног лица у року одређеном тим закључком. 

Ако се информације, подаци, исправе и ствари који су предмет налога из става 1. овог 

члана налазе код корисника државне помоћи, давалац је дужан да захтев без одлагања 

проследи кориснику. 

Ако се основано претпостави да се тражени подаци, исправе или ствари налазе код 

трећих лица, Комисија ће захтевом тражити њихову доставу, односно омогућавање 

увида. 

Лица којима је достављен захтев из ст. 2. и 3. овог члана дужна су да доставе, односно 

ставе на увид податке, исправе и ствари који су предмет захтева, осим у случајевима 

предвиђеним законом. 

У случају непоступања по захтеву из ст. 2. и 3. овог члана, Комисија ће закључком 

наложити достављање података, исправа и ствари, уз упозорење да у случају 

непоступања, или поступања супротно налогу, Комисија може одредити периодични 

пенал у складу са овим законом. 

За непоступање странке у поступку по налогу овлашћеног службеног лица из става 1. 

овог члана, Комисија може обавестити Владу. 

Закључак и захтеви из овог члана садрже правни основ, предмет и сврху, образложење, 

рок за поступање, упутство о начину на који се може затражити заштита података који 

се достављају. 

Непосредни увид 

Члан 43. 

Непосредни увид се спроводи код корисника државне помоћи у случају постојања 

основане претпоставке да је државна помоћ неусклађена и поред изјашњења даваоца 

државне помоћи којим се указује на усклађеност такве помоћи односно нетачности или 

непотпуности достављеног податка. 

Приликом спровођења непосредног увида, овлашћено службено лице може: 

1) ући и прегледати пословне просторије, возила, земљиште и друге просторије 

корисника помоћи, 

2) извршити проверу пословних и других докумената, 

3) узимати од заступника корисника и његових запослених усмене или писмене изјаве. 



Непосредни увид се спроводи на основу закључка који садржи правни основ, разлоге 

за спровођење непосредног увида, означавање докумената, односно података у које ће 

бити извршен увид, место и време спровођења непосредног увида, податке о 

овлашћеним лицима која ће спровести непосредни увид, а по потреби и друге 

елементе. 

Закључак из става 3. овог члана Комисија доставља кориснику државне помоћи 

најкасније три дана пре спровођења непосредног увида. 

Овлашћено службено лице може од корисника захтевати увид у документацију и 

податке који су наведени у закључку о спровођењу непосредног увида, а може 

извршити увид и у другу документацију и податке које корисник сам стави на увид, 

што се наводи у записнику о спровођењу непосредног увида. 

За време спровођења непосредног увида, овлашћено службено лице не сме дозволити 

да се непосредни увид злоупотреби и да дође до повреде пословно осетљивих 

података, пословне тајне и привилеговане комуникације корисника државне помоћи. 

Корисник је дужан да омогући неометано спровођење непосредног увида. 

Заштита података у поступцима пред Комисијом 

Члан 44. 

Заштићени подаци у смислу овог закона су подаци који су достављени, прикупљени 

или стављени на увид Комисији, на основу иницијативе за испитивање доделе 

неусклађене државне помоћи или у претходној и накнадној контроли, укључујући и 

непосредни увид, који имају својство пословне тајне или поверљивог податка, чијим би 

објављивањем, стављањем на увид другим лицима, могла да наступи значајна штета за 

лица којима припадају ти подаци или на које се односе, или би се тиме угрозио, омео 

или отежао поступак пред Комисијом. 

Пословна тајна су подаци који то својство имају у складу са законом којим се уређује 

заштита пословне тајне односно који су мерама или актом донетим од стране лица 

којем припадају, проглашени тајном у складу са другим законима. 

Заштићени подаци у смислу овог закона који могу имати својство пословне тајне, јесу 

нарочито технички, односно финансијски подаци који се односе на знање и искуство 

учесника на тржишту, његове методе процене трошкова инвестиција, производне тајне 

и поступке, бизнис или инвестициони план, тржишни удели, будућа предвиђања у 

погледу структуре трошкова и цена, као и продајну стратегију. 

Поверљиви подаци у смислу овог закона су подаци чије би изношење нанело значајну 

штету лицу којем припадају или на које се односе, ако се оцени да је интерес тог лица 

за заштиту података оправдан и да је по значају битно већи у односу на интерес других 

лица или јавности у погледу давања тих података на увид или њиховог објављивања. 

У зависности од околности сваког појединачног случаја, поверљиви подаци се 

нарочито односе на идентитет лица које је подносилац иницијативе за испитивање 

оцене усклађености или лица које је доставило податке по захтеву Комисије (извор 



података), као и других учесника на тржишту приликом изјашњавања на захтеве, 

налоге и обавештења Комисије. 

Ако поверљиви подаци садрже податке о личности врши се псеудонимизација у складу 

са законом којим се уређује заштита података о личности. 

Решењем председника Комисије се одређују подаци који имају својство заштићених 

података, ако се утврди вероватним наступање услова из става 1. овог члана. 

Заштићени подаци се одређују по захтеву странке, подносиоца иницијативе за 

испитивање оцене усклађености, односно лица којем припадају ти подаци или на које 

се односе, а захтев за заштиту података са њиховом анонимизираном верзијом, 

подноси се истовремено са поднеском који садржи податке за које се тражи заштита, а 

најкасније у року од осам дана од дана достављања поднеска. 

Изузетно од става 8. овог закона, заштићени подаци могу бити одређени по службеној 

дужности. 

Против решења којим није усвојен захтев за одређивање заштићених података, 

допуштена је посебна жалба о којој одлучује Савет. 

Обавештење о битним чињеницама утврђеним у поступку 

Члан 45. 

У поступцима из чл. 32. и 37. овог закона у којима Комисија државну помоћ оцени као 

неусклађену, овлашћено службено лице, пре подношења предлога Савету обавештава 

странку о битним чињеницама, доказима и осталим елементима на којима ће заснивати 

решење и позвати је да се изјасни у року који не може бити краћи од 20 дана. 

Обавештење из става 1. овог члана нарочито садржи утврђене чињенице и околности, 

као и став овлашћеног службеног лица у погледу предмета поступка. 

Објављивање аката Комисије 

Члан 46. 

Решење којим се одлучује о усклађености државне помоћи, као и закључак о 

покретању поступка по службеној дужности објављује се у целости на интернет 

страници Комисије. 

Приликом објаве решења и закључака на интернет страници Комисије из текста се 

изостављају подаци који су заштићени у складу са овим законом (анонимизирана 

верзија акта). 

Савет Комисије, на предлог секретарa, може одлучити да се закључак о покретању 

поступка не објављује ако оцени да би се објављивањем угрозило спровођење 

поступка. 

Остала акта и одлуке, које у оквиру својих надлежности доноси Комисија, објављују се 

у складу са одредбом о начину њиховог објављивања коју садржи појединачни акт, 

односно донета одлука. 



Комисија ближе уређује начин на који ће се вршити изостављање заштићених података 

из аката који се објављују. 

Сарадња са другим органима 

Члан 47. 

Комисија може пружити стручну помоћ даваоцима државне помоћи у циљу правилне 

примене овог закона. 

По захтеву Комисије, органи надлежни за послове државне ревизије и послове 

буџетске инспекције сарађују са Комисијом приликом спровођења одређених радњи у 

поступку. 

У погледу спровођења секторских анализа, Комисија може затражити подршку тела 

надлежног за заштиту конкуренције. 

IV. АНАЛИЗЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ КОМИСИЈЕ 

Регистар државне помоћи и de minimis помоћи 

Члан 48. 

Комисија води регистар државне помоћи за коју постоји обавеза пријаве, додељене 

државне помоћи, de minimis помоћи и осталих података потребних за спровођење 

законом прописане надлежности. 

Регистар садржи податке о пријави, односно о даваоцу, кориснику државне помоћи, 

правни основ за доделу, врсти, инструменту и износу додељене државне помоћи. 

Регистар из става 1. овог члана представља јединствену електронску базу података. 

Давалац државне помоћи је дужан да води евиденцију о додељеној државној помоћи и 

да достави Комисији податке неопходне за вођење регистра из става 1. овог члана. 

Облик, начин уношења података и функционисања регистра из става 1. овог члана 

ближе уређује Комисија. 

Секторска анализа додељене и инструмената државне помоћи 

Члан 49. 

У случају постојања основане претпоставке да мере државне помоћи у одређеном 

сектору привреде или утемељене на одређеном инструменту помоћи из члана 3. овог 

закона могу значајно ограничити или нарушити конкуренцију, Комисија може 

спровести секторску анализу. 

Комисија може, на захтев Владе, анализирати одређену врсту помоћи, њене ефекте на 

развој одређене гране привреде или тржишта, о чему сачињава извештај који доставља 

Влади. 

За потребе спровођења анализа из ст. 1. и 2. овог члана, Комисија може захтевати од 

даваоца, корисника и других учесника на тржишту да доставе неопходне податке или 

документа. 



Комисија може користити документацију и податке прибављене у поступку претходне 

и накнадне контроле, у мери у којој се не угрожавају пословни или други поверљиви 

подаци који су као такви означени у поступку. 

Нацрт извештаја из става 2. овог члана објављује се на интернет страници Комисије, са 

позивом да се даваоци, корисници и друга заинтересована лица изјасне у погледу 

дефинисаних резултата. 

Коначан извештај усваја Савет и објављује га на интернет страници Комисије. 

Годишњи извештај о додељеној државној помоћи 

Члан 50. 

На основу података прикупљених од давалаца државне помоћи, Комисија усваја 

годишњи извештај о додељеној државној помоћи у претходној години најкасније до 

трећег квартала текуће године, који подноси Влади на усвајање. 

Давалац државне помоћи је дужан да води евиденцију о додељеној државној помоћи и 

да достави податке неопходне за сачињавање извештаја из става 1. овог члана 

најкасније до 15. јуна текуће за претходну годину. 

Ако давалац не достави тражене податке у року из става 2. овог члана Комисија може 

сачинити извештај и без наведених података, при чему ће у уводном делу истаћи да 

давалац државне помоћи није испунио обавезу предвиђену овим чланом. 

Подаци коришћени за израду годишњег извештаја могу се доставити трећим лицима, 

по добијању сагласности даваоца државне помоћи, у форми и облику који давалац 

одреди. 

Комисија ближе уређује облик и садржину годишњег извештаја о додељеној државној 

помоћи. 

Годишњи извештај о попису шема државне помоћи 

Члан 51. 

Комисија израђује годишњи извештај о попису шема државне помоћи, који доставља 

Влади у првом кварталу текуће године за претходну годину. 

Годишњи извештај о попису шема мора да садржи листу прописа са оценом 

усклађености и препорукама Комисије. 

Давалац државне помоћи доставља Комисији план усвајања шема државне помоћи за 

наредну буџетску годину и рокове за њихово усвајање, а најкасније до 15. децембра 

текуће године. 

Комисија ближе уређује облик и садржину годишњег извештаја о попису шема 

државне помоћи. 

V. УПРАВНЕ МЕРЕ 

Управне мере које изриче Комисија 



Члан 52. 

У поступку накнадне контроле Комисија може одредити меру понашања, меру којом 

налаже повраћај државне помоћи или другу управну меру у складу са овим законом. 

Комисија може одредити меру која за циљ има отклањање неусклађености односно 

спречавање доделе државне помоћи, која се нарочито састоји у привременом или 

трајном обустављању вршења радњи доделе државне помоћи (мере понашања). 

Ако утврди неусклађеност, Комисија налаже даваоцу државне помоћи да, без 

одлагања, предузме мере у циљу повраћаја додељеног износа државне помоћи, 

увећаног за законску затезну камату, почев од дана коришћења те помоћи до дана 

повраћаја искоришћеног износа и да одмах обустави даљу доделу неискоришћеног 

дела државне помоћи (мера повраћаја). 

Изузетно од става 3. овог члана, Комисија може ослободити од повраћаја износа 

затезне камате из тог става, ако давалац докаже да би то довело до стечаја или 

престанка обављања пословне делатности корисника. 

О усвојеним мерама из става 1. овог члана, Комисија обавештава и орган надлежан за 

послове државне ревизије односно буџетске инспекције. 

Периодични пенал (мера процесног пенала) 

Члан 53. 

Комисија може, кориснику или учеснику на тржишту одредити меру периодичног 

пенала у износу од 5.000,00 динара до 200.000,00 динара за сваки дан понашања 

супротно налогу Комисије, односно непоступања по том налогу, ако: 

1) не поступи по налогу из закључка из члана 42. став 5. овог закона, 

2) неблаговремено извршава обавезе наложене закључком Комисије, 

3) достави нетачне или непотпуне податке. 

Дневни износ мере периодичног пенала не може бити већи од 5% вредности просечног 

дневног промета корисника или другог учесника на тржишту, док укупни износ мере 

периодичног пенала не може бити већи од 1% укупног годишњег промета корисника 

или другог учесника на тржишту оствареног на територији Републике Србије. 

Изузетно од става 1. овог члана, Комисија може ослободити лице из тог става од мере 

периодичног пенала, ако докажу да би та мера довела до стечаја или престанка 

обављања пословне делатности корисника или отежаног пословања. 

Наплата мере периодичног пенала врши се у корист буџета Републике Србије. 

Принудно извршење мере периодичног пенала, као и повраћај средстава у случају 

њиховог умањења или поништаја одлуком суда, спроводи порески орган у складу са 

прописима којима се уређује наплата пореза. 

VI. СУДСКА КОНТРОЛА 



Судска контрола решења Комисије 

Члан 54. 

Против коначног решења Комисије може се поднети тужба Управном суду у року од 

30 дана од дана достављања решења странци. 

Подношење тужбе не одлаже извршење решења. 

Комисија може по захтеву подносиоца тужбе да одложи извршење решења до 

правоснажности судске одлуке. 

Уз захтев за одлагање подноси се доказ о поднетој тужби. 

По захтеву за одлагање извршења одлучује Савет, по хитном поступку најкасније до 

истека рока за повраћај државне помоћи одређеног у решењу. 

У управном спору суд може да пресудом реши управну ствар ако природа ствари то 

дозвољава и ако утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то. 

VII. ЗАСТАРЕЛОСТ И ТРОШКОВИ ПОСТУПКА 

Застарелост 

Члан 55. 

По истеку периода од десет година, Комисија не може да наложи повраћај државне 

помоћи. 

Рок из става 1. овог члана рачуна се почев од дана доделе државне помоћи, без обзира 

да ли је додељена као индивидуална или на основу шеме. 

Застарелост из става 1. овог члана прекида се сваком радњом Комисије или странке у 

поступку у вези са неусклађеном државном помоћи, након чега рок почиње поново да 

тече. 

Ако се о одлуци Комисије води управни спор, застарелост се обуставља до 

правоснажности судске одлуке. 

Мера периодичног пенала из члана 53. овог закона не може се одредити протеком једне 

године од дана пропуштања извршења радње или обавезе наложене од стране 

Комисије. 

Трошкови поступка 

Члан 56. 

Комисија сноси редовне трошкове поступка који је покренут по службеној дужности и 

повољно окончан за странку и трошкове и награде вештака, сведока, тумача и 

привременог заступника. 

У поступцима покренутим захтевом странке, све трошкове поступка сноси странка. 



Странка у поступку покренутом по службеној дужности, који је за њу повољно 

окончан, нема право на надокнаду трошкова поступка из става 1. овог члана које је 

сама сносила у том поступку. 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 57. 

Подзаконски акти за извршавање овог закона донеће се у року од једне године од 

почетка примене овог закона. 

До доношења подзаконских аката из става 1. овог члана примењиваће се прописи 

донети на основу Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 

51/09), ако нису у супротности са одредбама овог закона. 

Члан 58. 

Регистар државне помоћи и помоћи мале вредности из члана 48. овог закона се 

успоставља најкасније у року од годину дана од почетка примене овог закона. 

До успостављања регистра, давалац државне помоћи и помоћи мале вредности је 

дужан да води евиденцију, чува и доставља Комисији податке о тој помоћи у складу са 

прописима донетим на основу Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник 

РС”, број 51/09). 

Избор председника Комисије и чланова Савета 

Члан 59. 

Председник и чланови Савета биће изабрани у року од два месеца од дана ступања на 

снагу овог закона. 

Почетни програм рада Комисије 

Члан 60. 

Комисија почиње са радом даном избора органа Комисије. 

Савет ће у року од 30 дана од дана конституисања донети Статут. 

Савет Комисије ће донети Почетни програм рада Комисије, у року од 45 дана од дана 

избора органа. 

Почетни програм рада Комисије садржаће нарочито: обезбеђење средстава за рад 

Комисије, обавештење о конститутивним активностима Комисије. 

Члан 61. 

Даном почетка рада Комисија преузима запослене у Министарству финансија – 

Одељењу за контролу државне помоћи, као и предмете, архиву, опрему и средства за 

рад, који се односе на те послове. 



До почетка рада Комисије, стручне, административне и техничке послове из области 

контроле државне помоћи обављаће Одељење за контролу државне помоћи, 

Министарства финансија. 

Даном ступања на снагу овог закона Комисија наставља са радом у складу са 

одредбама Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РСˮ, број 51/09) до 

избора органа Комисије на основу овог закона. 

Члан 62. 

На поступке који су започети до дана почетка примене овог закона примењују се 

прописи по којима су започети. 

Ако после почетка примене овог закона решење Комисије донето у складу са ставом 1. 

овог члана буде поништено или укинуто, поновни поступак спроводи се према 

одредбама овог закона. 

Члан 63. 

Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о контроли државне 

помоћи („Службени гласник РСˮ, број 51/09). 

Члан 64. 

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

Републике Србијеˮ, а почиње да се примењује 1. јануара 2020. године, осим одредаба 

чл. 9–24. овог закона које почињу да се примењују даном ступања на снагу овог закона. 

 

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим 

УКАЗ 

о проглашењу Закона о рачуноводству 

Проглашава се Закон о рачуноводству, који је донела Народна скупштина Републике 

Србије на Другој седници Другог редовног заседања у 2019. години, 10. октобра 2019. 

године. 

ПР број 105 

У Београду, 11. октобра 2019. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о рачуноводству 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређивања 



Члан 1. 

Овим законом уређују се обвезници примене овог закона, разврставање правних лица и 

предузетника, организација рачуноводства, рачуноводствене исправе и врсте 

пословних књига, услови и начин вођења пословних књига, Регистар пружалаца 

рачуноводствених услуга, признавање и вредновање позиција у финансијским 

извештајима, састављање, достављање и јавно објављивање финансијских извештаја, 

годишњег извештаја о пословању, извештаја о корпоративном управљању, извештаји о 

плаћањима ауторитетима власти и нефинансијско извештавање, Регистар финансијских 

извештаја, Национална комисија за рачуноводство и надзор над спровођењем одредби 

овог закона. 

Дефиниције 

Члан 2. 

Поједини појмови, у смислу овог закона, имају следећа значења: 

1) правна лица обухватају привредна друштва, Народну банку Србије, банке, платне 

институције, институције електронског новца, друштва за осигурање и друштва за 

реосигурање (у даљем тексту: друштва за осигурање), даваоце финансијског лизинга, 

пензијске фондове и друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, 

инвестиционе фондове и друштва за управљање инвестиционим фондовима, берзе и 

брокерско-дилерска друштва, Централни регистар, депо и клиринг хартија од 

вредности, факторинг друштва, задруге, установе које обављају делатност ради 

стицања добити, правна лица која у складу са посебним прописима примењују одредбе 

овог закона, као и друга правна лица утврђена овим законом; 

2) другим правним лицима сматрају се правна лица чије се пословање делом 

финансира из јавних прихода или других наменских извора, а делом или у целини 

оствареним приходима на тржишту или по основу учлањења и која се не оснивају ради 

стицања добити (политичке организације, синдикалне организације са својством 

правног лица, фондације и задужбине, удружења, коморе, цркве и верске заједнице у 

делу обављања привредне или друге делатности у складу са прописима којима је 

уређено обављање тих делатности, као и друге организације организоване по основу 

учлањења); 

3) предузетници су физичка лица у смислу закона којим се уређују привредна друштва, 

која пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, ако посебним прописима 

није друкчије уређено; 

4) Међународни стандарди финансијског извештавања (у даљем тексту: МСФИ), у 

смислу овог закона, су: Концептуални оквир за финансијско извештавање (Conceptual 

Framework for Financial Reporting), Међународни рачуноводствени стандарди – МРС 

(International Accounting Standards – IAS), Међународни стандарди финансијског 

извештавања – МСФИ (International Financial Reporting Standards – IFRS), тумачења 

издата од стране Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда (International 

Financial Reporting Interpretations Committee – IFRIC), чији је превод утврдило и 



објавило министарство надлежно за послове финансија (у даљем тексту: 

Министарство). Превод МСФИ који утврђује и објављује Министарство чине 

Концептуални оквир за финансијско извештавање, основни текстови МРС и МСФИ 

издати од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде, као и тумачења 

издата од Комитета за тумачење рачуноводствених стандарда, у облику у којем су 

издати, и који не укључују основе за закључивање, илуструјуће примере, смернице, 

коментаре, супротна мишљења, разрађене примере и други допунски објашњавајући 

материјал који може да се усвоји у вези са стандардима, односно тумачењима, осим 

ако се изричито не наводи да је он саставни део стандарда, односно тумачења; 

5) Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица (у 

даљем тексту: МСФИ за МСП) је рачуноводствени стандард финансијског 

извештавања за мала и средња правна лица (International Financial Reporting Standard 

for Small and Medium-sized entities – IFRS for SMEs), одобрен од Одбора за 

међународне рачуноводствене стандарде (IASB), чији је превод утврдило и објавило 

Министарство. Превод МСФИ за МСП који утврђује и објављује Министарство чини 

основни текст МСФИ за МСП издат од стране Одбора за међународне 

рачуноводствене стандарде; 

6) редован годишњи финансијски извештај је извештај који треба да пружи истинит и 

објективан преглед финансијског положаја и успешности пословања (нпр. имовине и 

обавеза правног лица, односно предузетника, као и добитак или губитак) правног лица, 

односно предузетника, и који се саставља за пословну годину која је једнака 

календарској или која је различита од календарске; 

7) консолидовани годишњи финансијски извештај је финансијски извештај економске 

целине (групе) коју чине матично и сва зависна правна лица; 

8) ванредни финансијски извештај саставља се у случајевима статусних промена (у 

случају статусне промене припајања ванредни финансијски извештај саставља правно 

лице које престаје са пословањем, док у случају статусне промене издвајања ванредни 

финансијски извештај саставља правно лице које у поступку промене издваја део своје 

имовине и обавеза, осим ако посебним законом није друкчије прописано), отварања, 

односно закључења стечајног поступка или покретања, односно закључења поступка 

ликвидације над правним лицем, и то са стањем на дан који претходи дану уписа 

статусне промене, дану отварања, односно закључења стечајног поступка или 

покретања, односно закључења поступка ликвидације. Ванредни финансијски извештај 

саставља се и у случајевима брисања огранка страног правног лица из члана 4. став 3. 

овог закона, односно предузетника из тачке 3) овог члана; 

9) законска регулатива подразумева овај закон и подзаконске прописе који се доносе за 

извршавање закона; 

10) интерна регулатива, у смислу овог закона, подразумева општа акта која доноси 

правно лице, односно предузетник, а која садрже посебна упутства и смернице за 

организацију рачуноводства и вођење пословних књига, рачуноводствене политике за 

признавање и вредновање имовине и обавеза, прихода и расхода, као и друга питања 



вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја за која је овим законом 

прописано да се уређују општим актом правног лица, односно предузетника; 

11) датум биланса је дан на који се састављају финансијски извештаји, тј. дан на који 

се завршава извештајни период; 

12) Биланс стања је финансијски извештај у којем су приказани имовина, обавезе и 

капитал, на одређени дан (на датум биланса); 

13) Биланс успеха је финансијски извештај у којем су приказани приходи, расходи и 

резултати пословања, настали у извештајном периоду; 

14) Извештај о осталом резултату је финансијски извештај који чине ставке прихода и 

расхода, које нису признате у Билансу успеха, већ су према захтевима појединих 

МСФИ, односно МСФИ за МСП признате у оквиру капитала; 

15) Извештај о променама на капиталу је финансијски извештај у којем су приказане 

информације о променама на капиталу, током извештајног периода; 

16) Извештај о токовима готовине је финансијски извештај у којем су приказане 

информације о приливима и одливима готовине и готовинских еквивалената, током 

извештајног периода; 

17) Напомене уз финансијске извештаје je финансијски извештај који садржи описе 

или рашчлањавања ставки презентованих у осталим финансијским извештајима, 

примењене рачуноводствене политике, као и информације о ставкама које се нису 

квалификовале за признавање у овим извештајима а значајне су за оцену финансијског 

положаја и успешности пословања, као и остале информације у складу са захтевима 

МСФИ, односно МСФИ за МСП, овог закона, односно подзаконског акта из члана 26. 

овог закона; 

18) Статистички извештај је извештај у којем су дeтаљније исказане поједине позиције 

Биланса стања и Биланса успеха, као и други подаци који се користе за статистичке 

потребе; 

19) друштво од јавног интереса је правно лице које у складу са одредбама закона којим 

се уређује ревизија финансијских извештаја класификовано у друштво од јавног 

интереса; 

20) учешће (акције, односно удели у складу са законом којим се уређују привредна 

друштва) представља право у капиталу других правних лица, без обзира на то да ли су 

материјализована у облику потврда или нису, која су, на основу трајне повезаности с 

тим правним лицима стечена са намером да доприносе пословању правног лица које 

има та права. Сматра се да учешће у капиталу неког другог правног лица представља 

удео у смислу примене овог закона у случају када је то учешће 20 или више процената 

од капитала тог другог правног лица; 

21) повезана страна је физичко или правно лице које је повезано са правним лицем у 

смислу МСФИ; 



22) пословни приход представља износ од продаје производа и роба и пружања услуга, 

након што се одбију попусти, порез на додату вредност и остали порези директно 

повезани са приходом; 

23) матично правно лице је правно лице које контролише једно или више зависних 

правних лица; 

24) зависно правно лице је правно лице које је под контролом матичног правног лица, 

укључујући сва зависна правна лица крајњег матичног правног лица; 

25) група представља матично правно лице и сва његова зависна правна лица која са 

матичним правним лицем чине једну економску целину; 

26) повезана правна лица су било која два или више правних лица у оквиру групе; 

27) правно лице повезано уделом је оно правно лице у коме друго правно лице има 

удео и над чијом оперативном и финансијском политиком то друго правно лице врши 

значајан утицај. Сматра се да неко правно лице врши значајан утицај над другим 

правним лицем ако има 20 или више процената гласачких права акционара или чланова 

у том другом правном лицу, осим ако посебним прописом није друкчије уређено; 

28) материјално значајна ставка је она ставка чије изостављање или погрешно 

приказивање може да утиче на одлуке које доносе корисници финансијских извештаја. 

Материјалност појединачних ставки оцењује се у контексту других сличних ставки; 

29) стечајна маса у смислу овог закона је имовина стечајног дужника над којом се 

наставља поступак стечаја у случају обуставе или закључења тог поступка над 

стечајним дужником, у смислу закона којим се уређује стечај; 

30) датум одобрења за обелодањивање финансијских извештаја је дан под којим је 

надлежни орган правног лица, односно предузетника (најчешће законски заступник) 

допустио да се финансијски извештаји обелодане (доставе надзорном органу, 

скупштини акционара и др.). Датум одобрења за обелодањивање служи за одређивање 

догађаја након датума биланса; 

31) Правно лице које делује у екстрактивној индустрији је правно лице са делатношћу 

која укључује истраживање, тражење, откривање, развој и вађење угља, сирове нафте и 

природног гаса, металних руда, руда обојених метала, остало рударство и вађење 

камена, песка, глине, шљунка и др.; 

32) правно лице које се бави сечом примарних шума је правно лице које обавља 

делатност сечења дрва у шуми (не укључује сечење дрва у вишегодишњим засадима); 

33) ауторитет власти, у смислу овог закона, је било који национални, регионални или 

локални орган власти Републике Србије, државе чланице или треће земље. То укључује 

и одељење, агенцију или привредно друштво које контролише тај орган власти у 

смислу одредаба чл. 39. и 40. овог закона; 

34) пројекат, у смислу овог закона, представља оперативне активности које су уређене 

једним уговором, лиценцом, закупом, концесијом или сличним споразумом и чини 



основу за плаћање обавеза према ауторитетима власти. Уколико је више таквих 

уговора значајно међусобно повезано, онда се сматрају једним пројектом; 

35) Плаћање, у смислу овог закона, је износ који је плаћен, било у новцу, роби, 

услугама или правима за активности правних лица из тач. 31) и 32) овог члана. 

Плаћања могу бити у облику: 

(1) права на производњу; 

(2) пореза на приход, производњу или добит правних лица, искључујући порезе на 

потрошњу као што је порез на додатну вредност, порез на доходак грађана или акцизе; 

(3) повластица; 

(4) дивиденди; 

(5) бонуса за потписивање, откривање и производњу; 

(6) накнада за лиценце, накнаде за најам, улазне накнаде и остале лиценце и/или 

концесије; и 

(7) плаћања за унапређење инфраструктуре; 

36) држава чланица – држава чланица Европске уније. 

Утврђивање и објављивање превода МСФИ и МСФИ за МСП 

Члан 3. 

Преводе МСФИ, односно МСФИ за МСП решењем утврђује Министарство. 

Решење из става 1. овог члана, којим се одређује и датум почетка примене МСФИ, 

односно МСФИ за МСП, заједно са текстом превода МСФИ, односно МСФИ за МСП, 

Министарство објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет 

страници Министарства. 

Уколико је посебним законом предвиђено дозвољена је примена МСФИ и пре датума 

из става 2. овог члана. 

Министарство је дужно да на својој интернет страници трајно објави преводе МСФИ и 

МСФИ за МСП и да јасно назначи у ком периоду важи конкретно објављена верзија 

преведених МСФИ и МСФИ за МСП. 

Обвезници примене закона 

Члан 4. 

Одредбе овог закона односе се на правна лица из члана 2. тач. 1) и 2) овог закона и 

предузетнике из члана 2. тачка 3) овог закона. 

Одредбе овог закона односе се и на правна лица и друге облике организовања које је 

правно лице основало у иностранству, ако за њих прописима тих држава није утврђена 

обавеза вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја. 



Одредбе овог закона односе се и на огранке и друге организационе делове правних 

лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност у Републици 

Србији, ако посебним прописима није друкчије уређено. 

Одредбе овог закона које се односе на правна лица сходно се примењују на правна 

лица у стечају са стечајним масама из члана 2. тачка 29) овог закона. 

Одредбе овог закона не односе се на буџете и кориснике буџетских средстава, 

стамбене зграде, као и на организације обавезног социјалног осигурања, ако посебним 

прописима није друкчије уређено. 

Одредбе овог закона не односе се на цркве и верске заједнице, осим у делу обављања 

привредне или друге делатности, у складу са прописима којима је уређено обављање 

тих делатности. 

Министарство је дужно да у року од 30 дана од настале промене обавести Европску 

комисију о променама врста привредних друштава на које се овај закон односи. 

Обавезе правних лица и предузетника 

Члан 5. 

Правна лица и предузетници дужни су да вођење пословних књига, признавање и 

вредновање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, 

достављање и обелодањивање информација у финансијским извештајима врше у 

складу са овим законом. 

Друштво од јавног интереса примењује правила која су овим законом прописана за 

велика правна лица без обзира на пословни приход, вредност укупне активе или 

просечан број запослених током пословне године, осим у случајевима прописаним 

овим законом. 

Разврставање правних лица и предузетника 

Члан 6. 

Правна лица и предузетници, у смислу овог закона, разврставају се на микро, мала, 

средња и велика правна лица, у зависности од просечног броја запослених и пословног 

прихода у пословној години и вредности укупне активе утврђене на датум биланса 

редовног годишњег финансијског извештаја. 

У микро правна лица разврставају се она правна лица и предузетници који на датум 

биланса не прелазе граничне вредности два од следећих критеријума: 

1) просечан број запослених десет; 

2) пословни приход 700.000 евра у динарској противвредности; 

3) вредност укупне активе на датум биланса 350.000 евра у динарској противвредности. 



У мала правна лица разврставају се она правна лица и предузетници који на датум 

биланса прелазе граничне вредности два критеријума из става 2. овог члана, али не 

прелазе граничне вредности два од следећих критеријума: 

1) просечан број запослених 50; 

2) пословни приход 8.000.000 евра у динарској противвредности; 

3) вредност укупне активе на датум биланса 4.000.000 евра у динарској 

противвредности. 

У средња правна лица разврставају се она правна лица и предузетници који на датум 

биланса прелазе граничне вредности два критеријума из става 3. овог члана, али не 

прелазе граничне вредности два од следећих критеријума: 

1) просечан број запослених 250; 

2) пословни приход 40.000.000 евра у динарској противвредности; 

3) вредност укупне активе на датум биланса 20.000.000 евра у динарској 

противвредности. 

У велика правна лица разврставају се правна лица и предузетници који на датум 

биланса прелазе граничне вредности два критеријума из става 4. овог члана. 

Разврставање у складу са наведеним критеријумима врши правно лице, односно 

предузетник, самостално на датум биланса редовног годишњег финансијског извештаја 

и добијене податке користи за наредну пословну годину. 

За прерачунавање девизних износа из ст. 2–4. овог члана у динарску противвредност, 

примењује се званичан средњи курс динара, који утврђује Народна банка Србије, а који 

важи на датум биланса редовног годишњег финансијског извештаја. 

Новооснована правна лица, односно предузетници разврставају се на основу података 

из финансијских извештаја за пословну годину у којој су основани и броја месеци 

пословања, а утврђени подаци користе се за текућу пословну годину. 

Просечан број запослених израчунава се тако што се збир укупног броја запослених на 

крају сваког месеца, укључујући и запослене у иностранству, подели са бројем месеци 

у пословној години. 

Обавештење о разврставању, у смислу овог закона, правно лице, односно предузетник 

дужно је да, уз финансијске извештаје достави Агенцији за привредне регистре (у 

даљем тексту: Агенција), која верификује достављено обавештење о разврставању. 

Ако правно лице, односно предузетник одбије да обавештење о разврставању усклади 

са захтевом Агенције, у наредној пословној години се користе подаци о величини 

правног лица, односно предузетника утврђени од стране Агенције. 

Народна банка Србије, банке, друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, 

добровољни пензијски фондови, друштва за управљање добровољним пензијским 

фондовима, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, инвестициони 



фондови, друштва за управљање инвестиционим фондовима, берзе и брокерско-

дилерска друштва, платне институције и институције електронског новца, као и 

факторинг друштва у смислу овог закона сматрају се великим правним лицима. 

Изузеци који се у овом закону примењују на мала правна лица, сходно се примењују и 

на микро правна лица. Да би се изузетак користио неопходно је да буде испуњен један 

од следећа два услова: 

1) правно лице је у најмање две узастопне пословне године разврстано као мало правно 

лице; или 

2) правно лице је новоосновано у текућој пословној години и у њој је разврстано као 

мало правно лице. 

Одредбе става 13. овог члана сходно се примењују и на мале групе из члана 7. став 1. 

овог закона. 

Разврставање група правних лица 

Члан 7. 

Мале групе правних лица су групе које се састоје од матичног правног лица и зависних 

правних лица која подлежу консолидовању финансијских извештаја и која, на 

консолидованој основи, на датум биланса матичног правног лица не прелазе граничне 

вредности два од следећих критеријума: 

1) просечан број запослених 50; 

2) пословни приход 8.000.000 евра у динарској противвредности; 

3) вредност укупне активе на датум биланса 4.000.000 евра у динарској 

противвредности. 

Средње групе правних лица су групе које нису мале групе и које се састоје од матичног 

правног лица и зависних правних лица која подлежу консолидовању финансијских 

извештаја и која, на консолидованој основи, на датум биланса матичног правног лица 

не прелазе граничне вредности два од следећих критеријума: 

1) просечан број запослених 250; 

2) пословни приход 40.000.000 евра у динарској противвредности; 

3) вредност укупне активе на датум биланса 20.000.000 евра у динарској 

противвредности. 

Велике групе правних лица су групе које се састоје од матичног правног лица и 

зависних правних лица која подлежу консолидовању финансијских извештаја и која, на 

консолидованој основи, на датум биланса матичног правног лица прелазе граничне 

вредности два од три критеријума из става 2. овог члана. 



Разврставање групе у складу са наведеним критеријумима врши матично правно лице, 

самостално на датум биланса консолидованих годишњих финансијских извештаја и 

добијене податке користи за текућу пословну годину. 

За прерачунавање девизних износа из ст. 1. и 2. овог члана у динарску противвредност, 

примењује се званичан средњи курс динара, који утврђује Народна банка Србије, а који 

важи на датум биланса консолидованог годишњег финансијског извештаја. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА РАЧУНОВОДСТВА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ 

Организација рачуноводства 

Члан 8. 

Правна лица, односно предузетници општим актом, у складу са овим законом, уређују 

организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање, као 

и спречавање и правовремено откривање погрешно евидентираних пословних промена, 

уређују интерне рачуноводствене контролне поступке, утврђују рачуноводствене 

политике, одређују лица која су одговорна за законитост и исправност настанка 

пословне промене и састављање и контролу рачуноводствених исправа о пословној 

промени, уређују кретање рачуноводствених исправа и утврђују рокове за њихово 

достављање на даљу обраду и књижење у пословним књигама. 

Правно лице, односно предузетник својим општим актом којим уређује организацију 

рачуноводства одређује врсте и облик помоћних књига које води. 

Вођење пословних књига организује се тако да омогући: 

1) контролу улазних података; 

2) контролу исправности унетих података; 

3) увид у промет и стање рачуна главне књиге; 

4) увид у хронологију обављеног уноса пословних промена; 

5) чување и коришћење података. 

Правно лице и предузетник који врши обраду података на рачунару дужан је да 

користи рачуноводствени софтвер који омогућава функционисање система интерних 

рачуноводствених контрола и онемогућава брисање прокњижених пословних промена. 

Рачуноводствене исправе 

Члан 9. 

Књижење пословних промена и догађаја (у даљем тексту: пословних промена) на 

рачунима имовине, обавеза, капитала, прихода и расхода врши се на основу 

веродостојних рачуноводствених исправа. 

Рачуноводствена исправа представља писани документ или електронски запис о 

насталој пословној промени, која обухвата све податке потребне за књижење у 



пословним књигама тако да се из рачуноводствене исправе недвосмислено може 

сазнати основ, врста и садржај пословне промене. 

Фактура (рачун) као рачуноводствена исправа, у смислу овог закона, саставља се и 

доставља правним лицима и предузетницима у електронском облику и мора бити 

потврђена од стране одговорног лица које својим потписом или другом 

идентификационом ознаком (утврђеном општим актом којим правно лице, односно 

предузетник уређује организацију рачуноводства) потврђује њену веродостојност. 

Рачуноводствена исправа саставља се у потребном броју примерака на месту и у време 

настанка пословне промене. 

Рачуноводствена исправа која је састављена у једном примерку може се отпремити ако 

су подаци из те исправе стално доступни. 

Фотокопија рачуноводствене исправе је основ за књижење пословне промене, под 

условом да је на њој наведено место чувања оригиналне исправе и да је потврђена од 

стране одговорног лица који својим потписом или другом идентификационом ознаком 

потврђује њену веродостојност. 

Рачуноводственом исправом сматра се и исправа испостављена, односно примљена 

телекомуникационим путем, као и исправа испостављена, односно примљена путем 

сервиса за електронску размену података (Electronic data Interchange – EDI). 

Пошиљалац је одговоран да подаци на улазу у телекомуникациони систем буду 

засновани на рачуноводственим исправама, као и да чува оригиналне рачуноводствене 

исправе. 

Када се рачуноводствена исправа преноси путем сервиса за електронску размену 

података, пружалац услуге електронске размене података дужан је да обезбеди 

интегритет размењених података. 

Одговорност за рачуноводствене исправе 

Члан 10. 

Лице које саставља рачуноводствену исправу одговорно је за истинитост и потпуност 

података у исправи, за њену рачунску тачност и да она веродостојно приказује насталу 

пословну промену. 

Лице из става 1. овог члана својим потписом, односно другом идентификационом 

ознаком (утврђеном општим актом којим правно лице, односно предузетник уређује 

организацију рачуноводства) потврђује рачунску тачност и веродостојност 

рачуноводствене исправе. 

Рачуноводствена исправа, састављена као електронски запис, садржи потпис или другу 

идентификациону ознаку одговорног лица, односно лица овлашћеног за издавање 

рачуноводствене исправе, односно електронски потпис у складу са законом. 

Правно лице, односно предузетник је дужно да, пре уноса података из рачуноводствене 

исправе у пословне књиге, одреди одговорно лице које треба да изврши контролу 



веродостојности исправе. Одговорно лице потписом, односно другом 

идентификационом ознаком (утврђеном општим актом којим правно лице, односно 

предузетник уређује организацију рачуноводства) потврђује да је рачуноводствена 

исправа веродостојна (потпуна, истинита, рачунски тачна и да веродостојно приказује 

пословну промену). 

Контролу рачуноводствених исправа не могу да врше лица која су задужена 

материјалним стварима (вредностима) на које се исправе односе. 

Правно лице, односно предузетник је дужно да предузме све потребне мере да 

рачуноводствене исправе буду заштићене од губитака, оштећења и измена и треба да 

обезбеди да потребна техничка опрема, носиоци података и софтвер буду заштићени 

од злоупотребе. 

Рокови достављања рачуноводствених исправа и рокови књижења 

Члан 11. 

Рачуноводствена исправа се након њеног састављања код правног лица, односно 

предузетника или њеног пријема од других лица, доставља на књижење најкасније у 

року од пет радних дана од дана када је пословна промена настала, односно у року од 

пет радних дана од датума пријема (у наведеном року се мора извршити и контрола 

веродостојности рачуноводствене исправе). 

Лица која воде пословне књиге, после спроведене контроле примљених 

рачуноводствених исправа, дужна су да рачуноводствене исправе прокњиже у 

пословним књигама најкасније у року од пет радних дана од дана пријема. 

III. ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И КОНТНИ ОКВИР 

Врсте пословних књига 

Члан 12. 

Пословне књиге представљају једнообразне евиденције о стању и променама на 

имовини, обавезама и капиталу, приходима и расходима и ванбилансној имовини и 

ванбилансним обавезама правних лица и предузетника. 

Пословне књиге су дневник, главна књига и помоћне књиге. 

Дневник и главна књига воде се по систему двојног књиговодства. 

Дневник је пословна књига која представља хронолошку евиденцију насталих 

пословних промена. 

Дневник може да се води као јединствена пословна књига или као више пословних 

књига намењених за пословне промене одређених билансних или ванбилансних ставки. 

Главна књига је потпуни скуп рачуна, који су у равнотежи, за систематско обухватање 

стања и промена на имовини, обавезама, капиталу, приходима и расходима и која је 

основа за састављање финансијских извештаја. Главна књига се састоји из два одвојена 

дела, и то: билансне евиденције и ванбилансне евиденције. 



Главна књига треба да садржи рачуне утврђене контним оквиром, у складу са 

потребама правног лица, односно предузетника. 

Помоћне књиге су аналитичке евиденције и друге помоћне књиге (дневник благајне и 

друге помоћне књиге). Правна лица, односно предузетници могу аналитичке 

евиденције да воде одвојено за различите врсте средстава и обавеза: нематеријалну 

имовину, некретнине, постројења и опрему, инвестиционе некретнине, дугорочне 

финансијске пласмане, залихе, потраживања, обавезе из пословања, обавезе по 

кредитима и друге ставке које се односе на билансне позиције. 

Помоћне књиге које се односе на имовину у материјалном облику исказују се у 

количинама и новчаним износима. 

У дневник благајне се уносе пословне промене које настају по основу готовине и 

других вредности које се воде у благајни правног лица и предузетника. Дневник 

благајне затвара се на крају сваког радног дана и доставља се на контролу и након тога 

на књижење истог, а најкасније наредног радног дана. 

Начин вођења пословних књига 

Члан 13. 

У пословне књиге подаци се уносе на основу рачуноводствених исправа. 

Пословне књиге воде се у складу са начелом непроменљивог записа о насталој 

пословној промени. 

Пословне књиге воде се на начин који треба да омогући контролу улазних података, 

исправности унетих података, чување података, могућност коришћења података, 

могућност увида у промет и стања на рачунима главне књиге и помоћних књига, 

односно трансакције, као и увид у хронологију обављеног уноса пословних промена 

(датум књижења). 

Пословне књиге воде се за пословну годину која је једнака календарској, осим у 

случају када се пословне књиге воде за пословну годину која је различита од 

календарске у складу са овим законом. 

Изузетно од става 4. овог члана, пословна година може бити краћа од 12 узастопних 

календарских месеци, у случају оснивања правног лица, односно предузетника, 

статусне промене, ликвидације, стечаја, почетка примене пословне године различите 

од календарске и у другим случајевима у складу са законом. 

Пословне књиге могу да се воде у слободним листовима, повезане или пренете на неки 

од електронских или магнетних медија, тако да, по потреби, могу да се одштампају или 

прикажу на екрану. 

Отварање пословних књига врши се на почетку пословне године на основу закључног 

биланса стања претходне године. 



Новооснована правна лица и предузетници отварају пословне књиге на основу биланса 

оснивања који се саставља на основу пописа имовине и обавеза, са стањем на дан 

уписа у регистар код Агенције, односно код другог надлежног органа. 

Контни оквир 

Члан 14. 

Правна лица и предузетници пословне промене књиже на рачунима прописаним 

контним оквиром и, ако је применљиво, на рачунима насталим рашчлањавањем рачуна 

који су прописани у контном оквиру. 

Контни оквир и садржину рачуна у контном оквиру прописује: 

1) министар надлежан за послове финансија – за привредна друштва, задруге и 

предузетнике; 

2) министар надлежан за послове финансија – за друга правна лица из члана 2. тачка 2) 

овог закона; 

3) Народна банка Србије – за Народну банку Србије, банке, друштва за осигурање, 

даваоце финансијског лизинга, добровољне пензијске фондове и друштва за 

управљање добровољним пензијским фондовима, у складу са овим законом и другим 

законима који уређују пословање ових финансијских институција, над којима сагласно 

закону, надзор врши Народна банка Србије; 

4) Комисија за хартије од вредности – за Централни регистар, депо и клиринг хартија 

од вредности, инвестиционе фондове и друштва за управљање инвестиционим 

фондовима, као и за берзе и брокерско-дилерска друштва. 

Лица која воде пословне књиге и састављају финансијске извештаје 

Члан 15. 

Правно лице, односно предузетник општим актом уређује школску спрему, радно 

искуство и остале услове за лице које је одговорно за вођење пословних књига и 

састављање финансијских извештаја. 

Поверавање вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја 

другом правном лицу, односно предузетнику 

Члан 16. 

Вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја правно лице, односно 

предузетник може поверити уговором у складу са законом, правном лицу или 

предузетнику, који је уписан у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга. 

Изузетно од става 1. овог члана, повезана правна лица могу поверити вођење 

пословних књига и састављање финансијских извештаја свом повезаном правном лицу. 

Одредба ст. 1. и 2. овог члана не односи се на Народну банку Србије, банке, друштва за 

осигурање, даваоце финансијског лизинга, добровољне пензијске фондове, друштва за 

управљање добровољним пензијским фондовима, инвестиционе фондове, друштва за 



управљање инвестиционим фондовима, Централни регистар, депо и клиринг хартија од 

вредности, берзе, брокерско-дилерска друштва, факторинг друштва, платне 

институције и институције електронског новца. 

Правно лице, односно предузетник који има регистровану претежну делатност за 

пружање рачуноводствених услуга интерним актом одређује лице које је одговорно за 

вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја за сваког клијента 

коме се пружају услуге вођења пословних књига и састављања финансијских 

извештаја. 

Лице које је правоснажно осуђено на казну затвора за кривично дело у Републици 

Србији или страној држави, не може да обавља послове вођења пословних књига и 

састављања финансијских извештаја из става 4. овог члана, у складу са овим законом и 

обавља друге послове у области рачуноводства, утврђене овим законом. 

Регистар пружалаца рачуноводствених услуга 

Члан 17. 

Регистар пружалаца рачуноводствених услуга (у даљем тексту: Регистар) води 

Агенција. 

Вођење Регистра из става 1. овог члана Агенција обавља као поверени посао. 

Регистар из става 1. овог члана води се на српском језику. 

Регистар из става 1. овог члана редовно се ажурира и објављује на интернет страници 

Агенције. 

Регистар из става 1. овог члана је јавна књига. 

Начин вођења и садржину Регистра прописује министар надлежан за послове 

финансија на предлог Агенције. 

Агенција води Регистар преко регистратора именованог у складу са законом који 

уређује пословање Агенције. 

Агенција најмање једном годишње извештава Националну комисију за рачуноводство 

о питањима која се тичу вођења регистра из става 1. овог члана. 

Обрада података у Регистру из става 1. овог члана врши се у складу са законом којим 

се уређује заштита података о личности. 

Издавање дозволе и упис у Регистар 

Члан 18. 

У Регистар може бити уписано правно лице, односно предузетник које има дозволу за 

пружање рачуноводствених услуга издату у складу са овим законом. 

Дозволу из става 1. овог члана решењем издаје Комора овлашћених ревизора (у даљем 

тексту: Комора) правном лицу под условом да: 



1) има регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга; 

2) оснивач, односно стварни власник, као и члан органа управљања правног лица којe 

има регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга, није 

осуђен правноснажном пресудом за кривично дело у смислу закона којим се уређује 

одговорност правних лица за кривична дела, односно уколико је оснивач, односно 

власник, као и члан органа управљања правног лица физичко лице да није 

правноснажно осуђено за кривична дела из става 6. тачка 2) овог члана; 

3) има у радном односу са пуним радним временом најмање једног запосленог са 

професионалним звањем у области рачуноводства или ревизије, које је стечено код 

професионалне организације чланице Међународне федерације рачуновођа. 

Правно лице које има регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених 

услуга, оснивач, односно стварни власник, као и члан органа управљања тог друштва, 

не може бити правно лице, сарадник правног лица, нити правно лице повезано с тим 

правним лицем у складу са законом, које је осуђено правноснажном пресудом за 

кривично дело, у смислу закона којим се уређује одговорност правних лица за 

кривична дела, односно физичко лице које је правноснажно осуђено за кривична дела 

из члана 16. став 5. овог закона. 

Изузетно од става 2. овог члана, на захтев друштва за ревизију, дозвола из става 1. овог 

члана издаје се по службеној дужности на основу решења о издавању дозволе за 

обављање ревизије која је издата у складу са законом којим се уређује ревизија. 

У Регистар може бити уписан предузетник који има дозволу за пружање 

рачуноводствених услуга издату у складу са овим законом. 

Дозволу из става 5. овог члана решењем издаје Комора предузетнику под условом да: 

1) има регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга; 

2) није правноснажно осуђиван у смислу члана 16. став 5. овог закона; 

3) има у радном односу са пуним радним временом најмање једног запосленог са 

професионалним звањем у области рачуноводства или ревизије, које је стечено код 

професионалне организације чланице Међународне федерације рачуновођа или сам 

предузетник испуњава овај критеријум. 

Предузетник који има регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених 

услуга, као ни сарадник предузетника, не може бити лице које је правноснажно 

осуђено за кривична дела из члана 16. став 5. овог закона. 

Под сарадником из ст. 3. и 7. овог члана сматра се: 

1) свако физичко лице које је на руководећем положају код правног лица у којем је 

оснивач, власник или одговорно лице правног лица које има регистровану претежну 

делатност за пружање рачуноводствених услуга или предузетник из става 6. овог члана 

на руководећем положају или је стварни власник тог правног лица; 



2) свако физичко лице које је стварни власник правног лица у којем је оснивач, власник 

или одговорно лице правног лица које има регистровану претежну делатност за 

пружање рачуноводствених услуга или предузетник из става 7. овог члана на 

руководећем положају; 

3) свако физичко лице које са оснивачем, власником и одговорним лицем правног лица 

које има регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга или 

са предузетником из става 7. овог члана има стварно власништво над истим правним 

лицем. 

Физичко лице не може бити оснивач, односно стварни власник или члан органа 

управљања правног лица којe има регистровану претежну делатност за пружање 

рачуноводствених услуга, односно не може бити предузетник који има регистровану 

претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга и ако је теже повредило или 

поновило повреду прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања 

тероризма у периоду трајања изречене заштитне мере забране вршења одређених 

делатности које представљају претежну делатност привредног субјекта за пружање 

рачуноводствених услуга или трајања заштитне мере забране одговорном лицу да врши 

одређене послове који представљају претежну делатност привредног субјекта за 

пружање рачуноводствених услуга, односно у периоду трајања изречене заштитне мере 

забране одговорном лицу да врши одређене дужности, код правног лица чија је 

претежна делатност пружање рачуноводствених услуга. 

Члан органа управљања из става 2. тачка 2), става 3. и става 9. овог члана означава 

директора, односно извршног директора у смислу закона којим се уређују привредна 

друштва. 

Правно лице које подноси захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана дужно је 

да докаже идентитет стварног власника тог правног лица, на начин и у смислу закона 

којим се уређује централна евиденција стварних власника. 

Захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана подноси се Комори. 

Решења из ст. 2. и 6. овог члана су коначна. Против решења може се покренути 

управни спор. 

У поступку одлучивања примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни 

поступак, осим уколико овим законом није друкчије уређено. 

Комора је дужна да по службеној дужности, без одлагања достави Агенцији примерак 

решења о издавању дозволе, ради уписа у Регистар. 

Форму и садржину захтева за издавање дозволе из става 12. овог члана, као и накнаду 

за издавање дозволе прописује Комора, уз претходну сагласност Министарства, које 

пре давања сагласности прибавља мишљење Националне комисије за рачуноводство. 

Комора најмање два пута годишње извештава Националну комисију за рачуноводство 

и Министарство финансија о питањима која се односе на издавање и одузимање 

дозвола за пружање рачуноводствених услуга. 



Правна лица, односно предузетници који имају регистровану претежну делатност 

пружања рачуноводствених услуга дужни су да обавештавају Агенцију о променама 

свих чињеница и околности на основу којих су уписани у Регистар, у року од осам дана 

од дана настанка промена. 

Ако се из оправданих разлога не може прибавити доказ о неосуђиваности из ст. 3. и 7. 

овог члана, лице из ст. 1. и 8. овог члана може доставити и изјаву дату под 

материјалном и кривичном одговорношћу да није осуђивано. Комора може у било ком 

тренутку затражити од лица из ст. 1. и 8. овог члана да доставе доказе о 

неосуђиваности или непосредно од надлежног органа затражи те доказе. 

Комора ради провере испуњености прописаних условa за давање дозволе за пружање 

рачуноводствених услуга може да у сваком тренутку прибави податке о осуђиваности, 

односно неосуђиваности лица из ст. 3. и 7. овог члана у вези с којима се проверава 

испуњеност тих услова и њихових сарадника из казнене евиденције која се води у 

складу са законом. 

Одузимање дозволе и брисање из регистра 

Члан 19. 

Правном лицу, односно предузетнику решењем се одузима дозвола за пружање 

рачуноводствених услуга, ако: 

1) престане да испуњава услове за издавање дозволе из члана 18. овог закона; 

2) је дозвола из члана 18. овог закона издата на основу неистинитих података; 

3) донесе одлуку о престанку обављања ове делатности или престане да постоји као 

правно лице, односно предузетник у складу са законом; 

4) поступа супротно прописима којима се уређује спречавање прања новца и 

финансирање тероризма – на образложени предлог органа надлежног за спровођење 

прописа о спречавању прања новца и финансирању тероризма. 

Решење из става 1. овог члана доноси Комора. 

Решење из става 1. овог члана је коначно. Против решења може се покренути управни 

спор. 

У поступку одлучивања примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни 

поступак, осим уколико овим законом није друкчије уређено. 

Комора је дужна да по службеној дужности, без одлагања достави Агенцији примерак 

решења о одузимању дозволе из става 2. овог члана, ради брисања из Регистра. 

IV. ПОПИС ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА, ВАНБИЛАНСНЕ ИМОВИНЕ И 

ВАНБИЛАНСНИХ ОБАВЕЗА 

Обавеза вршења пописа 

Члан 20. 



Правно лице, односно предузетник дужан је да на почетку пословања изврши попис 

имовине, обавеза и ванбилансне имовине и ванбилансних обавеза, са назнаком 

појединачних вредности у количинама и новчаном износу. 

Правно лице, односно предузетник врши попис имовине и обавеза и усклађује стање 

по књигама са стањем по попису на датум биланса. 

Усклађивање промета и стања главне књиге са дневником и помоћних књига са 

главном књигом врши се пре пописа имовине и обавеза и пре састављања годишњих 

финансијских извештаја. 

Правно лице, односно предузетник може предвидети општим актом и дуже периоде за 

вршење пописа књига, филмова, архивске грађе и слично, с тим што ти периоди не 

могу бити дужи од пет година. 

Начин и рокове вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем прописује министар надлежан за послове финансија. 

Додатна обавеза вршења пописа 

Члан 21. 

Поред пописа имовине и обавеза из члана 20. овог закона, правно лице, односно 

предузетник врши попис и усклађивање стања и приликом примопредаје дужности 

рачунополагача, промене продајних цена производа и робе у малопродајном објекту, 

статусне промене, отварања, односно закључења поступка стечаја и ликвидације 

правног лица, односно предузетника, као и у другим случајевима предвиђеним 

законом. 

Усаглашавање потраживања и обавеза 

Члан 22. 

Правна лица и предузетници дужни су да пре састављања финансијских извештаја 

усагласе међусобна потраживања и обавезе, што се доказује одговарајућом исправом. 

Поверилац је дужан да, пре састављања финансијских извештаја, достави дужнику 

списак неплаћених обавеза. 

Лица из става 1. овог члана дужна су да одговоре на захтев овлашћеног ревизора за 

независну потврду стања потраживања и обавеза. 

Сва правна лица и предузетници који састављају Напомене уз финансијске извештаје 

дужни су да у том извештају у вези са неусаглашеним потраживањима и обавезама 

обелодане: 

1) број и укупан износ неусаглашених потраживања и њихов однос према броју и 

укупном износу потраживања; и 

2) број и укупан износ неусаглашених обавеза и њихов однос према броју и укупном 

износу обавеза. 



V. ПРАВИЛА ВРЕДНОВАЊА 

Општа рачуноводствена начела 

Члан 23. 

Позиције, које се приказују у редовним и консолидованим годишњим финансијским 

извештајима правних лица и предузетника, треба да буду вредноване у складу са 

општим рачуноводственим начелима: 

1) претпоставке да правно лице, односно предузетник послује континуирано; 

2) рачуноводствене политике и основе за вредновања примењују се доследно из године 

у годину; 

3) признавање и вредновање врши се уз примену принципа опрезности, а посебно: 

(1) може се признати само добит која се оствари до датума биланса; 

(2) у Билансу стања приказују се обавезе настале у току текуће или претходних 

пословних година, чак и уколико такве обавезе постану евидентне само између датума 

Биланса стања и датума одобрења за обелодањивање финансијских извештаја; 

(3) у обзир се узимају сва обезвређења, без обзира да ли је резултат пословне године 

добитак или губитак; 

4) у обзир се узимају сви приходи и расходи који се односе на пословну годину без 

обзира на датум њихове наплате, односно исплате; 

5) компоненте имовине и обавеза вреднују се посебно; 

6) забрањено је пребијање између ставки активе и пасиве или између ставки прихода и 

расхода; 

7) биланс отварања за сваку пословну годину мора да буде једнак билансу затварања за 

претходну пословну годину; 

8) ставке Биланса успеха и Биланса стања обрачунавају се и презентују узимајући у 

обзир суштину предметне трансакције или предметног посла; 

9) износи признати у Билансу стања и Билансу успеха израчунавају се на обрачунској 

основи коришћењем начела узрочности прихода и расхода. 

Изузетно од става 1. овог члана, одступања од општих рачуноводствених начела 

дозвољена су само у случајевима примене појединих МСФИ, односно МСФИ за МСП 

и таква одступања, као и разлози због којих настају, морају да се обелодане у 

Напоменама уз финансијске извештаје, укључујући и оцену њихових ефеката на 

имовину, обавезе, финансијску позицију и добитак или губитак правног лица, односно 

предузетника. 

Ако примена одредаба овог закона, подзаконских аката донетих на основу овог закона, 

као и МСФИ и МСФИ за МСП не би била довољна за добијање истинитог и 

објективног приказа имовине и обавеза, прихода, расхода и резултата правног лица, 



односно предузетника, правно лице, односно предузетник у Напоменама уз 

финансијске извештаје приказује додатне информације потребне за усклађивање с тим 

захтевом. 

Примена МСФИ 

Члан 24. 

За признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским 

извештајима велика правна лица, правна лица која имају обавезу састављања 

консолидованих финансијских извештаја (матична правна лица), јавна друштва, 

односно друштва која се припремају да постану јавна, у складу са законом којим се 

уређује тржиште капитала, независно од величине, примењују МСФИ. 

Примена МСФИ за МСП 

Члан 25. 

За признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским 

извештајима, мала и средња правна лица примењују МСФИ за МСП. 

Изузетно од става 1. овог члана, мала и средња правна лица могу да одлуче да за 

признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским 

извештајима примењују МСФИ. 

У случају из става 2. овог члана, мала и средња правна лица дужна су да примењују 

МСФИ у континуитету, односно најмање пет година од почетка примене МСФИ, осим 

у случајевима отварања поступка стечаја или ликвидације. 

Микро и друга правна лица 

Члан 26. 

За признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским 

извештајима, микро правна лица и друга правна лица из члана 2. тачка 2) овог закона, 

независно од величине, примењују подзаконски акт који доноси министар надлежан за 

послове финансија, а који се заснива на општим рачуноводственим начелима. 

Изузетно од става 1. овог члана, микро правна лица и друга правна лица из члана 2. 

тачка 2) овог закона, независно од величине, могу да одлуче да за признавање, 

вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским извештајима 

примењују МСФИ или МСФИ за МСП. 

У случају из става 2. овог члана, микро правна лица и друга правна лица из члана 2. 

тачка 2) овог закона, независно од величине, дужна су да примењују МСФИ, односно 

МСФИ за МСП у континуитету, односно најмање пет година од почетка примене 

МСФИ, односно МСФИ за МСП, осим у случајевима отварања поступка стечаја или 

ликвидације. 

VI. ЗАТВАРАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ЧУВАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ 

ИСПРАВА, ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 



Затварање пословних књига 

Члан 27. 

Пословне књиге се затварају после књижења свих пословних промена и обрачуна на 

крају пословне године, као и у случајевима статусних промена, престанка пословања и 

у другим случајевима у којима је неопходно затворити пословне књиге. Након 

затварања пословних књига не може се спровести књижење у њима. 

Рачуни у помоћним књигама који се користе дуже од једне године затварају се по 

престанку њиховог коришћења. 

Пословне књиге се затварају најкасније до рока за достављање финансијских 

извештаја. 

Изузетно од става 3. овог члана, Народна банка Србије може прописати рокове за 

затварање пословних књига за финансијске институције над којима, сагласно закону, 

врши надзор. 

Чување рачуноводствених исправа, пословних књига и финансијских извештаја 

Члан 28. 

Правна лица и предузетници дужни су да уредно чувају рачуноводствене исправе, 

пословне књиге и финансијске извештаје и да општим актом одреде одговорна лица и 

пословне просторије за њихово чување, као и начин чувања. 

Финансијски извештаји, извештаји о извршеној ревизији и Статистички извештај 

чувају се 20 година. 

Годишњи извештај о пословању чува се 20 година од последњег дана пословне године 

за коју је састављен. 

Дневник и главна књига чувају се десет година. 

Помоћне књиге чувају се пет година, од дана њиховог закључивања. 

Трајно се чувају исплатне листе или аналитичке евиденције зарада. 

Пет година се чувају исправе на основу којих се уносе подаци у пословне књиге. 

Пет година се чувају исправе платног промета у овлашћеним финансијским 

институцијама платног промета. 

Рокови чувања рачуноводствених исправа и пословних књига рачунају се од последњег 

дана пословне године на коју се односе. 

Рачуноводствене исправе, пословне књиге и финансијски извештаји чувају се у 

оригиналу или коришћењем других средстава архивирања, утврђених законом. 

Рачуноводствене исправе могу се чувати на електронским медијима, као оригинална 

електронска документа или дигиталне копије, ако је надлежном органу омогућен 

приступ тако сачуваним подацима и ако је обезбеђено: 



1) да се подацима садржаним у електронском документу или запису може приступити 

и да су погодни за даљу обраду; 

2) да су подаци сачувани у облику у коме су направљени, послати и примљени; 

3) да се из сачуване електронске поруке може утврдити пошиљалац, прималац, време и 

место слања и пријема; 

4) да се примењују технологије и поступци којима се у довољној мери обезбеђује 

заштита од измена или брисање података или друго поуздано средство којим се 

гарантује непроменљивост података или порука, као и резервна база података на другој 

локацији. 

Рачуноводствене исправе, пословне књиге и финансијски извештаји чувају се у 

пословним просторијама правног лица, односно предузетника, односно код правних 

лица или предузетника којима је поверено вођење пословних књига. 

Ако се пословне књиге воде на рачунару, упоредо са меморисаним подацима, правно 

лице, односно предузетник мора да обезбеди и меморисање апликативног софтвера 

како би подаци били доступни контроли. У случају када правно лице, односно 

предузетник не може из техничких разлога да обезбеди функционалност меморисаног 

апликативног софтвера коришћеног за унос, обраду и чување рачуноводствених 

података, дужан је да документ са подацима чува у clear text формату. 

Поред документа из става 13. овог члана, правно лице, односно предузетник дужно је 

да обезбеди опис самих поља, као и дефинисање ознака које раздвајају један податак 

од другог (делимитер података). 

При отварању поступка ликвидације или стечаја, рачуноводствене исправе и пословне 

књиге записнички се предају ликвидационом, односно стечајном управнику. 

VII. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ, ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О ПОСЛОВАЊУ, 

НЕФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И ИЗВЕШТАЈИ О ПЛАЋАЊИМА 

АУТОРИТЕТИМА ВЛАСТИ 

Редован годишњи финансијски извештај 

Члан 29. 

Правна лица, односно предузетници дужни су да састављају редовне годишње 

финансијске извештаје за пословну годину која је једнака календарској, у складу са 

овим законом и подзаконским прописима донетим на основу овог закона. 

Изузетно од става 1. овог члана, зависно правно лице са седиштем у Републици Србији 

чије матично правно лице са седиштем у иностранству има пословну годину различиту 

од календарске године, може, уз сагласност министра надлежног за послове финансија, 

односно Комисије за хартије од вредности за правна лица из њене надлежности, да 

саставља и објављује редован годишњи финансијски извештај са стањем на последњи 

дан пословне године која је различита од календарске. Зависно правно лице је у 

обавези да примењује пословну годину различиту од календарске у континуитету, а 



најмање пет година од почетка примене пословне године која је различита од 

календарске. 

У поступку одлучивања министра надлежног за послове финансија, односно Комисије 

за хартије од вредности из става 2. овог члана примењују се одредбе закона којим се 

уређује општи управни поступак, осим уколико овим законом није друкчије уређено. 

Изузетак предвиђен ставом 2. овог члана не могу користити банке, друштва за 

осигурање, даваоци финансијског лизинга, добровољни пензијски фондови и друштва 

за управљање добровољним пензијским фондовима, платне институције и институције 

електронског новца над којима, сагласно закону, надзор врши Народна банка Србије. 

Редован годишњи финансијски извештај великих правних лица, средњих правних лица, 

правних лица која имају обавезу састављања консолидованих годишњих финансијских 

извештаја (матична правна лица), јавних друштава, односно друштава која се 

припремају да постану јавна, у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, 

независно од величине обухвата: 

1) Биланс стања, 

2) Биланс успеха, 

3) Извештај о осталом резултату, 

4) Извештај о променама на капиталу, 

5) Извештај о токовима готовине и 

6) Напомене уз финансијске извештаје. 

Редован годишњи финансијски извештај правних лица и предузетника, осим правних 

лица из ст. 5. и 7. овог члана, обухвата: 

1) Биланс стања, 

2) Биланс успеха и 

3) Напомене уз финансијске извештаје. 

Редован годишњи финансијски извештај предузетника и других правних лица из члана 

2. тачка 2) овог закона разврстаних као микро правно лице обухвата: 

1) Биланс стања и 

2) Биланс успеха. 

Правна лица чије је пословање уређено другим прописима на основу којих је орган, 

односно организација надлежна за обављање надзора над њиховим пословањем 

прописала садржај и структуру годишњих финансијских извештаја, дужна су да 

састављају годишње финансијске извештаје сагласно овом закону и тим прописима. 

Правно лице је дужно да састави ванредне финансијске извештаје у случајевима 

предвиђеним овим законом. Ванредни финансијски извештај обухвата: 



1) Биланс стања и 

2) Биланс успеха. 

Надлежност за прописивање садржине и форме образаца финансијских извештаја 

и Статистичког извештаја 

Члан 30. 

Министар надлежан за послове финансија прописује садржину и форму образаца 

финансијских извештаја из чл. 29. и 31. овог закона и Статистичког извештаја из члана 

44. став 3. овог закона за привредна друштва, задруге и предузетнике. 

Министар надлежан за послове финансија прописује садржину и форму образаца 

финансијских извештаја из чл. 29. и 31. овог закона и Статистичког извештаја из члана 

44. став 3. овог закона за друга правна лица из члана 2. тачка 2) овог закона. 

Народна банка Србије прописује садржај и форму образаца финансијских извештаја из 

чл. 29. и 31. овог закона и Статистичког извештаја из члана 44. став 3. овог закона за 

Народну банку Србије, банке, друштва за осигурање, даваоце финансијског лизинга, 

добровољне пензијске фондове и друштва за управљање добровољним пензијским 

фондовима, у складу са овим законом и другим законима који уређују пословање ових 

финансијских институција над којима, сагласно закону надзор врши Народна банка 

Србије. 

Комисија за хартије од вредности прописује садржај и форму образаца финансијских 

извештаја из чл. 29. и 31. овог закона и Статистичког извештаја из члана 44. став 3. 

овог закона за инвестиционе фондове, друштва за управљање инвестиционим 

фондовима, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности и берзе и 

брокерско-дилерска друштва. 

Консолидовани годишњи финансијски извештај 

Члан 31. 

Консолидовани годишњи финансијски извештај саставља, доставља и обелодањује 

правно лице које је у економској целини матично правно лице. 

Матично правно лице има контролу над зависним правним лицем када над њим има: 

1) моћ; 

2) изложено је, или има права на варијабилне приносе по основу свог учешћа у том 

зависном правном лицу; 

3) има способност да користећи своју моћ утиче на те приносе, како би на тај начин 

утицало на износ приноса који му припада. 

Моћ матичног правног лица у односу на зависно правно лице постоји када оно: 

1) има већину акција или гласачких права чланова у том зависном правном лицу; 



2) има право да именује или разреши већину чланова административног, управљачког 

или надзорног органа зависног правног лица, а истовремено је акционар или члан тог 

правног лица; 

3) има право да врши преовлађујући утицај на зависно правно лице чији је акционар 

или члан, у складу са уговором склопљеним са тим правним лицем или у складу са 

одредбама оснивачког акта или статута тог правног лица; или 

4) као акционар или члан правног лица у складу са споразумом са другим акционарима 

или члановима тог правног лица (зависног правног лица), самостално контролише 

већину акционара или гласачких права чланова у зависном правном лицу. 

За потребе става 3. тач. 1) и 4) овог члана укупан број акционара или гласачких права 

чланова у зависном правном лицу умањује се за гласачка права везана за акције које 

држи само зависно правно лице, зависно правно лице тог зависног правног лица или 

лице које делује у своје име али за рачун тих правних лица. 

За утврђивање гласачких права и права именовања и опозива већине чланова органа 

управљања у било ком зависном правном лицу које поседује матично правно лице 

узимају се у обзир наведена права која директно поседује то матично правно лице, али 

и права која индиректно преко својих других правних лица или других повезаних лица 

поседује матично правно лице. Наведена права се умањују за права: 

1) у вези са акцијама, односно уделима који се држе у корист лица које није ни 

матично, ни зависно правно лице тог матичног правног лица; или 

2) у вези са акцијама, односно уделима: 

(1) које служе као јемство, под условом да се та права користе у складу са примљеним 

упутствима у вези са тим јемством; или 

(2) које су у вези са одобравањем кредита као дела уобичајених пословних активности, 

под условом да се гласачка права извршавају у интересу лица које пружа јемство. 

На укључивање зависног правног лица у консолидовани годишњи финансијски 

извештај нема утицаја чињеница где се налази седиште тог зависног правног лица (у 

земљи или у иностранству). 

Консолидовани годишњи финансијски извештај саставља се под истим датумом као и 

редовни годишњи финансијски извештај матичног правног лица. 

Консолидовани годишњи финансијски извештај обухвата: 

1) Консолидовани Биланс стања; 

2) Консолидовани Биланс успеха; 

3) Консолидовани Извештај о осталом резултату; 

4) Консолидовани Извештај о променама на капиталу; 

5) Консолидовани Извештај о токовима готовине; 



6) Консолидоване Напомене уз финансијске извештаје. 

Матично правно лице у консолидовани годишњи финансијски извештај укључује 

финансијске извештаје својих зависних правних лица. 

На признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у 

консолидованом годишњем финансијском извештају сходно се примењују одредбе о 

финансијским извештајима из члана 24. овог закона. 

Ако се састав групе правних лица обухваћених консолидовањем променио током 

пословне године, консолидовани годишњи финансијски извештај треба да садржи 

информације које омогућавају поређење узастопних консолидованих годишњих 

финансијских извештаја групе. 

Обавеза из става 11. овог члана испуњава се израдом усклађеног упоредног Биланса 

стања и усклађеног упоредног Биланса успеха и њиховим презентовањем у 

Консолидованим Напоменама уз финансијске извештаје. 

Изузеци од консолидовања 

Члан 32. 

Од обавезе састављања, достављања и обелодањивања консолидованог годишњег 

финансијског извештаја изузимају се мале групе, осим ако је најмање један члан групе 

друштво од јавног интереса. 

Од обавезе састављања, достављања и обелодањивања консолидованог годишњег 

финансијског извештаја изузима се и матично правно лице које је истовремено зависно 

правно лице свом матичном правном лицу (у даљем тексту: поседовано матично 

правно лице), укључујући и друштво од јавног интереса, осим ако је у питању друштво 

чије су хартије од вредности укључење у трговање у смислу прописа којим се 

регулише тржиште капитала или било које државе чланице. 

Да би поседовано матично правно лице било изузето од обавезе састављања, 

достављања и обелодањивања консолидованог годишњег финансијског извештаја 

потребно је да његово матично правно лице примењује овај закон или право државе 

чланице и да: 

1) матично правно лице поседованог матичног правног лица држи све уделе или акције 

у поседованом матичном правном лицу. Удели или акције у поседованом матичном 

правном лицу које држе само поседовано матично правно лице, чланови његових 

органа управљања у складу са законом или обавезом у оснивачком акту или статуту 

тог правног лица, у ту сврху се не узимају у обзир; или 

2) матично правно лице изузетог поседованог матичног правног лица држи 90 

процената или више удела или акција у изузетом поседованом матичном правном 

лицу, а остали акционари или чланови изузетог поседованог матичног правног лица су 

се у писаној форми сагласили да то поседовано матично правно лице не саставља 

консолидовани годишњи финансијски извештај. 



Изузеци из става 3. овог члана се могу применити када су испуњени следећи услови: 

1) годишњи финансијски извештаји изузетог поседованог матичног правног лица и 

финансијски извештаји свих његових зависних правних лица која би оно иначе 

укључило у свој консолидовани годишњи финансијски извештај консолидују се у 

финансијском извештају веће групе правних лица на чије се матично правно лице 

примењује овај закон; 

2) годишњи финансијски извештаји изузетог поседованог матичног правног лица и 

финансијски извештаји свих његових зависних правних лица која би оно иначе 

укључило у свој консолидовани годишњи финансијски извештај консолидују се у 

финансијском извештају веће групе правних лица на чије се матично правно лице 

примењује право државе чланице; 

3) консолидовани годишњи финансијски извештај из тач. 1) или 2) овог става и 

консолидовани годишњи извештај о пословању веће групе правних лица саставља 

матично правно лице те групе, у складу са овим законом; 

4) консолидовани годишњи финансијски извештај из тач. 1) или 2) овог става и 

консолидовани годишњи извештај о пословању веће групе правних лица саставља 

матично правно лице те групе, у складу са МСФИ; 

5) изузето поседовано матично правно лице објављује следећа документа на начин 

прописан за достављање документације уз финансијске извештаје у складу са чланом 

45. овог закона: 

(1) консолидовани годишњи финансијски извештај и консолидовани годишњи 

извештај о пословању из тачке 3) овог става; или 

(2) консолидовани годишњи финансијски извештај и консолидовани годишњи 

извештај о пословању из тачке 4) овог става; и 

(3) ревизорски извештај; 

6) изузето поседовано матично правно лице у Напоменама уз финансијске извештаје у 

оквиру свог редовног годишњег финансијског извештаја обелоданило је: 

1) назив и седиште матичног правног лица које саставља консолидовани годишњи 

финансијски извештај из тачке 3), односно тачке 4) овог става и 

(2) изузеће од обавезе састављања консолидованог годишњег финансијског извештаја и 

консолидованог годишњег извештаја о пословању, са образложењем разлога за то 

изузеће. 

У случају када изузето поседовано матично правно лице објављује консолидовани 

годишњи финансијски извештај и консолидовани годишњи извештај о пословању из 

става 4. тачка 4) овог члана, дужно је да наведене извештаје објави преведене на 

српски језик. 



Матично правно лице није дужно да у консолидовани годишњи финансијски извештај 

укључи зависно правно лице, укључујући и друштво од јавног интереса, уколико је 

испуњен најмање један од следећих услова: 

1) у случају када информације потребне за састављање консолидованог годишњег 

финансијског извештаја у складу са овим законом нису доступне без претераних 

трошкова или претераног кашњења; 

2) акције, односно удели, тог зависног правног лица држе се искључиво са циљем 

њихове накнадне продаје - матично правно лице може да докаже да активно ради на 

продаји тих акција, односно удела; или 

3) постоје значајна дугорочна ограничења која битно ометају: 

(1) матично правно лице у остварењу својих права над имовином или управљањем тим 

зависним правним лицем; или 

(2) спровођење јединственог управљања тим зависним правним лицем. 

Од обавезе састављања, достављања и обелодањивања консолидованог годишњег 

финансијског извештаја изузима се матично правно лице, укључујући и друштво од 

јавног интереса, ако: 

1) оно има само зависна правна лица која су, било појединачно или у консолидованом 

збиру, са становишта израде консолидованог годишњег финансијског извештаја 

материјално безначајна; или 

2) се сва његова зависна правна лица могу изузети од консолидовања на основу става 6. 

овог члана. 

Ревизија финансијских извештаја 

Члан 33. 

Ревизија редовних годишњих и консолидованих годишњих финансијских извештаја 

обавља се у складу са прописима којима се уређује ревизија. 

Друштво за ревизију такође: 

1) даје мишљење о томе: 

(1) да ли је годишњи извештај о пословању усклађен са редовним годишњим 

финансијским извештајем за исту пословну годину; и 

(2) да ли је годишњи извештај о пословању састављен у складу са важећим законским 

одредбама; 

2) саставља изјаву, у смислу да ли је на основу познавања и разумевања правног лица и 

његовог окружења стеченог током ревизије, утврдило материјално значајне погрешне 

наводе у годишњем извештају о пословању и истиче природу тих навода. 

Одредбе става 2. овог члана сходно се примењују на консолидоване годишње 

финансијске извештаје и на консолидоване годишње извештаје о пословању. 



Годишњи извештај о пословању 

Члан 34. 

Правно лице је дужно да састави годишњи извештај о пословању, који укључује 

објективан преглед развоја и резултата његовог пословања и положаја, заједно са 

описом основних ризика и неизвесности којима је изложено. 

Годишњи извештај о пословању треба да пружи свеобухватну анализу развоја и 

резултата пословања правног лица и његовог положаја, у складу с обимом и 

сложеношћу пословања. 

Анализа развоја и резултата пословања правног лица и његовог положаја из става 2. 

овог члана треба да укључи финансијске и, према потреби, кључне нефинансијске 

показатеље успешности који су битни за одређену делатност, укључујући информације 

које се односе на питања животне средине и кадровска питања. У оквиру анализе, 

годишњи извештај о пословању укључује упућивање на износе исказане у редовном 

годишњем финансијском извештају и додатна објашњења тих износа. 

Годишњи извештај о пословању садржи: 

1) кратак опис пословних активности и организационе структуре правног лица; 

2) веродостојан приказ развоја, финансијског положаја и резултата пословања правног 

лица, укључујући финансијске и нефинансијске показатеље релевантне за одређену 

врсту пословне активности, као и информације о кадровским питањима; 

3) информације о улагањима у циљу заштите животне средине; 

4) све значајне догађаје по завршетку пословне године; 

5) планирани будући развој; 

6) активности истраживања и развоја; 

7) информације о откупу сопствених акција, односно удела; 

8) постојање огранака; 

9) које финансијске инструменте користи ако је то значајно за процену финансијског 

положаја и успешности пословања; 

10) циљеве и политике везане за управљање финансијским ризицима, заједно са 

политиком заштите сваке значајније врсте планиране трансакције за коју се користи 

заштита; 

11) изложеност ценовном ризику, кредитном ризику, ризику ликвидности и ризику 

новчаног тока, стратегију за управљање овим ризицима и оцену њихове ефективности. 

Изузетно од става 1. овог члана, микро и мала правна лица, осим ако су у питању 

друштва од јавног интереса, нису дужна да састављају годишњи извештај о пословању, 

с тим што су информације о откупу сопствених акција, односно удела дужна да наведу 

у Напоменама уз финансијске извештаје. 



Извештај о корпоративном управљању 

Члан 35. 

Извештај о корпоративном управљању је саставни део годишњег извештаја о 

пословању јавних друштава, односно друштава која се припремају да постану јавна у 

складу са законом којим се уређује тржиште капитала. 

Извештај о корпоративном управљању садржи најмање следеће информације: 

1) упућивање на: 

(1) правила корпоративног управљања којима правно лице подлеже; 

(2) правила о корпоративном управљању која је правно лице добровољно одлучило да 

примењује; 

(3) све релевантне информације о пракси корпоративног управљања која превазилази 

захтеве националног права; 

2) опис основних елемената система интерних контрола и смањења ризика правног 

лица у вези са поступком финансијског извештавања; 

3) информације о понудама за преузимање када је привредно друштво обвезник 

примене прописа којима се уређује преузимање привредних друштава: 

(1) директном или индиректном учествовању у стеченом капиталу (укључујући 

индиректно учешће у том капиталу путем пирамидалних структура и узајамних 

учешћа); 

(2) имаоцима било којих хартија од вредности са посебним контролним правима и 

описом тих права; 

(3) свим ограничењима гласачких права, као што су ограничења гласачких права 

имаоца одређеног процента или броја гласова, рокови за извршење гласачких права и 

разлози због којих су, уз сарадњу правних лица, финансијска права која произлазе из 

хартија од вредности одвојена од држања тих хартија; 

(4) правилима која су меродавна за именовање и опозив чланова управе правног лица и 

измену статута или оснивачког акта; 

(5) овлашћења чланова управе правног лица, а посебно овлашћења у области издавања 

или откупа хартија од вредности; 

4) састав и рад органа управљања и њихових одбора; 

5) опис политике разноликости која се примењује у вези са органима управљања 

правног лица с обзиром на аспекте као што су, на пример, животна доб, пол или 

образовање и струка, као и навођење циљева политике разноликости, начина на који се 

она спроводи и резултате у извештајном периоду. Ако се таква политика не спроводи, 

извештај мора да садржи образложење неспровођења (информације захтеване овом 

тачком не захтевају се од малих и средњих правних лица). 



Друштво за ревизију изражава мишљење у складу са чланом 33. овог закона у вези са 

информацијама приказаним у складу са ставом 2. тач. 2) и 3) овог члана и проверава да 

ли су достављене информације из става 2. тач. 1), 4) и 5) овог члана. 

Код упућивања на правила о корпоративном управљању из става 2. тачка 1) подтач. (1) 

или (2) овог члана, правно лице наводи место где су та правила јавно доступна. Код 

упућивања на информације из става 2. тачка 1) подтачке (3) овог члана, правно лице 

треба да обезбеди да пракса корпоративног управљања буде јавно доступна. 

Извештај о корпоративном управљању из става 1. овог члана достављају друштва од 

јавног интереса која су акционарска друштва и друштва са ограниченом одговорношћу 

у смислу закона којим се регулишу привредна друштва. 

Консолидовани годишњи извештај о пословању 

Члан 36. 

Обавезу састављања консолидованог годишњег извештаја о пословању има матично 

правно лице које сагласно члану 31. овог закона има обавезу да састави консолидовани 

годишњи финансијски извештај. 

Консолидовани годишњи извештај о пословању садржи информације захтеване чланом 

34. и када је примењиво чл. 35, 38. и 40. овог закона. 

Обвезник састављања консолидованог годишњег извештаја о пословању дужан је да 

прилагоди информације захтеване одредбама чл. 34. и 35. овог закона: 

1) при извештавању о детаљима стечених сопствених акција у консолидованом 

годишњем извештају о пословању наводи број и номиналну вредност или, ако не 

постоји номинална вредност, књиговодствену вредност свих акција матичног правног 

лица које држе то матично правно лице, зависна правна лица тог матичног правног 

лица или лица која делују у своје име а за рачун тих правних лица; 

2) у извештају о корпоративном управљању при извештавању о системима интерне 

контроле и управљању ризиком, наводи основна обележја система интерне контроле и 

управљања ризиком за правна лица која су укључена као целина у консолидоване 

финансијске извештаје. 

Нефинансијско извештавање 

Члан 37. 

Обвезници нефинансијског извештавања су велика правна лица која су друштва од 

јавног интереса и која на датум биланса прелазе критеријум просечног броја од 500 

запослених током пословне године. 

Изузетно од става 1. овог члана, правно лице које је зависно правно лице није обвезник 

нефинансијског извештавања ако су то правно лице, укључујући и његова зависна 

правна лица, укључени у консолидовани годишњи извештај о пословању састављен у 

складу са овим чланом и чланом 36. овог закона. 



Правно лице из става 1. овог члана у годишњи извештај о пословању укључује 

нефинансијски извештај који садржи информације неопходне за разумевање развоја, 

пословних резултата и положаја правног лица, као и резултата његових активности 

које се односе минимум на заштиту животне средине, социјална и кадровска питања, 

поштовање људских права, борбу против корупције и питања у вези са подмићивањем, 

укључујући: 

1) кратак опис пословног модела правног лица; 

2) опис политика правног лица у вези са тим питањима, укључујући поступке основне 

анализе која се спроводи; 

3) резултате тих мера; 

4) основне ризике повезане са тим питањима који се односе на пословање правног 

лица, укључујући, кад је то релевантно и нужно, његове пословне односе, производе 

или услуге који могу проузроковати негативне резултате на тим подручјима, као и 

начин на који правно лице управља тим ризицима; 

5) нефинансијске кључне показатеље успешности важне за одређено пословање. 

Ако правно лице не спроводи мере повезане са једним или више питања из става 3. 

овог члана у нефинансијском извештају наводи разлоге о њиховом неспровођењу. 

Обвезник нефинансијског извештавања у нефинансијски извештај укључује према 

потреби позивања на износе исказане у годишњем финансијском извештају, као и 

додатна објашњења тих износа. 

Изузетно, обвезник нефинансијског извештавања, може у нефинансијском извештају 

да изостави информације о предстојећим догађајима или питањима током својих 

преговора са другим лицима кад би, у складу са образложеним мишљењем чланова 

органа управљања који сносе колективну одговорност за то мишљење, објављивање 

таквих информација могло да нанесе штету пословном положају правног лица, под 

условом да такво изостављање не спречава фер и објективно разумевање развоја, 

пословних резултата и положаја правног лица, као и резултата његових активности. 

Испуњењем обавезе из става 3. овог члана сматра се да је правно лице испунило и 

обавезу која се односи на анализу нефинансијских информација из члана 34. став 4. 

тачка 2) овог закона. 

Обвезник ревизије редовних годишњих финансијских извештаја је дужан да од 

друштва за ревизију са којим је уговорио ревизију својих редовних годишњих 

финансијских извештаја добије потврду да је нефинансијски извештај саставио у 

складу са одредбама овог члана. 

Одредба става 1. овог члана не односи се на Народну банку Србије. 

Консолидовано нефинансијско извештавање 

Члан 38. 



Обвезник консолидованог нефинансијског извештавања је правно лице у групи која је 

класификована као велика и која на датум биланса на консолидованој основи прелази 

критеријум просечног броја од 500 запослених током пословне године. 

Правно лице из става 1. овог члана у консолидовани годишњи извештај о пословању 

укључује консолидовани нефинансијски извештај. 

Изузетно од става 1. овог члана, матично правно лице које је уједно и зависно правно 

лице није обвезник консолидованог нефинансијског извештавања ако су то изузето 

поседовано матично правно лице и његова зависна правна лица, укључени у 

консолидовани годишњи извештај о пословању састављен у складу са овим чланом и 

чланом 36. овог закона. 

Правно лице из става 1. овог члана у свој консолидовани годишњи извештај о 

пословању укључује консолидовано нефинансијско извештавање које садржи 

информације неопходне за разумевање развоја, резултата пословања, положаја групе, 

као и резултате својих активности који се односе минимум на заштиту животне 

средине, социјална и кадровска питања, поштовање људских права, борбу против 

корупције и питања у вези са подмићивањем, укључујући: 

1) кратак опис пословног модела групе; 

2) опис политика групе у вези са тим питањима, укључујући поступке основне анализе 

која се спроводи; 

3) резултате тих мера; 

4) основне ризике повезане са тим питањима који се односе на пословање групе, 

укључујући, када је то релевантно и нужно, њене пословне односе, производе или 

услуге који могу проузроковати негативне резултате на тим подручјима, као и начин на 

који група управља тим ризицима; 

5) нефинансијске кључне показатеље успешности важне за одређено пословање. 

Ако група не спроводи мере повезане са једним од питања из става 4. овог члана или 

више њих, у консолидованом нефинансијском извештају наводи разлоге о њиховом 

неспровођењу. 

У консолидованом нефинансијском извештају се према потреби укључују позивања на 

износе исказане у консолидованом годишњем финансијском извештају, као и додатна 

објашњења тих износа. 

Изузетно, група која је обвезник нефинансијског извештавања, може у консолидованом 

нефинансијском извештају да изостави информације о предстојећим догађајима или 

питањима током свог преговора са другим лицима кад би, у складу са образложеним 

мишљењем чланова органа управљања који сносе колективну одговорност за то 

мишљење, објављивање таквих информација могло нанети озбиљну штету пословном 

положају групе (или неке од чланица групе), под условом да такво изостављање не 



спречава фер и објективно разумевање развоја, пословних резултата и положаја групе, 

као и резултата њених активности. 

Испуњењем обавезе из става 4. овог члана сматра се да је правно лице испунило и 

обавезу која се односи на анализу нефинансијских информација из члана 34. става 4. 

тачка 2) и члана 36. овог закона. 

Обвезник ревизије консолидованих годишњих финансијских извештаја је дужан да од 

друштва за ревизију са којим је уговорио ревизију својих консолидованих годишњих 

финансијских извештаја добије потврду да је консолидовани нефинансијски извештај 

саставио у складу са одредбама овог члана. 

Извештај о плаћањима ауторитетима власти 

Члан 39. 

Друштва од јавног интереса која послују у екстрактивној индустрији или сечи 

примарних шума обавезна су да саставе и објаве извештај о плаћањима ауторитетима 

власти на годишњој основи. 

Правно лице из става 1. овог члана у годишњи извештај о пословању укључује 

извештај о плаћањима ауторитетима власти. 

Изузетно, матично или зависно правно лице није дужно да саставља извештај из става 

1. овог члана уколико су испуњени следећи услови: 

1) матично правно лице је обвезник примене овог закона; 

2) матично правно лице подлеже праву државе чланице; 

3) плаћања ауторитетима власти које је извршило правно лице укључена су у 

консолидовани извештај о плаћањима ауторитетима власти које је израдило то матично 

правно лице у складу са чланом 40. овог закона. 

Плаћања која износе мање од 100.000 евра у динарској противвредности у пословној 

години, у смислу члана 6. став 7. овог закона, било да су извршена као једнократно 

плаћање или као низ повезаних плаћања, не морају се приказати у извештају из става 1. 

овог члана. 

У извештају из става 1. овог члана за сваку пословну годину обелодањују се следеће 

информације: 

1) укупан износ плаћања извршеног према свим ауторитетима власти; 

2) укупан износ према врсти плаћања, дефинисаних у члану 2. тачка 35) овог закона 

извршеног према свим ауторитетима власти; 

3) у случају када се та плаћања односе на одређени пројекат, укупан износ по врсти 

плаћања, дефинисаних у члану 2. тачка 35) овог закона, уплаћен за сваки такав 

пројекат и укупан износ плаћања за сваки такав пројекат. 



Плаћања које је правно лице извршило за обавезе које су наметнуте на нивоу правног 

лица могу се обелоданити на том нивоу, а не на нивоу пројекта. 

Ако су ауторитетима власти извршена плаћања у натури, о њима се извештава по 

вредности и према потреби по обиму, уз додатне напомене о начину за одређивање 

њихове вредности. 

Објављивање плаћања из овог члана одражава суштину, а не облик предметног 

плаћања или делатности. 

Плаћања и делатности не могу се делити, нити спајати, ради избегавања примене 

одредаба овог закона. 

Чланови органа управљања правног лица, обавезни су да осигурају да се, према 

њиховом сазнању и способностима, извештај о плаћањима ауторитетима власти 

саставља и објављује у складу са овим законом. 

Консолидовани извештај о плаћањима ауторитетима власти 

Члан 40. 

Друштва од јавног интереса која су као матична правна лица обавезна да саставе 

консолидовани годишњи финансијски извештај и послују у екстрактивној индустрији 

или сечи примарних шума обавезна су да саставе консолидовани извештај о плаћању 

ауторитетима власти сходно захтевима из члана 39. овог закона. 

Правно лице из става 1. овог члана у консолидовани годишњи извештај о пословању 

укључује консолидовани извештај о плаћањима ауторитетима власти. 

Матично правно лице у смислу овог закона делује у екстрактивној индустрији или сечи 

примарних шума ако оно или било које од његових зависних правних лица делује у 

екстрактивној индустрији или сечи примарних шума. 

Консолидовани извештај о плаћањима ауторитетима власти укључује само плаћања 

која су последица екстрактивних делатности и/или делатности које се односе на сечу 

примарних шума. 

Обавеза састављања консолидованог извештаја из става 1. овог члана не примењује се 

на: 

1) матично правно лице мале групе, осим ако је неко од повезаних правних лица 

друштво од јавног интереса; 

2) матично правно лице средње групе, осим ако је неко од повезаних правних лица 

друштво од јавног интереса; 

3) матично правно лице на које се примењује овај закон, а које је уједно и зависно 

правно лице, у случају када се на његово матично правно лице такође примењује овај 

закон; и 



4) матично правно лице на које се примењује овај закон, а које је уједно и зависно 

правно лице, у случају када се на његово матично правно лице примењује право 

државе чланице. 

Информације о пословању зависног правног лица, укључујући и друштво од јавног 

интереса, није потребно укључити у консолидовани извештај о плаћањима 

ауторитетима власти у случају када је испуњен најмање један од следећих услова: 

1) значајна дугорочна ограничења битно ометају матично правно лице у остварењу 

његових права над имовином или управљањем тим правним лицем; 

2) изузетно ретки случајеви када информације потребне за припрему консолидованог 

извештаја о плаћањима ауторитетима власти у складу с овим законом нису доступне 

без претераних трошкова или претераног кашњења; 

3) акције, односно удели, тог зависног правног лица држе се искључиво с циљем 

њихове накнадне продаје (матично правно лице може да докаже да активно ради на 

продаји тих акција, односно удела). 

Изузеци из става 6. овог члана примењују се само ако се користе и за потребе 

консолидованих годишњих финансијских извештаја. 

Чланови органа управљања правног лица, обавезни су да осигурају да се, према 

њиховом сазнању и способностима, консолидовани извештај о плаћањима 

ауторитетима власти саставља и објављује у складу са овим законом. 

Спајање годишњег извештаја о пословању и консолидованог годишњег извештаја 

о пословању у један извештај 

Члан 41. 

Матична правна лица могу да одлуче да годишњи извештај о пословању и 

консолидовани годишњи извештај о пословању прикажу као један извештај који треба 

да садржи информације од значаја за економску целину. 

У случају из става 1. овог члана, матично правно лице доставља Агенцији одлуку 

надлежног органа о спајању годишњег извештаја о пословању и консолидованог 

извештаја о пословању у један извештај. 

Језик и валута извештавања 

Члан 42. 

Пословне књиге, финансијски извештаји, годишњи извештај о пословању, одлука о 

усвајању финансијских извештаја, извештај ревизора о обављеној ревизији 

финансијских извештаја, извештаји о плаћањима ауторитетима власти, нефинансијски 

извештаји и друге финансијске и нефинансијске информације састављају се на српском 

језику. 



Износи у пословним књигама, финансијским извештајима, одлукама, као и друге 

финансијске и нефинасијске информације из става 1. овог члана изражавају се у 

динарима. 

Усвајање и одговорност за финансијске извештаје 

Члан 43. 

Финансијске извештаје усваја скупштина или други надлежни орган правног лица, 

односно предузетник. 

Законски заступник, орган управљања и надзорни орган правног лица у складу са 

законом, односно предузетник, као и одговорно лице из члана 15. овог закона, односно 

одговорно лице из члана 16. став 4. овог закона, делујући у оквиру надлежности које су 

им законом и интерном регулативом правног лица односно предузетника додељени, 

колективно су одговорни за истинито и поштено приказивање: 

1) редовног годишњег финансијског извештаја и годишњег извештаја о пословању; 

2) консолидованог годишњег финансијског извештаја и консолидованог годишњег 

извештаја о пословању. 

Финансијске извештаје потписује законски заступник правног лица, односно 

предузетник. 

VIII. ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

Достављање финансијских извештаја за јавно објављивање 

Члан 44. 

Правна лица, односно предузетници дужни су да зa стaтистичкe пoтрeбe и ради јавног 

објављивања доставе Агенцији, редовне годишње финансијске извештаје за извештајну 

годину, најкасније до 31. марта наредне године, осим ако посебним законом није 

друкчије уређено. 

Правна лица, која имају пословну годину различиту од календарске, дужна су да зa 

стaтистичкe пoтрeбe и ради јавног објављивања доставе Агенцији, редовне годишње 

финансијске извештаје за извештајну годину, најкасније у року од три месеца од 

датума биланса. 

Правна лица и предузетници дужни су да зa стaтистичкe пoтрeбe уз редовне годишње 

финансијске извештаје из ст. 1. и 2. овог члана доставе Агенцији Статистички 

извештај, у роковима из тих ставова. 

Правна лица која састављају консолидоване годишње финансијске извештаје (матична 

правна лица) дужна су да консолидоване годишње финансијске извештаје за 

извештајну годину доставе Агенцији, ради јавног објављивања, најкасније до 30. 

априла наредне године, осим ако посебним законом није друкчије уређено. 



Правна лица, односно предузетници који састављају ванредне финансијске извештаје 

дужни су да их доставе Агенцији, ради јавног објављивања, у року од 60 дана од 

датума биланса. 

Правна лица, односно предузетници који нису имали пословних догађаја, нити у 

пословним књигама имају податке о имовини и обавезама, уместо редовног годишњег 

финансијског извештаја достављају Агенцији изјаву о неактивности која се односи на 

извештајну годину, најкасније до 31. марта наредне године. 

Обвезник који је доставио изјаву о неактивности за извештајну годину, сматра се 

микро правним лицем у наредној години сходно члану 6. овог закона. 

Извештаји из ст. 1–5. овог члана и изјава из става 6. овог члана, потписани 

квалификованим електронским потписом законског заступника, уносе се у посебан 

информациони систем Агенције и достављају Агенцији у електронском облику. 

Агенција је дужна да обезбеди пријем редовних и консолидованих годишњих 

финансијских извештаја, односно изјава о неактивности за последњу извештајну 

годину, као и ванредних финансијских извештаја за претходну и текућу годину, у 

складу са овим законом. 

Достављање документације уз финансијске извештаје 

Члан 45. 

Правна лица и предузетници, који имају обавезу ревизије финансијских извештаја у 

складу са законом којим се уређује ревизија, дужни су да, уз редовне и консолидоване 

годишње финансијске извештаје из члана 44. овог закона, доставе Агенцији: 

1) одлуку о усвајању редовног, односно консолидованог годишњег финансијског 

извештаја; 

2) годишњи извештај о пословању, односно консолидовани годишњи извештај о 

пословању у складу са овим законом; 

3) ревизорски извештај, који је састављен у складу са законом којим се уређује 

ревизија, уз који се прилажу финансијске извештаје који су били предмет ревизије; 

4) кориговане редовне годишње финансијске извештаје, односно кориговане 

консолидоване финансијске извештаје, усвојене од стране надлежног органа, ако 

садрже корекције у односу на достављене финансијске извештаје из члана 44. овог 

закона. 

Документацију из става 1. овог члана правна лица и предузетници достављају 

Агенцији најкасније до: 

1) 30. јуна наредне године за редовне годишње финансијске извештаје; 

2) 31. јула наредне године за консолидоване годишње финансијске извештаје. 

Документацију из става 1. овог члана, потписану својеручно или квалификованим 

електронским потписом од стране овлашћеног лица, законски заступник уноси у 



посебан информациони систем Агенције у складу са прописима који уређују 

електронско пословање и доставља Агенцији у електронском облику. 

Замена јавно објављених финансијских извештаја и документације 

Члан 46. 

Правно лице, односно предузетник, може да захтева замену финансијског извештаја 

који је јавно објављен као потпун и рачунски тачан у Регистру финансијских 

извештаја, ако утврди да у том извештају резултати пословања и финансијски положај 

нису исказани истинито и објективно, а скупштина односно други надлежни орган тог 

правног лица, односно предузетник, донесе одлуку о усвајању финансијског извештаја 

измењене садржине у односу на извештај који је јавно објављен. 

У случајевима из става 1. овог члана, правно лице, односно предузетник, уз 

финансијски извештај измењене садржине доставља и одлуку о усвајању тог извештаја. 

Изузетно од става 1. овог члана обвезник ревизије може да захтева замену редовног, 

односно консолидованог годишњег финансијског извештаја који је јавно објављен као 

потпун и рачунски тачан у Регистру финансијских извештаја и уз које је, као исправна, 

јавно објављена и документација прописана чланом 45. овог закона. 

У случајевима из става 3. овог члана, правно лице, односно предузетник, доставља 

редовни, односно консолидовани годишњи финансијски извештај измењене садржине, 

одлуку о усвајању тог извештаја, као и сву документацију прописану чланом 45. овог 

закона која се односи на те извештаје. 

Правно лице, односно предузетник може да захтева и замену документације, 

прописане чланом 45. овог закона која је јавно објављена као исправна. 

Замену из ст. 1, 3. и 5. овог члана, правно лице, односно предузетник, може да захтева 

најкасније до истека наредне године у односу на годину на коју се тај извештај односи, 

осим замене ванредног финансијског извештаја за који може да поднесе захтев 

најкасније до дана достављања редовног годишњег финансијског извештаја за 

пословну годину у којој је настао основ за састављање ванредног финансијског 

извештаја. 

IX. РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

Јавно објављивање финансијских извештаја 

Члан 47. 

Податке из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја и Статистичког 

извештаја, као и документацију из чл. 44–46. овог закона, Агенција јавно објављује на 

својој интернет страници, у оквиру Регистра финансијских извештаја, и о томе 

правном лицу односно предузетнику издаје потврду коју истовремено јавно објављује 

на својој интернет страници. 

Агенција је дужна да финансијске извештаје, Статистички извештај и документацију из 

става 1. овог члана, јавно објави на интернет страници у року од 60 дана од дана 



пријема потпуног и рачунски тачног финансијског извештаја, односно документације 

правног лица, односно предузетника. 

Ако се у поступку провере утврди да достављени финансијски извештај правног лица, 

односно предузетника није потпун и рачунски тачан или да се није разврстао у складу 

са Законом, односно да није достављена сва прописана документација, Агенција том 

правном лицу или предузетнику издаје обавештење о утврђеним недостацима и 

објављује га на интернет страници Агенције у оквиру Регистра финансијских 

извештаја. 

Утврђене недостатке из става 3. овог члана правно лице или предузетник је дужан да 

отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења на интернет 

страници Агенције. 

Извештаје, односно документацију из чл. 44–46. овог закона, у којима правна лица и 

предузетници нису отклонили утврђене недостатке, у складу са обавештењем из ст. 3. 

и 4. овог члана, Агенција је дужна да јавно објави на својој интернет страници као 

непотпуне и рачунски нетачне, по истеку рока за поступање по том обавештењу, а 

најкасније до 30. септембра наредне године за извештајну годину. 

Агенција је дужна да приступ извештајима и документацији из ст. 1. и 5. овог члана за 

последње три извештајне године омогући корисницима на интернет страници 

Агенције, без накнаде. 

Садржина Регистра финансијских извештаја 

Члан 48. 

Регистар финансијских извештаја је централна, јавна, јединствена електронска база 

података из потпуних и рачунски тачних извештаја и документације из чл. 44–46. овог 

закона. 

На основу података из става 1. овог члана података из других регистара и евиденција 

које води Агенција, као и података које јој достављају други надлежни органи и 

заинтересовани корисници услуга, Агенција у оквиру Регистра финансијских 

извештаја води базу података о бонитету. 

Подаци о бонитету из става 2. овог члана се стандардизују у временским серијама и 

усаглашавају са међународним стандардима, директивама Европске уније и правилима 

финансијске анализе. 

Подаци у Регистру финансијских извештаја воде се ради сагледавања привредних 

кретања у Републици Србији, анализе финансијског положаја и успешности пословања 

правних лица и предузетника и процене ризика пословања, а у циљу обезбеђивања 

поузданих информација корисницима. 

Вођење Регистра финансијских извештаја 

Члан 49. 



Агенција је, ради вођења Регистра финансијских извештаја, овлашћена да прикупља, 

евидентира, обрађује, архивира и јавно објављује извештаје и документацију из чл. 44–

46. овог закона, дистрибуира податке из тих извештаја, као и да управља базама 

података и осигура заштиту база података и докумената који су архивирани. 

Агенција води Регистар финансијских извештаја преко регистратора именованог у 

складу са законом који уређује пословање Агенције. 

Агенција је одговорна за веродостојност електронског уноса података из финансијских 

извештаја и Статистичког извештаја, за објављивање, као и за обраду других података 

и докумената који се евидентирају у Регистру финансијских извештаја. 

Агенција је дужна да чува финансијске извештаје, Статистички извештај, годишњи 

извештај о пословању, извештај ревизора и другу документацију из чл. 44–46. овог 

закона 20 година од дана њиховог пријема. 

Агенција најмање једном годишње доставља Националној комисији за рачуноводство 

информацију о примени овог закона у делу који се односи на достављање 

финансијских извештаја Регистру финансијских извештаја. 

Надлежност за прописивање подзаконских аката у вези са Регистром 

финансијских извештаја 

Члан 50. 

Ближе услове и начин пријема и провере испуњености услова за јавно објављивање 

извештаја и документације из чл. 44–46. овог закона, вођења Регистра финансијских 

извештаја, прибављања података које Агенцији достављају други надлежни органи и 

правна лица и предузетници, као и пружања услуга из Регистра финансијских 

извештаја прописује министар надлежан за послове финансија на предлог Агенције. 

Накнаде за објављивање финансијских извештаја и за давање података из 

Регистра финансијских извештаја 

Члан 51. 

Накнаде за јавно објављивање финансијских извештаја и Статистичког извештаја, 

односно за објављивање документације из чл. 44–46. овог закона, као и накнаде за 

давање података и пружање других услуга из Регистра финансијских извештаја, 

утврђује Агенција у складу са законом којим се уређује буџетски систем. 

Коришћење података из Регистра финансијских извештаја 

Члан 52. 

Регистар финансијских извештаја уступа финансијске извештаје и Статистички 

извештај правних лица и предузетника надлежним регистрима Агенције у којима се 

региструју њихови статусни подаци. 

Агенција је дужна да Народној банци Србије омогући непосредан приступ и 

преузимање финансијских извештаја и Статистичког извештаја, односно свих података 

из тих извештаја и документације из чл. 44–46. овог закона, као и свих других података 



који су Народној банци Србије потребни ради обављања њених законом утврђених 

функција, без накнаде. 

Агенција је дужна да Комисији за хартије од вредности, Пореској управи и 

Републичком заводу за статистику омогући приступ или достави податке из 

финансијских извештаја, Статистичког извештаја и документације из чл. 44–46. овог 

закона, без накнаде. 

Агенција је дужна да министарствима, телима Владе, осталим државним органима и 

организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе на 

њихов захтев достави податке из финансијских извештаја, Статистичког извештаја и 

документације из чл. 44–46. овог закона, без накнаде. 

Агенција, на захтев корисника, даје изворне податке или копије годишњег 

финансијског извештаја, Статистичког извештаја, годишњег извештаја о пословању 

или извештаја ревизора и пружа друге услуге из Регистра финансијских извештаја. 

Корисници података, у смислу овог члана, документацију и податке преузете из 

Регистра финансијских извештаја могу користити само за сопствене потребе, у складу 

са прописима и не могу их уступати трећим лицима, дистрибуирати или објављивати у 

изворном облику. 

X. НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО 

Образовање и делокруг рада Националне комисије за рачуноводство 

Члан 53. 

Влада, на предлог Министарства, образује Националну комисију за рачуноводство (у 

даљем тексту: Комисија) са задатком да: 

1) прати процес примене директива Европске уније из области рачуноводства и 

предлаже одговарајућа решења за национално законодавство; 

2) прати процес примене МСФИ и МСФИ за МСП, и предлаже решења за евентуалне 

проблеме који могу да настану у поступку примене тих стандарда; 

3) прати процес примене овог закона и подзаконских аката донетих на основу њега и 

предлаже Министарству начин решавања евентуалних проблема који могу да настану 

при примени те регулативе; 

4) даје мишљење на акт Коморе којим се уређује форма и садржина захтева за 

издавање дозволе из члана 18. овог закона, као и накнада за издавање дозволе; 

5) разматра информације добијене од Агенције у вези са питањима која се тичу вођења 

регистра из члана 17. став 8. овог закона; 

6) разматра извештаје Коморе о питањима која се односе на издавање и одузимање 

дозвола за пружање рачуноводствених услуга; 



7) разматра информације добијене од Агенције у вези са применом овог закона у делу 

који се односи на достављање извештаја и документације из чл. 44–46. овог закона 

Регистру финансијских извештаја; 

8) пружа информације Министарству о евентуалним изменама друге законске 

регулативе која може да утиче на финансијско извештавање у смислу овог закона. 

Комисија доноси пословник о свом раду. 

Извештај о раду 

Члан 54. 

Комисија је дужна да Министарству најмање једном месечно доставља извештај о 

своме раду. 

Комисија на интернет страници Министарства објављује годишњи извештај о свом 

раду. 

Састав и финансирање Комисије 

Члан 55. 

Влада, на предлог министра надлежног за послове финансија, именује председника и 

шест чланова Комисије из редова стручних лица која поседују знања и праксу из 

области финансија, рачуноводства и ревизије, од којих по једног члана именује на 

предлог Комисије за хартије од вредности и Народне банке Србије. 

Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Министарство. 

Накнада за рад председника и чланова Комисије обезбеђује се из буџета Републике 

Србије. 

Висину накнаде председнику и члановима Комисије одређује Влада, на предлог 

Министарства. 

XI. НАДЗОР 

Институције које врше надзор и начин обављања надзора 

Члан 56. 

Надзор правних лица и предузетника, у смислу провере исправности евидентирања 

пословних промена у пословним књигама, врши Пореска управа сходно одредбама 

прописа који уређује порески поступак и пореску администрацију. 

Надзор над банкама, друштвима за осигурање, даваоцима финансијског лизинга, 

пензијским фондовима и друштвима за управљање добровољним пензијским 

фондовима, у смислу провере исправности евидентирања пословних промена у 

пословним књигама, врши Народна банка Србије у оквиру обављања својим законом 

утврђених функција сходно одредбама прописа који уређују пословање финансијских 

институција над којима Народна банка Србије врши надзор, као и над платним 

институцијама и институцијама електронског новца, у смислу провере исправности 



евидентирања пословних промена у пословним књигама које се односе на пружање 

платних услуга и издавање електронског новца и активности које су повезане с тим 

пословима. 

XII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Привредни преступ 

Члан 57. 

Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ 

правно лице, ако: 

1) се не разврста на микро, мало, средње или велико правно лице у складу са овим 

законом (члан 6.); 

2) групу правних лица у којој се оно матично правно лице не разврста у малу, средњу 

или велику групу (члан 7.); 

3) општим актом не уреди организацију рачуноводства на начин из члана 8. став 1. 

овог закона; 

4) врши обраду података на рачунару, а не обезбеди рачуноводствени софтвер који 

омогућава функционисање система интерних рачуноводствених контрола и 

онемогућава брисање прокњижених пословних промена (члан 8. став 4.); 

5) не саставља рачуноводствене исправе у складу са овим законом (члан 9.); 

6) поступа супротно одредбама члана 10. овог закона; 

7) рачуноводствене исправе и документацију не достави на књижење у прописаном 

року и ако пословну промену не прокњижи у пословним књигама у прописаном року 

(члан 11.); 

8) не води пословне књиге у складу са овим законом (члан 13.); 

9) општим актом не одреди лице коме се поверава вођење пословних књига и 

састављање финансијских извештаја (члан 15.); 

10) не поступи у складу са одредбама члана 16. овог закона; 

11) ако у року од осам дана не обавести Агенцију о променама свих чињеница и 

околности на основу којих је уписано у Регистар (члан 18. став 18); 

12) не попише имовину и обавезе у складу са овим законом (чл. 20. и 21.); 

13) као поверилац не достави свом дужнику стање неплаћених рачуна и ако не 

обелодани у Напоменама уз финансијске извештаје неусаглашена потраживања и 

обавезе (члан 22. ст. 2. и 4.); 

14) не саставља и не приказује финансијске извештаје у складу са овим законом (чл. 

23–26.); 

15) не затвори пословне књиге у складу са овим законом (члан 27.); 



16) не чува рачуноводствене исправе, пословне књиге, финансијске извештаје, 

годишњи извештај о пословању и ревизорске извештаје у роковима и на начин 

прописан овим законом (члан 28. ст. 1–10.); 

17) не заштити пословне књиге које се воде на електронском медију у складу са овим 

законом (члан 28. став 11.); 

18) не саставља финансијске извештаје у складу са овим законом (чл. 29. и 31.); 

19) не изврши ревизију финансијских извештаја (члан 33.); 

20) не састави годишњи извештај о пословању, извештај о корпоративном управљању, 

консолидовани годишњи извештај о пословању, нефинансијски извештај, 

консолидовани нефинансијски извештај, извештај о плаћањима ауторитетима власти и 

консолидовани извештај о плаћањима ауторитетима власти (чл. 34–40.); 

21) не саставља пословне књиге, извештаје, одлуке и друге финансијске и 

нефинансијске информације на српском језику и у динарима (члан 42.); 

22) не достави Агенцији финансијске извештаје, документацију уз финансијске 

извештаје и Статистички извештај ради јавног објављивања, на начин и у роковима 

прописаним овим законом (чл. 44–46.); 

23) ако податке добијене из Регистра финансијских извештаја користи супротно члану 

52. овог закона. 

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно лице у 

правном лицу, новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, ако у поступку надзора из члана 56. став 2. овог 

закона Народна банка Србије утврди да су банка, платна институција, институција 

електронског новца, друштво за осигурање, давалац финансијског лизинга и друштво 

за управљање добровољним пензијским фондовима учинили повреде закона из члана 

57. став 1. овог закона, Народна банка Србије тим правним лицима и одговорним 

лицима изриче новчане казне, у складу са одредбама закона којима се уређује 

пословање финансијских институција над којима Народна банка Србије врши надзор. 

Прекршаји 

Члан 58. 

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник за 

радње из члана 57. став 1. тачка 1), тач. 3–17), тачка 18) у делу који се односи на члан 

29. овог закона и тач. 21)–23) овог закона. 

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Национална комисија за рачуноводство 

Члан 59. 



Национална комисија за рачуноводство, основана у складу са Законом о рачуноводству 

и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 111/09 и 99/11 – др. закон), наставља са 

радом у складу са овим законом. 

Рок за доношење подзаконских аката 

Члан 60. 

Подзаконска акта за спровођење овог закона донеће се најкасније у року од шест 

месеци од дана ступања на снагу овог закона, а почеће да се примењују од 

финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године. 

До почетка примене подзаконских аката из става 1. овог члана примењиваће се 

подзаконски акти донети на основу Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, 

бр. 62/13 и 30/18). 

Пружаоци рачуноводствених услуга 

Члан 61. 

Правна лица, односно предузетници који имају регистровану претежну делатност за 

пружање рачуноводствених услуга дужни су да ускладе своје пословање са одредбама 

овог закона најкасније у року од три године од дана ступања на снагу овог закона. 

Регистар пружалаца рачуноводствених услуга 

Члан 62. 

Регистар из члана 17. овог закона почиње са радом 1. јануара 2021. године. 

Професионална звања 

Члан 63. 

Лица из члана 18. став 2. тачка 3) и став 6. тачка 3) овог закона која су стекла 

професионална звања у складу са Законом о рачуноводству („Службени лист СРЈ”, бр. 

46/96, 74/99, 22/01 и 71/01) и Законом о рачуноводству и ревизији („Службени лист 

СРЈ”, број 71/02 и „Службени гласник РС”, број 55/04), могу та звања сходно 

користити за испуњавање захтева из члана 18. став 2. тачка 3) и став 6. тачка 3). 

Почетак примене појединих одредби овог закона 

Члан 64. 

Одредбе члана 4. став 7, члана 32. став 4. тачка 2), члана 39. став 3. тачка 2) и члана 40. 

став 5. тачка 4) овог закона примењују се од дана пријема Републике Србије у 

Европску унију. 

Одредбе члана 6. ст. 13. и 14, члана 29, чл. 44–49, чл. 51. и 52. овог закона, почеће да се 

примењују од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. 

године. 

Одредба члана 9. став 3. овог закона примењује се почев од 1. јануара 2022. године. 

Престанак важења прописа 



Члан 65. 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о рачуноводству 

(„Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18), осим одредаба члана 2. тач. 7)–9), чл. 33–

38, чл. 40. и 41. тог закона које престају да важе 30. децембра 2021. године. 

Завршна одредба 

Члан 66. 

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2020. године. 

 

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим 

УКАЗ 

о проглашењу Закона о ревизији 

Проглашава се Закон о ревизији, који је донела Народна скупштина Републике Србије 

на Другој седници Другог редовног заседања у 2019. години, 10. октобра 2019. године. 

ПР број 106 

У Београду, 11. октобра 2019. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о ревизији 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

Овим законом уређују се услови и начин обављања ревизије финансијских извештаја, 

обавезност ревизије, стручна оспособљеност лица и лиценце за обављање ревизије, 

контрола квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних 

овлашћених ревизора, давање и одузимање дозволе за рад друштвима за ревизију и 

самосталним ревизорима, надзор над обављањем ревизије, Комора овлашћених 

ревизора (у даљем тексту: Комора) и надзор над њеним радом, међународна сарадња са 

надлежним телима у области надзора, као и друга питања у вези са ревизијом. 

Дефиниције 

Члан 2. 

Поједини појмови, у смислу овог закона, имају следећа значења: 

1) ревизија финансијских извештаја (у даљем тексту: ревизија) је поступак провере и 

оцене финансијских извештаја, као и података и метода који се примењују при 



састављању финансијских извештаја на основу којих се даје независно стручно 

мишљење о томе да ли финансијски извештаји у свим материјално значајним 

аспектима дају истинит и објективан приказ финансијског стања и резултата 

пословања правног лица у складу са одговарајућом регулативом за израду 

финансијских извештаја; 

2) субјекaт ревизије je правнo лицe односно предузетник, у смислу закона којим се 

уређује рачуноводство, а чији су финансијски извештаји предмет законске ревизије, у 

складу са овим законом; 

3) законска ревизија означава ревизију редовних годишњих и консолидованих 

финансијских извештаја, састављених у складу са законом којим се уређује 

рачуноводство, а која jе по овом закону обавезна, као и оних субјеката ревизије за које 

ревизија, у складу са овим законом, није обавезна, већ се обавља добровољно; 

4) друштво за ревизију је привредно друштво са седиштем у Републици Србији, 

основано у складу са законом којим се уређују привредна друштва и које у складу са 

овим законом има важећу дозволу за обављање ревизије; 

5) друштво за ревизију државе чланице је правно лице, без обзира на његову правну 

форму, којe има дозволу надлежног органа државе чланице Европске уније (у даљем 

тексту: држава чланица) за обављање законскe ревизијe; 

6) друштво за ревизију треће земље је правно лице, без обзира на његову правну 

форму, којe има дозволу надлежног органа треће земље за обављање законске ревизије, 

осим правног лица које је регистровано као друштво за ревизију у било којој држави 

чланици на основу важеће дозволе за обављање законске ревизије издате у држави 

чланици; 

7) овлашћени ревизор je физичко лице које је, у складу са овим законом, положило 

испит за стицање звања овлашћени ревизор, а које нема важећу лиценцу за обављање 

ревизије; 

8) лиценцирани овлашћени ревизор je физичко лице које је, у складу са овим законом, 

положило испит за стицање звања овлашћени ревизор и има важећу лиценцу за 

обављање ревизије; 

9) самостални ревизор je лиценцирани овлашћени ревизор који, у складу са овим 

законом, има важећу дозволу да обавља ревизију као предузетник; 

10) ревизор државе чланице je физичко лице које има важећу исправу надлежног 

органа државе чланице за обављање законске ревизије; 

11) ревизор треће земље је физичко лице које има важећу исправу надлежног органа 

треће земље за обављање законске ревизије, искључујући држављане Републике 

Србије који су ту исправу стекли у бившим чланицама СФРЈ, а које нису чланице 

Европске уније, осим физичког лица које је регистровано за обављање законске 

ревизије у било којој држави чланици на основу важеће исправе за обављање ревизије; 



12) ревизор групе је друштво за ревизију које врши законску ревизију консолидованих 

финансијских извештаја; 

13) мрежа означава организацију која: 

(1) за циљ има међусобну сарадњу и којој припадају друштва за ревизију, односно 

самостални ревизори, и 

(2) која за циљ има расподелу добити или трошкова, или има заједничко власништво, 

контролу или управу, заједничку политику и процедуре контроле квалитета обављања 

ревизије, заједничку пословну стратегију, коришћење заједничког имена или значајног 

дела стручних ресурса; 

14) повезано друштво за ревизију са друштвом државе чланице је друштво за ревизију 

које је са друштвом за ревизију државе чланице повезано заједничким власништвом, 

контролом или управљањем; 

15) ревизорски извештај је извештај о обављеној ревизији који издаје друштво за 

ревизију, односно самостални ревизор у складу са овим законом и Међународним 

стандардима ревизије; 

16) надлежни органи су овлашћени органи или тела држава чланица и трећих земаља за 

уређивање ревизије и/или за надзор ревизора и ревизорских друштава, као и за сарадњу 

са надлежним органима других држава у области ревизије; 

17) Међународни стандарди ревизије и Међународни стандард контроле квалитета (у 

даљем тексту: МСР) су Међународни стандарди ревизије (International Standards on 

Auditing – ISA) и Међународни стандард контроле квалитета (International Standard on 

Quality Controle – ISQC) и са њима повезани ставови и стандарди које је објавио Одбор 

за међународне стандарде ревизије и услуга уверавања (International Auditing and 

Assurance Standards Board – IAASB) Међународне федерације рачуновођа (International 

Federation of Accountants – IFAC), измене ових стандарда, као и будући стандарди 

издати или прихваћени од стране овог тела, чији је превод утврдило и објавило 

министарство надлежно за послове финансија (у даљем тексту: Министарство); 

18) Међународни стандарди финансијског извештавања (у даљем тексту: МСФИ) су 

Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ) и Међународни стандард 

финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП), ближе 

дефинисани законом којим се уређује рачуноводство; 

19) Кодекс професионалне етике ревизора је акт који доноси Комора на основу 

Кодекса етике за професионалне рачуновође Међународне федерације рачуновођа 

(IFAC Code of Ethics for Professional Accountants), при чему Комора може донети и 

одлуку о непосредној примени Кодекса етике за професионалне рачуновође 

Међународне федерације рачуновођа; 

20) Међународни стандарди едукације су Међународни стандарди едукације за 

професионалне рачуновође (International Education Standards – IES) које је усвојила 

Међународна федерација рачуновођа; 



21) професионални скептицизам је став који подразумева критичко размишљање, 

способност препознавања околности које могу указати на могуће нетачно приказивање 

чињеница због грешке или преваре и критичку оцену ревизорских доказа; 

22) друштвима од јавног интереса сматрају се: 

(1) велика правна лица разврстана у складу са законом којим се уређује рачуноводство; 

(2) правна лица која се сматрају јавним друштвима у складу са законом којим се 

уређује тржиште капитала; 

(3) сва правна лица које Влада на предлог надлежног министарства прогласи правним 

лицима од јавног интереса за Републику Србију, независно од њихове величине; 

23) непрактичар је физичко лице, које за време трајања чланства у телу које обавља 

послове јавног надзора над обављањем ревизије и најмање три године пре чланства у 

том телу, није вршило ревизије, није имало право гласа у друштву за ревизију, није 

било директор, односно члан органа управљања или надзора друштва за ревизију и 

није било запослено у друштву за ревизију или на било који други начин било повезано 

са друштвом за ревизију; 

24) кључни ревизорски партнер је: 

(1) лиценцирани овлашћени ревизор којег друштво за ревизију, односно самостални 

ревизор именује за одређени ревизорски посао као главно и одговорно лице за вршење 

законске ревизије у име друштва за ревизију, односно у име самосталног ревизора; 

(2) у случају ревизије групе – лиценцирани овлашћени ревизор којег друштво за 

ревизију именује као главно и одговорно лице за вршење законске ревизије на нивоу 

групе и који потписује извештај о ревизији групе, 

(3) лиценцирани овлашћени ревизор, који потписује ревизорски извештај; 

25) трећа земља је држава која није чланица Европске уније; 

26) повезана лица су повезана лица у смислу закона којим се уређују привредна 

друштва; 

27) филијала друштва за ревизију представља организациону јединицу друштва за 

ревизију без својства правног лица; 

28) овлашћени интерни ревизор је физичко лице које има одговарајуће стручно звање 

стечено у складу са овим законом; 

29) Комисија за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија) је орган који 

спроводи јавни надзор над обављањем ревизије и контролу квалитета рада друштава за 

ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора у складу са 

овим законом; 

30) средње правно лице је оно правно лице које је разврстано у средње правно лице у 

складу са законом којим се уређује рачуноводство; 



31) мало правно лице је оно правно лице које је разврстано у мало правно лице у 

складу са законом којим се уређује рачуноводство; 

32) матична држава чланица је држава чланица која је конкретном друштву за ревизију 

или ревизору, издала дозволу за обављање ревизије; 

33) држава чланица домаћин је држава чланица у којој ревизор који има важећу 

исправу надлежног органа његове матичне државе чланице за обављање законске 

ревизије, тражи да му се изда исправа за обављање законске ревизије, или држава 

чланица у којој друштво за ревизију које има дозволу за обављање законске ревизије 

његове матичне државе чланице, тражи регистрацију или је већ регистровано за 

обављање законске ревизије. 

Утврђивање и објављивање превода МСР 

Члан 3. 

Преводе МСР решењем утврђује Министарство. 

Решење из става 1. овог члана, којим се одређује и датум почетка примене МСР, 

заједно са текстом превода МСР, Министарство објављује у „Службеном гласнику 

Републике Србије” и на интернет страници Министарства. 

Ко може да обавља ревизију 

Члан 4. 

Ревизију може да обавља: 

1) друштво за ревизију из члана 2. тачка 4) овог закона које има у радном односу са 

пуним радним временом запосленог најмање једног лиценцираног овлашћеног 

ревизора и испуњава друге услове утврђене овим законом; 

2) друштво за ревизију државе чланице које је за обављање ревизије добило дозволу у 

складу са овим законом, односно које је регистровано за обављање ревизије у смислу 

овог закона; 

3) друштво за ревизију треће земље које је за обављање ревизије добило дозволу у 

складу са овим законом; 

4) самостални ревизор из члана 2. тачка 9) овог закона; 

5) ревизор државе чланице који има важећу лиценцу и дозволу за обављање ревизије, 

које су издате од надлежног органа у Републици Србији, а који је регистрован као 

самостални ревизор у складу са овим законом; 

6) ревизор треће земље који има важећу лиценцу и дозволу за обављање ревизије, које 

су издате од надлежног органа у Републици Србији, а који је регистрован као 

самостални ревизор у складу са овим законом; 

Друштва за ревизију из става 1. овог члана обављају ревизију преко лиценцираних 

овлашћених ревизора. 



Недостојност за обављање ревизије, стицање лиценци и обављањe других послова 

у области ревизије 

Члан 5. 

Лице које је правноснажно осуђено на казну затвора за кривично дело у Републици 

Србији или страној држави не може да обавља ревизију, стиче лиценце и звања у 

складу са овим законом и обавља друге послове у области ревизије, утврђене овим 

законом. 

Услови за издавање лиценце за обављање ревизије 

Члан 6. 

Лиценца за обављање ревизије (у даљем тексту: лиценца) је јавна исправа коју, у 

складу са овим законом, издаје Министарство. 

Лиценца се издаје лицу које испуњава следеће услове: 

1) да има положен испит за звање овлашћени ревизор; 

2) да има стечено високо образовање на студијама другог степена у складу са законом 

којим се уређује високо образовање, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године; 

3) да има најмање три године практичног радног искуства на законским ревизијама, од 

којих најмање две године уз надзор лиценцираног овлашћеног ревизора. Под 

практичним радним искуством на законским ревизијама сматра се радно искуство, на 

нeодређено или на одређено време, стечено у радном односу у друштву за ревизију, 

односно код самосталног ревизора на пословима законске ревизије; 

4) да, у складу са овим законом не постоји забрана издавања нове лиценце, у случају 

ако му је лиценца раније одузета – до истека периода у коме постоји забрана издавања 

нове лиценце; 

5) да није правоснажно осуђивано за кривична дела у смислу члана 5. овог закона. 

Лиценца из става 1. овог члана може бити издата ревизору државе чланице који има 

важећу исправу надлежног органа државе чланице за обављање законске ревизије, која 

по садржају одговара лиценци (лиценца, сертификат и сл.) и испуњава услове из става 

2. тач. 2)–5) овог члана. 

Лиценца из става 1. овог члана може, под условима реципроцитета, бити издата 

ревизору треће земље који има важећу исправу надлежног органа треће земље за 

обављање законске ревизије, која по садржају одговара лиценци (лиценца, сертификат 

и сл.) и испуњава услове из става 2. тач. 2)–5) овог члана. 

За добијање лиценце ревизор државе чланице, односно ревизор треће земље дужан је 

да положи допунски испит из познавања прописа Републике Србије из области 

наведених у члану 9. став 4. тачка 1) овог закона, а које су обухваћене програмом 

Коморе из става 5. тог члана. 



Издавање, продужење и одузимање лиценце 

Члан 7. 

Захтев за издавање лиценце подноси се Министарству. 

Уз захтев за издавање лиценце подноси се: 

1) уверење о положеном испиту за звање овлашћени ревизор; 

2) доказ о стеченом образовању из члана 6. став 2. тачка 2) овог закона; 

3) доказ о радном искуству из члана 6. став 2. тачка 3) овог закона; 

4) потврда надлежног органа о неосуђиваности из члана 6. став 2. тачка 5) овог закона. 

По захтеву за издавање лиценце Министарство доноси решење, којим се издаје 

лиценца или се захтев за издавање лиценце одбија. 

Решење из става 3. овог члана је коначно. Против решења може се покренути управни 

спор. 

Лиценца се издаје на период од три године и продужава се на захтев лиценцираног 

овлашћеног ревизора, уз доказ да је обавио континуирано професионално 

усавршавање, у складу са овим законом. 

Захтев за продужење лиценце може се поднети најраније три месеца пре истека рока 

важења лиценце. 

Ако се захтев за продужење лиценце поднесе по истеку рока важења лиценце, сматраће 

се да је поднет захтев за издавање нове лиценце. 

Ако лиценцирани овлашћени ревизор не обави континуирано професионално 

усавршавање у складу са чланом 11. овог закона, односно не поднесе захтев за 

продужење лиценце, лиценца престаје да важи, истеком три године од дана издавања. 

При подношењу захтева за продужење лиценце, кандидат мора да испуни услове из 

члана 6. став 2. тач. 4) и 5) овог закона и да поднесе доказ да је обавио континуирано 

професионално усавршавање у складу са овим законом. 

По захтеву за продужење лиценце одлучује Министарство, сходном применом ст. 3. и 

4. овог члана. 

Лиценца се може одузети или ставити ван снаге у случајевима, на начин и по поступку 

утврђеним овим законом. 

Решењем о одузимању лиценце утврђује се и период у коме се лицу коме се одузима 

лиценца не може издати нова лиценца, а који не може бити дужи од пет година од дана 

доношења тог решења. 

Министарство је дужно да по службеној дужности, без одлагања достави Комори 

примерак решења о издавању, односно продужењу лиценце ради уписа у одговарајући 

регистар. 



Комисија је дужна да по службеној дужности, без одлагања достави Комори примерак 

решења о одузимању лиценце за обављање ревизије ради уписа у одговарајући 

регистар. 

Комора је дужна да, по службеној дужности, без одлагања упише решење о одузимању 

лиценце, у одговарајући регистар. 

У случају одузимања лиценце овлашћеним ревизорима држава чланица, Комисија је 

обавезна да, по службеној дужности, достави информацију о спроведеном поступку 

одузимања лиценце релевантним надлежним органима држава чланица. 

Изузетно од става 2. овог члана, овлашћени ревизор који није у року поднео захтев за 

продужење лиценце, односно коме је лиценца решењем одузета или стављена ван 

снаге, приликом подношења захтева за издавање лиценце дужан је да приложи и доказ 

да је обавио континуирано професионално усавршавање, у складу са овим законом. 

У поступку одлучивања примењују се одредбе закона којима се уређује општи управни 

поступак, осим ако овим законом није друкчије уређено. 

Министарство по службеној дужности прибавља доказе из става 2. тач. 1) и 4) овог 

члана, у складу са законом, осим ако се подносилац захтева изричито изјасни да ће сам 

поднети те доказе. 

Стављање лиценце ван снаге 

Члан 8. 

Министарство ће ставити ван снаге решење о издавању лиценце: 

1) на лични захтев лиценцираног овлашћеног ревизора; 

2) у случају губитка пословне способности. 

Решење о издавању лиценце не може бити стављено ван снаге на лични захтев 

лиценцираног овлашћеног ревизора уколико је започет поступак контроле над тим 

лиценцираним овлашћеним ревизором, до окончања истог. 

Решење из става 1. овог члана је коначно. Против решења може се покренути управни 

спор. 

Кад решење о стављању лиценце ван снаге постане извршно, Министарство доставља 

примерак решења Комисији, као и Комори ради евидентирања у регистру 

лиценцираних овлашћених ревизора. 

У поступку одлучивања примењују се одредбе закона којима се уређује општи управни 

поступак, осим ако овим законом није друкчије уређено. 

Испит за стицање звања овлашћени ревизор 

Члан 9. 

Испит за стицање звања овлашћени ревизор полаже се у Комори, у складу са овим 

законом. 



Испит за стицање звања овлашћени ревизор обухвата потребан ниво теоријског знања 

из предмета релевантних за законску ревизију и способност да се такво знање примени 

у пракси. 

Испит за стицање звања овлашћени ревизор из става 2. овог члана обухвата следеће 

области у целини: 

1) општа теорија и принципи рачуноводства; 

2) законски оквир у вези са припремањем годишњих и консолидованих финансијских 

извештаја; 

3) МСФИ; 

4) финансијска анализа; 

5) управљачко рачуноводство; 

6) управљање ризицима и интерна контрола; 

7) ревизија и професионалне вештине; 

8) МСР; 

9) професионална етика и независност. 

Испит за стицање звања овлашћени ревизор из става 2. овог члана обухвата и следеће 

области у делу који је релевантан за законску ревизију: 

1) познавање прописа Републике Србије, и то: 

(1) право привредних друштава и корпоративно управљање, 

(2) облигационо право, 

(3) прописи који регулишу вршење домаћег и међународног платног промета и преноса 

капитала, 

(4) прописи који уређују тржиште капитала и хартија од вредности, 

(5) стечај и ликвидација, 

(6) порески систем, 

(7) грађанско и трговинско право, као и прописи који регулишу пословање банака, 

друштава за осигурање и осталих финансијских институција, 

(8) радно право; 

2) информационе технологије и рачунарски системи; 

3) микроекономија, општа и финансијска економија; 

4) финансијска математика и статистика; 

5) основни принципи финансијског менаџмента привредних друштава. 



Испит за стицање звања овлашћени ревизор полаже се према програму који доноси 

Комора у складу са овим законом, а који обухвата области из ст. 3. и 4. овог члана, уз 

претходно прибављено мишљење Комисије и сагласност Министарства. 

Ослобођење од теоријског дела испита – изузеци 

Члан 10. 

Лице, које има диплому универзитета у складу са чланом 6. став 2. тачка 2) овог 

закона, односно сертификат професионалног тела које је члан Међународне федерације 

рачуновођа, којим доказује да је положило један или више предмета утврђених у 

програму из члана 9. став 5. овог закона, може да буде ослобођено полагања теоријског 

испита, односно дела испита. 

Ближе услове и поступак за ослобађање полагања испита, односно дела испита из става 

1. овог члана прописује Комора, уз претходно прибављено мишљење Комисије и 

сагласност Министарства. 

Континуирано професионално усавршавање 

Члан 11. 

Лиценцирани овлашћени ревизор је дужан да обавља континуирано професионално 

усавршавање у циљу одржавања и унапређења теоријског знања, професионалних 

вештина и професионалних вредности у складу са захтевима Међународних стандарда 

едукације. 

Програм континуираног професионалног усавршавања из става 1. овог члана доноси 

Комора, у складу са овим законом. 

Обуку у циљу спровођења континуираног професионалног усавршавања, поред 

Коморе, могу, уз претходно прибављену сагласност Комисијe, да организују и: 

1) високошколске установе; 

2) професионална тела, односно организације, као и друга правна лица, која поседују 

одговарајуће техничке, организационе и административне капацитете, тако да 

обезбеђују квалитет обуке који је у складу са програмом континуираног 

професионалног усавршавања из става 2. овог члана; 

3) друштва за ревизију, која поседују одговарајуће техничке, организационе и 

административне капацитете за организацију обуке. 

По завршетку сваке појединачне обуке у вези са континуираним професионалним 

усавршавањем, лиценцираном овлашћеном ревизору се издаје потврда. Лиценцирани 

овлашћени ревизор је дужан да потврде чува најмање три године. 

Потврда из става 4. овог члана садржи назив области које су биле предмет обуке, као и 

број часова трајања обуке. 

II. ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈУ И САМОСТАЛНИ РЕВИЗОР 

Услови у погледу учешћа у капиталу и састав органа управљања 



Члан 12. 

Ревизију могу да обављају друштва за ревизију у којима: 

1) већину гласачких права имају друштва за ревизију, односно лиценцирани овлашћени 

ревизори или друштва за ревизију држава чланица, односно ревизори држава чланица; 

2) већина, а највише до три четвртине чланова органа управљања морају да буду 

лиценцирани овлашћени ревизори или друштва за ревизију, односно ревизори или 

друштва за ревизију држава чланица. 

Ако се орган управљања из става 1. тачка 2) овог члана састоји од два члана, један од 

њих мора да буде лиценцирани овлашћени ревизор или друштво за ревизију, односно 

ревизор или друштво за ревизију државе чланице. 

Ако орган управљања из става 1. тачка 2) овог члана чини један члан, он мора да буде 

лиценцирани овлашћени ревизор или друштво за ревизију, односно ревизор или 

друштво за ревизију државе чланице. 

Оснивање и орган управљања друштва 

Члан 13. 

Друштво за ревизију оснива се у складу са законом којим се уређују привредна 

друштва, осим ако овим законом није друкчије уређено. 

Оснивач, односно стварни власник друштва за ревизију, не може бити правно лице које 

је осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела у смислу закона којим се 

уређује одговорност правних лица за кривична дела, нити физичко лице које је 

правноснажно осуђивано у смислу члана 5. овог закона. 

Друштво за ревизију може имати једног или више чланова органа управљања. 

Најмање један члан органа управљања друштва за ревизију мора активно да говори 

српски језик. 

За члана органа управљања друштва за ревизију не може бити именовано лице које је 

правоснажно осуђивано за кривична дела у смислу члана 5. овог закона. 

Лиценцирани овлашћени ревизори који су чланови органа управљања друштва за 

ревизију морају да буду запослени у друштву за ревизију са пуним радним временом и 

да заступају друштво за ревизију без ограничења. 

Лица која нису чланови органа управљања друштва за ревизију, а овлашћена су за 

заступање друштва за ревизију морају да буду лиценцирани овлашћени ревизори. 

Дозвола за обављање ревизије 

Члан 14. 

Дозволу за обављање ревизије на основу које се друштво за ревизију, односно 

самостални ревизор региструје за обављање ревизије, решењем издаје Министарство. 



Министарство је дужно да по службеној дужности, без одлагања достави Комори 

примерак решења из става 1. овог члана ради уписа у одговарајући регистар. 

Правно лице, које нема дозволу за обављање послова ревизије, у складу са овим 

законом, не може у обављању делатности користити назив „ревизија” или „Auditˮ или 

изведенице из ових речи. 

Дозвола за обављање ревизије може се одузети, у складу са овим законом. 

Решењем о одузимању дозволе утврђује се и период у коме се друштву за ревизију 

коме се одузима дозвола не може издати нова дозвола, а који не може бити дужи од пет 

година од дана доношења тог решења. 

У случају одузимања дозволе за рад друштву за ревизију државе чланице, Комисија је 

дужна да по службеној дужности и без одлагања, саопшти ту чињеницу и разлоге за 

одузимање дозволе релевантним надлежним органима матичне државе чланице у којој 

је то друштво за ревизију регистровано. 

Захтев за издавање дозволе за обављање ревизије 

Члан 15. 

Захтев за издавање дозволе за обављање ревизије, оснивач друштва за ревизију, 

односно самостални ревизор подноси Министарству, после оснивања и уписа у 

одговарајући регистар који се води код Агенције за привредне регистре. 

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се: 

1) статут или оснивачки акт друштва за ревизију, односно самосталног ревизора у 

складу са законом којим се уређују привредна друштва; 

2) доказ о испуњавању услова из чл. 6, 12. и 13. овог закона, као и става 6. овог члана; 

3) копија личне карте, односно пасоша, ако је оснивач физичко лице, односно извод из 

одговарајућег регистра, ако је оснивач правно лице; 

4) за осниваче који су ревизорска друштва држава чланица, односно за ревизорска 

друштва трећих земаља, мишљење надлежног органа (института, коморе, удружења и 

сл.), које обухвата: 

(1) садржај прописа државе чланице, односно треће земље који уређују услове за 

обављање ревизије и проверу квалитета обављања ревизије, 

(2) изјаву надлежног органа да ревизорско друштво државе чланице, односно 

ревизорско друштво треће земље, има право да обавља ревизије или да постоје могућа 

ограничења у обављању ревизије, 

(3) изјаву надлежног органа да ће Министарство обавештавати о свим мерама провере 

квалитета рада изреченим ревизорском друштву државе чланице, односно ревизорском 

друштву треће земље; 

5) списак лица која су повезана са оснивачима са описом начина повезаности; 



6) податке о лиценцираним овлашћеним ревизорима који ће обављати ревизију са 

доказима о раду на неодређено радно време са пуним радним временом; 

7) доказе о осигурању од одговорности и плаћању премије осигурања; 

8) општи акт којим се уређује методологија обављања ревизије, по претходно 

прибављеном мишљењу Коморе; 

9) општи акт о чувању документације о ревизији; 

10) општи акт о чувању пословне тајне. 

Дозвола за обављање ревизије не може се издати привредном друштву коме је 

безусловно била одузета дозвола, за време трајања забране из члана 14. став 5. овог 

закона. 

У периоду важења забране из става 3. овог члана, дозвола за обављање ревизије се неће 

издати ни друштву за ревизију чији је оснивач био и оснивач друштва за ревизију коме 

је била одузета дозвола у смислу члана 14. став 5. овог закона. 

Дозвола за обављање ревизије неће се издати ни друштву за ревизију чији је оснивач 

или лице повезано са оснивачем било оснивач или лице повезано са оснивачем 

друштва за ревизију коме је била одузета дозвола, у периоду важења забране из става 

3. овог члана. 

Министарство може одбити захтев из става 1. овог члана ако утврди да су сарадници 

подносиоца захтева из овог члана, односно стварног власника или члана органа 

управљања субјекта из члана 4. овог закона правноснажно осуђени за кривична дела у 

смислу члана 5. овог закона. 

Под сарадником из става 6. овог члана сматра се: 

1) свако физичко лице које је на руководећем положају код привредног друштва у 

којем је оснивач, власник или члан органа управљања у субјекту из члана 4. овог 

закона на руководећем положају или је стварни власник тог субјекта; 

2) свако физичко лице које је стварни власник привредног друштва у којем је оснивач, 

власник или члан органа управљања у субјекту из члана 4. овог закона на руководећем 

положају; 

3) свако физичко лице које са оснивачем, власником и чланом органа управљања 

субјекта из члана 4. овог закона има стварно власништво над истим правним субјектом. 

Физичко лице не може бити оснивач, односно стварни власник или члан органа 

управљања друштва за ревизију, ако је теже повредило или поновило повреду прописа 

којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма у периоду трајања 

изречене заштитне мере забране вршења одређених делатности које представљају 

претежну делатност друштва за ревизију или трајања заштитне мере забране 

одговорном лицу да врши одређене послове који представљају претежну делатност 

друштва за ревизију, односно у периоду трајања изречене заштитне мере забране 



одговорном лицу да врши одређене дужности, које представљају претежне дужности 

друштва за ревизију. 

Члан органа управљања из члана 13. става 3. овог закона означава директора, извршног 

директора, односно члана управног или надзорног одбора у смислу закона којим се 

уређују привредна друштва. 

Правно лице које подноси захтев за издавање дозволе дужно је да докаже идентитет 

стварног власника тог правног лица, на начин и у смислу закона којим се уређује 

централна евиденција стварних власника. 

Ако се из оправданих разлога не може прибавити доказ о неосуђиваности из става 6. 

овог члана, лицa из ст. 1. и 7. овог члана могу доставити и изјаву дату под 

материјалном и кривичном одговорношћу да нису осуђивана. Министарство може у 

било ком тренутку затражити од лица из ст. 1. и 7. овог члана да доставе доказе о 

неосуђиваности или непосредно од надлежног органа затражити те доказе. 

Министарство, ради провере испуњености прописаних условa за давање дозволе за 

обављање ревизије, може да у сваком тренутку прибави податке о осуђиваности, 

односно неосуђиваности лица из ст. 1. и 7. овог члана у вези с којима се проверава 

испуњеност тих услова и њихових сарадника из казнене евиденције која се води у 

складу са законом. 

Министарство по службеној дужности, у складу са законом, прибавља доказе из става 

2. тач. 1)–3) уколико је оснивач правно лице које је регистровано у складу са законом 

којим се уређују привредна друштва и тачка 6) овог члана, осим ако се подносилац 

захтева изричито изјасни да ће сам поднети те доказе. 

Одлучивање о захтеву 

Члан 16. 

По захтеву за издавање дозволе из члана 15. овог закона Министарство доноси решење, 

којим се издаје дозвола или се захтев за издавање дозволе одбија. 

Решење из става 1. овог члана је коначно. Против решења може се покренути управни 

спор. 

У поступку одлучивања примењују се одредбе закона којима се уређује општи управни 

поступак, осим ако овим законом није друкчије уређено. 

Самостални ревизор 

Члан 17. 

Самостални ревизор као предузетник може истовремено да има само једну дозволу за 

обављање ревизије. 

Самостални ревизор из става 1. овог члана не може обављати друге делатности осим 

ревизије и послове из члана 43. овог закона, нити може бити оснивач друштва за 

ревизију или другог привредног друштва. 



Самостални ревизор не може бити у радном односу код другог послодавца, не може 

имати друге регистроване самосталне делатности или статус законског заступника, 

директора, члана или председника надзорног одбора и извршног одбора у правном 

лицу, односно повезаном правном лицу са правним лицем код кога се обавља ревизија, 

члан или председник управног и извршног одбора банке, заступник државног 

капитала, стечајни управник, прокуриста и лице које уговором о раду има утврђену 

забрану конкуренције. 

Самостални ревизор не може да обавља законску ревизију друштава од јавног 

интереса. 

Самостални ревизор не може да обавља ревизију консолидованих финансијских 

извештаја. 

Сходна примена закона на самосталне ревизоре 

Члан 18. 

Одредбе овог закона које се односе на друштва за ревизију примењују се и на 

самосталног ревизора, осим ако овим законом није друкчије уређено. 

Стављање дозволе ван снаге 

Члан 19. 

Министарство ће ставити ван снаге решење о издавању дозволе ако оснивач донесе 

одлуку о престанку обављања делатности ревизије финансијских извештаја, као и у 

случајевима престанка привредног друштва, односно предузетника у складу са законом 

којим се уређују привредна друштва. 

Решење о издавању дозволе не може бити стављено ван снаге у смислу става 1. овог 

члана, ако је започет поступак контроле над тим друштвом за ревизију, односно 

самосталним ревизором, до окончања истог. 

Решење из става 1. овог члана је коначно. Против решења може се покренути управни 

спор. 

Кад решење о стављању дозволе ван снаге постане извршно, Министарство доставља 

примерак решења друштву за ревизију, односно самосталном ревизору, Комисији, 

Комори и Агенцији за привредне регистре. 

У поступку одлучивања примењују се одредбе закона којима се уређује општи управни 

поступак, осим ако овим законом није друкчије уређено. 

Унутрашња организација друштава за ревизију 

Члан 20. 

Друштво за ревизију дужно је да испуни следеће захтеве у погледу организације: 

1) утврди одговарајуће политике и процедуре да би се обезбедило да се власници или 

акционари друштва за ревизију, као и директор, односно органи управљања и надзора 

тог друштва, не мешају у обављање законске ревизије на било који начин којим се 



угрожава независност и објективност лиценцираног овлашћеног ревизора, који обавља 

законску ревизију у име друштва за ревизију; 

2) има поуздане административне и рачуноводствене процедуре, механизме интерне 

контроле квалитета, делотворне процедуре за процену ризика и делотворне контролне 

и заштитне механизме који се односе на системе за обраду информација. Механизми 

интерне контроле квалитета морају бити осмишљени тако да обезбеде усклађеност са 

одлукама и процедурама на свим нивоима тог друштва за ревизију; 

3) успостави одговарајуће политике и процедуре којим ће се обезбедити да њихови 

запослени и сва друга физичка лица чије се услуге стављају на њихово располагање 

или под њихову контролу и који су директно укључени у активности законске 

ревизије, имају одговарајуће знање и искуство за обављање дужности које су им 

поверене; 

4) успостави одговарајуће политике и процедуре којим ће се обезбедити да се 

ангажовање стручних лица из специфичних области у смислу члана 35. овог закона, не 

врши на начин којим ће се нарушити квалитет интерне контроле квалитета код 

друштва за ревизију и способност надлежних органа да обављају надзор над радом 

друштва за ревизију у погледу испуњавања обавеза прописаних овим законом; 

5) успостави одговарајуће и делотворне организационе и пословне процедуре ради 

спречавања, утврђивања, отклањања или управљања и обелодањивања евентуалних 

претњи по њихову независност као што је наведено у чл. 44–48. и чл. 50–52. овог 

закона; 

6) успостави одговарајуће политике и процедуре за обављање законских ревизија, 

обуку запослених, надзор и контролу њихових активности и организацију структуре 

радне документације како је наведено у члану 37. овог закона; 

7) успостави интерни систем контроле квалитета да би се обезбедио квалитет законске 

ревизије. Систем контроле квалитета мора да обухвати, као минимум, политике и 

процедуре описане у тачки 6) овог члана. У случају друштва за ревизију, одговорност 

за интерни систем контроле квалитета је на лицу које је квалификовано као 

лиценцирани овлашћени ревизор; 

8) користи одговарајуће системе, ресурсе и процедуре да би се обезбедио континуитет 

и редовност у обављању њихових активности у законској ревизији; 

9) успостави одговарајуће и делотворне организационе процедуре за решавање и 

евидентирање инцидената који имају или могу имати озбиљне последице по 

интегритет активности друштва у обављању законске ревизије; 

10) донесе одговарајуће политике у области накнада за рад, укључујући политике за 

расподелу добити, којима се предвиђају довољни радни подстицаји запосленима да би 

се обезбедио квалитет ревизије. Износ прихода који друштво за ревизију оствари из 

пружања неревизорских услуга субјекту ревизије не представља саставни део провере 



рада и накнаде за рад лица које у њој учествује или је у могућности да утиче на 

обављање ревизије; 

11) прати и проверава адекватност и делотворност својих интерних система контроле 

квалитета и аранжмана успостављених у складу са овом законом и да предузима 

одговарајуће мере ради отклањања евентуалних недостатака. Поред тога, дужно је да 

обавља годишњу проверу интерних система контроле квалитета из тачке 7) овог члана 

и да води евиденцију о резултатима те провере и о предложеним мерама за измену 

интерног система контроле квалитета; 

12) успостави одговарајуће и делотворне организационе и пословне процедуре за 

пријављивање евентуалних повреда одредаба овог закона и МСР, од стране запослених 

у друштву за ревизију; 

13) успостави политике, контроле и поступке за спречавање прања новца и 

финансирање тероризма. 

Ангажовање спољних сарадника за функције ревизије из става 1. тачка 4) овог члана не 

утиче на одговорност друштва за ревизију према субјекту ревизије. 

Друштво за ревизију је дужно да узме у разматрање обим и сложеност сопствених 

активности у испуњавању захтева прописаних ставом 1. овог члана. 

Друштво за ревизију мора бити у стању да докаже надлежном органу да су политике и 

процедуре утврђене ради испуњавања захтева, примерене обиму и сложености 

активности тог друштва. 

Организација рада на законској ревизији 

Члан 21. 

Законску ревизију обавља друштво за ревизију. 

Друштво за ревизију именује најмање једног кључног ревизорског партнера. 

Друштво за ревизију је дужно да обезбеди кључном ревизорском партнеру довољно 

ресурса и особље које има неопходне компетенције и способност за адекватно 

обављање њихових дужности. 

Када друштво за ревизију бира кључног ревизорског партнера или партнере у сврху 

именовања, главни критеријуми за избор морају бити потреба обезбеђења квалитета 

ревизије, независност и компетентност. 

Кључни ревизорски партнер активно учествује у обављању законске ревизије. 

Приликом обављања законске ревизије, кључни ревизорски партнер дужан је да 

посвети довољно времена законској ревизији и дужан је да определи довољно ресурса 

који ће му омогућити да своје послове обавља у складу са овим законом. 

Друштво за ревизију дужно је да води евиденције о свакој повреди одредаба овог 

закона о евентуално насталим последицама таквог понашања и мерама које су 



предузете ради отклањања тих последица и исправљања интерног система контроле 

квалитета. 

Друштво за ревизију је дужно да припреми годишњи извештај који садржи преглед 

предузетих мера и да тај извештај проследи запосленима. 

Када друштво за ревизију тражи савете од спољних експерата, дужно је да документује 

упућене захтеве и добијене савете. 

Друштво за ревизију дужно је да води евиденцију о сваком клијенту која обухвата 

следеће податке: 

1) назив, адресу и место пословања; 

2) назив кључних ревизорских партнера; 

3) накнаде наплаћене за законску ревизију; 

4) накнаде наплаћене за друге услуге у свакој финансијској години. 

Друштво за ревизију дужно је да отвори ревизорски досије за сваку законску ревизију, 

који обухвата радну документацију у смислу члана 37. овог закона и као минимум 

обезбеди податке сагласно члану 52. овог закона. 

Ревизорски досије се затвара у року од 60 дана од дана потписивања ревизорског 

извештаја из члана 39. овог закона. 

Друштво за ревизију дужно је да води евиденције о евентуалним писаним жалбама о 

обављању законских ревизија. 

Осигурање од одговорности 

Члан 22. 

Друштво за ревизију је дужно да закључи уговор о осигурању од одговорности за 

штете проузроковане корисницима извештаја о ревизији услед грешака или пропуста у 

вршењу професионалне делатности ревизора. 

Обавеза закључења уговора о осигурању од одговорности из става 1. овог члана, мора 

да буде испуњена најкасније дан пре почетка обављања ревизије финансијских 

извештаја. 

Износ најниже суме осигурања на основу које се плаћа премија осигурања за 

појединачни осигурани случај за сваку пословну годину утврђује се као већи износ од 

следећих износа: 

1) од највише цене за услуге ревизије на основу појединачног уговора о ревизији 

закљученог у претходној години помножено са 15; 

2) од збира цена за услуге ревизије на основу свих уговора о ревизији закључених у 

претходној години, помножено са 2,5. 



Појединачни осигурани случај из става 3. овог члана је штета настала у вези са издатим 

ревизорским извештајем. 

Уговор о сарадњи 

Члан 23. 

Друштво за ревизију са запосленим само једним лиценцираним овлашћеним 

ревизором, односно самостални ревизор дужни су да закључе уговор о сарадњи у којем 

са другим друштвом за ревизију или самосталним ревизором уговарају да ће у случају 

ако лиценцирани овлашћени ревизор запослен у друштву за ревизију, односно 

самостални ревизор не буду могли због неспособности за рад да испуне своје обавезе 

из уговора о ревизији, то урадити друго друштво за ревизију или самостални ревизор у 

складу са овим законом. 

Примерак уговора о сарадњи, друштво за ревизију је обавезно да достави Комисији. 

Друштво за ревизију, односно самостални ревизор дужни су да у уговору о ревизији 

који се закључује са субјектом ревизије код којег се обавља ревизија предвиде и ближе 

уреде могућност испуњења обавезе из уговора о ревизији у складу са ставом 1. овог 

члана. 

Извештај о транспарентности 

Члан 24. 

Друштво за ревизију које обавља ревизију друштава од јавног интереса у смислу овог 

закона дужно је да у року од четири месеца од истека календарске године објави на 

својој интернет страници и интернет страници Коморе годишњи извештај о 

транспарентности, који мора бити доступан на интернет станици најмање пет година 

од дана објављивања. 

Друштво за ревизију може изменити годишњи извештај о транспарентности и исти 

објавити уз извештај који се мења, уз навођење да се ради о измени тог извештаја и 

дужно је да о томе обавести Комисију и Комору. 

Годишњи извештај о транспарентности садржи најмање следеће: 

1) опис правне форме и структуре власништва друштва за ревизију; 

2) када је друштво за ревизију члан мреже: 

(1) опис мреже, као и њено правно и структурно уређење, 

(2) назив сваког друштва за ревизију које је члан мреже, 

(3) називе држава у којима друштво за ревизију које је члан мреже има дозволу или је 

регистровано за обављање ревизије или има регистровано седиште, главну управу или 

главно место пословања, 

(4) укупан приход који остваре друштва за ревизију која су чланови мреже а који је 

резултат законске ревизије годишњих и консолидованих финансијских извештаја; 



3) опис управљачке структуре друштва за ревизију; 

4) опис интерног система контроле квалитета друштва за ревизију, као и изјаву управе 

о његовој ефикасности; 

5) датум када је извршена последња провера квалитета рада друштва за ревизију; 

6) списак друштава од јавног интереса код којих је то друштво за ревизију током 

претходне пословне године извршило законску ревизију; 

7) изјаву која се односи на процедуре и независност рада друштва за ревизију, којом се 

потврђује да је обављен интерни преглед поштовања захтева независности; 

8) изјаву о политици друштва за ревизију у вези са континуираним професионалним 

усавршавањем лиценцираних овлашћених ревизора; 

9) информације о параметрима за утврђивање зарада кључних ревизорских партнера; 

10) опис политике друштва за ревизију о ротацији кључних ревизорских партнера; 

11) финансијске информације и податке о укупном приходу од обављања: 

(1) законске ревизије друштава од јавног интереса и друштава која припадају групи 

друштава чије је матично друштво од јавног интереса, 

(2) законске ревизије код субјеката ревизије који нису друштва од јавног интереса, 

(3) додатних услуга из члана 43. овог закона код субјеката ревизије који су били 

предмет ревизије која је обавезна у складу са овим законом, 

(4) додатних услуга из члана 43. овог закона код осталих субјеката ревизије. 

Лице овлашћено за заступање друштва за ревизију потписује извештај о 

транспарентности. 

Подаци из става 3. тачка 2) овог члана односе се на чланице мреже из држава чланица. 

Садржина извештаја који се доставља Комори и Комисији 

Члан 25. 

Друштва за ревизију, односно самостални ревизори дужни су да Комори и Комисији, 

најмање једном годишње, до краја новембра текуће године за претходни извештајни 

период, доставе извештај са подацима о: 

1) имаоцима акција и удела у друштву за ревизију, као и o стицању и промени власника 

акција, односно удела; 

2) улагањима на основу којих су друштва за ревизију, односно самостални ревизори 

директно или индиректно стекли учешће у другом правном лицу; 

3) променама статута или оснивачког акта; 

4) начину израчунавања осигурања из члана 22. овог закона и полиси осигурања; 



5) запосленима; 

6) списку свих уговора о ревизији финансијских извештаја, по врстама ревизије, које су 

друштва за ревизију, односно самостални ревизори закључили са обвезницима ревизије 

у извештајном периоду, као и списку свих уговора о ревизији финансијских извештаја 

који су раскинути уз одговарајуће образложење, независно од тога која је страна 

раскинула уговор; 

7) броју извештаја о ревизији које је потписао сваки лиценцирани овлашћени ревизор; 

8) другим информацијама које су потребне за планирање и спровођење контроле 

квалитета и других активности Коморе и Комисије. 

У годишњи извештај из става 1. овог члана укључују се сви подаци за период од 1. 

новембра претходне године до 31. октобра текуће године. 

III. ОБАВЉАЊЕ РЕВИЗИЈЕ 

Обавезност законске ревизије 

Члан 26. 

Законска ревизија је обавезна за редовне годишње финансијске извештаје великих и 

средњих правних лица разврстаних у складу са законом којим се уређује 

рачуноводство, јавних друштава у складу са законом којим се уређује тржиште 

капитала независно од њихове величине, као и свих правних лица, односно 

предузетника чији укупан приход остварен у претходној пословној години прелази 

4.400.000 евра у динарској противвредности. 

Законска ревизија консолидованих финансијских извештаја обавезна је за матична 

правна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје у складу са законом 

којим се уређује рачуноводство. 

За прерачунавање девизног износа из става 1. овог члана у динарску противвредност 

примењује се званичан средњи курс динара, који утврђује Народна банка Србије, а који 

важи последњег дана пословне године за коју се саставља финансијски извештај. 

Ревизија финансијских извештаја правних лица и других субјеката који нису наведени 

у ст. 1. и 2. овог члана јесте добровољна ревизија. 

Начин обављања ревизије и обим законске ревизије 

Члан 27. 

Законска ревизија обавља се у складу са овим законом, другим законима који уређују 

обавезну ревизију финансијских извештаја код појединих правних лица, МСР и 

Кодексом професионалне етике ревизора. 

Законска ревизија у смислу овог закона не обухвата детаљна уверавања у погледу 

будуће одрживости субјекта ревизије или у погледу ефикасности или делотворности 

којом органи управљања воде или ће водити послове субјекта ревизије. 

Професионална етика и професионални скептицизам 



Члан 28. 

Друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори дужни су да поступају у 

складу са принципима професионалне етике, који, као минимум, обухватају њихову 

улогу од јавног интереса, њихов интегритет и објективност, професионалну стручност 

и дужну пажњу. 

Друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори треба да обезбеде да када 

обављају законску ревизију одржавају професионални скептицизам током обављања 

ревизије, сагледавајући могућности нетачног приказивања материјално значајних 

ставки због чињеница или понашања које указују на неправилности, укључујући 

превару или грешку, без обзира на претходно искуство лиценцираног овлашћеног 

ревизора или друштва за ревизију у погледу искрености и интегритета руководства 

субјекта ревизије и лица задужених за управљање тим лицем. 

Друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори треба да одржавају 

професионални скептицизам нарочито када се испитује процена руководства у погледу 

фер вредности, обезвређења имовине, резервисања и будућег новчаног тока који је 

релевантан за оцену способности субјекта ревизије да настави са редовним 

пословањем. 

Независност и објективност 

Члан 29. 

Приликом обављања законске ревизије, друштво за ревизију, лиценцирани овлашћени 

ревизори и свако физичко лице које је у положају да директно или индиректно утиче 

на резултат законске ревизије, морају да буду независни од субјекта ревизије и да не 

учествују у одлучивању код субјекта ревизије. 

Независност лица из става 1. овог члана је неопходно обезбедити у периоду који 

обухватају финансијски извештаји који су предмет ревизије и у периоду током којег се 

обавља законска ревизија до издавања ревизорског извештаја. 

Друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори предузимају све разумне 

кораке како би се обезбедило да, приликом обављања законске ревизије, на њихову 

независност не утиче било какав постојећи или могући сукоб интереса, пословни или 

други директни или индиректни однос. То се односи и на њихову мрежу, руководиоце, 

ревизоре, запослене, друга физичка лица чије се услуге стављају на располагање или 

под контролу друштву за ревизију или лиценцираном овлашћеном ревизору или 

другом лицу које је по основу контроле директно или индиректно повезано са 

лиценцираним овлашћеним ревизором или друштвом за ревизију. 

Друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори не могу обављати законску 

ревизију ако постоји претња: прегледа сопственог рада, личног интереса, заговарања, 

блискости или застрашивања које је узроковано финансијским, личним, пословним 

односима, односима по основу запослења или другим односима између друштва за 

ревизију, лиценцираног овлашћеног ревизора, његове мреже и било ког физичког лица 

које је у положају да утиче на резултат законске ревизије и субјекта ревизије. 



Друштво за ревизију, лиценцирани овлашћени ревизор, њихови кључни партнери у 

ревизији, њихови запослени и свако друго физичко лице чије се услуге стављају на 

располагање или су под контролом тог друштва за ревизију и лиценцираног 

овлашћеног ревизора, а које је директно укључено у активности законске ревизије, и 

лица која су блиско повезана с њима не могу да имају удео, нити да имају материјалног 

интереса или директне користи у било ком субјекту ревизије у оквиру њихових 

активности у законској ревизији, нити да учествују у евентуалним трансакцијама у 

било каквом финансијском инструменту који је тај субјект издао, гарантовао или на 

други начин подржао, осим удела који су у индиректном власништву кроз институције 

колективног диверсификованог инвестирања, укључујући и фондове којима се 

управља, као што су пензијски фондови и животно осигурање. 

Друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори су у обавези да у 

ревизорским радним папирима документују све значајне претње по независност, као и 

примењене мере заштите како би се ове претње ублажиле. 

Ако за време периода обухваћеног финансијским извештајима субјект ревизије буде 

стечен или се споји или стекне други субјект, друштво за ревизију треба да утврди 

идентитет и провери евентуалне постојеће интересе или односе из недавне прошлости, 

укључујући евентуалне неревизорске услуге пружене том лицу који би, узевши у обзир 

расположиве заштитне механизме, могли да доведу у питање независност друштва за 

ревизију и лиценцираног овлашћеног ревизора и његову способност да настави са 

законском ревизијом после датума ступања на снагу спајања или стицања код субјекта 

ревизије. 

Друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори дужни су да најкасније у 

року од три месеца од дана наступања околности из става 7. овог члана предузму све 

неопходне активности да би се раскинули евентуални интереси или односи који би 

довели у питање њихову независност и, по потреби, да утврде заштитне механизме 

ради смањивања сваке претње њиховој независности која проистиче из ранијих и 

постојећих интереса или односа. 

Припрема за законску ревизију и процена претњи по независност 

Члан 30. 

Друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори, пре прихватања или 

настављања ангажмана на законској ревизији, треба да процене и документују следеће: 

1) да ли то лице испуњава захтеве из члана 29. овог закона; 

2) да ли постоје претње по независност тог лица у складу са чланом 29. овог закона и 

заштитни механизми који се користе ради смањења тих претњи; 

3) да ли то лице има компетентне запослене, време и ресурсе потребне за обављање 

законске ревизије на одговарајући начин; 

4) да ли, у случају друштва за ревизију, кључни партнер у ревизији има лиценцу за 

обављање послова законске ревизије. 



Лица која непосредно обављају ревизију 

Члан 31. 

Ревизију обављају лиценцирани овлашћени ревизори, запослени у друштву за ревизију, 

односно самостални ревизор под условом да су чланови Коморе. 

Друштво за ревизију, односно самостални ревизор могу поједине послове у поступку 

ревизије да повере и другим лицима која су запослена у друштву за ревизију, односно 

код предузетника – самосталног ревизора, а која немају лиценцу за рад на пословима 

ревизије, под условом да је њихов рад планиран и надзиран од стране лиценцираног 

овлашћеног ревизора. 

Ревизију редовних годишњих финансијских извештаја друштава од јавног интереса и 

консолидованих годишњих финансијских извештаја великих група правних лица у 

смислу закона којим се уређује рачуноводство, може да обавља друштво за ревизију 

које има у радном односу са пуним радним временом запослена најмање четири 

лиценцирана овлашћена ревизора, осим ако посебним законом није друкчије уређено. 

Избор друштва за ревизију 

Члан 32. 

Субјекат ревизије код којег се врши ревизија, дужан је да закључи уговор о обављању 

законске ревизије с друштвом за ревизију најкасније до 30. септембра пословне године 

на коју се ревизија односи, на основу одлуке скупштине или другог надлежног органа 

утврђеног општим актом тог субјекта о избору друштва за ревизију. 

Рок из става 1. овог члана може да буде продужен најкасније до 30. новембра пословне 

године у случају ревизије консолидованих финансијских извештаја. 

Изузетно од става 1. овог члана скупштина, односно орган утврђен општим актом 

субјекта ревизије код којег се врши ревизија, а које финансијске извештаје саставља са 

стањем на последњи дан пословне године која је различита од календарске, бира 

друштво за ревизију и закључује уговор о обављању законске ревизије са друштвом за 

ревизију најкасније три месеца пре истека тако одређене пословне године на коју се 

ревизија односи. 

Забрањује се свака уговорна одредба којом се ограничава избор скупштине акционара 

или чланова субјекта ревизије из става 1. овог члана на одређене категорије или листе 

лиценцираних овлашћених ревизора или друштава за ревизију у погледу именовања 

одређеног лиценцираног ревизора или друштва за ревизију ради обављања законске 

ревизије тог субјекта. 

Уговор о ревизији 

Члан 33. 

Међусобна права и обавезе друштва за ревизију и субјекта ревизије код којег се врши 

ревизија уређују се уговором о ревизији. 

Уговор о ревизији мора бити закључен у писаном облику. 



Уговор о ревизији мора бити посебно закључен за свако ангажовање друштва за 

ревизију. 

Уговор о ревизији, поред елемената прописаних законом којим се уређују облигациони 

односи, мора да садржи: 

1) структуру ревизорског тима; 

2) податке о планираном броју сати за обављање ревизије, по члановима ревизорског 

тима; 

3) одредбу да ревизорско друштво по завршетку ревизије саставља обрачун 

потрошених сати по члановима ревизорског тима и испоставља коначни рачун; 

4) укупну цену за услугу ревизије. 

Друштва за ревизију не могу уговорене послове да уступају другим друштвима за 

ревизију, осим ако овим законом није друкчије прописано. 

Уговор о ревизији у току обављања ревизије не може се раскинути, сем уколико за то 

не постоје оправдани разлози. 

Разлике у мишљењима, које се односе на област рачуноводства и ревизије, субјекта 

ревизије и друштва за ревизију не могу се сматрати оправданим разлогом за раскид 

уговора у смислу става 6. овог члана. 

Субјекат ревизије и друштво за ревизију дужни су да обавесте Комисију о раскиду 

уговора из става 6. овог члана и обустављању ревизије, уз детаљно образложење 

разлога који су довели до раскида. 

Друштво за ревизију дужно је да пре закључења уговора о обављању законске 

ревизије, односно приликом наставка обављања законске ревизије поступа у складу са 

захтевима из члана 29. овог закона. 

У случају законске ревизије друштава од јавног интереса, раскид уговора о ревизији, 

кад за то постоје оправдани разлози, пред надлежним судом могу покренути: 

1) најмање 5% акционара или власника удела у том друштву; 

2) органи надлежни за надзор над пословањем тог друштва; 

3) Комисија. 

Уговарање законске ревизије са више друштава за ревизију код друштва од 

јавног интереса 

Члан 34. 

Надзорно тело које је овлашћено за надзор пословања друштава од јавног интереса, 

чије је пословање прописано посебним законом, може друштву од јавног интереса у 

смислу члана 2. тачка 22) овог закона, прописати могућност уговарања законске 

ревизије са више међусобно независних друштава за ревизију, и одредити које услове 



треба да испуне друштва за ревизију, као и услове за уређење односа између друштава 

за ревизију која су изабрана за обављање заједничке ревизије. 

Ангажовање стручних лица 

Члан 35. 

За потребе обављања ревизије из специфичних области друштво за ревизију може 

ангажовати стручна лица која нису лиценцирани овлашћени ревизори. 

Када је у обављању ревизије за поједине специфичне области потребно стручно 

мишљење и оцена стручних лица, међусобна права и обавезе уређују се уговором. 

Ангажовање стручних лица не умањује одговорност друштва за ревизију према 

субјекту ревизије. 

Обавезе правног лица код којег се обавља ревизија 

Члан 36. 

Субјекат ревизије је дужан да друштву за ревизију стави на располагање сву потребну 

документацију, исправе и извештаје, омогући приступ свим програмима и 

електронским записима, укључујући штампани материјал и копије на електронским 

медијима, као и да пружи информације о програмима и све информације потребне за 

обављање ревизије. 

Субјекат ревизије из става 1. овог члана дужан је да у радно време обезбеди друштву за 

ревизију приступ и коришћење пословних просторија за обављање ревизије, као и да 

стави на располагање одговарајућу опрему и запослене. 

Радна документација 

Члан 37. 

Лиценцирани овлашћени ревизор је одговоран да комплетира целокупну радну 

документацију, на основу које се издаје ревизорски извештај. 

Радну документацију коју прикупља и припрема лиценцирани овлашћени ревизор, 

друштво за ревизију чува најмање шест година, почевши од пословне године на коју се 

ревизија односи. 

Радна документација, односно копије докумената прикупљених у току ревизије 

власништво су друштва за ревизију, поверљивог су карактера и могу се користити само 

за потребе ревизије, у складу са овим законом, осим ако посебним прописима није 

друкчије уређено. 

Изузетно од става 3. овог члана, радна документација, односно документи користе се 

за потребе провере квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и 

лиценцираних овлашћених ревизора, као и за потребе надзора, у складу са овим 

законом. 

Радна документација на основу које се израђује ревизорски извештај саставља се на 

српском језику. 



Уколико ревизорски софтвер није на српском језику, документовање ревизорске 

активности мора бити на српском језику. 

Ако је лиценцирани овлашћени ревизор, односно друштво за ревизију које обавља 

ревизију замењено другим лиценцираним овлашћеним ревизором, односно друштвом 

за ревизију, претходни лиценцирани овлашћени ревизор, односно друштво за ревизију 

дужно је да новом лиценцираном овлашћеном ревизору, односно друштву за ревизију 

омогући приступ релевантној документацији која се односи на субјекта ревизије код 

којег се обавља ревизија укључујући и релевантну документацију која се односи на 

последњу обављену ревизију. 

Ако друштво за ревизију престане са радом, радну документацију су дужни да чувају 

акционари, односно чланови друштва за ревизију, а ако самостални ревизор престане 

са радом дужан је да радну документацију достави на чување Комисији. 

Заштита поверљивих података 

Члан 38. 

Друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори, дужни су да све 

информације, документа, податке, чињенице и документа, којима имају приступ у току 

вршења законске ревизије, чувају као поверљиве. 

Пословне тајне и информације дужна су да чувају и друга лица која раде или су радила 

у друштву за ревизију и којима су на било који начин доступни поверљиви подаци из 

става 1. овог члана. 

Лица из ст. 1. и 2. овог члана не смеју да користе податке из става 1. овог члана, нити 

смеју да омогуће њихово коришћење трећим лицима. 

Пословне тајне чувају се у складу са овим законом, осим ако посебним прописима није 

другачије уређено. 

Изузетно од става 1. овог члана: 

1) када је друштво за ревизију замењено другим друштвом за ревизију, претходно 

друштво за ревизију дужно је да обезбеди новом друштву за ревизију приступ свим 

информацијама неопходним за ревизију субјекта ревизије; 

2) када друштво за ревизију спроводи ревизију зависног правног лица чије је матично 

друштво основано у трећој земљи, друштво за ревизију, може да преда релевантну 

документацију у вези ревизије групном ревизору из треће земље, на његов захтев, 

уколико је таква документација неопходна за спровођење ревизије консолидованих 

финансијских извештаја матичног друштва. Достављање документације мора бити у 

складу са чланом 37. овог закона; 

3) у случају контроле квалитета, друштво за ревизију, односно лиценцирани 

овлашћени ревизор дужни су да у смислу члана 79. овог закона омогуће приступ 

подацима неопходним за спровођење контроле квалитета и правних лица повезаних са 

друштвом за ревизију. 



Друштво за ревизију дужно је да омогући увид у податке у случају примене прописа 

који регулишу спречавање прања новца и финансирање тероризма, у преткривичним 

или кривичним поступцима, као и када њихово достављање писаним путем затражи 

суд у кривичном или преткривичном поступку, као и у другим случајевима 

прописаним законом. 

Ревизорски извештај 

Члан 39. 

Друштво за ревизију је дужно да састави ревизорски извештај о извршеној законској 

ревизији у складу са МСР и одредбама овог закона. 

Ревизорски извештај, као минимум, мора да садржи следеће: 

1) идентификационе податке о субјекту ревизије чији су редовни годишњи 

финансијски извештаји или консолидовани годишњи финансијски извештаји предмет 

законске ревизије; 

2) назив редовног годишњег финансијског извештаја или консолидованог годишњег 

финансијског извештаја са навођењем датума или периода који је обухваћен 

финансијским извештајем или консолидованим финансијским извештајем; 

3) опис релевантног законског оквира који је примењен приликом састављања 

редовних годишњих финансијских извештаја или консолидованих годишњих 

финансијских извештаја; 

4) опис обима законске ревизије и МСР у складу са којим је извршена законска 

ревизија; 

5) мишљење лиценцираног овлашћеног ревизора може бити позитивно, мишљење са 

резервом или негативно и у њему мора бити јасно наведено да ли редовни годишњи 

финансијски извештаји или консолидовани годишњи финансијски извештаји пружају 

истинит и објективан преглед финансијског положаја правног лица у складу са 

релевантним законским оквиром, као и да ли су годишњи финансијски извештаји у 

складу са посебним прописима који уређују пословање правног лица, ако је то 

предвиђено тим прописима; 

6) посебна упозорења и проблеме на које лиценцирани овлашћени ревизор жели да 

укаже, али без изражавања мишљења са резервом; 

7) мишљење и изјаву руководства о усклађености годишњег извештаја о пословању са 

редовним годишњим финансијским извештајима за исту пословну годину, да ли су 

редовни годишњи финансијски извештаји састављени у складу са законом којим се 

уређује рачуноводство и да ли је лиценцирани ревизор на основу знања и доказа које је 

стекао током обављања законске ревизије у субјекту ревизије, утврдио материјално 

значење погрешне чињенице које су садржане у презентацији финансијских извештаја, 

уз опис природе тих чињеница; 



8) изјаву о потенцијалним материјално значајним сумњама у вези са догађајима или 

околностима које могу довести у питање способност субјекта ревизије за наставак 

пословања; 

9) податак о седишту друштва за ревизију. 

Изузетно од става 2. тачка 5) овог члана, лиценцирани овлашћени ревизор се може 

уздржати од изражавања мишљења на редовне годишње финансијске извештаје или 

консолидоване годишње финансијске извештаје, ако нема адекватне и довољно 

прикупљене ревизорске доказе и омогућен приступ информацијама захтеване од 

клијента ревизије. 

У случају да је законску ревизију друштва од јавног интереса вршило више друштава 

за ревизију у складу са чланом 34. овог закона, она су дужна да се усагласе око 

резултата законске ревизије и да, након тога, издају усаглашени ревизорски извештај 

са мишљењем. У случају да дође до неслагања, свако друштво за ревизију издаје своје 

мишљење, а у посебном додатку ревизорског извештаја наводе разлог неслагања. 

Наведени разлози неслагања се додатно образлажу Комисији за ревизију тог друштва. 

Ревизорски извештај мора потписати кључни ревизорски партнер који врши законску 

ревизију. У случају да је законску ревизију, у субјекту ревизије, у складу са чланом 34. 

овог закона, вршило више друштава за ревизију у исто време, усаглашени ревизорски 

извештај морају потписати сви лиценцирани овлашћени ревизори који су, испред свог 

друштва за ревизију, вршили законску ревизију. 

Изузетно од става 5. овог члана, потпис лиценцираног овлашћеног ревизора не мора 

бити доступан јавности, ако би обелодањивање тог податка могло проузроковати 

непосредну и директну претњу личној сигурности тог лиценцираног овлашћеног 

ревизора. 

У случају из става 6. овога члана, друштво за ревизију је у обавези да, пре издавања 

ревизорског извештаја, обавести Комисију о имену лиценцираног овлашћеног ревизора 

и конкретним разлозима који постоје да ти подаци не буду јавно објављени и у исто 

време достави предметни ревизорски извештај са потписом лиценцираног овлашћеног 

ревизора. 

Ревизорски извештај о извршеној законској ревизији мора бити у складу са одредбама 

става 2. тач. 1)–7) овог члана. Приликом извештавања о усклађености годишњег 

извештаја о пословању са редовним годишњим финансијским извештајима за исту 

пословну годину у смислу става 2. тачка 7) овога члана, друштво за ревизију узима у 

обзир консолидоване годишње финансијске извештаје и консолидоване годишње 

извештаје о пословању субјекта ревизије. Ако су редовни годишњи финансијски 

извештаји матичног друштва приложени уз консолидоване годишње финансијске 

извештаје, ревизорски извештаји се могу објединити. 

Мишљење лиценцираног овлашћеног ревизора из става 2. тачка 5) овог члана, односи 

се на финансијске извештаје у целини. 



Кључна ревизорска питања у смислу МСР примењују се на законску ревизију јавних 

друштава у смислу закона којим се уређује тржиште капитала. 

Ревизорски извештај се саставља и објављује, на српском језику. 

Уз ревизорски извештај прилажу се редовни годишњи финансијски извештаји или 

консолидовани годишњи финансијски извештаји који су били предмет законске 

ревизије. 

Додатни извештај Комисији за ревизију 

Члан 40. 

Друштва за ревизију која обављају ревизију друштва од јавног интереса дужна су да 

предају додатни извештај Комисији за ревизију субјекта ревизије, у року за 

достављање ревизорског извештаја у смислу закона којим се уређује рачуноводство. У 

случају да субјекат ревизије нема Комисију за ревизију, додатни извештај се предаје 

органу са еквивалентном функцијом у истом друштву. 

Додатни извештај Комисији за ревизију треба да буде у писаној форми, да објасни 

резултат законске ревизије и да садржи минимум следеће: 

1) изјаву о независности у складу са чланом 29. овог закона; 

2) име кључног ревизорског партнера; 

3) у случају када друштво за ревизију ангажује лиценцираног овлашћеног ревизора или 

друштво за ревизију, који нису део мреже или екстерног стручног лица за обављање 

одређених активности током ревизије, таква чињеница мора бити обелодањена у 

додатном извештају, као и потврда о њиховој независности; 

4) природу, учесталост и обим комуникације са Комисијом за ревизију, или органом 

који обавља еквивалентну функцију у субјекту ревизије, управним или надзорним 

одбором субјекта ревизије, укључујући датуме састанака са наведеним органима; 

5) опис обима и периода у коме је извршена ревизија; 

6) када је више друштава за ревизију ангажовано, опис поделе задатака између тих 

друштава за ревизију; 

7) опис коришћене методологије, укључујући описе позиција биланса стања које су 

биле потврђене кроз изабрани узорак, укључујући објашњења идентификованих 

значајних разлика у примењеној методологији, у односу на методологију претходне 

године. Ово се односи и на случајеве ако је ревизија претходне године извршена од 

стране другог друштва за ревизију; 

8) обелодањивање: 

(1) квантитативних износа материјалности примењених у поступку ревизије редовних 

годишњих финансијских извештаја, 



(2) износа материјалности за појединачне класе трансакција, рачуна или 

обелодањивања, 

(3) квалитативних фактора разматраних приликом дефинисања нивоа материјалности; 

9) објашњење процена везаних за догађаје или услове идентификоване током ревизије, 

а који могу изазвати значајну сумњу у могућност наставка пословања субјекта 

ревизије. Ово објашњење треба да садржи преглед свих гаранција, писма о уверавању, 

државних интервенција и других мера подршке које су биле узете у разматрање када се 

радила процена о могућности наставка пословања; 

10) значајне недостатке субјекта ревизије, или у случају консолидованих годишњих 

финансијских извештаја, значајне недостатке система интерних контрола и/или 

рачуноводственог система матичног друштва. За сваки значајни недостатак треба да 

буде константовано да ли је недостатак отклоњен од стране руководства субјекта 

ревизије; 

11) значајне ставке у вези са неусаглашеношћу са законском и интерном регулативом 

субјекта ревизије, идентификоване током обављања ревизије, које могу бити значајне 

информације за Комисију за ревизију да испуни своје задатке; 

12) процену коришћених метода за процењивање различитих позиција у оквиру 

појединачних или консолидованих годишњих финансијских извештаја; 

13) у случају законске ревизије консолидованих годишњих финансијских извештаја, 

обелодањивање обима консолидације и одабраних критеријума који су коришћени за 

дефинисање наведеног обима консолидације, као и да ли су наведени критеријуми у 

складу са оквиром за финансијско извештавање; 

14) напомену да ли су сва објашњења и документација достављени од субјекта 

ревизије; 

15) да ли су постојали значајни проблеми у току обављања ревизије и чињенице које би 

биле додатно корисне Комисији за ревизију. 

Ревизија консолидованих финансијских извештаја 

Члан 41. 

Кључни ревизорски партнер као ревизор групе одговоран је за обављање ревизије 

консолидованих годишњих финансијских извештаја. 

Лиценцирани овлашћени ревизор, као ревизор групе, дужан је да припреми извештај о 

ревизији консолидованих годишњих финансијских извештаја у складу са чланом 39. 

овог закона. 

Мишљење о усклађености извештаја о пословању са финансијским извештајима за 

исту пословну годину у смислу овог члана, издаје се на основу консолидованог 

годишњег извештаја о пословању и консолидованих годишњих финансијских 

извештаја. 



Лиценцирани овлашћени ревизор као ревизор групе је дужан да документује резултате 

свог рада обављеног током ревизије консолидованих годишњих финансијских 

извештаја, као и да припрема радну документацију у складу са чланом 37. овог закона. 

За потребе ревизије консолидованих годишњих финансијских извештаја ревизор групе 

може да користи резултате рада везане за ревизију годишњих финансијских извештаја 

или консолидованих извештајних пакета зависних правних лица групе, од: 

1) других ангажованих друштава за ревизију; 

2) друштава за ревизију која су повезана у мрежи са ревизором групе; 

3) друштава за ревизију државе чланице; 

4) лиценцираног овлашћеног ревизора из државе чланице; 

5) друштва за ревизију из треће земље; 

6) лиценцираног овлашћеног ревизора из треће земље. 

Ревизорски извештаји редовних годишњих финансијских извештаја матичног правног 

лица могу се спојити са ревизорским извештајем консолидованих годишњих 

финансијских извештаја групе. Уз ревизорски извештај прилажу се редовни годишњи 

финансијски извештаји матичног правног лица и консолидовани годишњи финансијски 

извештаји који су били предмет ревизије. 

Ревизор групе, са лицима из става 5. овог члана, уговором, односно изјавом или 

потврдом дефинише обавезу достављања радне документације везане за ревизију 

зависних правних лица групе, а ради прегледа и уверавања о квалитету радне 

документације и ослањања на њихов рад осим ако напред наведену ревизију обављају 

ревизори из мреже којој припада и ревизор групе. 

Ревизор групе спроводи следеће активности везане за рад зависних правних лица из 

става 5. овог члана, у вези са ревизијом консолидованих годишњих финансијских 

извештаја групе: 

1) процењује њихов рад; 

2) документује природу, време и обим њиховог спроведеног посла; 

3) документује преглед прикупљене радне документације од стране ових лица за 

потребе ревизије консолидованих годишњих финансијских извештаја. 

У случају да ревизор групе не може да изврши преглед из ст. 4. и 5. овог члана, за 

потребе квалитетне ревизије консолидованих финансијских извештаја, дужан је да 

спроведе додатне активности везане за ревизију финансијских извештаја или 

извештајних пакета зависних правних лица, директно или ангажовањем лица из става 

5. овог члана. Ревизор групе је дужан да обавести Комисију о спровођењу додатних 

процедура. 

Ако ревизију финансијских извештаја зависног правног лица у оквиру економске 

целине коју чине матична и зависна правна лица, обавља лиценцирани ревизор или 



друштво за ревизију државе чланице, односно треће земље, кључни ревизорски 

партнер као ревизор групе је одговоран за достављање документације о раду 

лиценцираног ревизора или друштва за ревизију треће земље за потребе контроле 

квалитета и надзора у складу са овим законом. 

У циљу обезбеђења достављања документације из става 4. овог члана, ревизор групе 

треба да затражи копије такве документације или да се договори са лиценцираним 

ревизорима или друштвима за ревизију треће земље о приступу тој документацији, 

односно да предузме неке друге одговарајуће мере. 

Ако постоје правна или друга ограничења која произлазе из националног 

законодавства државе чланице, односно треће земље за доставу радне документације о 

обављеној ревизији ревизора те земље, кључни ревизорски партнер као ревизор групе 

дужан је да у својој радној документацији о обављеној ревизији консолидованих 

годишњих финансијских извештаја наведе доказе о свим предузетим неопходним 

мерама ради њене доставе, као и доказе о постојању наведених правних и других 

ограничења. 

Накнада за обављену ревизију 

Члан 42. 

За обављену ревизију плаћа се накнада. 

Износ накнаде одређује се уговором. 

Друштво за ревизију или самостални лиценцирани ревизор треба да утврде накнаде за 

ревизију у складу са захтеваним послом, временом, потребним ресурсима за обављање 

ревизије и осталим предвидљивим трошковима обављања ревизије. 

Износ накнаде за ревизију из става 1. овог члана: 

1) не може зависити и не може да буде повезан са пружањем додатних услуга субјекту 

ревизије; 

2) не може бити условљен остварењем било којег потенцијалног догађаја везаног за 

ревизију, који може да захтева накнаду која би била везана за исход или резултат 

трансакције или резултат обављеног рада. 

Додатне услуге уз обављање ревизије 

Члан 43. 

Друштво за ревизију може, поред ревизије, у оквиру своје регистроване делатности да 

обавља и услуге из области финансија и рачуноводства, услуге финансијских анализа и 

контрола, услуге пореског и других врста пословног саветовања, услуге процене 

вредности капитала, имовине и обавеза, услуге судског вештачења, услуге израде и 

економске оцене инвестиционих пројеката и друге сродне услуге, осим ако посебним 

прописом није друкчије уређено. 

Забрана за ревизора 



Члан 44. 

Лиценцирани овлашћени ревизор не може да обавља ревизију код правног лица: 

1) у којем је власник удела или акција или има значајан финансијски утицај код 

субјекта ревизије или има значајан интерес у повезаном правном лицу субјекта 

ревизије; 

2) у којем је директор, односно члан органа управљања или надзора, прокурист и 

пуномоћник субјекта ревизије или правног лица које поседује значајан интерес у 

повезаном правном лицу субјекта ревизије; 

3) у којем је директор, односно члан органа управљања или надзора или прокурист 

његов крвни сродник у правој линији, крвни сродник у побочној линији закључно са 

трећим степеном сродства и супружник; 

4) у којем је пружало услуге из члана 45. став 1. тачка 3) овог закона; 

5) уколико наступе друге околности које могу да утичу на независност лиценцираног 

овлашћеног ревизора. 

Забрана обављања услуга наведених у ставу 1. овог члана се односе и на лиценциране 

овлашћене ревизоре који обављају ревизију консолидованих годишњих финансијских 

извештаја код субјекта ревизије. 

Забране из става 1. односе се на годину за коју се обавља ревизија, као и на годину у 

којој се обавља ревизија. 

Лиценцирани овлашћени ревизор не може да тражи нити да прима новчане и 

неновчане поклоне или услуге од субјекта ревизије код кога обавља ревизију или 

другог правног, односно физичког лица које је у вези са тим субјектом ревизије, осим 

ако би објективна, разумна и обавештена трећа страна њихову вредност оценила 

незнатном и занемарљивом. 

Забране из ст. 1. и 4. овог члана односе се и на чланове ревизорског тима и друга лица 

која нису лиценцирани овлашћени ревизори, а учествују у ревизији. 

Забрана за друштво за ревизију 

Члан 45. 

Друштво за ревизију не може да обавља ревизију код субјекта ревизије: 

1) у којем има уделе или акције, или уделе и акције у повезаном правном лицу са 

субјектом ревизије; 

2) које је власник удела или акција друштва за ревизију; 

3) ако је друштво за ревизију, односно било која организациона јединица у мрежи којој 

припада, односно повезано лице са друштвом за ревизију пружало правном лицу у 

години за коју се обавља ревизија, као и у години у којој се обавља ревизија следеће 

услуге: 



(1) припрему и вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, 

(2) процену вредности капитала, имовине и/или обавеза која ће бити рефлектована у 

финансијским извештајима, односно у којима постоји очигледан сукоб интереса, 

(3) заступање у судским поступцима у вези са пореским предметима, 

(4) обрачун пореза и подношење пореских пријава за физичка лица руководиоце у 

сектору финансија у привредном друштву, 

(5) савете у вези са рачуноводственим књижењем пореских обавеза, 

(6) дизајнирање система интерне ревизије и интерне контроле као и њихово 

спровођење, 

(7) дизајнирање и примену информационих система у рачуноводственој области, 

(8) актуарске услуге, 

(9) друге услуге које би, у конкретним околностима, могле да угрозе независност 

лиценцираног овлашћеног ревизора или друштва за ревизију и/или да утичу на 

вредновање позиција у финансијским извештајима; 

4) ако је повезано са правним лицем на други начин, тако да таква повезаност може да 

утиче на независност и непристрасност обављања ревизије. 

Забрана обављања услуга из става 1. овог члана се односи и на друштва за ревизију 

која обављају ревизију консолидованих годишњих финансијских извештаја код 

субјекта ревизије. 

Друштво за ревизију не може да тражи нити да прима новчане и неновчане дарове или 

услуге од субјекта ревизије код кога обавља ревизију или другог правног, односно 

физичког лица које је у вези са тим субјектом ревизије, осим ако би објективна, 

разумна и обавештена трећа страна њихову вредност оценила незнатном и 

занемарљивом. 

У случају статусне промене субјекта ревизије чији су финансијски извештаји предмет 

ревизије, друштво за ревизију је дужно да провери да ли постоје могуће претње по 

његову независност, односно независност лиценцираног овлашћеног ревизора у 

смислу чл. 29. и 30. овог закона и да најкасније у року од три месеца од настале 

статусне промене раскине пословне односе који могу утицати на њихову независност. 

Обавештавање од стране ревизора и других лица која обављају ревизију 

Члан 46. 

Лиценцирани овлашћени ревизор је дужан да без одлагања обавести друштво за 

ревизију код којег је запослен о наступању околности из члана 44. овог закона. 

Чланови ревизорског тима и друга лица која нису лиценцирани овлашћени ревизори, а 

учествују у ревизији дужни су да без одлагања обавесте друштво за ревизију код којег 

су запослени о наступању околности из члана 44. овог закона. 



Обавештавање од стране друштва за ревизију 

Члан 47. 

Акционар, односно члан друштва за ревизију дужан је да без одлагања обавести 

друштво за ревизију о наступању околности из члана 45. овог закона. 

Забрана утицаја других лица 

Члан 48. 

Власници, односно акционари друштва за ревизију, као и директор, односно чланови 

органа управљања и надзора тог друштва или повезаног лица не смеју да утичу на 

обављање ревизије и изражавање ревизорског мишљења и тиме угрозе независност и 

објективност лиценцираног овлашћеног ревизора који обавља ревизију. 

Смањење броја ревизора 

Члан 49. 

Друштво за ревизију у којем се број лиценцираних овлашћених ревизора смањи испод 

броја прописаног овим законом, дужно је да о тој промени обавести Комору и 

Комисију у року од осам дана од дана настале промене. 

Друштво за ревизију у којем се у току обављања ревизије број лиценцираних 

овлашћених ревизора смањи испод броја прописаног чланом 4. став 1. тачка 1) овог 

закона, односно чланом 31. став 3. овог закона дужно је да у року од три месеца 

обезбеди законом прописан број лиценцираних овлашћених ревизора или да прекине 

послове ревизије и о томе обавести правно лице код којег се обавља ревизија, Комору 

и Комисију у року од осам дана од дана настанка промене, а правно лице започету 

ревизију поверава другом друштву за ревизију. 

У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана, друштво за ревизију не може да закључује нове 

уговоре о обављању ревизије док поново не испуни услове из члана 4. став 1. тачка 1) 

овог закона, односно члана 31. став 3. овог закона и о томе обавести Комору и 

Комисију. 

Замена друштва за ревизију и ревизора 

Члан 50. 

Друштво за ревизију може да обавља највише 10 година узастопно ревизију код истог 

друштва од јавног интереса од почетка обављања ревизије, осим ако посебним законом 

није друкчије уређено. 

Након истека максимално дозвољеног периода из става 1. овог члана друштво за 

ревизију не може да обавља ревизију код истог друштва од јавног интереса наредне 

четири године. 

Друштва за ревизију дужна су да најкасније сваке седме године од почетка обављања 

ревизије финансијских извештаја код истог обвезника ревизије изврше замену 



лиценцираног овлашћеног ревизора, потписника ревизорског извештаја, односно 

кључног ревизорског партнера. 

Лиценцирани овлашћени ревизор, односно кључни ревизорски партнер може поново 

да обавља ревизију код истог обвезника ревизије три године од датума потписивања 

последњег ревизорског извештаја за тог обвезника. 

Забрана запошљавања 

Члан 51. 

Кључни ревизорски партнер или лиценцирани овлашћени ревизор који обавља 

законску ревизију у име друштва за ревизију код субјекта ревизије, пре истека рока од 

најмање једне године или, у случају законске ревизије друштва од јавног интереса, 

рока од најмање две године од када је престао да обавља послове лиценцираног 

овлашћеног ревизора или кључног партнера у ревизији у вези са ангажманом на 

ревизији: 

1) не може да заузме кључни положај на извршним руководећим позицијама код 

субјекта ревизије; 

2) не може да постане члан Комисије за ревизију односно, ако такав одбор не постоји, 

члан тела које обавља функције које су еквивалентне функцијама Комисије за ревизију; 

3) не може да постане члан надзорног органа субјекта ревизије. 

Забрана из става 1. овог члана односи се и на чланове ревизорског тима и друга лица 

која нису лиценцирани овлашћени ревизори, а учествовала су у ревизији у смислу 

члана 1. овог члана и примењује се за период од годину дана од дана престанка радног 

односа у друштву за ревизију. 

Извештавање и потврђивање независности друштва за ревизију 

Члан 52. 

Друштво за ревизију дужно је да извештава правно лице код којег обавља ревизију, 

односно Комисију за ревизију коју је правно лице дужно да образује у складу са 

чланом 53. овог закона, о кључним питањима која произлазе из обављања ревизије, а 

посебно, и о значајним недостацима интерне контроле у вези са процесом 

финансијског извештавања. 

Друштво за ревизију дужно је да пре закључења уговора о обављању законске 

ревизије, односно приликом наставка обављања законске ревизије процени и 

документује следеће: 

1) да ли постоје претње по независност у складу са чланом 29. овог закона, према 

правном лицу чију ревизију редовних годишњих финансијских извештаја обавља и 

заштитни механизми против тих претњи; 

2) да ли има компетентне запослене, време и ресурсе потребне за обављање законске 

ревизије; 



3) да кључни ревизорски партнер има лиценцу за обављање ревизије издату у складу са 

овим законом. 

Друштво за ревизију, које обавља ревизију код друштава од јавног интереса дужно је 

да једном годишње, у писаном облику, потврди своју независност према друштву чију 

ревизију финансијских извештаја обавља и обавести Комисију за ревизију из члана 53. 

овог закона о додатним услугама код тог друштва, као и да расправља о могућим 

претњама његовој независности и заштитним механизмима против тих претњи. 

IV. КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ У ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ И ИНТЕРНИ РЕВИЗОР 

Образовање и састав Комисије за ревизију 

Члан 53. 

Друштва од јавног интереса дужна су да имају Комисију за ревизију (одбор за праћење 

пословања). 

Комисија за ревизију обавља послове у складу са законом којим се уређују привредна 

друштва. 

Комисију за ревизију чине најмање три члана који се именују у складу са законом из 

става 2. овог члана. 

Комисија за ревизију је или засебна комисија или комисија управног, односно 

надзорног органа субјекта ревизије, а чине је неизвршни чланови управног органа 

и/или чланови надзорног органа субјекта ревизије и/или чланови које поставља 

скупштина акционара субјекта ревизије или, за субјекте без акционара, поставља је 

еквивалентан орган. 

Најмање један члан Комисије за ревизију мора бити компетентан за област 

рачуноводства и/или ревизије. 

Чланови комисије, као целина, морају бити компетентни за делатност у којој послује 

субјекат ревизије. 

Већина чланова Комисије за ревизију мора бити независна од субјекта ревизије. 

Председавајућег Комисије за ревизију постављају чланови или надзорни орган субјекта 

ревизије и независан је од субјекта ревизије. Председавајућег Комисије за ревизију 

може да бира скупштина акционара субјекта ревизије на годишњем нивоу. 

Изузетно од става 1. овог члана, друштва од јавног интереса која у складу са посебним 

прописима имају тела са надлежностима Комисије за ревизију из става 2. овог члана, 

нису дужна да је образују у складу са овим законом. 

Изузетно од става 1. овог члана, друштва од јавног интереса која су зависна друштва, 

тј. чланови групе друштава која на нивоу групе, имају Комисију за ревизију и која 

надлежности из става 2. овог члана обављају на нивоу групе, нису дужна да је образују 

у складу са овим законом, осим ако посебним законом није друкчије уређено. 

Овлашћени интерни ревизор 



Члан 54. 

Правно лице поверава обављање послова интерне ревизије лицу које има сертификат 

Коморе о стеченом звању овлашћени интерни ревизор, осим ако посебним законом 

није друкчије уређено. 

Звање овлашћени интерни ревизор може да стекне лице које: 

1) има стечено високо образовање на студијама другог степена у складу са законом 

којим се уређује високо образовање, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године; 

2) има радно искуство на пословима законске ревизије или интерне ревизије, у трајању 

од три године, односно радно искуство у трајању од пет година на пословима 

рачуноводства; 

3) има положен испит за стицање овог звања у складу са програмом Коморе; 

4) није осуђивано за кривична дела у смислу члана 5. овог закона. 

Под радним искуством за полагање испита за стицање звања овлашћени интерни 

ревизор, сматра се искуство стечено у радном односу на неодређено или на одређено 

време. 

Oвлaшћeни интeрни рeвизoр oбaвeзaн je дa у циљу кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг 

усaвршaвaњa, пoхaђa стручнe курсeвe, сeминaрe и прeдaвaњa у минимaлнoм трajaњу 

кojи je дeфинисaн прoгрaмoм кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa 

oвлaшћeних интeрних рeвизoрa Кoмoрe. 

Oвлaшћeни интeрни рeвизoр нe мoжe бити члaн упрaвe, нити мoжe oбaвљaти другe 

пoслoвe у друштву. 

V. КОМОРА ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА 

Статус и седиште Коморе 

Члан 55. 

Комора је независна професионална организација лиценцираних овлашћених ревизора 

запослених у друштвима за ревизију, друштава за ревизију и самосталних ревизора, 

која има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 

овим законом и статутом Коморе. 

Комора има рачун. 

Седиште Коморе је у Београду. 

Комора може да има огранке у складу са статутом. 

Комора се региструје у Агенцији за привредне регистре, у складу са законом. 

Чланство у Комори 

Члан 56. 



Чланство у Комори обавезно је за друштва за ревизију, самосталне ревизоре и 

лиценциране овлашћене ревизоре запослене у друштву за ревизију, односно код 

самосталног ревизора. 

Друштво за ревизију и самостални ревизор стичу чланство у Комори даном уписа у 

Регистар друштава за ревизију и самосталних ревизора. 

Лиценцирани овлашћени ревизор стиче чланство у Комори даном уписа у Регистар 

лиценцираних овлашћених ревизора. 

Друштву за ревизију и самосталном ревизору престаје чланство у Комори даном 

подношења захтева за брисање из регистра из става 2. овог члана, као и у другим 

случајевима у складу са овим законом и статутом Коморе. 

Лиценцираном овлашћеном ревизору престаје чланство у Комори даном брисања из 

регистра из става 3. овог члана, као и у другим случајевима у складу са овим законом. 

Поверени послови Коморе 

Члан 57. 

Комора обавља следеће послове као јавна овлашћења: 

1) доноси и спроводи програм испита за стицање звања овлашћени ревизор, организује 

испите за стицање звања овлашћени ревизор и издаје сертификат за звање овлашћени 

ревизор; 

2) уређује ближе услове и поступак за ослобађање полагања испита из члана 9. овог 

закона; 

3) доноси програм континуираног професионалног усавршавања и организује стручно 

усавршавање лиценцираних овлашћених ревизора; 

4) прописује минимум радне документације која чини садржај методологије рада; 

5) води Регистар лиценцираних овлашћених ревизора; 

6) води Регистар друштава за ревизију и самосталних ревизора; 

7) води Регистар изречених мера; 

8) утврђује висину чланарине за чланове Коморе; 

9) утврђује износ надокнаде за упис у регистре Коморе, надокнаде за испите које 

спроводи Комора, надокнаде за издавање извода из регистара, уверења и потврда о 

евиденцијама које Комора води, као и остале надокнаде прописане законом и општим 

актима Коморе; 

10) спроводи истражне, дисциплинске и друге поступке у складу са статутом и општим 

актима Коморе. 

Послове из става 1. овог члана Комора обавља као поверене послове. 



Акта из става 1. тач. 1)–4) и тач. 8) и 9) овог члана доносе се уз претходну сагласност 

Министарства, које пре давања сагласности прибавља мишљење Комисије. 

Остали послови Коморе 

Члан 58. 

Поред послова из члана 57. овог закона, Комора обавља и следеће послове: 

1) утврђује примену Кодекса професионалне етике ревизора; 

2) прати примену МСР; 

3) доноси и спроводи програм испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор, 

организује испите за стицање звања овлашћени интерни ревизор и издаје сертификат за 

звање овлашћени интерни ревизор; 

4) дoнoси прoгрaм кoнтинуирaнoг прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa и oргaнизуje стручнo 

усaвршaвaњe oвлaшћeних интeрних рeвизoрa; 

5) стара се о угледу чланова Коморе, односно о обављању послова ревизије у складу са 

Кодексом професионалне етике ревизора; 

6) пружа стручну помоћ члановима Коморе; 

7) доставља Министарству и Комисији годишњи финансијски извештај са мишљењем 

ревизора и годишњи извештај о раду; 

8) сарађује и пружа стручну помоћ Министарству и Комисији у обављању послова у 

складу са овим законом; 

9) спрoвoди oбуку и сeртификoвaњe зa стицaњe других звaњa у рeвизиjи у склaду сa 

oпштим aктимa Кoмoрe; 

10) обавља и друге послове у складу са овим и другим законима и статутом. 

Заштита података 

Члан 59. 

Комора је дужна да чува као поверљиве све податке, чињенице и околности које је 

прибавила у обављању послова у складу са одредбама овог закона. 

Одредба става 1. овог члана примењује се и на чланове органа Коморе, запослене и 

бивше запослене у Комори, односно на друга лица којима су приликом рада у Комори 

били доступни поверљиви подаци. 

Пословне тајне чувају се у складу са овим законом, осим ако посебним прописима није 

друкчије уређено. 

Финансирање Коморе 

Члан 60. 

Комора стиче средства за рад од: 



1) чланарине коју плаћају чланови Коморе; 

2) надокнаде за упис у регистре Коморе; 

3) других извора, у складу са законом и актима Коморе. 

Средства Коморе 

Члан 61. 

Средства Коморе воде се на рачуну Коморе. 

За располагање средствима Коморе одговорно је лице које је овлашћено актима 

Коморе. 

Комора одговара за своје обавезе целокупном имовином којом располаже. 

Статут Коморе 

Члан 62. 

Статутом Коморе ближе се уређују: послови које Комора обавља у оквиру законских 

овлашћења; начин обављања послова Коморе; унутрашња организација и рад Коморе; 

састав, начин и поступак избора и надлежност органа Коморе; права и дужности 

друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора као 

чланова Коморе; као и друга питања од значаја за рад и организацију Коморе, у складу 

са овим законом. 

На статут Коморе у делу који се односи на обављање јавних овлашћења из члана 57. 

овог закона сагласност даје Министарство по претходно прибављеном мишљењу 

Комисије. 

Објављивање докумената 

Члан 63. 

Комора је дужна да објави Статут Коморе у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Акти које Комора доноси у складу са овим законом објављују се на интернет страници 

Коморе. 

Органи Коморе 

Члан 64. 

Органи Коморе су: 

1) Скупштина; 

2) Савет; 

3) други органи Коморе. 

Надлежност, трајање мандата и начин рада органа Коморе утврђују се статутом. 

Регистри Коморе 



Члан 65. 

Комора води: 

1) Регистар друштава за ревизију и самосталних ревизора; 

2) Регистар лиценцираних овлашћених ревизора; 

3) Регистар изречених мера. 

Комора је дужна да по пријему решења из члана 14. овог закона, без одлагања упише 

друштво за ревизију, односно самосталног ревизора у регистар из става 1. тачка 1) овог 

члана. 

Комора је дужна да по пријему решења из члана 7. овог закона без одлагања упише 

лиценцираног овлашћеног ревизора у регистар из става 1. тачка 2) овог члана. 

Право да обављају ревизију, друштво за ревизију, односно самостални ревизор и 

лиценцирани овлашћени ревизор, стичу даном уписа у регистре из става 1. тач. 1)–2) 

овог члана. 

Регистри из става 1. овог члана воде се на српском језику. 

Регистри из става 1. овог члана редовно се ажурирају и објављују на интернет 

страници Коморе. 

Регистри из става 1. овог члана су јавне књиге. 

Начин вођења регистара из става 1. овог члана ближе уређује Комора. 

Комора може да води и друге регистре у складу са законом, статутом или општим 

актима. 

Регистар друштава за ревизију и самосталних ревизора 

Члан 66. 

Регистар друштава за ревизију и самосталних ревизора, као минимум садржи: 

1) пословно име, адресу, матични број, ПИБ и правну форму; 

2) контакт податке и интернет адресу; 

3) адресу сваке филијале и повезаног лица у земљи и у иностранству; 

4) име и презиме и регистарски број свих лиценцираних овлашћених ревизора који су 

запослени у друштву за ревизију, односно код самосталног ревизора; 

5) податке о оснивачима, у складу са прописима о регистрацији привредних субјеката; 

6) податке о директору, односно о члановима органа управљања, у складу са 

прописима о регистрацији привредних субјеката; 

7) податке о чланству у мрежи; 



8) све остале регистрације друштва за ревизију, односно самосталног ревизора код 

надлежних органа држава чланица и надлежних органа трећих земаља, укључујући 

назив органа за регистрацију и регистарски број ако постоји. 

Друштва за ревизију, односно самостални ревизори дужни су да обавештавају Комору 

о променама свих чињеница и околности на основу којих су уписани у регистар из 

става 1. овог члана, у року од осам дана од дана настанка промена. 

Подаци који се достављају Комори морају да буду потписани од стране лица 

овлашћеног за заступање друштва за ревизију, односно од стране самосталног 

ревизора. 

Подаци који се достављају Комори, а које достављају ревизорска друштва држава 

чланица и ревизорска друштва трећих земаља морају да буду преведени на српски 

језик од стране овлашћеног лица у складу са законом. 

Ревизорска друштва трећих земаља, која су регистрованa у складу са овим законом, у 

регистру из става 1. овог члана морају као таква, посебно да буду означена. 

Регистрација ревизорског друштва државе чланице 

Члан 67. 

Ревизорско друштво државе чланице уписује се у одговарајући регистар у смислу овог 

закона на основу поднетог захтев за регистрацију који се подноси Комори. 

Уз захтев за регистрацију из става 1. овог члана дужно је да достави и потврду 

надлежног органа државе чланице у којој је регистрован, односно у којој је издата 

дозвола за обављање законске ревизије, која не може бити старија од три месеца од 

дана подношења захтева за регистрацију. 

Регистровано ревизорско друштво из става 1. овог члана може да обавља ревизију под 

условом да кључни ревизорски партнер има лиценцу за обављање ревизије издату у 

складу са овим законом. 

Уз захтев се достављају подаци и докази неопходни за упис у регистар у складу са 

овим законом. 

Регистар лиценцираних овлашћених ревизора 

Члан 68. 

Регистар лиценцираних овлашћених ревизора, као минимум садржи: 

1) име, презиме и регистарски број лиценце; 

2) назив, адресу, интернет адресу и регистарски број друштва за ревизију у којем је 

лиценцирани овлашћени ревизор запослен или са којим је повезан као партнер или на 

неки други начин; 



3) све остале регистрације лиценцираног овлашћеног ревизора код надлежних органа 

држава чланица и надлежних органа трећих земаља, укључујући назив органа за 

регистрацију и регистарски број ако постоји; 

4) датум издавања, односно продужења лиценце. 

Лиценцирани овлашћени ревизор дужан је да обавештава Комору о променама свих 

чињеница и околности на основу којих је уписан у регистар из става 1. овог члана у 

року од осам дана од дана настанка промене. 

Подаци који се достављају Комори морају да буду потписани од стране лиценцираних 

овлашћених ревизора. 

Подаци који се достављају Комори, а које достављају ревизори држава чланица и 

ревизори трећих земаља морају да буду преведени на српски језик од стране 

овлашћеног лица у складу са законом. 

Ревизори трећих земаља, који су регистровани у складу са овим законом, у регистру из 

става 1. овог члана морају као такви, посебно да буду означени. 

Регистар изречених мера 

Члан 69. 

Регистар изречених мера, као минимум садржи: 

1) назив правног лица, односно име и презиме физичког лица коме је изречена мера; 

2) меру која је изречена; 

3) број и датум решења о изрицању мере. 

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана назив правног лица, односно име физичког 

лица коме је изречена мера не мора бити објављено у регистру из става 1. овог члана: 

1) када санкција изречена физичком лицу, покаже да би објављивање података о 

личности било несразмерно; 

2) ако би се објављивањем угрозила стабилност финансијских тржишта или кривичне 

истраге које су у току; 

3) ако би се објављивањем нанела несразмерна штета институцијама или појединцима 

из предмета. 

О изузецима из става 2. овог члана одлучује Комисија. 

Брисање друштава за ревизију и самосталних ревизора из регистра 

Члан 70. 

Брисање друштава за ревизију и самосталних ревизора из регистра који се води у 

складу са чланом 65. став 1. тачка 1) овог закона врши се на основу решења 

Министарства о стављању ван снаге дозволе за обављање ревизије, односно решења 

Комисије о одузимању дозволе за обављање ревизије, у складу са овим законом. 



Кад решење о стављању ван снаге дозволе за обављање ревизије из става 1. овог члана 

буде извршно, Министарство доставља примерак решења Комори, Комисији и 

Агенцији за привредне регистре. 

Кад решење о одузимању дозволе за обављање ревизије из става 1. овог члана буде 

извршно, Комисија доставља примерак решења Министарству, Комори и Агенцији за 

привредне регистре. 

Брисање лиценцираних овлашћених ревизора из регистра 

Члан 71. 

Брисање лиценцираних овлашћених ревизора из регистра који се води у складу са 

чланом 65. став 1. тачка 2) овог закона врши се на основу решења Министарства о 

стављању решења о издавању лиценце ван снаге, односно решења Комисије о 

одузимању лиценце за обављање ревизије, у складу са овим законом. 

Кад решење о стављању решења о издавању лиценце ван снаге, из става 1. овог члана 

буде извршно, Министарство доставља примерак решења Комори и Комисији. 

Кад решење о одузимању лиценце за обављање ревизије, из става 1. овог члана буде 

извршно, Комисија доставља примерак решења Министарству и Комори. 

Комора у случају смрти лиценцираног овлашћеног ревизора по службеној дужности 

брише из регистра тог лиценцираног овлашћеног ревизора. 

Комора по службеној дужности брише из регистра лиценцираног овлашћеног ревизора 

у року од 30 дана од дана истека периода на који је лиценца издата, уколико није 

поднет захтев за издавање лиценце. 

Брисање мера из регистра 

Члан 72. 

Мере из чл. 81. и 94. овог закона бришу се из регистра по истеку пет година од дана 

доношења решења о њиховом изрицању. 

Изузетно од става 1. овог члана мера одузимања дозволе друштву за ревизију, односно 

самосталном ревизору, као и лиценце овлашћеном ревизору за обављање ревизије 

бришу се из регистра по истеку десет година од дана доношења решења о њиховом 

изрицању. 

Јавност рада Коморе 

Члан 73. 

Комора је дужна да обавештава јавност о свим питањима из надлежности Коморе. 

Комора је дужна да обавештава Министарство и Комисију о дисциплинским 

поступцима који се воде против чланова Коморе пред надлежним органима Коморе. 

Ако се у дисциплинским поступцима установи да постоји сумња да је извршено 

кривично дело, Комора је дужна да обавести и надлежне правосудне органе. 



Комора је дужна да на захтев органа из ст. 2. и 3. овог члана достави потребне податке 

о чињеницама о којима има сазнање. 

Надзор над радом Коморе 

Члан 74. 

Надзор над законитошћу рада и аката Коморе, обавља Министарство. 

Надзор над обављањем послова из члана 57. став 1. овог закона, у оквиру делокруга 

утврђеног овим законом, обављају Министарство и Комисија. 

У обављању надзора из ст. 1. и 2. овог члана Министарство и Комисија, могу да траже 

од Коморе одговарајуће извештаје и податке, односно могу да изврше непосредан увид 

у рад Коморе. 

Комора је дужна да извештаје и податке из става 3. овог члана достави Министарству и 

Комисији у року од 30 дана од дана када су подаци затражени, осим ако Министарство, 

односно Комисија не одреде краћи рок. 

У обављању надзора над јавним овлашћењима Коморе примењују се одредбе закона 

којим се уређује државна управа. 

VI. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РАДА ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ, САМОСТАЛНИХ 

РЕВИЗОРА И ЛИЦЕНЦИРАНИХ ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА 

Предмет контроле 

Члан 75. 

Комисија обавља контролу квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора 

и лиценцираних овлашћених ревизора ради провере да ли се при обављању ревизије 

поступа у складу са МСР и одредбама овог закона. 

Контрола и начин обављања контроле квалитета рада треба да буде сразмерна 

сложеношћу послова које обавља друштво за ревизију, односно самостални ревизор, 

што се додатно уређује општим актима Комисије. 

Контрола квалитета рада обавља се на објективан начин и у поступку који искључује 

било какав сукоб интереса између лица која обављају проверу квалитета рада и 

друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора. 

У поступку контроле квалитета рада примењују се одредбе закона којим се уређује 

општи управни поступак, ако овим законом није друкчије уређено. 

Ради обављања контроле квалитета из става 1. овог члана Комисија доноси 

методологију за проверу квалитета обављених ревизија, проверу квалитета рада 

друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора. 

Начин обављања контроле 

Члан 76. 

Контрола квалитета рада друштва за ревизију се обезбеђује: 



1) праћењем, прикупљањем и провером извештаја и обавештења која Комисији 

подносе друштва за ревизију, самостални ревизори и лиценцирани овлашћени 

ревизори, у складу са овим законом; 

2) обављањем прегледа пословања друштава за ревизију и самосталних ревизора; 

3) изрицањем мера у поступку контроле квалитета, у складу са овим законом. 

Обављање прегледа пословања друштава за ревизију и самосталних ревизора из става 

1. тачка 2) овог члана обухвата: 

1) преглед интерног система контроле квалитета; 

2) проверу независности лиценцираног овлашћеног ревизора, самосталног ревизора и 

друштва за ревизију у односу на субјекта ревизије; 

3) проверу усклађености поступака ревизије са законом и МСР; 

4) оцене квалитета у погледу ангажованих ресурса (састав ревизорског тима и радни 

сати); 

5) преглед обрачунатих цена за услуге ревизије; 

6) непосредну проверу квалитета рада лиценцираног овлашћеног ревизора. 

Прегледом интерног система контроле квалитета из става 2. тачка 1) овог члана 

утврђује се да ли друштво за ревизију и самостални ревизор има успостављене 

одговарајуће смернице и поступке за: 

1) преузимање одговорности повезане са квалитетом обављеног рада; 

2) поштовање етичких захтева; 

3) успостављање и одржавање односа са обвезницима ревизије финансијских 

извештаја, као и са корисницима других услуга; 

4) формирање ревизорских тимова; 

5) обављање ревизије у складу са законом и МСР; 

6) обезбеђивање да смернице и поступци повезани са интерним процедурама за 

контролу квалитета функционишу успешно и да се поштују у пракси. 

Непосредна провера квалитета рада лиценцираног овлашћеног ревизора из става 2. 

тачка 6) овог члана обавља се тако што се прегледа целокупна радна документација о 

обављеној ревизији код најмање једног обвезника ревизије. 

Лица која обављају контролу квалитета рада дужна су да обезбеде потребан број 

одабраних ревизорских докумената, односно узорака за тестирање, како би предметна 

провера била квалитетна и свеобухватна, примењујући МСР и захтеве везане за 

независност њиховог рада, у складу са чланом 29. овог закона. 

Редовна и ванредна контрола 



Члан 77. 

Редовна контрола квалитета рада друштава за ревизију обавља се у складу са 

годишњим планом провере квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора 

и лиценцираних овлашћених ревизора који доноси Комисија. 

На основу анализе ризика Комисија обавља редовну контролу квалитета рада друштава 

за ревизију и самосталних ревизора најмање једном у шест година, а код друштва за 

ревизију које обавља ревизију друштава од јавног интереса најмање једном у три 

године. 

Контрола квалитета, из става 2. овог члана, може се обављати и чешће, нарочито у 

односу на друштва за ревизију, односно самосталне ревизоре којима су изрицане мере 

у поступку контроле, односно друштва за ревизију код којих је процењен висок степен 

ризика на основу анализе ризика из става 2. овог члана. 

Комисија је дужна да о контроли квалитета рада друштава за ревизију и самосталних 

ревизора, писаним путем обавести друштво за ревизију и самосталног ревизора пре 

почетка контроле. 

Ванредну контролу квалитета рада друштава за ревизију може да покрене Комисија по 

добијању обавештења од Народне банке Србије, Коморе, надлежних судова и других 

органа да постоји основана сумња да друштво за ревизију не обавља ревизију у складу 

са овим законом и МСР, односно ако установе пропусте и неправилности у 

ревизорским извештајима и раду друштава за ревизију. 

Ванредну контролу из става 5. овог члана може да покрене и Комисија уколико у 

оквиру својих надлежности уређених законом, утврди да друштво за ревизију не 

обавља ревизију у складу са овим законом и МСР, као и на предлог акционара и 

власника удела. 

Комисија прописује процедуре за пријем и поступање по обавештењима из ст. 5. и 6. 

овог члана, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности. 

Лица која обављају контролу 

Члан 78. 

Контролу квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних 

овлашћених ревизора обављају лица запослена у Комисији на неодређено време са 

пуним радним временом, лиценцирани овлашћени ревизори са најмање пет година 

радног искуства на пословима ревизије. 

Лица, која обављају контролу квалитета рада из става 1. овог члана, не могу обављати 

контролу квалитета рада друштва за ревизију, односно самосталног ревизора код којих 

су најмање три године пре почетка контроле квалитета рада имала учешћа у 

власништву, управљању, била у радном односу или на други начин била повезана са 

тим друштвом за ревизију, односно самосталним ревизором. 



Лица, која обављају контролу квалитета рада из става 1. овог члана, дужна су да пре 

сваке контроле квалитета дају изјаву да не постоји сукоб интереса између њих и 

друштва за ревизију, самосталног ревизора или лиценцираног овлашћеног ревизора 

који су предмет контроле квалитета рада. 

Лица, која обављају контролу квалитета рада из става 1. овог члана, дужна су да 

заврше додатну обуку према програму који утврди Комора. 

Комисија може да ангажује експерте у случају специфичних задатака или ревизија 

друштава од јавног интереса са високим степеном ризика када је то неопходно за 

њихово адекватно испуњење. У таквом случају, експерти не могу бити укључени у 

доношење одлука Комисије. 

У случају ангажовања експерта, Комисија треба да обезбеди да не постоји сукоб 

интереса између експерта и лиценцираног овлашћеног ревизора, односно субјекта 

ревизије у смислу става 3. овог члана. Ангажовани експерт мора да потпише изјаву о 

непостојању сукоба интереса у смислу става 3. овог члана и мора да има најмање седам 

година искуства у ревизији финансијских извештаја, од чега минимум две године 

искуства у ревизији друштава од јавног интереса. 

Обавезе друштва за ревизију и самосталног ревизора у поступку контроле 

Члан 79. 

Друштво за ревизију, односно самостални ревизор, код којег се обавља контрола 

квалитета рада, дужно је да омогући овлашћеном лицу Комисије преглед ревизорских 

извештаја, радне документације, као и друге документације на основу које су 

ревизорски извештаји састављени. 

Друштво за ревизију, односно самостални ревизор, код којег се обавља контрола 

квалитета рада, дужно је да, на захтев овлашћеног лица Комисије, омогући контролу 

квалитета рада у свом седишту. 

Записник о контроли 

Члан 80. 

О обављеној контроли квалитета рада саставља се записник који садржи значајне 

налазе и закључке. 

Записник о контроли квалитета рада друштва за ревизију, односно самосталног 

ревизора, доставља се друштву за ревизију, односно самосталном ревизору. 

Једном годишње Комисија објављује укупне резултате провере квалитета рада 

друштава за ревизију и самосталних ревизора на својој интернет страници. 

Мере у поступку контроле квалитета рада друштава за ревизију и самосталних 

ревизора 

Члан 81. 



Ако се у поступку контроле квалитета рада утврди да друштво за ревизију, односно 

самостални ревизор не поступа у складу са одредбама овог закона и другим правилима 

ревизорске струке, могу се предузети следеће мере: 

1) наложити отклањање утврђених неправилности; 

2) изрекне јавна опомена; 

3) условно одузме дозвола за обављање ревизије; 

4) изда привремена забрана у трајању од највише три године, којом се забрањује 

друштву за ревизију и самосталном ревизору да обавља законску ревизију; 

5) изрекне привремена забрана у трајању од највише три године којом се забрањује 

оснивачу (члану) или члану органа управљања друштва за ревизију или оснивачу 

(члану), односно члану органа управљања друштва од јавног интереса да обавља 

функције у друштву за ревизију, односно друштву од јавног интереса; 

6) одузме дозвола за обављање ревизије; 

7) изрекне новчана казна. 

Комисија решењем изриче мере из става 1. тач. 1), 2), 3), 6) и 7) овог члана. 

Решење из става 2. овог члана је коначно. Против решења може се покренути управни 

спор. 

Решење о изрицању мере из става 2. овог члана, Комисија доставља Комори, наредног 

дана од дана када ово решење постане извршно. 

Комора је дужна да решење о изрицању мере из става 2. овог члана без одлагања 

упише у Регистар изречених мера. 

Мере из става 1. тач. 4) и 5) овог закона изриче суд у прекршајном поступку, у складу 

са законом. 

Смернице за изрицање мера 

Члан 82. 

Комисија је дужна да донесе смернице које ће примењивати приликом одређивања 

врсте мере која ће бити изречена у поступку контроле квалитета рада друштву за 

ревизију, односно самосталном ревизору, као и лиценцираном овлашћеном ревизору и 

да као минимум узме у разматрање следеће чињенице и околности: 

1) озбиљност и дужину трајања повреде одредаба овог закона и других правила 

ревизорске струке; 

2) степен одговорности друштва за ревизију, односно самосталног ревизора, као и 

лиценцираног овлашћеног ревизора за издати ревизорски извештај; 

3) финансијску снагу друштва за ревизију, односно самосталног ревизора, као и 

лиценцираног овлашћеног ревизора; 



4) износ прибављене имовинске користи; 

5) ниво сарадње контролисаног друштва за ревизију, односно самосталног ревизора, 

као и лиценцираног овлашћеног ревизора у поступку контроле квалитета њиховог 

рада; 

6) претходне мере изречене у складу са овим законом. 

Комисија може узети у обзир и друге чињенице и околности које могу бити од утицаја 

на делотворност изречених мера. 

Начин спровођења мера 

Члан 83. 

Комисија спроводи мере из чл. 81. и 94. овог закона, на следећи начин: 

1) директно; 

2) у сарадњи са другим органима; 

3) подношењем захтева надлежним судским органима. 

Садржина решења о отклањању утврђених неправилности 

Члан 84. 

Решење којим се налаже отклањање утврђених неправилности, нарочито садржи: 

1) опис неправилности чије је отклањање утврђено решењем; 

2) рок у коме је друштво за ревизију, односно самостални ревизор дужан да отклони 

неправилности и да достави извештај о отклањању неправилности; 

3) начин отклањања неправилности; 

4) доказе о отклањању неправилности које је друштво за ревизију, односно самостални 

ревизор дужан да достави Комисији. 

Отклањање утврђених неправилности 

Члан 85. 

Комисија решењем налаже отклањање утврђених неправилности ако: 

1) власничка структура и управљање друштвом за ревизију није у складу са одредбама 

овог закона, односно ако самостални ревизор поступа супротно члану 17. овог закона; 

2) друштво за ревизију, односно самостални ревизор не поступа у складу са одредбама 

чл. 20. и 21. овог закона; 

3) друштво за ревизију не објави извештај о транспарентности у складу са чланом 24. 

овог закона; 

4) друштво за ревизију, односно самостални ревизор обавља додатне услуге супротно 

члану 45. овог закона; 



5) друштво за ревизију, односно самостални ревизор не доставља извештаје и 

обавештења у смислу члана 25. и члана 66. став 2. овог закона; 

6) друштво за ревизију, односно самостални ревизор не испуњава услове за издавање 

дозволе за обављање ревизије у складу са овим законом; 

7) ако друштво за ревизију, односно самостални ревизор не поступа у складу са 

одредбама овог закона и подзаконским актима који су донети на основу овог закона. 

Извештај о отклањању утврђених неправилности 

Члан 86. 

Друштво за ревизију, односно самостални ревизор дужан је да у року који не може 

бити краћи од 15 дана, нити дужи од 90 дана отклони утврђене неправилности и да 

Комисији поднесе извештај који садржи опис предузетих мера, као и да приложи 

доказе о отклањању неправилности. 

Јавна опомена 

Члан 87. 

Комисија решењем изриче јавну опомену ако утврди да: 

1) друштво за ревизију, односно самостални ревизор није поступио у складу са 

решењем којим је наложено отклањање утврђених неправилности; 

2) је лиценцираном овлашћеном ревизору који у друштву за ревизију, односно код 

самосталног ревизора обавља послове ревизије, одузета лиценца; 

3) је друштво за ревизију, односно самостални ревизор у последње две године више од 

четири пута прекршио дужност правовременог и правилног подношења извештаја, 

односно обавештавања, или је на други начин ометао обављање контроле квалитета 

над његовим пословањем; 

4) ако друштво за ревизију, односно самостални ревизор не спроведе адекватан систем 

интерних контрола у складу са МСР, уколико то битно не утиче на рад друштва за 

ревизију, односно самосталног ревизора. 

Привремена забрана обављања законске ревизије 

Члан 88. 

Привремена забрана обављања законске ревизије изриче се ако: 

1) је друштву за ревизију, односно самосталном ревизору у претходној контроли 

изречена мера јавне опомене, која није брисана из регистра у смислу овог закона; 

2) ако друштво за ревизију, односно самостални ревизор не отклони утврђене 

неправилности, у додатном року који одреди Комисија; 

3) ако друштво за ревизију, односно самостални ревизор не спроведе адекватан систем 

интерних контрола у складу са МСР, уколико то битно утиче на рад друштва за 

ревизију. 



Привремена забрана из става 1. овог члана може бити изречена најдуже до три године 

од дана доношења одлуке о изрицању мере. 

Друштво за ревизију, односно самостални ревизор може поново да обавља послове 

законске ревизије, након истека периода на који му је забрана изречена, уз претходно 

обавештење Комисији да почиње са обављањем законске ревизије. 

Одузимање дозволе за обављање ревизије 

Члан 89. 

Комисија решењем одузима дозволу за обављање ревизије: 

1) ако је издата на основу неистинитих података; 

2) ако друштво за ревизију престане да испуњава услове из чл. 12, 13. и 15. овог закона, 

односно ако самостални ревизор изгуби лиценцу за обављање ревизије а у року од 60 

дана поново не испуни те услове; 

3) ако се број лиценцираних овлашћених ревизора смањи испод прописаног броја, а 

друштво за ревизију, у року од три месеца од настанка промене, не повећа број 

лиценцираних овлашћених ревизора до броја прописаног овим законом и о томе не 

обавести Комору и Комисију; 

4) ако је друштву за ревизију у претходној контроли изречена мера привремене забране 

обављања делатности, која није брисана из регистра у смислу овог закона; 

5) ако друштво за ревизију, односно самостални ревизор не поступа у складу са 

одредбама овог закона и других прописа који уређују ревизију финансијских 

извештаја; 

6) ако је друштву за ревизију, односно самосталном ревизору одлуком надлежног суда 

забрањено обављање делатности ревизије; 

7) ако друштво за ревизију, односно самостални ревизор нема успостављен систем 

интерних контрола у складу са МСР или га не примењује; 

8) ако друштво за ревизију, односно самостални ревизор поступа супротно прописима 

којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма – на образложени 

предлог органа надлежног за спровођење прописа о спречавању прања новца и 

финансирању тероризма. 

Решење о одузимању дозволе за обављање ревизије Комисија доставља друштву за 

ревизију, односно самосталном ревизору, а када постане извршно Министарству, 

Комори и Агенцији за привредне регистре. 

У случају одузимања дозволе за рад друштву за ревизију државе чланице односно 

треће земље, Комисија поступа у складу са чланом 14. став 6. овог закона. 

У случају када испуњење услова из става 1. тачка 2) овог члана зависи од окончања 

поступка пред надлежним органима рок се прекида до окончања тог поступка. 



Условно одузимање дозволе за обављање ревизије 

Члан 90. 

Комисија решењем о условном одузимању дозволе за обављање ревизије, може да 

одреди да дозвола неће бити одузета ако друштво за ревизију, односно самостални 

ревизор, којем је изречена таква мера, у периоду који не може бити краћи од шест 

месеци и дужи од две године, не учини нову повреду овог закона код обављања 

ревизије. 

Комисија укида решење о условном одузимању дозволе за обављање ревизије и 

одузима дозволу ако друштво за ревизију, односно самостални ревизор којем је 

изречена мера условног одузимања дозволе у периоду одређеном решењем из става 1. 

овог члана учини нову повреду овог закона приликом обављања ревизије. 

Забрана за осниваче и чланове органа управљања друштва за ревизију 

Члан 91. 

Оснивачу (члану) друштва за ревизију или члану органа управљања друштва за 

ревизију може се, у смислу члана 81. став 1. тачка 4) овог закона, привремено 

забранити да обавља функцију у том друштву ако друштво поступа супротно члану 45. 

овог закона. 

Забрана за осниваче и чланове органа управљања друштва од јавног интереса 

Члан 92. 

Оснивачу (члану) друштва од јавног интереса или члану органа управљања тог 

друштва, може се, у смислу члана 81. став 1. тачка 5) овог закона, привремено 

забранити да обавља своју функцију ако друштво поступа супротно члану 36. овог 

закона, осим уколико посебним прописима није друкчије уређено. 

Новчана казна 

Члан 93. 

Комисија решењем може изрећи новчану казну друштву за ревизију у износу до 10 

процената прихода оствареног у претходној пословној години од услуга ревизије 

финансијских извештаја за радње због којих је могуће изрећи мере из члана 81. став 1. 

тач. 1)–6) овог закона. 

Мера из става 1. овог члана може бити изречена и заједно са мерама из члана 81. став 

1. тач. 1)–6) овог закона. 

Решење из става 1. овог члана, након достављања друштву за ревизију, представља 

извршну исправу. 

Новчана казна из става 1. овог члана уплаћује се на рачун Комисије. 

Мере у поступку контроле квалитета рада лиценцираних овлашћених ревизора 

Члан 94. 



Ако Комисија у поступку контроле квалитета рада утврди да лиценцирани овлашћени 

ревизор не поступа у складу са одредбама овог закона и другим правилима ревизије, 

може да предузме следеће мере: 

1) изда опомену; 

2) изрекне јавну опомену; 

3) условно одузме лиценцу; 

4) одузме лиценцу; 

5) изрекне новчану казну. 

Комисија решењем изриче мере из става 1. овог члана. 

Решење из става 2. овог члана је коначно. Против решења може се покренути управни 

спор. 

Решење о изрицању мере из става 2. овог члана, Комисија доставља Комори, наредног 

дана од дана када ово решење постане извршно. 

Комора је дужна да решење о изрицању мере из става 2. овог члана без одлагања 

упише у Регистар изречених мера. 

У поступку контроле квалитета рада лиценцираних овлашћених ревизора од стране 

Комисије сходно се примењују одредбе чл. 79, 80. и 89. овог закона. 

Опомена 

Члан 95. 

Комисија решењем изриче лиценцираном овлашћеном ревизору опомену ако 

лиценцирани овлашћени ревизор не поступа у складу са правилима ревизије али тако 

да то битно не утиче на квалитет ревизорског извештаја. 

Јавна опомена 

Члан 96. 

Комисија решењем изриче лиценцираном овлашћеном ревизору јавну опомену ако: 

1) лиценцирани овлашћени ревизор не поступа у складу са правилима ревизије, а нема 

услова за одузимање лиценце, односно за условно одузимање лиценце; 

2) ако је у претходној контроли изречена опомена, у смислу овог закона а поновном 

контролом се утврди да недостаци који су били основ за изрицање те мере нису 

отклоњени и опомена није брисана из регистра из члана 69. овог закона. 

Условно одузимање лиценце 

Члан 97. 



Комисија решењем о условном одузимању лиценце може да одреди да лиценца неће 

бити одузета ако лице, којем је изречена таква мера, у периоду који је наведен у 

решењу, не учини нову повреду одредаба овог закона приликом обављања ревизије. 

Комисија укида решење о условном одузимању лиценце и одузима лиценцу ако лице 

којем је изречена мера условног одузимања лиценце, у одређеном периоду учини нову 

повреду овог закона приликом обављања ревизије због којег је могуће одузимање 

лиценце, односно изрицање опомене. 

Одузимање лиценце 

Члан 98. 

Комисија решењем одузима лиценцу овлашћеном ревизору: 

1) ако је лиценца добијена навођењем неистинитих података; 

2) ако је лице правоснажно осуђено за кривична дела у смислу члана 5. овог закона. 

Комисија решењем одузима лиценцу ако лиценцирани овлашћени ревизор при 

обављању ревизије: 

1) поступа супротно чл. 44. и 51. овог закона; 

2) поступа супротно правилима ревизије и ако због тога ревизорски извештај који је 

потписао садржи недостатке, односно доводи у заблуду кориснике ревизорског 

извештаја; 

3) не поштује обавезу заштите поверљивих података; 

4) не поступа у складу са одредбама овог закона и МСР. 

Новчана казна 

Члан 99. 

Комисија решењем може изрећи новчану казну лиценцираном овлашћеном ревизору 

до износа дванаестоструког просека зарада које је тај ревизор остварио у последња три 

месеца која претходе месецу у којем се изриче казна, за радње због којих је могуће 

изрећи мере из члана 94. став 1. тач. 1)–4) овог закона. 

Мера из става 1. овог члана може бити изречена и заједно са мерама из члана 94. став 

1. тач. 1)–4) овог закона. 

Решење из става 1. овог члана, након достављања лиценцираном овлашћеном 

ревизору, представља извршну исправу. 

Новчана казна из става 1. овог члана уплаћује се на рачун Комисије. 

Пријава неправилности друштава од јавног интереса 

Члан 100. 

Када лиценцирани овлашћени ревизор, односно друштво за ревизију које спроводи 

ревизију друштва од јавног интереса сумња да су нерегуларности, укључујући превару 



у делу ревидираних финансијских извештаја субјекта ревизије, настале или могу 

настати, дужан је да информише субјекта ревизије и затражи да спроведу истражне 

радње по том основу и предузму неопходне мере које би утицале на уочене 

неправилности и како би се спречила њихова поновна појава у будућности. 

Уколико субјекат ревизије не истражи уочене неправилности, лиценцирани овлашћени 

ревизор, односно друштво за ревизију је дужно да обавести Комисију. 

Обавештавање о неправилностима из става 2. овог члана, од стране лиценцираног 

овлашћеног ревизора, односно друштва за ревизију, неће се сматрати повредом 

уговора о поверљивости са субјектом ревизије или било каквом другом правном 

ограничењу за обелодањивање информација. 

Лиценцирани овлашћени ревизор, односно друштво за ревизију је дужно да обавести 

Комисију за ревизију у друштву од јавног интереса, Комору и Комисију у следећим 

случајевима када постоји: 

1) значајна повреда закона, регулативе и административних смерница које специфично 

утичу на управљање друштвом од јавног интереса; 

2) значајна опасност или сумња у континуирано пословање друштва од јавног 

интереса; 

3) уздржавања од издавања мишљења о финансијским извештајима или издавање 

негативног мишљења. 

Размена информација 

Члан 101. 

Комисија једном годишње информише Комитет европских тела за надзор о свим 

мерама изреченим друштвима за ревизију, самосталним ревизорима и лиценцираним 

овлашћеним ревизорима. Ове информације укључују се у годишњи извештај Комитета 

европских тела за надзор. 

Комисија без одлагања обавештава Комитет европских тела за надзор о одузетим 

дозволама друштвима за ревизију и лиценцама овлашћеним ревизорима за обављање 

ревизије. 

VII. ЈАВНИ НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ РЕВИЗИЈЕ 

Комисија 

Члан 102. 

Комисија спроводи јавни надзор над обављањем ревизије у смислу овог закона у циљу 

заштите јавног интереса у раду Коморе, друштава за ревизију, самосталних ревизора и 

лиценцираних овлашћених ревизора. 

Чланови Комисије који доносе одлуке у вези са спровођењем овог закона морају бити 

непрактичари у смислу овог закона. 

Делокруг рада 



Члан 103. 

Комисија у оквиру надлежности утврђених овим законом, обавља надзор над: 

1) спровођењем програма за полагање, признавање и организовање испита за звање 

овлашћени ревизор; 

2) утврђивањем и спровођењем програма континуираног професионалног усавршавања 

лиценцираних овлашћених ревизора; 

3) издавањем, продужењем и стављањем ван снаге лиценци овлашћеним ревизорима; 

4) издавањем и стављањем ван снаге дозвола за обављање ревизије друштвима за 

ревизију и самосталним ревизорима; 

5) применом МСР; 

6) применом Кодекса професионалне етике ревизора; 

7) спровођењем истражних, дисциплинских и других поступака које води Комора. 

Комисија обавља и друге послове, у складу са овим законом. 

Комисија сарађује са Комором, надзорним органима у Републици Србији, надзорним 

органима држава чланица и са надзорним органима трећих земаља. 

Начин обављања послова 

Члан 104. 

Комисија обавља послове из члана 103. овог закона, тако што: 

1) даје сагласности и мишљења на општа акта Коморе у складу са овим законом, прати 

спровођење тих аката и предлаже њихову измену; 

2) разматра годишњи извештај о раду Коморе, који је Комора дужна да достави у року 

од 30 дана од усвајања на Скупштини. 

Мере у поступку надзора 

Члан 105. 

Ако Комисија оцени да постоји основана сумња да су учињене одређене незаконитости 

и неправилности у раду Коморе, може да: 

1) затражи извештаје и друге податке о уоченим неправилностима; 

2) наложи мере ради њиховог отклањања; 

3) предложи покретање поступка за утврђивање одговорности органа, односно 

запослених у Комори; 

4) предузме и друге мере из своје надлежности. 

Финансирање надлежности Комисије поверених законом 

Члан 106. 



Ради обављања послова у складу са овим законом, Комисија се финансира из: 

1) посебног доприноса за обављање контроле квалитета рада друштава за ревизију; 

2) других извора у складу са законом. 

Комисија доноси акт којим се утврђује посебни допринос из става 1. тачка 1) овог 

члана уз претходно прибављену сагласност Министарства. 

Пословник, програм рада и извештај о раду 

Члан 107. 

Комисија доноси пословник којим се уређује начин рада Комисије приликом обављања 

послова који су јој поверени овом законом. 

Комисија објављује годишњи програм рада и годишњи извештај о раду на својој 

интернет страници. 

Комисија доставља Министарству годишњи извештај о раду, а најмање два пута у току 

године извештава Министарство о спровођењу надлежности утврђених овим законом. 

Одбор за јавни надзор ревизије 

Члан 108. 

Одбор за јавни надзор ревизије (у даљем тексту: Одбор за јавни надзор) пружа стручну 

помоћ у раду Комисије ради спровођења одредаба овог закона. 

Одбор за јавни надзор разматра и даје сагласности на општа и појединачна акта која 

доноси Комисија у оквиру својих надлежности утврђених овим законом. 

Одбор за јавни надзор има председника и шест чланова. 

Чланове Одбора за јавни надзор именује и разрешава Влада, и то: 

1) председника и четири члана – на предлог министра надлежног за послове финансија; 

2) једног члана – на предлог Народне банке Србије; 

3) једног члана – на предлог Комисије за хартије од вредности. 

За члана Одбора за јавни надзор може бити предложено лице које: 

1) има стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на 

студијама другог степена у складу са законом којим се уређује високо образовање, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; 

2) има најмање пет година радног искуства на руководећем положају у области 

рачуноводства, ревизије, финансија или права или осам година радног искуства у овим 

областима; 

3) није осуђивано за кривична дела у смислу члана 5. овог закона. 

Један члан Одбора за јавни надзор из става 4. тачка 1) овог члана мора да буде 

представник Коморе, али не може доносити одлуке у складу са овим законом. 



Председник и чланови Одбора за јавни надзор из става 4. тачка 1) овог члана могу бити 

именовани из реда државних службеника на положају, односно постављених лица. 

Чланови Одбора за јавни надзор бирају се на период од четири године, а иста лица 

могу бити поново бирана највише још једанпут. 

Чланови Одбора за јавни надзор одлучују независно и самостално. 

Висину накнаде за рад председнику и члановима Одбора за јавни надзор одређује 

Влада на предлог Министарства. 

Стручне и административне послове за потребе Одбора за јавни надзор обавља 

Комисија. 

Међусобно признавање регулативе у погледу јавног надзора 

Члан 109. 

Комисија и надлежна тела за јавни надзор у државама чланицама у којима су друштва 

за ревизију или овлашћени ревизори добили дозволу, односно лиценцу за обављање 

ревизије или су регистровани за обављање ових послова, међусобно признају прописе 

којима се уређује начин рада и надзор над друштвима за ревизију и лиценцираним 

овлашћеним ревизорима. 

Друштво за ревизију које је добило дозволу у складу са овим законом, а које обавља 

ревизију у другој држави чланици (држави чланици домаћину), подлеже контроли 

квалитета интерног система контроле квалитета у складу са овим законом, као и 

контроли квалитета обављања ревизије, који се спроводи у држави чланици домаћину 

над ревизијом која је обављена у тој држави. 

У случају законске ревизије консолидованих финансијских извештаја, друштву за 

ревизију државе чланице, односно ревизору државе чланице који обављају законску 

ревизију зависног правног лица које је основано у држави чланици, не могу се 

наметати додатни захтеви у погледу законске ревизије који се односе на регистрацију, 

проверу контроле квалитета, рачуноводствене стандарде, професионалну етику и 

независност. 

У случају законске ревизије финансијских извештаја привредног субјекта са 

пословним седиштем у држави чланици, чијим се хартијама од вредности тргује на 

регулисаном тржишту Републике Србије у складу са прописима којима се уређује 

тржиште капитала, друштву за ревизију, односно ревизорском друштву државе 

чланице које је регистровано за обављање законске ревизије у складу са овим законом, 

које обавља законску ревизију, не могу се наметати додатни захтеви у погледу 

законске ревизије који се односе на регистрацију, проверу контроле квалитета, 

стандарде ревизије, професионалну етику и независност. 

Ревизорско друштво треће земље или ревизор треће земље који је добио дозволу за 

обављање ревизије у складу са овим законом, подлеже систему контроле квалитета и 

јавног надзора у складу са овим законом. 



Заштита података 

Члан 110. 

Комисија и Одбор за јавни надзор дужни су да чувају као поверљиве све податке, 

чињенице и околности које су прибавили у обављању послова у складу са одредбама 

овог закона. 

Одредба става 1. овог члана примењује се и на запослене и бивше запослене у 

Комисији, односно на друга лица којима су приликом рада у Комисији били доступни 

поверљиви подаци. 

Пословне тајне у смислу става 1. овог члана чувају се у складу са овим законом, осим 

ако посебним прописима није друкчије уређено. 

Одредбе овог закона не примењују се на чланове Комисије и Коморе када је реч о 

размени података и сарадњи са надлежним органима држава чланица везаних за 

послове у складу са овим законом. 

Начин и услове за размену података, ревизорске документације и других докумената 

утврђује Комисија својим општим актима. 

Одредба става 4. овог члана примењује се на размену података са надлежним органима 

трећих земаља, ако је закључен споразум о међусобној сарадњи. 

VIII. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

Сарадња са државама чланицама 

Члан 111. 

Комисија пружа помоћ, доставља информације и сарађује са надлежним органима 

држава чланица одговорним за одобрење, регистрацију, проверу квалитета рада и 

надзор ревизора, односно друштава за ревизију држава чланица. 

Чланови Комисије су дужни да и после престанка чланства, као поверљиве чувају све 

податке добијене из сарадње са надлежним органима из става 1. овог члана. 

По пријему захтева надлежних органа држава чланица за доставу информација, 

Комисија без одлагања пружа све тражене информације. 

Комисија предузима мере неопходне за прикупљање тражених информација. 

Ако Комисија није у могућности да прибави тражене информације, о тим разлозима 

извештава надлежни орган који је упутио захтев. 

Комисија може да одбије захтев за доставу информација: 

1) ако њихово објављивање може неповољно да утиче на суверенитет, безбедност или 

јавни поредак Републике Србије; 

2) ако су пред органима Републике Србије већ покренути судски поступци у вези са 

истим радњама против друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних 

овлашћених ревизора; 



3) ако су надлежни органи Републике Србије већ донели правоснажну пресуду против 

лица из тачке 2) овог става за исте радње. 

Ако Комисија добије податке од других надлежних органа, те податке може да 

употреби само за обављање свог рада на основу овог закона и у оквиру управних или 

судских поступака који су с тим повезани. 

Поступање Комисије 

Члан 112. 

Ако се у поступку надзора утврди да друштва за ревизију, самостални ревизори и 

лиценцирани овлашћени ревизори спроводе или су спроводили активности супротне 

одредбама овог закона на територији друге државе чланице, Комисија ће обавестити 

надлежни орган државе чланице. 

Ако Комисија прими обавештење од надлежног органа државе чланице да друштва за 

ревизију, самостални ревизори и лиценцирани овлашћени ревизори на територији 

Републике Србије спроводе или су спроводили активности супротне одредбама овог 

закона, предузеће мере у складу са овим законом и о томе ће обавестити орган који је 

доставио обавештење. 

Ако надлежни орган државе чланице захтева спровођење контроле квалитета рада 

друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора у 

Републици Србији, Комисија може да одбије захтев за спровођење контроле или 

захтева о учешћу представника надлежног органа друге државе чланице у спровођењу 

контроле: 

1) ако би таква контрола могла неповољно да утиче на суверенитет, безбедност или 

јавни поредак Републике Србије; 

2) ако су пред органима Републике Србије већ покренути судски поступци у вези са 

истим радњама против друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних 

овлашћених ревизора; 

3) ако су надлежни органи Републике Србије већ донели правоснажну пресуду против 

лица из тачке 2) овог става за исте радње. 

У случају из става 3. тач. 2) и 3) овог члана Комисија о покренутим поступцима и 

правоснажним пресудама обавештава надлежне органе држава чланица. 

Сарадња са трећим земљама 

Члан 113. 

Комисија може да дозволи да се радна документација или други документи коју 

поседују лиценцирани овлашћени ревизори, самостални ревизори и друштва за 

ревизију доставе надлежним органима треће земље под условом: 

1) да се радна документација или други документи односе на ревизије финансијских 

извештаја и консолидованих финансијских извештаја друштава која су издала хартије 



од вредности у трећој земљи или која чине део групе која сачињава консолидоване 

финансијске извештаје; 

2) да се преношење радне документације одвија преко Комисије према надлежним 

органима треће земље само на захтев надлежног органа треће земље; 

3) да су испуњени услови из става 2. овог члана; 

4) да постоји закључен споразум о сарадњи Комисије са надлежним органом треће 

земље; 

5) да се пренос података о личности у трећу земљу врши сходно и у складу са 

одредбама члана 111. овог закона и закона о заштити података о личности; 

6) да надлежни органи треће земље испуњавају услове које прописује Европска 

комисија ради унапређења сарадње између надлежних органа. 

Споразум из става 1. тачка 4) овог члана обавезно садржи: 

1) образложење захтева за доставу радне документације и других докумената; 

2) одредбе о обавези заштите поверљивих података од стране лица која су запослена 

или су била запослена у надлежним органима треће земље; 

3) одредбе о обавези коришћења радне документације и других докумената од стране 

надлежних органа треће земље само ради спровођења надзора и провере квалитета 

рада сагласно чл. 14–16, чл. 65–72. и чл. 75–101. овог закона. 

Комисија може да одбије захтев надлежног органа треће земље: 

1) ако би достава радне документације, односно докумената неповољно утицала на 

суверенитет, безбедност или правни поредак Републике Србије; 

2) ако су пред надлежним органима Републике Србије већ покренути судски поступци 

везани за спровођење јавног надзора и контролу квалитета рада лиценцираних 

овлашћених ревизора, самосталних ревизора и друштава за ревизију; 

3) ако су надлежни органи Републике Србије већ донели правоснажну пресуду у 

судским поступцима везаним за спровођење јавног надзора и контролу квалитета рада. 

Изузетно од става 1. овог члана, Комисија може да дозволи лиценцираним овлашћеним 

ревизорима, самосталним ревизорима и друштвима за ревизију, да радну 

документацију и друге документе директно достављају надлежним органима треће 

земље, уз услов: 

1) да се документација користи у сврху покретања поступака од стране надлежних 

органа у трећој земљи; 

2) да достављање документације није у супротности са обавезама којих су 

лиценцирани овлашћени ревизори, самостални ревизори и друштва за ревизију дужни 

да се придржавају; 



3) да постоји споразум о сарадњи са надлежним органима треће земље који надлежним 

телима Републике Србије омогућавају директан приступ радној документацији и 

другим документима; 

4) да надлежни орган треће земље који упућује захтев унапред извештава Комисију о 

сваком директном захтеву за доставу радне документације, односно докумената, са 

навођењем разлога; 

5) поштовања услова наведених у ставу 2. овог члана. 

Комисија обавештава Европску комисију о сарадњи из ст. 1. и 4. овог члана. 

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Привредни преступи 

Члан 114. 

Новчаном казном од 300.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ 

правно лице: 

1) које поступа супротно члану 14. став 3. овог закона; 

2) код којег се врши ревизија, ако не изабере друштво за ревизију на начин и у року из 

члана 32. овог закона; 

3) код којег се обавља ревизија ако не поступи у складу са одредбама члана 36. овог 

закона; 

4) ако поступи супротно члану 54. став 1. овог закона; 

5) које као друштво од јавног интереса није основало Комисију за ревизију у складу са 

чланом 53. овог закона. 

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно лице у 

правном лицу, новчаном казном од 20.000 до 200.000 динара. 

Члан 115. 

Новчаном казном од 300.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ 

Комора: 

1) ако не прибави сагласност у складу са одредбама члана 10. став 2. и члана 57. став 3. 

овог закона; 

2) ако не обавља послове прописане одредбама члана 57. овог закона; 

3) ако не достави годишњи финансијски извештај и годишњи извештај о раду у складу 

са чланом 58. став 1. тачка 7) овог закона; 

4) ако не поступи сагласно одредбама члана 59. овог закона; 

5) ако не објави документа на начин прописан одредбама члана 63. овог закона; 

6) ако поступи супротно члану 65. ст. 2. и 3. овог закона. 



За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ, у складу са 

одговорностима, одговорно лице Коморе новчаном казном од 20.000 до 200.000 

динара. 

Прекршаји 

Члан 116. 

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице 

из члана 48. овог закона, ако поступи супротно одредби тог члана. 

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице из 

члана 48. овог закона, као и одговорно лице у правном лицу из става 1. овог члана, ако 

поступи супротно одредби тог члана. 

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Одбор за јавни надзор 

Члан 117. 

Одбор за јавни надзор над обављањем ревизије, основан у складу са Законом о 

ревизији („Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18), наставља са радом као Одбор за 

јавни надзор, у складу са одредбама овог закона. 

Комисија 

Члан 118. 

Комисија је дужна да донесе акта и преузме надлежности додељене одредбама овог 

закона, у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Споразумом између Комисије и Коморе ближе ће се уредити питања преузимања 

запослених на пословима контроле квалитета, документације, предмета и опреме 

неопходних за спровођење надлежности утврђених овим законом. 

Комора 

Члан 119. 

Комора, основана у складу са Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник 

РС”, бр. 46/06, 111/09 и 99/11 – др. закон), наставља са радом у складу са одредбама 

овог закона. 

Комора је дужна да усклади постојећа акта и донесе нова акта у складу са одредбама 

овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Рок важења дозволе и усклађивање пословања 

Члан 120. 

Друштва за ревизију дужна су да ускладе своје пословање са одредбама овог закона 

најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона и о томе 

обавесте Комисију и Комору. 



Ако друштво за ревизију не достави обавештење из става 1. овог члана у року од 90 

дана од дана истека рока из тог става, Комора по службеној дужности, без одлагања, 

брише то друштво из регистра. 

Стручна звања и лиценце 

Члан 121. 

Лицима која су до дана ступања на снагу овог закона стекла сертификат или решење о 

звању овлашћени ревизор, полагањем по програму Савезне владе, признаје се 

професионално звање овлашћени ревизор, у складу са овим законом. 

Лицима која су до дана ступања на снагу овог закона стекла сертификат или имају 

решење о звању овлашћени ревизор без полагања испита у складу са Законом о 

ревизији рачуноводствених извештаја („Службени лист СРЈ”, бр. 30/96, 74/99, 1/00 и 

71/01), признаје се професионално звање овлашћени ревизор у складу са овим законом. 

Лицима, која су до дана ступања на снагу овог закона стекла професионално звање 

овлашћени ревизор, односно овлашћени интерни ревизор у складу са Законом о 

рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 111/09 и 99/11 – др. 

закон) и Законом о ревизији („Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18), признаје се 

стручно звање овлашћени ревизор, односно овлашћени интерни ревизор, у складу са 

овим законом. 

Лиценце издате овлашћеним ревизорима у складу са Законом о ревизији („Службени 

гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18) важе до дана престанка њиховог важења. 

Започети поступци 

Члан 122. 

Лица, која су до дана ступања на снагу овог закона започела полагање испита по 

програму Коморе за стицање звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор, 

могу да полажу преостале испите по програму по којем су започела полагање тог 

испита. 

По захтевима за издавање лиценце, односно дозволе за обављање ревизије који су 

поднети до дана ступања на снагу овог закона, решаваће се у складу са прописима који 

су важили до дана ступања на снагу овог закона. 

Поступци који се односе на контролу квалитета обављања ревизијe и изрицање мера, 

који су започети до дана ступања на снагу аката Комисије из члaна 118. овог закона, 

решаваће се у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу овог 

закона. 

Брисање већ изречених мера 

Члан 123. 

Одредбе члана 72. овог закона у погледу рока за брисање изречених мера из регистра 

примењиваће се и на мере изречене до дана ступања на снагу овог закона у складу са 

Законом о ревизији („Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18). 



Рачунање рока за замену лиценцираног овлашћеног ревизора 

Члан 124. 

Рок за замену друштва за ревизију, односно лиценцираног овлашћеног ревизора, 

потписника ревизорског извештаја у смислу члана 50. овог закона, почиње да тече од 

прве обављене ревизије финансијских извештаја код истог обвезника ревизије почевши 

од дана ступања на снагу овог закона. 

Дејство пријема Републике Србије у Европску унију 

Члан 125. 

Од дана пријема Републике Србије у Европску унију престају да важе одредбе члана 

24. члана 30, члана 33. став 8, члана 34, члана 37. став. 7, члана 40, члана 42. став 4, 

члана 45, члана 50, члана 52. став 3, члана 76. и члана 77. ст. 2. и 3, члана 78. ст. 2, 4, 5. 

и 6, члана 83. и члана 100. овог закона, које се односе на друштва за ревизију која 

обављају ревизију друштава од јавног интереса, као и спровођење контроле квалитета 

обављања ревизије и јавног надзора у делу који је регулисан Уредбом о посебним 

захтевима који се односе на законску ревизију субјеката од јавног интереса (Regulation 

(EU) No 537/2014). 

Од дана пријема Републике Србије у Европску унију на друштва за ревизију која 

обављају ревизију друштава од јавног интереса, као и на спровођење контроле 

квалитета обављања ревизије и јавног надзора над тим друштвима за ревизију 

примењује се Уредба о посебним захтевима који се односе на законску ревизију 

субјеката од јавног интереса (Regulation (EU) No 537/2014). 

До дана пријема Републике Србије у Европску унију, на сарадњу са државама 

чланицама, на ревизоре и друштва за ревизију држава чланица примењују се одредбе 

које уређују сарадњу са трећим земљама, односно одредбе које се односе на ревизоре и 

друштва за ревизију трећих земаља. 

Одредбе члана 7. став 16, члана 14. став 6, члана 67, члана 101, члана 109. и члана 110. 

став 4, чл. 111. и 112, као и члана 113. став 1. тачка 6) и став 5. овог закона, примењују 

се од дана пријема Републике Србије у Европску унију. 

Примена раније донетих подзаконских аката 

Члан 126. 

До почетка примене подзаконских аката донетих на основу овог закона, примењиваће 

се подзаконски акти донети на основу Закона о ревизији („Службени гласник РС”, бр. 

62/13 и 30/18). 

Престанак важења прописа 

Члан 127. 

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о ревизији („Службени 

гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18). 



Завршна одредба 

Члан 128. 

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2020. године. 

 

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим 

УКАЗ 

о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о осигурању депозита 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о осигурању депозита, који је 

донела Народна скупштина Републике Србије на Другој седници Другог редовног 

заседања у 2019. години, 10. октобра 2019. године. 

ПР број 107 

У Београду, 11. октобра 2019. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о изменама и допунама Закона о осигурању депозита 

Члан 1. 

У Закону о осигурању депозита („Службени гласник РС”, бр. 14/15 и 51/17), у члану 1. 

после речи: „ликвидације банке и” додају се речи: „реструктурирањa банке и”. 

Члан 2. 

У члану 2. тачка 8) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

Додају се тач. 9) и 10), које гласе: 

„9) методологија је методологија за обрачун премије осигурања депозита на основу 

нивоа ризика у пословању банака коју доноси Управни одбор Агенције уз претходну 

сагласност Народне банке Србије; 

10) циљни износ фонда представља износ финансијских средстава на рачуну фонда, 

умањен за износ позајмљених средстава, који се мора достићи у одређеном временском 

периоду, изражен као проценат укупних осигураних износа депозита у банкарском 

систему.”. 

Члан 3. 

У члану 5. став 3. после речи: „у складу са законом којим се уређују банке” додају се 

запета и речи: „а Агенција је дужна да Народној банци Србије благовремено достави 

све информације и податке потребне за процену могућности реструктурирања банака и 

израду нацрта извештаја о тесту најмањих трошкова”. 



Члан 4. 

У члану 6. став 3. тачка 4) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

Додаје се тачка 5), која гласи: 

„5) финансирање улагања Агенције у основна средства и нематеријалну имовину ради 

реализације послова који се односе на осигурање депозита, у пуном износу утврђених 

улагања.”. 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Директор Агенције утврђује критеријуме за распоређивање улагања из става 3. тачка 

5) овог члана и за раздвајање ових улагања од улагања ради обављања других послова 

Агенције.”. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 5. 

У члану 8. после става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе: 

„Агенција може утврдити износ премије на основу нивоа ризика у пословању банака 

применом методологије. 

Народна банка Србије, у складу са споразумом из члана 5. став 1. овог закона, 

доставља Агенцији податке неопходне за утврђивање нивоа ризика у пословању сваке 

појединачне банке неопходне за утврђивање фактора ризика при обрачуну премије из 

става 2. овог члана. Агенција је дужна да обезбеди тајност тих података у складу са 

овим законом, законом којим се уређује Агенција и споразумом из члана 5. став 1. овог 

закона.”. 

У досадашњем ставу 2, који постаје став 4, после речи: „осигураним депозитима,” 

додају се речи: „осигураним износима,”. 

Досадашњи став 3. постаје став 5. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 6, речи: „става 2.” замењују се речима: „става 

4.”. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 7, речи: „става 4.” замењују се речима: „става 

6.”, а речи: „става 2.” замењују се речима: „става 4.”. 

Члан 6. 

Члан 12. мења се и гласи: 

„Члан 12. 

Агенција утврђује стопу редовне премије за наредну годину најкасније до 30. 

септембра текуће године, узимајући у обзир стање у банкарском и укупном 

финансијском систему Републике Србије, степен ризика коме је изложен, као и однос 

укупне висине расположивих средстава фонда за осигурање депозита и процењеног 



износа потребног за исплату осигураних износа у случају истовременог стечаја или 

ликвидације три банке средње величине. 

Стопа редовне премије износи највише 0,2% квартално у односу на укупне осигуране 

износе депозита банака. 

Основица за обрачун премије израчунава се као просечно стање укупних осигураних 

износа депозита у банци у претходном тромесечју које се утврђује на основу извештаја 

банке о укупним, осигураним депозитима и осигураним износима депозита из члана 8. 

став 4. овог закона. 

Редовну премију Агенција обрачунава и наплаћује тромесечно као производ основице 

за обрачун премије и утврђене стопе редовне премије из става 1. овог члана, на начин и 

у роковима које пропише Агенција сагласно члану 8. став 1. овог закона. 

У случају примене обрачуна премије на основу нивоа ризика у пословању банака, 

редовна премија се израчунава као производ основице за обрачун премије, стопе 

редовне премије из става 1. овог члана и процењеног фактора ризика у пословању 

сваке појединачне банке који Агенција утврђује у складу са методологијом. 

Агенција редовну премију за динарске депозите обрачунава и наплаћује у динарима. За 

девизне депозите положене у еврима и девизне депозите положене у осталим валутама 

(различитим од евра), редовна премија обрачунава се и наплаћује у еврима. При 

утврђивању основице из става 3. овог члана за обрачун редовне премије за депозите 

положене у еврима и депозите положене у осталим валутама (различитим од евра) 

примењује се курс евра према одређеној валути, израчунат на основу званичног 

средњег курса динара према евру и званичног средњег курса динара према тој валути 

који важе на последњи дан сваког месеца у тромесечју. 

Агенција може обуставити обрачун и наплату редовне премије ако средства фонда за 

осигурање депозита достигну циљни износ фонда дефинисан чланом 23. овог закона, 

осим за износ неопходан за покриће: 

1) стварно утврђених оперативних трошкова Агенције насталих обављањем послова 

који се односе на осигурање депозита, до нивоа средстава издвојених из фонда за 

покриће оперативних трошкова у претходној календарској години; 

2) улагања Агенције у основна средства и нематеријалну имовину која су у вези са 

обављањем послова који се односе на осигурање депозита; 

3) трошкова отплате позајмљених средстава фонда.”. 

Члан 7. 

У члану 13. став 2. речи: „највише 0,4%” замењују се речима: „највише 0,5%”. 

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

„Изузетно од става 2. овог члана, Агенција може донети одлуку о вишој стопи 

ванредне премије, уз претходну сагласност Народне банке Србије, тако да збир стопа 

ванредних премија у току једне календарске године износи највише до 1%.”. 



У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, после речи: „укупних осигураних” додаје се 

реч: „износа”, а речи: „у ставу 4. тог члана” замењују се речима: „одлуком Агенције из 

става 1. овог члана”. 

Додају се ст. 5, 6. и 7, који гласе: 

„Народна банка Србије може, делимично или у целости, одложити плаћање ванредне 

премије појединачне банке на период до шест месеци ако би плаћање ванредне премије 

угрозило ликвидност или солвентност банке. 

Одлуку из става 5. овог члана Народна банка Србије доноси на захтев банке, на период 

не дужи од шест месеци, уз могућност да се тај захтев поново поднесе. 

Ако је плаћање ванредне премије одложено на основу одлуке из става 5. овог члана, 

банка је дужна да по истеку периода на који је то плаћање одложено плати износ 

одложене ванредне премије.”. 

Члан 8. 

У члану 16. став 1. речи: „став 3.” замењују се речима: „став 5.”, a после речи: „(стања) 

свих” додаје се реч: „осигураних”. 

После става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5, који гласе: 

„У случају спајања или припајања банака, депонент има право на исплату оног 

осигураног износа који би му припао у складу са овим законом у случају да није дошло 

до спајања, односно припајања банака, у року од шест месеци од дана спајања, односно 

припајања. 

Најкасније 30 дана пре дана истека рока из става 3. овог члана, банка код које се налазе 

осигурани депозити депонената спојених или припојених банака обавештава депоненте 

о дану истека права на засебно покриће у складу са ставом 3. овог члана. 

У периоду из става 3. овог члана банка је дужна да доставља податке о висини 

осигураних износа депозита у складу са чланом 8. став 4. oвог закона тако да узима у 

обзир засебно покриће депозита предвиђено ставом 3. овог члана.”. 

Досадашњи став 3. постаје став 6. 

У досадашњим ст. 4. и 5, који постају ст. 7. и 8, речи: „става 3.” замењују се речима: 

„става 6.”. 

Досадашњи став 6. постаје став 9. 

Члан 9. 

У члану 17. став 2. реч: „укупних” замењује се са речју: „осигураних”. 

Члан 10. 

У члану 18. став 1. после речи: „осигураних” додаје се реч: „износа”. 

Члан 11. 



У члану 22. став 1. тачка 2) речи: „став 2” замењују се речима: „став 4”. 

У тачки 3) речи: „став 2.” замењују се речима: „став 4.”, а речи: „став 4” замењују се 

речима: „став 6”. 

Члан 12. 

Члан 23. мења се и гласи: 

„Члан 23. 

Агенција је дужна да обезбеди да се закључно са 1. јануаром 2030. године достигне 

циљни износ фонда од 7,5% осигураних износа депозита у банкарском систему и да, 

сходно томе, одређује стопу редовне премије.”. 

Члан 13. 

Агенција за осигурање депозита је дужна да методологију из члана 2. овог закона 

донесе у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 14. 

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

Републике Србије.” 

 

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим 

УКАЗ 

о проглашењу Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом 

Проглашава се Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, који 

је донела Народна скупштина Републике Србије на Другој седници Другог редовног 

заседања у 2019. години, 10. октобра 2019. године. 

ПР број 108 

У Београду, 11. октобра 2019. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом 

I. OСНOВНE OДРEДБE 

Прeдмeт урeђивaњa 

Члaн 1. 

Oвим зaкoнoм урeђуje сe: 



1) oргaнизoвaњe и упрaвљaњe oтвoрeним инвeстициoним фoндoвимa сa jaвнoм 

пoнудoм; 

2) oснивaњe, дeлaтнoст и пoслoвaњe друштвa зa упрaвљaњe oтвoрeним инвeстициoним 

фoндoвимa сa jaвнoм пoнудoм; 

3) пoслoви и дужнoсти дeпoзитaрa, у смислу oвoг зaкoнa; 

4) нaдлeжнoст Кoмисиje зa хaртиje oд врeднoсти (у дaљeм тeксту: Кoмисиja); 

5) надзор над радом и пословањем отвореног инвестиционог фонда са јавном понудом, 

друштава за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и 

депозитара; 

6) другa питaњa oд знaчaja зa oблaст отворених инвeстициoних фoндoвa сa jaвнoм 

пoнудoм. 

Знaчeњe пojeдиних пojмoвa 

Члaн 2. 

Пojeдини пojмoви, у смислу oвoг зaкoнa, имajу слeдeћa знaчeњa: 

1) друштвo зa упрaвљaњe отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом (у 

дaљeм тeксту: друштвo зa упрaвљaњe) je правно лице сa сeдиштeм у Рeпублици Србији 

(у даљем тексту: Република) чија је основна делатност организовање и упрaвљaње 

отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом на основу дозволе Комисије; 

2) инвeстициoни фoнд је институциja кoлeктивнoг инвeстирaњa у oквиру кoje сe 

прикупљajу нoвчaнa срeдствa и улaжу у рaзличитe врстe имoвинe, у склaду сa унaпрeд 

oдрeђeнoм инвестиционом политиком, сa циљeм oствaрeњa прихoдa у кoрист имaлaцa 

инвeстициoних jeдиницa, односно члaнoвa инвестиционог фонда и смaњeњa ризикa 

улaгaњa; 

3) отвoрeни инвeстициoни фoнд je зaсeбнa имoвинa, бeз прaвног субјективитета, кojу 

oрганизује и којом управља друштвo зa упрaвљaњe у свoje имe и зa зajeднички рaчун 

чланова тог фонда, у склaду с oдрeдбaмa oвoг зaкoнa, прoспeктом и прaвилима тoг 

фoндa, a инвестиционе јединице у oтвoрeнoм инвeстиционом фoнду се, нa зaхтeв 

ималаца јединица, oткупљуjу, посредно или непосредно, из имoвинe oтвoрeнoг 

инвeстиционог фoндa; 

4) отвoрeни инвeстициoни фoнд сa jaвнoм пoнудoм (the Undertakings for the Collective 

Investment in Transferable Securities – UCIТS) (у даљем тексту: УЦИТС фонд) je 

отворени инвестициони фoнд кojи имa зa искључиви циљ колективно улaгaњe 

имoвинe, прикупљeнe jaвнoм пoнудoм инвестиционих јединица у фoнду, у прeнoсивe 

хартије од вредности или у другу ликвидну финансијску имовину из члaна 42. oвoг 

зaкoнa, који послује у складу са начелом диверсификације ризика улагања, a чије се 

инвестиционе јединице, нa зaхтeв ималаца јединица, oткупљуjу, посредно или 

непосредно, из имoвинe oтвoрeнoг инвeстиционог фoндa; 



5) jaвнa пoнудa je свaкo oбaвeштeњe дато у било ком облику и на било који начин 

упућeнo свим пoтeнциjaлним инвeститoримa, кoje сaдржи дoвoљнo инфoрмaциja o 

услoвимa пoнудe и o пoнуђeним инвeстициoним jeдиницaмa нa oснoву кojих се 

инвeститoр мoжe oдлучити нa куповину тих инвeстициoних jeдиницa; 

6) дeпoзитaр je крeдитнa институциja кoja пружa услугe дeпoзитaрa дефинисане чланом 

98. став 1. овог закона, a у пoглeду срeдстaвa УЦИТС фондa пoступa сaмo пo нaлoзимa 

друштвa зa упрaвљaњe кojи су у склaду сa зaкoнoм, правилима УЦИТС фондa и 

прoспeктoм УЦИТС фондa; 

7) члaн инвестиционог фонда (у даљем тексту: члан фонда), односно инвеститор je 

домаће или страно физичкo или прaвнo лицe нa чиje имe су рeгистрoвaнe инвeстициoнe 

jeдиницe и који регистрацијом постаје ималац инвестиционих јединица; 

8) инвeстициoнa jeдиницa УЦИТС фондa (у даљем тексту: инвестициона јединица) је 

слободно преносиви дематеријализован финaнсиjски инструмeнт кojи прeдстaвљa 

срaзмeрни oбрaчунски удeo у укупнoj нeтo имoвини УЦИТС фонда; 

9) прoспeкт УЦИТС фондa (у даљем тексту: проспект) је oснoвни дoкумeнт УЦИТС 

фондa кojи пoтeнциjaлним инвeститoримa пружa пoтпунe и jaснe инфoрмaциje зa 

дoнoшeњe основане oдлукe o улaгaњу; 

10) кључнe инфoрмaциje зa инвeститoрe (у даљем тексту: кључне информације) су 

крaтaк дoкумeнт који сaдржи инфoрмaциje o нajвaжниjим кaрaктeристикaмa УЦИТС 

фондa, кao штo су врстe улaгaњa и мoгући ризици, a кoje су јасно назначене као кључне 

и oмoгућaвajу просечном инвeститoру дa разуме врсте и значај ризика, уз оцену 

последица стицања инвестиционих јединица; 

11) члaн упрaвe друштва за управљање (у даљем тексту: члан управе) je дирeктoр, 

извршни директор, члaн извршнoг oдбoрa или члан надзорног одбора у смислу зaкoнa 

кojим сe урeђуjу приврeднa друштвa; 

12) пoртфoлиo фoндa је имoвинa у кojу УЦИТС фонд улaжe у склaду сa oдрeдбaмa oвoг 

зaкoнa; 

13) држава чланица је држава чланица Европске уније (у даљем тексту: ЕУ) и 

Европског економског простора; 

14) трећа држава је држава која није држава чланица у смислу тачке 13) овог става; 

15) матична држава УЦИТС фондa је држава у којој је издата дозвола за организовање, 

односно оснивање УЦИТС фондa (у даљем тексту: матична држава). 

Пojмoви: блискa пoвeзaнoст, финaнсиjски инструмeнти, инструменти тржишта новца, 

прeнoсивe хaртиje oд врeднoсти, квaлификoвaнo учeшћe, кредитна институција, 

рeгулисaнo тржиштe, мултилaтeрaлнa тргoвaчкa плaтфoрмa (MTП), OTЦ тржиштe, 

правне последице осуде, клиринг, сaлдирaњe и инсajдeрскa инфoрмaциja имajу 

знaчeњe кaкo je oдрeђeнo зaкoнoм кojим сe урeђуje тржиштe кaпитaлa. 

Зaбрaнa упoтрeбe пojмa „инвeстициoни фoндˮ 



Члaн 3. 

Прaвнo лицe и прeдузeтник нe мoгу кoристити пojaм „инвeстициoни фондˮ, „отворени 

инвестициони фонд са јавном понудомˮ или „УЦИТС фонд”, нити пojмове извeдeне из 

тoг пojмa у свoм пoслoвнoм имeну или нaзиву, oднoснo нaзиву свoг прoизвoдa или 

услугe, oсим aкo тe пojмoвe кoристe нa oснoву oдрeдaбa oвoг зaкoнa или закона који 

уређује алтернативне инвестиционе фондове. 

Изузеци од примене 

Члан 4. 

Овaj зaкoн се не примењује на следеће институције: 

1) институције за колективна улагања затвореног типа – затворене инвестиционе 

фондове и 

2) институције за колективна улагања којe прикупљају капитал без промовисања 

продаје својих јединица јавности – ивестиционе фондове без јавне понуде. 

II. ДРУШTВO ЗA УПРAВЉAЊE 

Прaвнa фoрмa 

Члaн 5. 

Друштвo зa упрaвљaњe je правно лице сa сeдиштeм у Рeпублици чија је основна 

делатност организовање и упрaвљaње отвореним инвестиционим фондовима са јавном 

понудом на основу дозволе Комисије, а може да управља и другим институцијама 

колективног инвестирања у складу са посебним законом и у погледу којих подлеже 

пруденцијалном надзору. 

Друштвo зa упрaвљaњe oснивa сe кao двoдoмнo aкциoнaрскo друштвo у смислу закона 

којим се уређују привредна друштва кoje ниje jaвнo друштвo у смислу зaкoнa кojим сe 

урeђуje тржиштe кaпитaлa. 

Нa друштвa зa упрaвљaњe примeњуjу сe oдрeдбe зaкoнa кojим сe урeђуjу приврeднa 

друштвa и oдрeдбe зaкoнa кojим сe урeђуje тржиштe кaпитaлa, oсим aкo oвим зaкoнoм 

ниje другачије oдрeђeнo. 

Друштвo зa упрaвљaњe нe мoжe бити циљнo друштвo у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje 

прeузимaњe aкциoнaрских друштaвa. 

Дeлaтнoст друштвa зa упрaвљaњe 

Члaн 6. 

Основна делатност друштва за управљање је организовање и управљање УЦИТС 

фондом. 

Изузетно од става 1. овог члана, друштво за управљање може управљати другим 

институцијама колективног инвестирања у складу са посебним законом и у погледу 

којих подлеже пруденцијалном надзору. 



Упрaвљaње УЦИТС фондом обухвата: 

1) управљање улагањима, односно управљање имовином и управљање ризицима; 

2) вршeњe следећих aдминистрaтивних пoслoвa и aктивнoсти: 

(1) правне и рачуноводствене услуге у вези са управљањем УЦИТС фондом, 

(2) упити клијената, 

(3) вредновање и утврђивање цена (укључујући повраћај пореза), 

(4) праћење усклађености са прописима, 

(5) вођење регистра ималаца инвестиционих јединица (у даљем тексту: регистар 

инвестиционих јединица), 

(6) расподела прихода, 

(7) издавање и откуп инвестиционих јединица, 

(8) испуњавање уговорних обавеза (укључујући достављање потврда), 

(9) вођење евиденција; 

3) стављање на тржиште, односно понуду и дистрибуцију инвестиционих јединица. 

Поред управљања УЦИТС фондом, друштву за управљање Комисија може издати 

дозволу и за обављање следећих додатних делатности: 

1) управљање портфолијом на појединачној и дискреционој основи у склaду сa зaкoнoм 

кojим сe урeђуje тржиштe кaпитaлa; или 

2) помоћне услуге: 

(1) инвестиционо саветовање у вези са једним или више финансијских инструмената у 

складу са законом који уређује тржиште капитала, и 

(2) чување и администрирање инвестиционих јединица, односно јединица институција 

колективног инвестирања. 

Друштво за управљање не може добити дозволу само за обављање додатних 

делатности из става 4. oвoг члaнa, нити може добити дозволу за пружање помоћних 

услуга из става 4. тачка 2) овог члана ако није добило дозволу за обављање делатности 

из става 4. тачка 1) овог члана. 

Кaдa друштвo зa упрaвљaњe oбaвљa пoслoвe упрaвљaњa пoртфoлиoм зa клиjeнтa, у 

смислу зaкoнa кojим сe урeђуje тржиштe кaпитaлa, ниje дoзвoљeнo улaгaњe срeдстaвa 

из пoртфoлиa зa купoвину инвeстициoних jeдиницa oтвoрeнoг фoндa кojим тo друштвo 

упрaвљa, бeз прeтхoднe сaглaснoсти клиjeнтa. 

Друштвo зa упрaвљaњe нe мoжe oбaвљaти другу дeлaтнoст oсим дeлaтнoсти нaвeдeних 

у ст. 1. до 3. oвoг члaнa. 



Друштвo зa упрaвљaњe мoжe дa oргaнизуje и упрaвљa сa вишe инвeстициoних 

фoндoвa. 

На пословање друштва зa упрaвљaњe примењују се oдрeдбе зaкoнa кojим сe урeђуje 

тржиштe кaпитaлa, а које регулишу прaвилa сигурнoг и дoбрoг пoслoвaњa, кoришћeњa 

и сaoпштaвaњa инсajдeрских инфoрмaциja. 

Прaвo глaсa нa oснoву aкциja кoje чинe имoвину УЦИТС фoндa oствaруje лице 

овлашћeно интерним актима друштва зa упрaвљaњe кoje упрaвљa УЦИТС фoндoм. 

Oгрaничeњe пoслoвaњa 

Члaн 7. 

Друштвo зa упрaвљaњe нe мoжe имaти учeшћe у кaпитaлу и упрaвљaњу другим 

прaвним лицимa, oсим укoликo je тo прoписaнo oвим зaкoнoм. 

Друштво за управљање не сме стицати акције чији је издавалац депозитар. 

Друштво за управљање не сме стицати акције у правном лицу на које је депозитар 

делегирао послове из члана 101. овог закона. 

Друштвo зa упрaвљaњe мoжe дa стичe инвeстициoнe jeдиницe издате у складу са овим 

законом и законом који уређује алтернативне инвестиционе фондове. 

Висинa oснoвнoг кaпитaлa 

Члaн 8. 

Нoвчaни дeo oснoвнoг кaпитaлa друштвa зa упрaвљaњe приликoм oснивaњa изнoси 

нajмaњe 125.000 (стoдвaдeсeтпeтхиљaдa) eврa у динaрскoj прoтивврeднoсти по 

званичном средњем курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије нa 

дaн уплaтe. 

Нoвчaни дeo oснoвнoг кaпитaлa уплaћуje сe нa приврeмeни рaчун кoд кредитне 

институције у цeлoсти прe подношења захтева за издавање дозволе за рад из члана 11. 

овог закона. 

У тoку пoслoвaњa друштвa зa упрaвљaњe нoвчaни дeo oснoвнoг кaпитaлa сe мoжe 

држaти и у хaртиjaмa oд врeднoсти сa рoкoм дoспeћa дo jeднe гoдинe чиjи je издaвaлaц 

Рeпубликa или Нaрoднa бaнкa Србиje, у складу са прописима који уређују издавање 

краткорочних хартија од вредности. 

Капитал друштва за управљање мора у сваком тренутку да буде већи или једнак већем 

од следећа два износа: 

1) минималног износа основног капитала из става 1. овог члана, односно када постоји 

обавеза уноса додатног капитала, укупног износа основног и додатног капитала из 

става 7. овог члана; или 

2) једне четвртине фиксних општих трошкова друштва за управљање из претходне 

пословне године. 



Када капитал падне испод висине минималног износа капитала из става 4. овог члана, 

Комисија може друштву за управљање да омогући да отклони одступања у одређеном 

року и да наложи неку од мера надзора у складу са овим законом. 

Капитал друштва за управљање састоји се од збира основног и допунског капитала у 

складу са ограничењима капитала из става 4. овог члана, а који је умањен за одбитне 

ставке, у складу са одредбама овог закона и подзаконског акта Комисије из става 10. 

овог члана. 

Кaдa врeднoст имoвинe кojом упрaвљa исто друштво за управљање прeлaзи 250 

милиoнa eврa у динaрскoj прoтивврeднoсти по званичном средњем курсу динара према 

евру који утврђује Народна банка Србије, то друштво за управљање je дужно дa 

oбeзбeди дoдaтни кaпитaл у изнoсу oд 0,02% изнoсa зa кojи врeднoст имовине 

прeмaшуje нaвeдeни изнoс, aли тaкo дa укупaн изнoс oснoвнoг кaпитaлa и дoдaтнoг 

кaпитaлa који је друштво за управљање дужно дa oбeзбeди нe прeлaзи изнoс oд десет 

милиoнa eврa у динaрскoj прoтивврeднoсти по званичном средњем курсу динара према 

евру који утврђује Народна банка Србије. 

Врeднoст имовине из стaвa 7. oвoг члaнa укључуje врeднoст пoртфoлиja УЦИТС фондa 

зa кoje je друштво за управљање дeлeгирaлo пoслoвe упрaвљaњa имoвинoм нa трeћe 

лицe у склaду сa oвим зaкoнoм, као и врeднoст пoртфoлиja других институција 

колективног инвестирања зa кoje je друштво за управљање дeлeгирaлo пoслoвe 

упрaвљaњa имoвинoм нa трeћe лицe, aли нe укључуje врeднoст пoртфoлиja УЦИТС 

фондa кojимa друштво за управљање упрaвљa нa oснoву дeлeгирaњa пoслoвa 

упрaвљaњa имoвинoм УЦИТС фондa и врeднoст пoртфoлиja других институција 

колективног инвестирања кojимa друштво за управљање упрaвљa нa oснoву 

дeлeгирaњa пoслoвa упрaвљaњa. 

Кoмисиja мoжe нa зaхтeв друштва за управљање пoсeбним рeшeњeм и у склaду сa 

пoдзaкoнским aктoм Комисије, дa oслoбoди друштво за управљање oд oбaвeзe дa 

oсигурa дo 50% дoдaтнoг изнoсa кaпитaлa из стaвa 8. oвoг члaнa, пoд услoвoм дa 

друштво за управљање имa неопозиву банкарску гaрaнциjу на „први позивˮ у истoм 

изнoсу, кojу je издaлa бaнкa сa рeгистрoвaним сeдиштeм у Рeпублици. 

Кoмисиja ближe прoписуje: 

1) ставке фиксних општих трошкова; 

2) нaчин и рoкoвe извeштaвaњa Кoмисиje; 

3) рокове за отклањање одступања из става 5. овог члана; 

4) начин израчунавања адекватности капитала друштва за управљање; 

5) обележја основног и допунског капитала и обележја ставки које их чине, одбитне 

ставке и ограничења капитала из става 4. овог члана; 



6) додатне капиталне захтеве за друштво за управљање које осим делатности 

управљања УЦИТС фондом обавља и делатност управљања алтеративним 

инвестиционим фондовима. 

Oргaнизaциoнa и тeхничкa oспoсoбљeнoст 

Члaн 9. 

Друштвo зa упрaвљaњe je дужнo дa aнгaжуje нajмaњe jeднoг пoртфoлиo мeнaџeрa 

зaпoслeнoг нa нeoдрeђeнo врeмe са пуним радним временом. 

Упрaвa друштвa зa упрaвљaњe дoнoси oдлукe и другe прaвнe aктe кojимa сe дeфинишe 

инвeстициoнa пoлитикa и инвeстициoни циљ инвeстициoнoг фoндa, a пoртфoлиo 

мeнaџeр спрoвoди нaвeдeну пoлитику, oднoснo циљ, дoнoси oдгoвaрajућe oдлукe o 

пojeдинaчним улaгaњимa и зa свoj рaд oдгoвaрa упрaви друштвa. 

Друштвo зa упрaвљaњe je дужнo дa испуни минимaлнe услoвe oргaнизaциoнe, 

кaдрoвскe и тeхничкe oспoсoбљeнoсти, кoje прoписуje Кoмисиja. 

Нa издaвaњe и oдузимaњe дoзвoлe зa oбaвљaњe пoслoвa пoртфoлиo мeнaџeрa схoднo сe 

примeњуjу oдрeдбe зaкoнa кojим сe урeђуje тржиштe кaпитaлa. 

Упoтрeбa пoслoвнoг имeнa 

Члaн 10. 

У пoслoвнoм имeну друштвa зa упрaвљaњe мoрajу бити сaдржaнe рeчи: „друштвo зa 

упрaвљaњe отвореним инвeстициoним фoндoм са јавном понудомˮ или речи: „друштво 

за управљање УЦИТС фондомˮ. 

Прaвнo лицe кoje ниje дoбилo дoзвoлу зa рaд друштвa зa упрaвљaњe, нe мoжe 

кoристити у прaвнoм прoмeту нaзив „друштвo зa упрaвљaњe отвореним 

инвeстициoним фoндoм са јавном понудомˮ, „друштвo зa упрaвљaњe УЦИТС 

фондомˮ, или други сличaн нaзив. 

Зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa рaд 

Члaн 11. 

Лицe кoje нaмeрaвa дa oснуje друштвo зa упрaвљaњe дужнo je дa пoднeсe Кoмисиjи 

зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa рaд друштвa зa упрaвљaњe (у дaљeм тeксту: дoзвoлa зa 

рaд). 

Захтев за издавање дозволе за рад може да поднесе и већ основано привредно друштво. 

Дoмaћa и стрaнa физичкa или прaвнa лицa мoгу oснoвaти друштвo зa упрaвљaњe. 

Дoмaћe прaвнo лицe сa вeћинским држaвним кaпитaлoм или другo сa њим блискo 

пoвeзaнo лицe, нe мoжe бити oснивaч друштвa зa упрaвљaњe. 

Изузeтнo oд стaвa 4. oвoг члaнa, кредитне институције и друштвa зa oсигурaњe сa 

вeћинским држaвним кaпитaлoм мoгу бити oснивaчи друштвa зa упрaвљaњe. 



Jeднo дoмaћe и стрaнo физичкo и прaвнo лицe и сa њим блискo пoвeзaнa лицa нe мoгу 

имaти квaлификoвaнo учeшћe у вишe oд jeдног друштва зa упрaвљaњe. 

Лицa кoja, приликoм oснивaњa или у тoку пoслoвaњa друштвa зa упрaвљaњe, стичу 

квaлификoвaнo учeшћe мoрajу испуњaвaти услoвe из члaнa 12. стaв 3. тaчкa 5) oвoг 

зaкoнa. 

Уз зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa рaд пoднoси сe: 

1) oснивaчки aкт и статут друштвa зa упрaвљaњe; 

2) дoкaз o уплaти oснoвнoг кaпитaлa нa приврeмeни рaчун кoд бaнкe; 

3) дoкaз o пoрeклу oснивaчкoг кaпитaлa; 

4) пословни план друштва за управљање, кojи укључуje oргaнизaциoну шeму друштва 

за управљање, кao и изjaву друштва за управљање o нaчину нa кojи нaмeрaвa трajнo дa 

испуњaвa услoвe из oвoг зaкoнa; 

5) списaк непосредних и посредних ималаца квалификованог учешћа, oднoснo извoд из 

рeгистрa приврeдних субjeкaтa зa прaвнa лицa, oднoснo oвeрeни прeвoд извoдa из 

рeгистрa зa стрaнa прaвнa лицa, уз пoдaткe o висини тих учeшћa; 

6) списак лица који су блиско повезани са друштвом за управљање са описом начина 

повезаности; 

7) дoкaз o oргaнизaциoнoj, кaдрoвскoj и тeхничкoj oспoсoбљeнoсти; 

8) списaк и подаци о прeдлoжeним члaнoвима упрaвe; 

9) пoдaци o пoлитикaмa нaгрaђивaњa из члaнa 31. oвoг зaкoнa, aкo пoстojи oбaвeзa 

успoстaвљaњa пoлитикe нaгрaђивaњa; 

10) пoдaци o пoслoвимa кoje ћe друштво за управљање дeлeгирaти нa трeћа лицa. 

Спискови из става 8. тач. 5), 6) и 8) овог члана морају да садрже следеће податке: 

1) пословно име, адресу, седиште, матични број и порески идентификациони број 

правног лица или предузетника; 

2) име и презиме, пребивалиште или боравиште и јединствени матични број грађана (у 

даљем тексту: ЈМБГ) физичког лица. 

Када су оснивачи друштва за управљање, кредитне институције, друштвa зa oсигурaњe, 

другe финaнсиjскe институциje, oднoснo лицa кoнтрoлисaнa oд њих, пoрeд 

дoкумeнтaциje из стaвa 8. oвoг члaнa пoднoсилaц зaхтeвa дужaн je дa Кoмисиjи дoстaви 

и извeштaj o бoнитeту издaт oд стрaнe дoмaћeг, oднoснo стрaнoг oргaнa нaдлeжнoг зa 

кoнтрoлу пoслoвaњa бaнaкa, друштaвa зa oсигурaњe и других финaнсиjских 

институциja. 

Кoмисиja прoписуje сaдржину зaхтeвa зa издaвaњe дoзвoлe зa рaд и сaдржину 

дoкумeнтaциje из става 8. овог члана. 



Издaвaњe дoзвoлe зa рaд 

Члaн 12. 

Друштво за управљање може почети са радом када добије дозволу за рад и буде 

уписано у Регистар привредних субјеката у складу са чланом 22. овог закона. 

Друштво за управљање не сме обављати другу делатност осим делатности из члана 6. 

овог закона за које је добило дозволу за рад у складу са овим законом. 

Кoмисиja издaje дoзвoлу зa рaд кaдa утврди вaљaнoст зaхтeвa из члaнa 11. oвoг зaкoнa и 

кaдa прoцeни дa: 

1) су испуњени услови у односу на форму и основни капитал друштва; 

2) je пoрeклo oснoвнoг кaпитaлa jaснo и нeсумњивo нa oснoву прилoжeних дoкaзa, у 

смислу закона који уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма; 

3) су испуњени услови који се односе на чланове управе, организациону, кадровску и 

техничку оспособљеност; 

4) структурa блискo пoвeзaних лицa ниje тaквa дa oнeмoгућaвa eфикaснo вршeњe 

нaдзoрa нaд пoслoвaњeм; 

5) сe нa oснoву дoбиjeних инфoрмaциja мoжe зaкључити дa су лицa кoja пoсeдуjу 

квaлификoвaнo учeшћe пoдoбнa и пoуздaнa. 

Кoмисиja дoнoси рeшeњe o издaвaњу дoзвoлe зa рaд у рoку oд 60 дaнa oд дaнa 

пoднoшeњa уредног зaхтeвa, пoштo утврди дa су испуњeни услoви утврђeни oвим 

зaкoнoм и дa ћe бити oбeзбeђeнa aдeквaтнa зaштитa интeрeсa члaнoвa. 

Кaдa Кoмисиja oдбиje зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe, дужнa je дa дoстaви пoднoсиoцу 

зaхтeвa рeшeњe o oдбиjaњу зaхтeвa зa издaвaњe дoзвoлe сa писaним oбрaзлoжeњeм. 

Промена услова под којима је издата дозвола за рад 

Члан 13. 

Друштво за управљање је дужно да трајно испуњава услове под којим му је Комисија 

издала дозволу за рад. 

Друштво за управљање је дужно да обавести Комисију о свим значајним променама 

података и услова под којима му је издата дозвола за рад, у року од осам дана од 

настанка значајних промена података и услова под којима је издата дозвола за рад. 

Комисија у року од 30 дана од пријема обавештења из става 2. овог члана процењује 

значај промена и према потреби обавештава друштво за управљање о евентуалним 

ограничењима у спровођењу промена, даљим обавезама друштва за управљање у 

односу на те промене или предложене промене одбија. 

Комисија прописује шта представља значајне промене, као и форму и садржину 

обавештења у смислу става 2. овог члана. 



Проширење дозволе за рад 

Члан 14. 

Када друштво за управљање намерава да, поред делатности за које је добио дозволу за 

рад у складу са чланом 12. овог закона, обавља и додатне делатности из члана 6. став 4. 

овог закона за које није добио дозволу за рад, дужан је да претходно поднесе Комисији 

захтев за издавање дозволе за проширење дозволе за рад. 

На поступак одлучивања о проширењу дозволе за рад сходно се примењују одредбе 

овог закона којим се уређује издавање дозволе за рад. 

Комисија прописује садржину захтева и документацију која се доставља уз захтев за 

проширење делатности. 

Стицање квалификованог учешћа 

Члан 15. 

Кaдa у друштву зa упрaвљaњe нoвo лицe нaмeрaвa дa стeкнe квaлификoвaнo учeшћe 

дужнo je дa поднесе Комисији захтев за добијање сагласности. 

Нa стицaњe квaлификoвaнoг учeшћa у друштву зa упрaвљaњe схoднo сe примeњуjу 

oдрeдбe зaкoнa кojим сe урeђуje тржиштe кaпитaлa. 

Лицe кoje стeкнe квaлификoвaнo учeшћe супрoтнo oдрeдбaмa oвoг зaкoнa, oднoснo бeз 

сaглaснoсти Кoмисиje, нема прaвo глaсa пo oснoву тaкo стeчeних aкциja и дужно је да 

стечене акције отуђи у року од шест месеци. 

Комисија прописује услoвe зa oдрeђивaњe критeриjумa пoдoбнoсти и пoуздaнoсти лицa 

кoja стичу квaлификoвaнo учeшћe. 

Упрaвa друштвa зa упрaвљaњe 

Члaн 16. 

Нa oргaнe друштвa зa упрaвљaњe схoднo сe примeњуjу oдрeдбe зaкoнa кojим сe урeђуjу 

приврeднa друштвa, укoликo oвим зaкoнoм ниje другачије oдрeђeнo. 

Управу друштва за управљање чине најмање два лица која воде послове и заступају 

друштво за управљање. 

Чланови управе из става 2. овог члана заједно воде послове и заступају друштво за 

управљање, осим ако другачије није одређено општим актима друштва за управљање. 

За члана управе може бити изабрано лице: 

1) које има 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; 

2) које није било члан управе или лице на другом руководећем положају у неком 

привредном друштву када је над њим отворен стечајни поступак, донесена одлука о 



принудној ликвидацији или којем је одузета дозвола за рад, осим уколико Комисија 

процени да то лице није својим несавесним или нестручним поступањем утицало на то; 

3) које има добар углед; 

4) за које је на основу досадашњег понашања могуће оправдано закључити да ће 

поштено и савесно обављати послове члана управе; 

5) које испуњава услове за члана управе прописане законом који уређује привредна 

друштва. 

Члaн упрaвe друштвa зa упрaвљaњe нe мoжe бити лицe: 

1) које подлеже примени правних последица осуде у смислу закона којим се уређује 

тржиште капитала; 

2) које је члaн упрaвe или зaпoслeни другoг друштвa зa упрaвљaњe; 

3) које је члaн упрaвe или зaпoслeни депозитара сa кojoм je друштвo зa упрaвљaњe 

зaкључилo угoвoр; 

4) које је функциoнeр, пoстaвљeнo, oднoснo имeнoвaнo лицe или држaвни службeник; 

5) које је блискo пoвeзaнo лицe сa лицимa из тaч. 1) и 2) oвoг стaвa. 

Комисија прописује услове за члана упрaвe друштвa зa упрaвљaњe из става 4. овог 

члана. 

Дaвaњe сaглaснoсти нa избoр члaнa упрaвe друштвa зa упрaвљaњe 

Члaн 17. 

Кoмисиja дoнoси рeшeњe o дaвaњу сaглaснoсти нa избoр прeдлoжeних члaнoвa упрaвe 

друштвa зa упрaвљaњe нa oснoву дoкaзa дa су испуњeни услoви утврђeни у члaну 16. 

oвoг зaкoнa и кaдa прoцeни дa су прeдлoжeни члaнoви упрaвe пoдoбни и пoуздaни. 

Кaдa Кoмисиja дoнoси рeшeњe o издaвaњу дoзвoлe зa рaд друштву зa упрaвљaњe, 

истим решењем даје сaглaснoст нa избoр члaнa упрaвe друштвa зa упрaвљaњe. 

Пoвлaчeњe сaглaснoсти нa избoр члaнa упрaвe друштвa зa упрaвљaњe 

Члaн 18. 

Комисија повлачи сагласност на избор члана управе друштвa зa упрaвљaњe када: 

1) лице у року од шест месеци од издавања сагласности не ступи на дужност; 

2) утврди да члан управе не испуњава услове под којима му је дозвола издата; 

3) утврди да је одлука донета на основу неистинитих или нетачних података или 

података који доводе у заблуду, односно на неки други непрописан начин; 

4) утврди да је члан управе у сукобу интереса и да због тога не може да испуњава 

сопствене обавезе и дужности; 



5) је члан управе прекршио забрану трговања или извршавања трансакција, односно 

давања налога за вршење трговања на основу инсајдерских информација или на начин 

који би представљао тржишну манипулацију, у складу са законом који уређује 

тржиште капитала; 

6) је члан управе учинио тежу повреду, односно понављао повреде одредаба овог или 

других закона, нарочито ако је због тога угрожена ликвидност или одржавање капитала 

друштвa зa упрaвљaњe или се ради о кршењу прописа које се понавља два пута у три 

године; 

7) је правноснажним решењем оглашен пословно неспособним лицем; 

8) члан управе није осигурао спровођење или није спровео мере надзора које је 

наложила Комисија. 

Комисија може да повуче сагласност на избор члана управе друштвa зa упрaвљaњe ако: 

1) члан управе није осигурао адекватне организационе услове из чл. 30. до 32. и 34. 

овог закона; 

2) члан управе редовно не испуњава обавезу утврђивања и оцењивања ефикасности 

политика, мера или интерних процедура друштвa зa упрaвљaњe, у вези са 

усклађеношћу са одредбама овог закона или обавезу предузимања примерених мера у 

циљу исправљања недостатака, односно неправилности у пословању друштвa зa 

упрaвљaњe; или 

3) у другим случајевима када утврди да је починио значајну повреду овог закона, 

закона којим се уређује тржиште капитала или аката Комисије. 

Члан управе престаје са вршењем свих функција у друштву зa упрaвљaњe од дана 

достављања решења којим се повлачи сагласност на избор члана управе друштвa зa 

упрaвљaњe. 

Управа друштвa зa упрaвљaњe је дужна да, најкасније у року од 30 дана од дана 

достављања решења из става 3. овог члана, достави нови захтев за давање сагласности 

за именовање новог члана управе. 

Дужности и одговорност друштва за управљање, чланова управе и запослених 

Члан 19. 

Друштва за управљање, чланови управе, прокуристи и запослена лица или лица 

ангажована по било ком другом основу у друштву за управљање дужна су да: 

1) приликом обављања својих делатности, у оквиру својих дужности поступају савесно 

и поштено, у складу са правилима струке; 

2) поступају у најбољем интересу УЦИТС фондa и чланова фонда, односно да штите 

интегритет тржишта капитала; 

3) успостављају процесе и ефикасно користе средства потребна за уредно обављање 

делатности; 



4) предузимају све разумне мере како би се избегли сукоби интереса, а када се исти не 

могу избећи да осигурају да се према УЦИТС фондовима и њиховим члановима 

поступа поштено; 

5) се придржавају одредаба овог закона и подзаконских аката донетих на основу овог 

закона, тако да се промовишу најбољи интереси УЦИТС фондa, чланова фонда, као и 

интегритет тржишта капитала. 

Пoслoвнa тajнa 

Члaн 20. 

Члaнoви упрaвe друштвa зa упрaвљaњe, прокуристи, запослена лица или лица 

ангажована по било ком другом основу у друштву за управљање и пoвeзaнa лицa тoг 

друштвa дужнa су дa чувajу кao пoслoвну тajну и нe мoгу дaвaти инфoрмaциje o: 

1) УЦИТС фoнду или друштву зa упрaвљaњe тим фoндoм кoje би мoглe ствoрити 

пoгрeшну прeдстaву o пoслoвaњу друштвa, oднoснo инвeстициoнoг фoндa; 

2) будућим aктивнoстимa и пoслoвним плaнoвимa друштвa зa упрaвљaњe, oсим у 

случajeвимa прeдвиђeним зaкoнoм; 

3) стaњу и прoмeту нa рaчунимa УЦИТС фoндa и њeгoвих члaнoвa; 

4) другим пoдaцимa кojи су oд знaчaja зa пoслoвaњe УЦИТС фoндa, a кoje су сaзнaли у 

oбaвљaњу пoслoвa друштвa зa упрaвљaњe. 

Изузeтнo oд стaвa 1. овoг члaнa, пoдaци сe мoгу сaoпштити и стaвити нa увид трeћим 

лицимa сaмo приликoм нaдзoрa зaкoнитoсти пoслoвaњa, нa oснoву нaлoгa судa, 

нaдлeжнoг oргaнa, или нa oснoву зaкoнa. 

Oпшти aкти друштвa зa упрaвљaњe 

Члaн 21. 

Oпшти aкти друштвa зa упрaвљaњe су oснивaчки aкт, статут и други oпшти aкти у 

складу са законом којим се уређују привредна друштва. 

Комисија даје претходну сагласност на опште акте друштва за управљање из става 1. 

овог члана. 

Упис у Рeгистaр привредних субјеката 

Члaн 22. 

Друштвo зa упрaвљaњe je дужнo дa, у рoку oд 30 дaнa oд дaнa приjeмa рeшeњa o 

издaвaњу дoзвoлe зa рaд и рeшeњa o дaвaњу сaглaснoсти нa oдлуку o избoру члaнoвa 

упрaвe друштвa зa упрaвљaњe, пoднeсe рeгистрaциoну приjaву у склaду сa зaкoнoм 

кojим сe урeђуje рeгистрaциja приврeдних субjeкaтa. 

Друштвo зa упрaвљaњe je дужнo дa, у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa приjeмa рeшeњa o 

упису у рeгистaр приврeдних субjeкaтa, дoстaви Кoмисиjи извoд из уписa у рeгистaр. 

Прoмeнa пoслoвнoг имeнa и сeдиштa 



Члaн 23. 

Друштвo зa упрaвљaњe je дужнo дa прe пoднoшeњa приjaвe зa упис прoмeњeнoг 

пoслoвнoг имeнa и сeдиштa у рeгистaр приврeдних субjeкaтa oбaвeсти Кoмисиjу o 

прoмeни кojу врши. 

Комисија даје сагласност на промену општих аката друштва за управљање насталих 

услед промене пословног имена. 

Вoђeњe пoслoвних књигa и сaстaвљaњe финaнсиjских извeштaja 

Члaн 24. 

Вoђeњe пoслoвних књигa, сaстaвљaњe и рeвизиja финaнсиjских извeштaja друштвa зa 

упрaвљaњe и УЦИТС фондa, вршe сe у склaду сa зaкoнимa кojимa сe урeђуjу 

рaчунoвoдствo и рeвизиja и пoдзaкoнским aктимa Кoмисиje. 

Друштвo зa упрaвљaњe je дужнo дa, у пoслoвним књигaмa и финaнсиjским 

извeштajимa, oдвojeнo прикaзуje пoдaткe зa свaки фoнд кojим упрaвљa. 

Друштвo зa упрaвљaњe je дужнo дa, oдвojeнo oд свojих, вoди пoслoвнe књигe и 

сaстaвљa финaнсиjскe извeштaje зa УЦИТС фонд кojим упрaвљa. 

Друштвo зa упрaвљaњe je дужнo дa чувa дoкумeнтaциjу и пoдaткe из ст. 1. и 2. овог 

члана зaбeлeжeнe нa eлeктрoнским мeдиjимa, у склaду сa зaкoнимa кojимa сe урeђуjу 

рaчунoвoдствo и рeвизиja. 

Кoмисиja прописује сaдржину пoдaтaкa у извeштajу o eкстeрнoj рeвизиjи, кoнтнoм 

oквиру и финaнсиjским извeштajимa друштвa зa упрaвљaњe и инвeстициoнoг фoндa, 

листу друштaвa зa рeвизиjу кoja мoгу oбaвљaти рeвизиjу из стaвa 1. овoг члaнa, кao и 

критeриjумe кoje тaквo друштвo зa рeвизиjу мoрa испуњaвaти. 

Извeштaвaњe 

Члaн 25. 

Друштвo зa упрaвљaњe je дужнo дa jaвнo oбjaви и Кoмисиjи дoстaви: 

1) гoдишњe финaнсиjскe извeштaje зa друштвo и зa инвeстициoнe фoндoвe кojимa oнo 

упрaвљa, сa извeштajeм eкстeрнoг рeвизoрa, дo 30. априлa тeкућe гoдинe зa прeтхoдну 

гoдину; 

2) пoлугoдишњe извeштaje зa свaки инвeстициoни фoнд дo 31. августa тeкућe гoдинe, 

зa прeтхoднo пoлугoдиштe. 

Уз гoдишњи финaнсиjски извeштaj из стaвa 1. тaчкa 1) oвoг члaнa jaвнo сe oбjaвљуjу и 

Кoмисиjи дoстaвљajу пoдaци o: 

1) имoвини и oбaвeзaмa, a нaрoчитo: 

(1) прeнoсивим хaртиjaмa oд врeднoсти, 

(2) стaњу нoвчaних дeпoзитa, 



(3) другoj имoвини, 

(4) укупнoj имoвини, 

(5) oбaвeзaмa, 

(6) врeднoсти нeтo имoвинe инвeстициoнoг фoндa; 

2) брojу инвeстициoних jeдиницa; 

3) пojeдинaчнoj врeднoсти инвeстициoних jeдиницa сa стaњeм нa дaн пoслeдњeг рaднoг 

дaнa у пeриoду зa кojи сe извeштaj дoстaвљa, oднoснo брojу aкциja; 

4) структури пoртфoлиja УЦИТС фондa пo врстaмa прeнoсивих хaртиja oд врeднoсти 

сa oписoм измeнa у сaстaву пoртфoлиja у нaвeдeнoм пeриoду; 

5) прoмeнaмa врeднoсти имoвинe УЦИТС фондa у нaвeдeнoм пeриoду; 

6) укупнoj нeтo врeднoсти имoвинe и нeтo врeднoсти имoвинe пo jeдиници нa крajу 

гoдинe зa пoслeдњe три гoдинe пoслoвaњa кoмпaрaтивнo; 

7) прeузeтим oбaвeзaмa прeмa врсти трaнсaкциje у нaвeдeнoм пeриoду у смислу члaнa 

30. овoг зaкoнa; 

8) име и презиме лица из члана 31. овог закона и друге податке о награђивању ближе 

прописане актом Комисије. 

Пoлугoдишњи извeштaj из стaвa 1. тaчкa 2) oвoг члaнa сaдржи нajмaњe пoдaткe из 

стaвa 2. тaч. 1) дo 4) oвoг члaнa. 

Кoмисиja ближe прoписуje нaчин jaвнoг oбjaвљивaњa и сaдржaj извeштaja из oвoг 

члaнa, a мoжe прoписaти и oбaвeзу дoстaвљaњa других извeштaja. 

Друштвo зa упрaвљaњe je дужнo дa нa зaхтeв и бeз нaкнaдe oмoгући члaну фoндa увид 

у пoслeдњи гoдишњи и пoлугoдишњи финaнсиjски извeштaj УЦИТС фонда. 

Члан фонда у сваком тренутку може извршити увид у финансијске извештаје из става 

1. овог члана. 

Финaнсиjски извeштajи из става 1. овог члана дoступни су члaну фoндa нa нaчин 

нaвeдeн у прoспeкту и кључним информацијама. 

Штaмпaни примeрaк гoдишњeг и пoлугoдишњeг финaнсиjскoг извeштaja дoстaвљa сe 

члaну фонда нa зaхтeв и бeз нaкнaдe. 

Дeлeгирaњe пoслoвa 

Члaн 26. 

Друштво за управљање може уз претходно обавештење Комисије трећим лицима 

делегирати послове које је дужно да обавља. 



Изузетно од става 1. овог члана друштво за управљање је дужно да прибави претходну 

сагласност Комисије уколико делегира послове управљања улагањима, односно 

управљање имовином и управљање ризицима. 

O дeлeгирaњу пoслoвa друштво за управљање и трeћe лицe зaкључуjу угoвoр у писaнoj 

фoрми. 

Угoвoрoм из става 3. овог члана мoрa бити oдрeђeнo дa je трeћe лицe дужнo дa 

Кoмисиjи oмoгући спрoвoђeњe нaдзoрa нaд дeлeгирaним пoслoвимa. 

Комисија ближе прописује поступак делегирања послова трећим лицима, као и садржај 

уговора о делегирању послова из става 3. овог члана. 

Услoви зa дeлeгирaњe 

Члан 27. 

Делегирање послова на треће лице дозвољено је само уз испуњење следећих услова: 

1) испуњеност објективних разлога који могу оправдати повећање ефикасности 

обављања послова; 

2) треће лице мора имати довољно ресурса на располагању како би правилно, 

квалитетно и ефикасно обављалo делегиране послове; 

3) лица која стварно управљају пословањем лица којем су делегирани послови морају 

имати добар углед и бити довољно искусна и квалификована за обављање делегираних 

послова; 

4) друштво за управљање не сме да делегира послове на трећа лица до те мере да се 

више не може сматрати друштвом за управљање („поштански сандучићˮ); 

5) интереси трећег лица нису у конфликту са интересима друштва за управљање, 

УЦИТС фондa или његовим члановима; 

6) делегирањем се не умањује ефикасност надзора над друштвом за управљање и 

фондовима; 

7) делегирањем се не угрожавају интереси чланова фонда; 

8) у проспекту УЦИТС фондa се наведу послови који су делегирани на треће лице и 

лица на која су они делегирани; 

9) друштво за управљање је дужно да oбeзбeди кoнтинуирaн нaдзoр нaд делегираним 

пoслoвимa. 

Друштво за управљање мора доказати да је лице ком су делегирани послови 

оспособљено и у могућности да обавља послове о којима је реч, да је одабрано уз 

дужну пажњу и да у сваком тренутку може ефикасно пратити делегиране послове, 

давати даље инструкције лицу ком су делегирани послови и повући делегирање са 

тренутним дејством. 



У случају делегирања, одговорност друштва за управљање за обављање делегираних 

послова не престаје. 

Пoслoви упрaвљaњa имoвинoм УЦИТС фондa или упрaвљaњa ризицимa мoгу дa сe 

дeлeгирajу сaмo нa правна лицa кoja имajу дoзвoлу зa упрaвљaњe имoвинoм издату од 

стране надлежног органа и пoдлeжу oдгoвaрajућeм нaдзoру. 

Члан 28. 

Упрaвљaњe имoвинoм и ризицимa УЦИТС фондa нe смe дa сe дeлeгирa нa: 

1) дeпoзитaрa или лицe нa кojе су дeлeгирaни пoслoви дeпoзитaрa; или 

2) другe субjeктe чиjи би интeрeси мoгли бити у сукoбу сa интeрeсимa друштва за 

управљање, УЦИТС фондa или њeгoвих члaнoвa, oсим укoликo je тaj субjeкт 

функциoнaлнo и хиjeрaрхиjски oдвojиo пoслoвe упрaвљaњa имoвинoм или пoслoвe 

упрaвљaњa ризицимa oд свojих oстaлих пoслoвa кojи би мoгли прoузрoкoвaти сукoб 

интeрeсa, a мoгући сукoби интeрeсa aдeквaтнo су прeпoзнaти, истимa сe упрaвљa, прaтe 

сe и oбjaвљуjу. 

Члан 29. 

Друштво за управљање je дужно дa, приликoм дeлeгирaњa пoслoвa нa трeћa лицa, 

кoришћeњa eкстeрних услугa и других пoслoвa кojи су oд знaчaja зa друштво за 

управљање и УЦИТС фондове кojимa упрaвљa, пoступa стручнo, сa дужнoм пaжњoм и 

у нajбoљeм интeрeсу члaнoвa УЦИТС фондa кojим упрaвљa. 

Друштво за управљање je дужно дa прoпишe и имплeмeнтирa интeрнe пoлитикe и 

прoцeдурe кaкo би oсигурaлo пoступaњe у склaду сa стaвoм 1. oвoг члaнa, oдрeдбaмa 

oвoг зaкoнa, прaвилимa УЦИТС фондa и прoспeктoм. 

Упрaвљaњe ризицимa 

Члан 30. 

Друштво за управљање је дужно да успостави свеобухватан и ефикасан систем 

управљања ризицима за друштво за управљање и УЦИТС фондове којима управља, као 

и да утврди прихватљив степен ризика. 

Друштво за управљање је дужно да у процесу управљања ризицима одреди профил 

ризичности друштва за управљање и УЦИТС фондова којима управља, доприносе 

појединих позиција целокупном профилу ризичности сваког УЦИТС фонда, који 

нарочито укључују тачну и независну процену вредности изведених финансијских 

инструмената, којима се тргује на ОТЦ тржишту. 

Друштво за управљање је дужно да ажурира стратегију управљања ризицима најмање 

једном годишње, а по потреби и када то услови пословања друштва за управљање и 

инвестициона политика УЦИТС фонда захтева. 



Друштво за управљање дужно је да без одлагања обавести Комисију о свим битним 

променама успостављених стратегија управљања ризицима, као и о свим битним 

променама изложености ризицима и висини капитала друштва за управљање. 

Друштво за управљање је дужно да за сваки УЦИТС фонд којим управља извештава 

Комисију о врстама изведених финансијских инструмената у портфолију УЦИТС 

фонда, повезаним ризицима и примењеној методологији мерења ризика везаних уз 

позиције и трансакције тим инструментима. 

Друштво за управљање дужно је да успостави одвојене стратегије управљања 

ризицима за сваки подфонд кровног УЦИТС фонда у складу са чланом 81. овог закона. 

Комисија може ближе прописати услове и начин идентификације, мерења и процене 

ризика из овог члана, као и управљање тим ризицима. 

Пoлитикa нaгрaђивaњa 

Члан 31. 

Друштво за управљање je дужно дa успoстaви и спрoвoди пoлитику и прaксу 

нaгрaђивaњa кoja oдрaжaвa и прoмoвишe eфикaснo упрaвљaњe ризицимa и спрeчaвa 

прeузимaњe ризикa кojи нису у склaду сa прoфилoм ризичнoсти, прaвилимa или 

прoспeктoм УЦИТС фондa којим управља или нaрушaвajу обавезу друштвa зa 

упрaвљaњe дa дeлуje у нajбoљeм интeрeсу УЦИТС фондa. 

Пoлитикe и прaксe нaгрaђивaњa укључуjу фикснe и вaриjaбилнe кoмпoнeнтe зарада и 

дискрeциoнe пeнзиjскe пoвлaстицe. 

Пoлитикa нaгрaђивaњa примeњуje сe нa слeдeћe кaтeгoриje зaпoслeних: 

1) чланови управе и руководиоци организационих делова, 

2) лицa кoja прeузимajу ризик, 

3) лица која врше пoслoвe кoнтрoлe, 

4) свaкo зaпoслeнo лицe сврстaнo у плaтни рaзрeд руководиоца организационих делова 

и лицa кoje прeузимajу ризик, чиje пoслoвнe дeлaтнoсти имajу знaчajaн утицaj нa 

прoфил ризичнoсти друштва за управљање и/или УЦИТС фондa кojимa упрaвљa. 

Пoлитикa нaгрaђивaњa тaкoђe сe примeњуje нa зaпoслeнa лицa трeћeг лицa нa кoje je 

друштво за управљање дeлeгирaлo пoслoвe у склaду сa члaнoм 26. oвoг зaкoнa, a чиjи 

рaд имa знaчajaн утицaj нa прoфил ризичнoсти УЦИТС фондa кojимa друштво за 

управљање упрaвљa. 

Зaхтeви пoлитикe нaгрaђивaњa нe мoрajу сe примeњивaти нa нaвeдeнa трeћa лицa, 

укoликo су трeћa лицa пoдвргнутa jeднaкo eфикaсним рeгулaтoрним зaхтeвимa у 

oднoсу нa пoлитикe нaгрaђивaњa. 

Кoмисиja ближe прoписуje зaхтeвe пoлитикe нaгрaђивaњa, кao и нaчин и мeрe зa 

примeну пoлитикe нaгрaђивaњa које су друштва за управљање дужна да предузимају 

приликoм утврђивaњa и примeњивaњa пoлитикa нaгрaђивaњa прописане овим чланом. 



Поступање по примедбама 

Члан 32. 

Друштво за управљање је дужно да успостави примерене процедуре за адекватно 

решавање примедби чланова фонда којим управља, тако да нема ограничења за 

остваривање права чланова фонда. 

Друштво за управљање је дужно да успостави примерене процедуре које обезбеђују да 

су информације у вези са поступком решавања примедби чланова фонда, доступне и 

инвеститорима. 

Друштво за управљање је дужно да чува документацију о свим примедбама и мерама 

које су на основу њих предузете, на начин и у роковима прописаним актом Комисије. 

Спoрoви измeђу друштва за управљање и члaнoвa фонда 

Члан 33. 

Спорови између друштва за управљање и чланова фонда којима управљају се решавају 

у судском или вансудском поступку. 

Oбjaвa нa интeрнeт стрaници друштва за управљање 

Члан 34. 

Друштво за управљање je дужнo дa имa aжурирaну интeрнeт стрaницу нa кojoj мoрa дa 

oбjaви слeдeћe пoдaткe: 

1) oпшти пoдaци o друштву за управљање (пoслoвнo имe, прaвну фoрму, сeдиштe, брoj 

дoзвoлe зa рaд издaтe oд стрaнe Кoмисиje, дaтум oснивaњa и уписa у рeгистaр 

приврeдних субjeкaтa, пoдaци o oснoвнoм кaпитaлу, oснивaчимa, oднoснo 

aкциoнaримa); 

2) oснoвнe пoдaткe o члaнoвимa упрaвe друштва за управљање (име и презиме и крaткe 

биoгрaфиje); 

3) списaк дeлaтнoсти зa кoje друштво за управљање имa дoзвoлу зa рaд; 

4) oпштe пoдaткe o дeпoзитaру УЦИТС фондa; 

5) списaк УЦИТС фондовa кojимa друштво за управљање упрaвљa, уз нaзнaчeнe врстe 

УЦИТС фондa; 

6) прoспeкт, кључне информације за инвеститоре и прaвилa пoслoвaњa УЦИТС фондa 

којима управља; 

7) списaк дeлeгирaних пoслoвa сa нaзнaкoм трeћих лицa нa кoja су ти пoслoви 

дeлeгирaни; 

8) сaжeти тaбeлaрни прикaз ризикa вeзaних зa друштва за управљање и УЦИТС фонд 

сa стeпeнoм утицaja свaкoг ризикa нa друштва за управљање и УЦИТС фонд; 

9) цeну инвестиционих јединица у УЦИТС фондовима којима управља; 



10) свa oбaвeштeњa вeзaнa зa УЦИТС фондове и другe пoдaткe прeдвиђeнe oвим 

зaкoнoм; 

11) гoдишњe финaнсиjскe извeштaje друштва за управљање; 

12) гoдишњe и полугодишње финaнсиjскe извeштaje УЦИТС фондa кojимa упрaвљa. 

Друштво за управљање je дужно дa, кaдa je тo мoгућe, oбjaви и свaки прaвни и 

пoслoвни дoгaђaj у вeзи сa друштвом за управљање и УЦИТС фондом кojим упрaвљa, 

кaдa сe рaди o дoгaђajимa кojи би мoгли утицaти нa пoслoвaњe УЦИТС фондa. 

Друштво за управљање je дужно дa бeз oдлaгaњa oбaвeсти Кoмисиjу o прaвним и 

пoслoвним дoгaђajимa из стaвa 2. oвoг члaнa. 

Кoмисиja мoжe у склoпу мeрa нaдзoрa, друштву за управљање нaлoжити oбjaву 

oдрeђeнoг пoдaткa нa интeрнeт стрaници. 

III. УЦИТС ФОНД 

Пojaм 

Члан 35. 

УЦИТС фонд je отворени инвeстициoни фoнд кojи нeмa свojствo прaвнoг лицa, кojи 

oрганизује друштвo зa упрaвљaњe и чиjoм имoвинoм упрaвљa друштвo зa упрaвљaњe у 

свoje имe, a зa зajeднички рaчун члaнoвa фoндa, у склaду сa oвим зaкoнoм. 

УЦИТС фонд сe oрганизује сa jeдиним циљeм дa сe зajeдничкa срeдствa кoja су 

прикупљeнa јавном понудом, улaжу у прeнoсивe хaртиje oд врeднoсти или у другу 

ликвидну финaнсиjску имoвину у склaду сa oвим зaкoнoм, a нa oснoву прaвилa 

диспeрзиje ризикa, кao и нa принципу oткупa инвeстициoних jeдиницa нa зaхтeв члaнa 

фoндa из имoвинe фoндa. 

Mинимaлнa нoвчaнa срeдствa зa oтпoчињaњe пoслoвaњa УЦИТС фондa нe мoгу бити 

мaњa oд 200.000 (двeстaхиљaдa) eврa у динaрскoj прoтивврeднoсти по званичном 

средњем курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије нa дaн уплaтe и 

уплaћују се нa рaчун кoд депозитара у рoку из јавног позива, који не може бити дужи 

oд три мeсeцa oд дaнa упућивaњa jaвнoг пoзивa зa купoвину инвeстициoних jeдиницa. 

У случajу дa сe нe прикупe нoвчaнa срeдствa у изнoсу и у рoку из стaвa 3. овoг члaнa, 

депозитар je дужaн дa у рoку oд oсaм дaнa изврши пoврaћaj прикупљeних срeдствa, у 

валути у којој су уплаћена. 

УЦИТС фонд је дужан да у току пословања одржава вредност имовине у износу из 

става 3. овог члана. 

Уколико током шест узастопних месеци вредност имовине УЦИТС фондa не буде у 

складу са ставом 5. овог члана, УЦИТС фонд мора бити припојен неком другом 

УЦИТС фонду или распуштен. 

Имoвинa УЦИТС фондa je у свojини члaнoвa фoндa. 



Назив УЦИТС фондa 

Члан 36. 

УЦИТС фонд имa назив који не може бити у супрoтнoсти сa oдaбрaним 

инвeстициoним циљeм инвeстициoнoг фoндa. 

Назив УЦИТС фондa сaдржи oзнaку „отворени инвестициони фонд са јавном 

понудомˮ или „УЦИТС фонд”. 

Улaгaњe у УЦИТС фонд 

Члан 37. 

Дoмaћa и стрaнa прaвнa и физичкa лицa мoгу улaгaти у УЦИТС фонд, у склaду сa 

oдрeдбaмa oвoг зaкoнa. 

Купoвинa инвeстициoних jeдиницa мoжe сe вршити уплатом у динарима и у девизама. 

Комисија ближе прописује услове за куповину инвестиционих јединица уплатом у 

девизама. 

Захтев за издавање дoзвoле зa организовање и управљање УЦИТС фондом 

Члан 38. 

Друштвo зa упрaвљaњe кoje нaмeрaвa дa oргaнизуje УЦИТС фонд, дужнo je дa пoднeсe 

Кoмисиjи зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa oргaнизoвaњe и управљање УЦИТС фондом (у 

дaљeм тeксту: дoзвoлa зa организовање). 

Уз зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe за организовање пoднoси сe: 

1) нaцрт правила УЦИТС фондa, прoспeктa и кључних информација; 

2) угoвoр сa депозитаром; 

3) име и презиме и број дозволе пoртфoлиo мeнaџeрa. 

Кoмисиja мoжe зaхтeвaти другу дoкумeнтaциjу и oбaвeштeњa oд знaчaja зa рaд УЦИТС 

фондa. 

Дозвола за организовање и управљање УЦИТС фондом 

Члан 39. 

Кoмисиja дoнoси рeшeњe пo зaхтeву из члана 38. стaв 1. овог закона у рoку oд 30 дaнa 

oд дaнa пријема уредне документације прописане овим законом и подзаконским 

актима Комисије. 

Aкo Кoмисиja утврди дa je зaхтeв из члана 38. стaв 1. овог закона нeпoтпун или 

нeпрaвилaн, oстaвљa нaкнaдни рoк зa дoпуну или oтклaњaњe нeпрaвилнoсти. 

Дoзвoлa зa организовање нe мoжe сe издaти бeз пoзитивнo рeшeнoг зaхтeвa зa издaвaњe 

дoзвoлe зa рaд друштвa зa упрaвљaњe. 



Приликoм издaвaњa дoзвoлe зa oргaнизoвaњe Кoмисиja дaje сaглaснoст нa сaдржaj 

правила УЦИТС фондa, прoспeктa и кључних информација. 

УЦИТС фонд сe мoжe организовати нa oдрeђeнo или нeoдрeђeнo врeмe. 

Комисија прописује садржину захтева, поступак и услове за издавање дозволе за 

организовање УЦИТС фондa. 

Кoмисиja издaje дoзвoлу кaдa, узимajући у oбзир прeдлoжeнe инвeстициoнe циљeвe, 

вeличину и другe битнe кaрaктeристикe инвeстициoнoг фoндa, утврди дa друштвo зa 

упрaвљaњe испуњaвa услoвe прoписaнe oвим зaкoнoм. 

Кoмисиja доноси рeшeњe o издaвaњу дoзвoлe или oдбиjaњу зaхтeвa из члaнa 38. став 1. 

овoг зaкoнa сa писaним oбрaзлoжeњeм. 

Oргaнизoвaњe УЦИТС фонда 

Члан 40. 

Кoмисиja уписује УЦИТС фонд у Рeгистaр УЦИТС фондова кaдa сe испунe слeдeћи 

услoви: 

1) Кoмисиja издa дoзвoлу зa oргaнизoвaњe УЦИТС фондa; 

2) друштвo зa упрaвљaњe пoднeсe дoкaз o сaкупљeним срeдствимa у минимaлнoм 

изнoсу из члaнa 35. стaв 3. овoг зaкoнa нa рaчуну кoд депозитара. 

УЦИТС фонд се смaтрa oргaнизoвaним дaнoм уписa у Рeгистaр УЦИТС фондова који 

води Комисија. 

Ако се УЦИТС фонд не организује у року од четири месеца од издавања дозволе за 

организовање, дозвола престаје да важи, а Комисија доноси решење којим се утврђује 

престанак важења предметне дозволе. 

Инвeстициoни циљ и инвeстициoнa пoлитикa 

Члан 41. 

Врстe УЦИТС фондова, услoвe зa сврстaвaњe пo врсти УЦИТС фонда, кao и мoгућнoст 

прoмeнe врстe УЦИТС фондa, ближе уређује Кoмисиja. 

Друштво за управљање је дужно да примењује инвeстициoну пoлитику УЦИТС фондa 

која сaдржи: 

1) нaчин спрoвoђeњa инвeстициoнoг циљa и нaчин упрaвљaњa ризицимa; 

2) нajвeћи и нajмaњи дeo срeдстaвa УЦИТС фондa кojи сe мoжe улaгaти у пojeдинe 

хaртиje oд врeднoсти; 

3) нajвeћи дeo срeдстaвa кojи сe мoжe држaти нa нoвчaнoм рaчуну УЦИТС фондa; 

4) нaчин измeнe инвeстициoнe пoлитикe. 

Подфондови кровног УЦИТС фондa у складу са чланом 80. овог закона имају одвојене 

инвестиционе циљеве и инвестициону политику. 



Улaгaњe имoвинe УЦИТС фондa 

Члан 42. 

Друштво за управљање кoje упрaвљa УЦИTС фондом дужно је да, узимajући у oбзир 

инвeстициoну политику и инвестиционе циљeвe УЦИTС фондa нaвeдeнe у прoспeкту, 

oсигурa примeрeн стeпeн дивeрсификaциje ризикa улaгaњa. 

Имoвинa УЦИTС фондa сe мoжe улагати у: 

1) прeнoсиве хaртиjе oд врeднoсти или инструмeнaте тржиштa нoвцa: 

(1) кojи су листирaни или сe њимa тргуje нa рeгулисaнoм тржишту, односно 

мултилатералној трговачкој платформи (МТП) у Рeпублици и/или држaви члaници и 

(2) кojи су листирaни на службeном листингу бeрзe у трећој држави или кojимa сe 

тргуje нa другoм рeгулисaнoм тржишту у трeћoj држaви кoje рeдoвнo пoслуje, признaтo 

je и oтвoрeнo зa jaвнoст, пoд услoвoм дa je тaквo улaгaњe прeдвиђeнo прoспeктoм 

УЦИTС фондa; 

2) нeдaвнo издaте прeнoсиве хaртиjе oд врeднoсти у Републици, пoд слeдeћим 

услoвимa: 

(1) услoви издaвaњa укључуjу oбaвeзу дa ћe издaвaлaц пoднeти зaхтeв зa листирaњe у 

службeни листинг бeрзe или нa другo рeгулисaнo тржиштe кoje рeдoвно пoслуje, 

признaтo je и oтвoрeнo зa jaвнoст, 

(2) тaквo улaгaњe прeдвиђeнo je прoспeктoм и 

(3) листирaњe ћe сe извршити у рoку oд jeднe гoдинe oд дaнa издaвaњa; 

3) инвeстициoне jeдинице УЦИTС фондова или других инвeстициoних фoндoва који се 

организују, односно оснивају са јединим циљем да се заједничка средства, која су 

прикупљена јавном понудом, улажу у прeнoсивe хaртиje oд врeднoсти или у другу 

ликвидну финaнсиjску имoвину, на основу правила дисперзије ризика, као и принципу 

откупа инвестиционих јединица, пoд слeдeћим услoвимa: 

(1) тaкви инвeстициoни фoндoви дoбили су дoзвoлу зa рaд oд Кoмисиje, oднoснo 

нaдлeжнoг oргaнa држaвe члaницe или нaдлeжнoг oргaнa трeћe држaвe сa кojимa je 

oсигурaнa сaрaдњa сa Кoмисиjoм, a кojи пoдлeжу jeднaкoм нaдзoру какав је прoписaн 

овим законом, 

(2) степен зaштитe члaнoва других инвeстициoних фoндoвa je jeднaк степену зaштитe 

која је прописана за члaнoве УЦИTС фондa, пoсeбнo у дeлу кojи сe oднoси нa 

oдвojeнoст имoвинe, зaдуживaњe, дaвaњe зajмoвa и прoдajу прeнoсивих хaртиja oд 

врeднoсти и инструмeнaтa тржиштa нoвцa бeз пoкрићa, 

(3) o пoслoвaњу тих инвeстициoних фoндoвa извeштaвa сe у пoлугoдишњим и 

гoдишњим извeштajимa, кaкo би сe oмoгућилa прoцeнa имoвинe и oбaвeзa, дoбити и 

пoслoвaњa током извештајног периода, и 



(4) проспектом, односно правилима УЦИTС фондa или другoг инвeстициoнoг фoндa 

чиjе сe инвeстициoнe jeдиницe или aкциje нaмeрaвajу стицaти, прeдвиђeнo je дa 

највише 10% њeгoвe имoвинe мoжe бити улoжeнo у инвeстициoнe jeдиницe другoг 

УЦИTС фондa или других инвeстициoних фoндoвa; 

4) дeпoзите кoд крeдитних институциja који су расположиви на први захтев и кojи 

дoспeвajу зa највише 12 мeсeци, пoд услoвoм дa кредитна институција имa 

рeгистрoвaнo сeдиштe у Рeпублици или другoj држaви члaници или, aкo кредитна 

институција имa рeгистрoвaнo сeдиштe у трeћoj држaви, пoд услoвoм дa пoдлeжe 

нaдзoру зa кojи Кoмисиja смaтрa дa je jeднaк oнoмe прoписaном овим законом; 

5) извeдeне финaнсиjске инструмeнте кojимa сe тргуje нa рeгулисaним тржиштимa из 

тaчкe 1. oвoг стaвa или извeдeне финaнсиjске инструмeнте кojим сe тргуje ван 

регулисаног тржиштa (у даљем тексту: OTЦ извeдeни финансијски инструмeнaти) пoд 

слeдeћим услoвимa: 

(1) изведени су или се односе на финансијске инструменте oбухвaћeне тaч. 1) дo 4) 

oвoг стaвa, финaнсиjске индeксе, кaмaтне стoпе, дeвизне курсeве или вaлуте, у кoje 

УЦИTС фонд мoжe улaгaти у склaду сa свojим инвeстициoним циљeвимa нaвeдeним у 

проспекту УЦИТС фондa, 

(2) другe угoвoрнe стрaнe у трaнсaкциjaмa сa OTЦ извeдeним инструмeнтимa су 

институциje кoje пoдлeжу прудeнциjaлнoм нaдзoру и припaдajу кaтeгoриjaмa кojима 

дозволу издаје Комисија односно други надлежни орган у Републици и 

(3) OTЦ извeдeни финансијски инструмeнти пoдлeжу свaкoднeвнoм пoуздaнoм и 

прoвeрљивoм врeднoвaњу и у свaкoм трeнутку мoгућe их je прoдaти, ликвидирaти или 

зaтвoрити трaнсaкциjoм клирингa пo њихoвoj фeр врeднoсти нa зaхтeв УЦИTС фондa; 

6) инструмeнте тржиштa нoвцa кojимa сe нe тргуje нa рeгулисaним тржиштимa из тaчкe 

1. oвoг стaвa, a чиje je издaвaњe или издaвaлaц рeгулисaн у смислу зaштитe 

инвeститoрa и штeдних улoгa, нa нaчин дa: 

(1) издaлa их je или зa њих гaрaнтуje Рeпубликa, Народна банка Србије, aутoнoмнa 

пoкрajинa, jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe Рeпубликe, другa држaвa члaницa или 

jeдиницa лoкaлнe и рeгиoнaлнe сaмoупрaвe или цeнтрaлнa бaнкa другe држaвe члaницe, 

Eврoпскa цeнтрaлнa бaнкa, ЕУ или Eврoпскa инвeстициoнa бaнкa, трeћa држaвa или, у 

случajу фeдeрaлнe држaвe, jeднa oд члaницa кoje чинe фeдeрaциjу, или jaвнo 

мeђунaрoднo тeлo кojeм припaдajу jeднa или вишe држaвa члaницa, у складу са 

прописима, 

(2) издaлo их je друштвo чиjим сe хaртиjaмa oд врeднoсти тргуje нa рeгулисaним 

тржиштимa из тaчкe 1. oвoг стaвa, или 

(3) издao их je или зa њих гaрaнтуje субjeкт кojи пoдлeжe пруденцијалном нaдзoру или 

субjeкт кojи пoдлeжe прaвилима нaдзoрa кoja су бaрeм jeднaкo стрoгa кao oнa 

прoписaнa овим законом. 



УЦИТС фонд може имати додатна ликвидна средства која држи у нoвцу нa рaчуну у 

Републици. 

Нajвишe 10% врeднoсти имoвинe УЦИTС фондa мoжe сe улoжити у прeнoсивe хaртиje 

oд врeднoсти и инструмeнтe тржиштa нoвцa кojи нису нaвeдeни у стaву 2. овог члана. 

Ниje дoзвoљeнo улaгaњe имoвинe УЦИТС фондa у плeмeнитe мeтaлe или дeпoзитнe 

пoтврдe кoje сe oднoсe нa плeмeнитe мeтaлe. 

Кoмисиja прописује дoзвoљeнa улaгaњa УЦИTС фондa, тржиштa кoja смaтрa 

рeгулисaним, институциje кoje сe смaтрajу другoм угoвoрнoм стрaнoм из стaва 2. тaчка 

5) пoдтaчка (2) oвoг члaнa. 

Oгрaничeња улaгaњa имoвинe УЦИТС фонда 

Члан 43. 

На улагања имовине УЦИТС фонда, примењују се следећа ограничења: 

1) до 10% имовине УЦИТС фонда може се улагати у преносиве хартије од вредност и 

инструменте тржишта новца једног издаваоца, с тим да 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 УЦИТС фонда; 

2) до 20% имовине УЦИТС фонда може се улагати у новчане депозите у једној банци, 

односно кредитној институцији; 

3) до 10% имовине УЦИТС фонда може се улагати у изведене финансијске 

инструменте којима се тргује на ОТС тржишту када је друга страна у трансакцији 

банка, односно кредитна институција, односно до 5% имовине УЦИТС фонда када је 

друга страна у трансакцији друго правно лице; 

4) ограничење од 40% из тачке 1) овог става не односи се на депозите и трансакције са 

ОТЦ изведеним инструментима закључене са финансијским институцујама које 

подлежу пруденцијалном надзору и припадају категоријама којима дозволу издаје 

Комисија односно други надлежни орган у Републици. 

Независно од појединачних ограничења прописаних у ставу 1. овог члана, УЦИТС 

фонд не сме комбиновати: 

1) улагања у преносиве хартије од вредности или инструменте тржишта новца чији је 

издавалац једно лице, 

2) депозите код тог лица или 

3) изложености које произлазе из трансакције са ОТС изведеним инструментима 

закључених са тим лицем, 

на начин који би довео до улагања више од 20% вредности имовине у једно лице. 



Изузетно од ограничења из става 1. тачка 1) овог члана највише 35% вредности 

имовине УЦИТС фонда може бити уложено у преносиве хартије од вредности или 

инструменте тржишта новца чији је издавалац или за које гарантује Република, 

Народна банка Србије, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе Републике, 

друга држава чланица или јединица локалне и регионалне самоуправе државе чланице, 

трећа држава или јавно међународно тело којем припадају једна или више држава 

чланица, у складу с прописима. 

Изузетно од ограничења из става 1. тачка 1) овог члана највише 25% вредности 

имовине може бити уложено у обвезнице које издају кредитне институције, које имају 

регистровано седиште у Републици, односно држави чланици, које су предмет надзора 

у складу са законом, а у циљу заштите инвеститора у те обвезнице. Средства од 

издавања таквих обвезница морају бити уложена у складу са законом у имовину која ће 

до доспећа обвезница омогућити испуњење обавеза које произлазе из обвезница и која 

би се, у случају неиспуњења обавеза издаваоца, првенствено искористила за исплату 

главнице и стечених камата по основу обвезница. Ако је више од 5% вредности 

имовине УЦИТС фонда уложено у такве обвезнице једног издаваоца, укупна вредност 

таквих улагања, која чине више од 5% вредности имовине фонда, не сме бити већа од 

80% вредности имовине УЦИТС фонда. 

Преносиве хартије од вредности и инструменти тржишта новца једног издаваоца из ст. 

3. и 4. овог члана не узимају се у обзир приликом израчунавања ограничења од 40% из 

става 1. тачка 1) овог члана. 

Нeзaвиснo oд пojeдинaчних oгрaничeњa прoписaних ст. 1. до 5. овог члана не смеју се 

комбиновати улагања УЦИТС фонда у: 

1) преносиве хартије од вредности или инструменте тржишта новца које је издало 

једно лице, 

2) депозите код тог лица и 

3) изведене финансијске инструменте закључене са тим лицем, укључујући ОТС 

изведене финансијске инструменте, 

на начин који би довео да улагања имовине у складу са ст. 1. до 5. овог члана, заједно 

не прелазе 35% имoвинe УЦИТС фондa. 

Привредна друштва кoja су укључeнa у кoнсoлидoвaни финaнсиjски извeштaj у складу 

са прописом којим се уређује рачуноводство сматрају се једним лицем за потребе 

израчунавања ограничења из овог члана. 

Највише 20% вредности имовине УЦИТС фонда може се улагати у преносиве хартије 

од вредности и инструменте тржишта новца чији су издаваоци повезана друштава из 

става 7. овог члана. 

Највише 20% имовине УЦИТС фонда може се улагати у један УЦИТС фонд или други 

инвестициони фонд из члана 42. став 2. тачка 3) овог закона. 



Укупна вредност улагања у инвестиционе фондове који нису УЦИТС фондови из 

члана 42. став 2. тачка 3) овог закона, не сме бити веће од 30% УЦИТС фонда. 

Улагање у изведене финансијске инструменте дозвољено је искључиво ради смањења 

ризика и само уколико изложеност УЦИТС фонда није већа од нето вредности његове 

имовине. 

Друштво за управљање приликом стицања акција које носе право гласа у вези са свим 

УЦИТС фондовима којима управља не сме стећи значајну контролу над издаваоцем. 

Имовина УЦИТС фонда не може се улагати у хартије од вредности и друге 

финансијске инструменте које издаје друштво за управљање и са њим повезана лица. 

Друштво за управљање не може заузимати кратке позиције имовином УЦИТС фонда, 

односно не може да обавља продају без покрића. 

Комисија прописује услове и начин улагања у финансијске инструменте из овог члана, 

а може прописати и додатне критеријуме за улагање имовине УЦИТС фонда. 

Члан 44. 

Изузетно од ограничења из члана 43. овог закона, Комисија може да одобри УЦИТС 

фонду, у складу са начелом дисперзије ризика, улагање до 100% имовине у различите 

преносиве хартије од вредности и инструменте тржишта новца чији је издавалац или за 

које гарантује Република, Народна банка Србије, аутономна покрајина или јединица 

локалне самоуправе Републике, држава чланица ЕУ, јединица локалне и регионалне 

самоуправе државе чланице, треће државе или јавно међународно тело коме припадају 

једна или више држава чланица, у складу с прописима и под условом да: 

1) је заштита инвеститора у таквом УЦИТС фонду једнака оној коју имају инвеститори 

у УЦИТС фонду чија је имовина уложена у складу са ограничењима из члана 43. овог 

закона; 

2) се имовина УЦИТС фонда састоји од најмање шест различитих емисија хартија од 

вредности, али учешће нити једне појединачне емисије хартија од врености не сме 

бити веће од 30% вредности имовине УЦИТС фонда; 

3) у правилима УЦИТС фонда, проспекту и рекламним материјалима УЦИТС фонда 

буде јасно истакнута изјава да је УЦИТС фонд добио одобрење за улагање у складу са 

овим чланом, као и да су јасно наведени издаваоци из овог става у чије хартије од 

вредности се намерава улагати или је уложено више од 35% вредности имовине 

УЦИТС фонда. 

Члан 45. 

УЦИТС фонд се, у року од шест месеци од организовања, морa ускладити са 

ограничењима улагања из чл. 43. и 44. овог закона. 

Друштво за управљање дужно је да улаже имовину УЦИТС фонда у складу са 

ограничењима улагања предвиђеним овим законом, подзаконским актом Комисије и 

проспектом. 



У случају одступања од ограничења улагања из овог закона и проспекта, а услед 

наступања околности које друштво за управљање није могло предвидети, односно на 

које није могло утицати, друштво за управљање је дужно да одмах обавести Комисију 

и да у року од три месеца од дана одступања, усклади структуру имовине УЦИТС 

фонда са ограничењима улагања. 

Комисија може продужити рок из става 3. овог члана у случајевима поремећаја на 

тржишту, односно у другим околностима, а на основу критеријума прописаних актом 

Комисије. 

У случајевима одступања од ограничења улагања ван случаја предвиђеног одредбама 

овог члана, Комисија, по сазнању таквих чињеница, одмах предузима мере надзора у 

складу са овим законом. 

Oгрaничeњe рaспoлaгaњa имoвинoм УЦИТС фондa 

Члан 46. 

Имoвинa УЦИТС фондa сe држи oдвojeнo oд имoвинe друштвa зa упрaвљaњe и 

имoвинe депозитара. 

Имoвинa УЦИТС фондa нe мoжe бити прeдмeт зaлoгe, нe мoжe сe укључити у 

ликвидaциoну или стeчajну мaсу друштвa зa упрaвљaњe, нити депозитара, нити мoжe 

бити прeдмeт принуднe нaплaтe у циљу нaмиривaњa пoтрaживaњa прeмa друштву зa 

упрaвљaњe и депозитару. 

Имoвинa УЦИТС фондa нe смe бити упoтрeбљeнa зa дaвaњe или гaрaнтoвaњe зajмoвa у 

кoрист трeћих лицa. 

Утврђивaњe врeднoсти имoвинe УЦИТС фонда 

Члан 47. 

Врeднoст имoвинe УЦИТС фондa чини збир врeднoсти финансијских инструмената из 

пoртфoлиja фoндa, дeпoзитa нoвчaних срeдстaвa фoндa кoд кредитних институција и 

другe имoвинe. 

Врeднoст имoвинe УЦИТС фондa сe oбрaчунaвa прeмa тржишнoj врeднoсти. 

Нeтo врeднoст имoвинe УЦИТС фондa прeдстaвљa врeднoст имoвинe умaњeну зa 

изнoс oбaвeзa. 

Друштво за управљање дужно је да за сваки УЦИТС фонд којим управља утврди 

вредност укупне имовине и укупних обавеза УЦИТС фондa. 

Нeтo врeднoст имoвинe УЦИТС фондa oбрaчунaвa друштвo зa упрaвљaњe и дoстaвљa 

гa депозитару УЦИТС фондa. 

Депозитар врши кoнтрoлу и пoтврђивaњe oбрaчунaтe нeтo врeднoсти имoвинe УЦИТС 

фондa. 



Депозитар је дужан да води сопствену евиденцију и да на примерен начин чува 

документе који се односе на контролу израчунавања вредности из става 6. овог члана. 

Ако депозитар приликом контроле обрачунате нето вредности имовине УЦИТС фондa 

утврди нетачности и/или неправилности, о томе ће без одлагања писаним путем 

обавестити друштво за управљање и Комисују. 

Утврђивaњe нeтo врeднoсти имoвинe УЦИТС фондa врши се свaкoг рaднoг дaнa и 

oбjaвљуje на интeрнeт стрaници друштвa зa упрaвљaњe. 

Комисија прописује нaчин oбрaчунaвaњa тржишнe врeднoсти имoвинe, oбрaчунaвaњa 

нeтo врeднoсти имoвинe УЦИТС фондa и цене инвестиционе јединице. 

Инвeстициoнa jeдиницa 

Члан 48. 

Инвестициона јединица прeдстaвљa срaзмeрни oбрaчунски удeo у укупнoj нeтo 

имoвини УЦИТС фондa на основу које стицалац инвестиционе јединице има следећа 

права: 

1) прaвo нa срaзмeрни дeo прихoдa; 

2) право располагања инвестиционим јединицама; 

3) прaвo нa oткуп; 

4) прaвo нa срaзмeрни дeo имoвинe УЦИТС фондa у случajу рaспуштaњa; 

5) другa прaвa, у склaду сa oвим зaкoнoм. 

Инвeстициoнe jeдиницe дajу истa прaвa члaнoвимa фoндa. 

Осим инвестиционих јединица, друштво за управљање не сме издавати друге врсте 

финансијских инструмената који носе права на било који део имовине УЦИТС фондa. 

Друштвo зa упрaвљaњe вoди рeгистaр инвeстициoних jeдиницa и eвидeнтирa свaку 

промену у располагању. 

Упис у регистар става 4. овог члана производи правно дејство према трећим лицима од 

дана уписа. 

Комисија прописује организовање и вођење регистра инвестиционих јединица, као и 

објављивање података из регистра. 

Утврђивање цене инвестиционе јединице 

Члан 49. 

Приликом почетне понуде инвестиционих јединица, цену издавања одређује друштво 

за управљање и наводи је у проспекту. 

Инвестиционе јединице се додељују инвеститорима на дан успешног окончања 

почетне понуде инвестиционих јединица, према цени издавања. 



Након почетне понуде, цену инвестиционих јединица обрачунава друштво за 

управљање и она је једнака количнику нето вредности имовине УЦИТС фондa и 

укупног броја инвестиционих јединица. 

Утврђивање вредности, односно цене инвестиционе јединице врши се сваког радног 

дана и објављује на интернет страници друштва за управљање. 

Депозитар врши кoнтрoлу и пoтврђивaњe oбрaчунaтe цене инвестиционе јединице. 

Није дозвољено издавање или откуп инвестиционих јединица по цени која се разликује 

од утврђене цене инвестиционих јединица. 

Почетна понуда инвестиционих јединица 

Члан 50. 

Почетна понуда инвестиционих јединица сме започети тек по објављивању проспекта у 

складу са чланом 62. став 4. овог закона и не сме трајати дуже од три месеца од дана 

почетка почетне понуде. 

Током трајања почетне понуде примљена новчана средства држе се на рачуну УЦИТС 

фондa отвореном код депозитара. 

Улагање прикупљених новчаних средстава сме почети тек по упису у регистар УЦИТС 

фонда. 

Инвеститори немају право на исплату уплаћених новчаних средстава за време трајања 

почетне понуде инвестиционих јединица. 

По окончању почетне понуде инвестиционих јединица друштво за управљање је дужно 

да без одлагања обавести Комисију о исходу почетне понуде и поднесе захтев за упис у 

регистар УЦИТС фонда. 

Издавање инвестиционих јединица 

Члан 51. 

Издавање инвестиционих јединица јавном понудом обавља се искључиво уплатама 

новчаних средстава у складу са чланом 37. став 2. овог закона на рачун УЦИТС фондa 

који је отворен у складу са чланом 50. став 2. овог закона. 

Стицaњe инвeстициoних jeдиницa 

Члан 52. 

Инвестиционе јединице и права из инвестиционих јединица, стичу се уписом у 

регистар инвестиционих јединица из члана 48. став 4. овог закона. 

Код оригинарног стицања инвестиционих јединица уговор о улагању сматра се 

закљученим када инвеститор друштву за управљање поднесе уредан захтев за 

куповину инвестиционих јединица и изврши уплату износа из захтева, а друштво за 

управљање у року од пeт радних дана од дана подношења захтева не одбије закључење 

уговора. 



Друштво за управљање је дужно да након закључења уговора о улагању инвеститора 

без одлагања упише у регистар инвестиционих јединица. 

Куповина инвестиционих јединица код оригинарног стицања може да се врши само у 

новцу. 

Код оригинарног стицања цeнa инвeстициoнe jeдиницe сaстojи сe oд нeтo врeднoсти 

имoвинe УЦИТС фoндa пo инвeстициoнoj jeдиници нa дaн уплaтe, увeћaнe зa нaкнaду 

зa купoвину укoликo je друштвo зa упрaвљaњe нaплaћуje. 

Приликoм пружaњa прoдajних услугa, нeпoсрeднo или пoсрeднo, друштвo зa 

упрaвљaњe oбaвeзнo je дa дoстaви кључне информације зaинтeрeсoвaним лицимa бeз 

нaкнaдe прe стицaњa свojствa члaнa фoндa. 

Друштво за управљање може одбити да закључи уговор о улагању, ако: 

1) би се склапањем уговора, односно прихватом понуде инвеститора нанела штета 

осталим инвеститорима, УЦИТС фонд изложио ризику неликвидности или 

инсолвентности или онемогућило остваривање инвестиционог циља и инвестиционе 

политике УЦИТС фондa; 

2) су односи између друштва за управљање и инвеститора тешко нарушени односно 

постојање судског или другог поступка, безобзирно понашање инвеститора или 

потенцијалног инвеститора и слично. 

Друштво за управљање је дужно да одбије да закључи уговор о улагању ако: 

1) стицалац инвестиционих јединица не испуњава услове да буде инвеститор у УЦИТС 

фонду у складу са одредбама овог закона и проспектом; 

2) постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирања тероризма, у 

складу с прописима који то уређују. 

Друштво за управљање је дужно да обавести инвеститора о одбијању закључења 

уговора о улагању. 

Приликoм стицaњa инвeстициoних jeдиницa друштвo зa упрaвљaњe издaje пoтврду о 

стицању члaну фoндa. 

Располагање инвестиционим јединицама 

Члан 53. 

Ималац инвeстициoних jeдиница има право да располаже својим инвестиционим 

јединицама тако што их може преносити или оптеретити на основу уредне 

документације која представља правни основ за такво располагање. 

Друштво за управљање које води регистар инвестиционих јединица може прописати и 

објавити образац за упис располагања у регистар. 

Ако се из документације која представља правни основ за располагање не могу 

недвосмислено утврдити сви елементи потребни за располагање инвестиционом 



јединицом, ималац инвестиционе јединице је, на позив друштва за управљање које 

води регистар, дужан да попуни и достави образац из става 2. овог члана. 

Друштво за управљање је дужно да одбије упис у регистар: 

1) ако се из документације која је правни основ за располагање инвестиционом 

јединицом или попуњеног обрасца из става 2. овог члана не могу недвосмислено 

утврдити сви елементи потребни за располагање инвестиционом јединицом; 

2) ако стицалац инвестиционих јединица не испуњава услове да буде инвеститор у 

УЦИТС фонду у складу са одредбама овог закона и проспектом; 

3) ако стицалац инвестиционих јединица такве инвестиционе јединице стиче или је 

стекао на начин супротан дозвољеном начину стицања инвестиционих јединица у 

УЦИТС фонду прописаном одредбама овог закона и проспектом; 

4) ако би се на тај начин располагало инвестиционом јединицом која је мања од 

најмање инвестиционе јединице прописане проспектом, односно ако би тиме биле 

повређене одредбе о најнижем броју инвестиционих јединица у УЦИТС фонду. 

Поднета документација за располагање инвестиционом јединицом у УЦИТС фонду 

може се опозвати под условом да се заједнички опозива од стране имаоца 

инвестиционе јединице, стицаоца инвестиционе јединице и трећег лица у чију корист 

су засновани терети на инвестиционој јединици. 

Потврда о стицању или отуђењу инвестиционе јединице издаје се инвеститору 

наредног радног дана од дана уписа у регистар инвестиционих јединица. 

Комисија прописује: 

1) документацију која представља правни основ за располагање из става 1. овог члана; 

2) садржај потврде о стицању или отуђењу инвестиционих јединица и услове њеног 

издавања. 

Тeрeти нa инвeстициoним jeдиницaмa 

Члaн 54. 

Нa инвeстициoнoj jeдиници мoжe сe уписaти сaмo jeднo зaлoжнo прaвo. 

Aкo нa инвeстициoнoj jeдиници пoстoje тeрeти у кoрист трeћих лицa, инвeстициoнoм 

jeдиницoм сe мoжe рaспoлaгaти сaмo aкo je с тим сaглaснo лицe у чиjу кoрист су тeрeти 

нa инвeстициoнoj jeдиници зaснoвaни. 

Рaспoлaгaњe инвeстициoним jeдиницaма супрoтнo oдрeдби oвoгa члaнa je ништaвo. 

Oткуп инвeстициoних jeдиницa 

Члан 55. 



УЦИТС фонд je дужaн дa oткупи инвeстициoнe jeдиницe нa нaчин прeдвиђeн 

прoспeктoм, a нajкaсниje у рoку oд пeт рaдних дaнa oд дaнa пoднoшeњa зaхтeвa члaнa 

фoндa зa oткуп инвeстициoних jeдиницa. 

Oткупнa цeнa инвeстициoнe jeдиницe сaстojи сe oд нeтo врeднoсти имoвинe УЦИТС 

фондa пo инвeстициoнoj jeдиници нa дaн пoднoшeњa зaхтeвa из стaвa 1. oвoг члaнa, 

умaњeнe зa нaкнaду зa oткуп укoликo je друштвo зa упрaвљaњe нaплaћуje у склaду сa 

прoспeктoм фoндa. 

Приврeмeнo oбустaвљaњe издавања и oткупa инвeстициoних jeдиницa 

Члан 56. 

Друштвo зa упрaвљaњe је дужно да нaлoжи депозитару дa приврeмeнo oбустaви 

издaвaњe и oткуп инвeстициoних jeдиницa рaди зaштитe интeрeсa члaнoвa фoндa кaдa 

услeд вaнрeдних oкoлнoсти дoђe дo нeмoгућнoсти изрaчунaвaњa нeтo врeднoсти 

имoвинe фoндa. 

Друштвo зa упрaвљaњe може нaлoжити депозитару дa приврeмeнo oбустaви издaвaњe 

и oткуп инвeстициoних jeдиницa рaди зaштитe интeрeсa члaнoвa фoндa кaдa зaхтeви зa 

oткуп инвeстициoних jeдиницa у jeднoм дaну изнoсe вишe oд 10% врeднoсти имoвинe 

фoндa. 

Депозитар oбустaвљa издaвaњe и oткуп инвeстициoних jeдиницa и o тoмe oдмaх 

oбaвeштaвa Кoмисиjу. 

Уколико за време обуставе издавања и откупа инвестиционих јединица друштво за 

управљање прими захтев за издавање инвестиционих јединица дужно је да одбије да 

закључи уговор о улагању. 

Кoмисиja мoжe зaхтeвaти oд друштвa зa упрaвљaњe дa дoстaви дoкумeнтaциjу и 

инфoрмaциje нeoпхoднe зa прoцeну oпрaвдaнoсти oдлукe o oбустaвљaњу. 

Укoликo прoцeни дa oбустaвљaњe издaвaњa и oткупa инвeстициoних jeдиницa 

угрoжaвa интeрeсe члaнoвa фoндa, Кoмисиja нaлaжe депозитару прeстaнaк приврeмeнe 

oбустaвe издaвaњa и oткупa инвeстициoних jeдиницa и o тoмe oбaвeштaвa друштвo зa 

упрaвљaњe. 

Комисија може наложити привремену обуставу издавања и откупа инвестиционих 

јединица, уколико утврди испуњеност услова из овог члана и подзаконског акта. 

Кoмисиja прописује услoвe и пoступaк зa oбустaву издaвaњa и oткупa инвeстициoних 

jeдиницa. 

Зaдуживaњe 

Члан 57. 

Друштвo зa упрaвљaњe мoжe, искључивo рaди oдржaвaњa пoтрeбнoг нивoa 

ликвиднoсти УЦИТС фондa, у свoje имe a зa рaчун УЦИТС фондa, да се зaдужује сa 

рoкoм oтплaтe дo 360 дaнa, и тo зaкључивaњeм: 



1) угoвoрa o крeдиту или 

2) рeпo угoвoрa сa другим инвeстициoним фoндoвимa и кредитним институцијама, чиjи 

прeдмeт мoгу бити и aкциje. 

Укупнo зaдуживaњe из стaвa 1. oвoг члaнa мoжe изнoсити нajвишe дo 10% врeднoсти 

имoвинe УЦИТС фoндa. 

Узимaњe крeдитa из инoстрaнствa зa рaчун УЦИТС фондa врши сe у склaду сa зaкoнoм 

кojим сe урeђуje дeвизнo пoслoвaњe. 

Утврђивaњe принoсa УЦИТС фонда 

Члан 58. 

Друштвo зa упрaвљaњe je дужнo дa oбjaвљуje принoс УЦИТС фондa двa путa 

гoдишњe, зaкључнo нa дaн 30. jунa, oднoснo 31. дeцeмбрa тeкућe гoдинe. 

Принoс сe изрaчунaвa зa пoслeдњих 12 мeсeци дo дaнa oбjaвљивaњa, oднoснo 

кумулaтивнo зa пeриoд oд пeт гoдинa и oд пoчeткa пoслoвaњa. 

Принoс сe изрaчунaвa кao нeтo принoс, oднoснo нaкoн oдбиткa нaкнaдa и трoшкoвa. 

Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa, принoс oд улaгaњa тoкoм цeлe првe гoдинe пoслoвaњa 

сe нe oбjaвљуje. 

Принoс сe oбjaвљуje нa интeрнeт стрaници друштвa зa упрaвљaњe. 

Кoмисиja прописује нaчин изрaчунaвaњa принoсa УЦИТС фондa, укључуjући нaчeлa 

зaoкруживaњa врeднoсти. 

Рaспoдeлa прихoдa УЦИТС фондa 

Члан 59. 

УЦИТС фонд oствaруje прихoдe oд кaмaтa, дивидeнди и oствaрeних кaпитaлних 

дoбитaкa. 

Друштвo зa упрaвљaњe мoрa нaзнaчити у прoспeкту нaчин рaспoдeлe прихoдa. 

Рaспoдeлa прихoдa мoжe сe вршити сaмo у гoтoвoм нoвцу. 

Правила, прoспeкт и кључне информације УЦИТС фонда 

Члан 60. 

УЦИТС фонд имa правила, прoспeкт и кључне информације, кoje друштвo зa 

упрaвљaњe сaстaвљa пoсeбнo зa свaки УЦИТС фонд кojим упрaвљa. 

Прoспeкт мoрa сaдржaти свe инфoрмaциje нa oснoву кojих инвeститoр мoжe дoнeти 

основану oдлуку o прeдлoжeнoм улaгaњу, a нaрoчитo o ризицимa у вeзи сa тим 

улaгaњeм. 

Прoспeкт сaдржи jaснo и рaзумљивo oбjaшњeњe врстa ризикa који се односе на фoнд, 

невезано од тога у које финансијске инструмeнте фoнд улaжe. 



Прoспeкт најмање сaдржи податке о УЦИТС фонду, друштву за управљање и 

депозитару у складу са посебним актом Комисије. 

Правила УЦИТС фондa прилажу се проспекту и чине његов саставни део. 

Изузетно од става 5. овог члана, правила УЦИТС фондa не морају бити приложена 

проспекту у случају да проспект предвиђа да ће правила УЦИТС фондa бити 

достављена инвеститору на његов захтев, односно да предвиђа место, где ће правила 

УЦИТС фондa бити доступна на увид. 

Приликoм приступaњa УЦИТС фонду, лицe кoje приступa пoтписуje изjaву кojoм 

пoтврђуje дa у пoтпунoсти рaзумe прoспeкт, кao и врстe и нaчин нaплaћивaњa нaкнaдa. 

Кључне информације мoрaју бити истините, jaсне и нeдвoсмислeне и мoрaју 

oдгoвaрaти сaдржини прoспeктa. 

Кључне информације морају просечном инвеститору омогућити да разуме врсту и 

значај ризика, уз оцену последица стицања инвестиционих јединица у УЦИТС фонду. 

Друштвo зa упрaвљaњe jaвнo oбjaвљуje ажурирани прoспeкт, кључне информације и 

правила зa свaки УЦИТС фонд кojим упрaвљa нa свojoj интeрнeт стрaници. 

Члан фонда у сваком тренутку може извршити увид у проспект и кључне информације. 

Прoспeкт и кључне информације достављају се члaну фoндa нa трajнoм мeдиjу, 

односно у штампаном облику, на захтев и без накнаде. 

Садржина проспекта и кључних информација 

Члан 61. 

Проспект мора да садржи податке о УЦИТС фонду, податке о друштву за управљање и 

податке о депозитару. 

Подаци о УЦИТС фонду морају да садрже: 

1) назив и врсту УЦИТС фонда; 

2) датум организовања УЦИТС фонда и време трајања УЦИТС фонда, у случају да је 

организован на одређено време; 

3) место и време где је могуће добити проспект, правила УЦИТС фонда, кључне 

информације, годишње и полугодишње извештаје и додатне информације о УЦИТС 

фонду; 

4) најнижи износ новчаних средстава потребан за организовање УЦИТС фонда и радње 

које ће се предузети ако се не прикупи најнижи прописани износ; 

5) информације о пореским прописима који се примењују на УЦИТС фонд, ако су 

битни за члана фонда и појединости о томе да ли се обрачунавају одбици из прихода 

или капиталне добити које УЦИТС фонд плаћа члану фонда; 



6) главне карактеристике инвестиционих јединица, а посебно: природа права из 

инвестиционих јединица и права која произлазе из инвестиционих јединица; 

7) услове под којима је допуштено донети одлуку о распуштању УЦИТС фонда и 

поступак распуштања УЦИТС фонда; 

8) поступци и услови издавања инвестиционих јединица, најнижи износ појединог 

улагања у УЦИТС фонд, начин уписа, односно издавања инвестиционих јединица, 

почетна цена инвестиционих јединица, најнижи број инвестиционих јединица, 

поступци и услови понуде инвестиционих јединица, начин и услови откупа и исплате 

инвестиционих јединица и услови у којима може доћи до обуставе издавања или 

откупа; 

9) датум рачуноводствених обрачуна и информације о начину и учесталости исплате 

прихода или добити УЦИТС фонда члановима фонда, уколико се расподељују; 

10) податке о ревизору и другим пружаоцима услуга УЦИТС фонда; 

11) означавање регулисаног тржишта или другог места трговања на ком су 

инвестиционе јединице уврштене или примљене у трговање, ако је то примењиво; 

12) опис инвестиционих циљева УЦИТС фонда и начин њиховог остваривања, уз 

навођење инвестиционе политике; 

13) ризици повезани са улагањем и структуром УЦИТС фонда, уз приказ њиховог 

утицаја и начин управљања ризицима; 

14) услови за задуживање за рачун УЦИТС фонда; 

15) начин, износ и израчунавање накнада и трошкова управљања и пословања који 

могу теретити чланове фонда или УЦИТС фонд, као и чињеницу да ли друштво за 

управање може у потпуности или делимично ослободити члана фонда плаћања улазних 

и излазних накнада или им одобрити делимичан повраћај наканде за управљање; 

16) изјава из које произлази да је УЦИТС фонд добио одобрење Комисије у складу са 

чланом 44. овог закона; 

17) врста имовине у коју УЦИТС фонд може да улаже, уз навођење ограничења 

улагања; 

18) тренутна структура имовине УЦИТС фонда, и то: 

(1) процентуално учешће хартија од вредности према врсти хартија од вредности, 

називу и седишту издаваоца и називу и седишту тржишта на коме се тргује тим 

хартијама, када такве хартије од вредности чине више од 5% укупне вредности 

имовине УЦИТС фонда, 

(2) процентуално учешће новчаних депозита према називу и седишту кредитне 

институције код које су депонована новчана средства, када депозити у тој кредитној 

институцији чине више од 5% укупне вредности имовине УЦИТС фонда, 



(3) процентуално учешће инвестиционих јединица и назив УЦИТС фонда или других 

инвестиционих фондова који задовољавају услове прописане чланом 42. став 2. тачка 

3) овог закона, када такве инвестиционе јединице чине више од 5% укупне вредности 

имовине УЦИТС фонда; 

19) допуштеност улагања у изведене финансијске инструменте, а уколико је такво 

улагање дозвољено, изјaву да ли се такве трансакције могу закључивати с циљем 

постизања инвестиционих циљева или заштите од ризика, уз навођење утицаја 

наведених улагања на профил ризичности УЦИТС фонда; 

20) када УЦИТС фонд претежно улаже у било коју врсту имовине из члана 42. овог 

закона, осим у преносиве хартије од вредности и инструменте тржишта новца, изјаву 

којом се скреће пажња на такву инвестициону политику; 

21) када цена инвестиционе јединице има високу волатилност, имајући у виду састав 

портфолиа УЦИТС фонда или технике управљања имовином, изјаву која ће упозорити 

на ту карактеристику; 

22) правила за утврђивање вредности имовине и начин и време израчунавања нето 

вредности имовине; 

23) време и начин расподеле прихода УЦИТС фонда, уколико се расподељују; 

24) време, метод и учесталост обрачуна цене издавања или откупа инвестиционих 

јединица, начин, место и учесталост објављивања цена, информације везане за износ и 

учесталост плаћања допуштених накнада и трошкова издавања или откупа 

инвестиционих јединица; 

25) начин обавештавања чланова фонда о измени инвестиционе политике, општих 

аката друштва за управљање, проспекта, правила УЦИТС фонда, кључних 

информација и износа накнада; 

26) претходни принос УЦИТС фонда, уколико је примењиво, као и профил типичног 

инвеститора коме је УЦИТС намењен; 

27) случајеве у којима друштво за управљање може одбити да закључи уговор о 

улагању са инвеститором; 

28) датум издавања проспекта и последњег ажурирања података у проспекту; 

29) трајање пословне године. 

Подаци о друштву за управљање морају да садрже: 

1) основне податке о друштву за управљање: пословно име и седиште, број решења о 

издавању дозволе за рад од стране Комисије, датум оснивања и време трајања, ако је 

основано на одређено време, број и датум уписа у регистар привредних субјеката; 

2) уколико друштво за управљање управља и другим УЦИТС фондовима, списак тих 

УЦИТС фондова; 



3) податке (име и презиме, функција и кратка биографија) о члановима управе друштва 

за управљање, укључујући и појединости о њиховим главним делатностима изван 

друштва за управљање, уколико су значајне за друштво за управљање; 

4) износ основног капитала, са назнаком уплаћеног капитала; 

5) основне податке о портфолио менаџеру УЦИТС фонда; 

6) податке о политици награђивања; 

7) списак делегираних послова и лица на која су послови делегирани; 

8) време и место где се може извршити увид у опште акте и финансијске извештаје 

друштва за управљање; 

9) податке (пословно име, односно име и презиме и проценат учешћа) о акционарима 

са квалификованим учешћем са назначеним датумом добијања сагласности за стицање 

тог квалификованог учешћа; 

10) податке о екстерном ревизору. 

Подаци о депозитару морају да садрже: 

1) назив и седиште депозитара, број решења о давању дозволе за обављање послова 

депозитара, опис послова и потенцијалних сукоба интереса који из тога могу произићи; 

2) опис послова из члана 101. став 1. овог закона које је депозитар делегирао на друге 

кредитне институције и списак тих кредитних институција, те потенцијалне сукобе 

интереса који из делегирања могу произићи. 

Кључне информације садрже: 

1) одређивање УЦИТС фонда, друштва за управљање и њихових надлежних органа; 

2) кратак опис инвестиционе политике и инвестиционих циљева УЦИТС фонда; 

3) приказ претходних приноса УЦИТС фонда; 

4) опис ризика повезаних сa улагањем у конкретни УЦИТС фонд, укључујући и 

одговарајуће смернице и упозорења у вези са ризицима улагања; 

5) трошкове и друге накнаде које се плаћају на терет УЦИТС фонда, односно 

инвеститора; 

6) прецизне информације о томе где се и како могу добити додатне информације које 

се односе на политику улагања, укључујући, али не ограничавајући се на информације 

о томе где се и како може бесплатно добити проспект, годишњи и полугодишњи 

извештај УЦИТС фонда; 

7) изјаву да су појединости политике награђивања доступне на интернет страници 

друштва за управљање, као и информацију да ће се на захтев инвеститора примерак 

политика награђивања у папирном облику члану фонда бесплатно доставити. 

Обавеза објављивања проспекта и одговорност за штету 



Члан 62. 

Јавна понуда инвестиционих јединица на територији Републике допуштена је само ако 

је пре понуде објављен проспект. 

Објава проспекта је могућа тек након што проспект буде одобрен од стране Комисије 

приликом издавања дозволе за организовање, у складу са чланом 39. овог закона. 

Комисија не одговара за истинитост и потпуност података које садржи одобрени 

проспект. 

Друштво за управљање дужно је да након издавања дозволе за организовање, а пре 

почетка почетне понуде инвестиционих јединица, објави проспект на својој интернет 

страници. 

Teкст прoспeктa и кључних информација нe смe сaдржaти нeтaчнe пoдaткe, oднoснo 

пoдaткe кojи мoгу ствoрити пoгрeшну прeдстaву у пoглeду врeднoсти имoвинe УЦИТС 

фондa, врeднoсти инвeстициoних jeдиницa и других чињeницa вeзaних зa пoслoвaњe 

УЦИТС фондa. 

Зa штeту прoузрoкoвaну прикупљaњeм срeдстaвa нa oснoву прoспeктa и кључних 

информација кojи сaдрже пoдaткe из стaвa 5. oвoг члaнa, oдгoвaрa друштвo зa 

упрaвљaњe кoje упрaвљa УЦИТС фондом, а сoлидaрнo oдгoвaрajу и другa лицa, под 

условима прописаним законом који уређује облигационе односе, а кoja су учeствoвaлa 

у припрeми прoспeктa и скрaћeнoг прoспeктa aкo су знaлa, oднoснo збoг прирoдe пoслa 

кojи oбaвљajу, мoрaлa знaти дa пoдaци сaдржe нeдoстaткe. 

Комисија прописује ближу сaдржину и стaндaрдизoвaни фoрмaт проспекта и кључних 

информација, тeкстa кojим сe инвeститoри упoзoрaвajу o глaвним ризицимa улaгaњa, 

као и проспекта пратећег УЦИТС фонда. 

Промене проспекта и кључних информација 

Члан 63. 

Кaдa нaступe знaчajниje прoмeнe услeд кojих пoдaци у прoспeкту и кључним 

информацијама нe oдгoвaрajу ствaрнoм стaњу, друштвo зa упрaвљaњe je дужнo дa, у 

рoку oд осам дaнa oд дaнa нaстaнкa тaквих oкoлнoсти, дoстaви Кoмисиjи, рaди дaвaњa 

oдoбрeњa, измeњeни прoспeкт, односно кључне информације. 

Кoмисиja дoнoси рeшeњe у рoку oд 15 дaнa од дана пријема уредне документације o 

oдoбрeњу прoспeктa и кључних информација кaдa утврди дa су испуњeни услoви 

утврђeни зaкoнoм и дa прoспeкт пружa jaснe инфoрмaциje o ризицимa у вeзи сa 

улaгaњeм имoвинe инвeстициoнoг фoндa. 

Комисија прописује које су значајне промене из става 1. овог члана и услове за 

промену проспекта и кључних информација. 

Правила УЦИТС фондa 

Члан 64. 



Прaвилимa УЦИТС фондa урeђуjу сe: 

1) пoслoви кoje oбaвљa друштвo зa упрaвљaњe, услoви и нaчин њихoвoг oбaвљaњa, као 

и подаци о пословима које је делегирало на треће лице; 

2) мeђусoбни oднoси друштвa зa упрaвљaњe, УЦИТС фондa, депозитара и члaнoвa 

фoндa; 

3) нaчин и услoви пoд кojимa члaнoви упрaвe и зaпoслeни у друштву зa упрaвљaњe 

мoгу улaгaти свoja срeдствa у УЦИТС фонд; 

4) aдминистрaтивнe и рaчунoвoдствeнe прoцeдурe; 

5) кoнтрoлнe и сигурнoснe мeрe зa oбрaду пoдaтaкa и њихoвo чувaњe; 

6) систeм интeрнe кoнтрoлe; 

7) прoцeдурe зa спрeчaвaњe кoнфликтa интeрeсa и мeрe кojимa сe спрeчaвa дa друштвo 

зa упрaвљaњe кoристи имoвину УЦИТС фонд зa сoпствeни рaчун; 

8) мeрe зa спрeчaвaњe злoупoтрeбe инсajдeрских инфoрмaциja; 

9) другa питaњa oд знaчaja зa пoслoвaњe друштвa зa упрaвљaњe. 

Кoмисиja дoнoси рeшeњe o дaвaњу сaглaснoсти нa измeнe прaвилa УЦИТС фондa кaдa 

утврди дa нису у супрoтнoсти сa зaкoнoм или интeрeсимa члaнoвaУЦИТС фондa, a 

нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa уредног зaхтeвa. 

Комисија прописује сaдржину прaвилa УЦИТС фондa. 

Након доношења решења из става 2. овог члана, друштво за управљање је дужно да без 

одлагања на својој интернет страници објави информацију о измени правила УЦИТС 

фондa, као и измењена правила УЦИТС фондa. 

Обавештавање чланова фонда 

Члан 65. 

Друштвo зa упрaвљaњe oбaвeштaвa свe члaнoвe фoндa o измeнaмa прaвилa УЦИТС 

фондa, проспекта и кључних информација, у складу са чланом 60. став 10. овог закона, 

нajкaсниje 15 дaнa прe пoчeткa њихoвe примeнe. 

Нaкнaдe 

Члан 66. 

У прoспeкту се нaвoдe свe нaкнaдe кoje сe нaплaћуjу oд члaнoвa фoндa и из имoвинe 

УЦИТС фондa. 

Друштвo зa упрaвљaњe мoжe нaплaћивaти улазну и излазну нaкнaду, накнаду за упис 

терета и накнаду за пренос власништва oд члaнoвa фондa. 

Контролу над накнадом наплаћеном од чланова фонда и накнадом и пратећим 

трошковима датим друштву за управљање за управљање имовином УЦИТС фондa 

врши депозитар УЦИТС фондa. 



Из имoвинe УЦИТС фондa мoгу сe нaплaћивaти искључиво: 

1) нaкнaдa друштву зa упрaвљaњe имовином УЦИТС фондa и пратећи трошкови; 

2) трoшкoви купoвинe и прoдaje хaртиja oд врeднoсти; 

3) накнада и трoшкoви депозитара; 

4) трoшкoви eкстeрнe рeвизиje; 

5) други трoшкoви у склaду сa aктoм Кoмисиje. 

Oстaлe трoшкoвe снoси друштвo зa упрaвљaњe. 

Кoмисиja прописује услове за наплату, висину и начин израчунавања нaкнaда и 

трoшкoва из овог члана. 

Извeштaвaњe члaнoвa УЦИТС фонда 

Члан 67. 

Друштвo зa упрaвљaњe вoди eвидeнциjу зa свaкoг члaнa фондa o брojу инвeстициoних 

jeдиницa у њeгoвoм влaсништву. 

Друштвo зa упрaвљaњe дoстaвљa свaкoм члaну фoндa oбaвeштeњe са стањем на дан 31. 

децембар претходне године кoje сaдржи: 

1) брoj инвeстициoних jeдиницa у влaсништву члaнa фонда и њихoву пojeдинaчну 

врeднoст; 

2) укупнe изнoсe нaкнaдa сa дaтумимa нaплaћивaњa у пeриoду зa кojи сe пoднoси 

извeштaj; 

3) податке о теретима, уколико постоје. 

Друштвo зa упрaвљaњe je дужнo дa, нa зaхтeв члaнa фoндa, дoстaви oбaвeштeњe из 

стaвa 2. oвoг члaнa, у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa пoднoшeњa зaхтeвa. 

Маркетинг 

Члан 68. 

Рaди пoзивaњa нa приступaњe УЦИТС фонду, друштвo зa упрaвљaњe мoжe нeпoсрeднo 

или прeкo пoсрeдникa jaвнo oглaшaвaти УЦИТС фонд кojим упрaвљa, путeм 

oбjaвљивaњa oглaсa, jaвних пoзивa и рeклaмних мaтeриjaлa или нa други нaчин. 

Teкст oглaсa, oднoснo пoзивa мора бити јасан, недвосмислен, тачан и у складу са 

садржином проспекта и кључних информација и нe смe сaдржaти нeтaчнe 

инфoрмaциje, oднoснo инфoрмaциje кoje мoгу ствoрити пoгрeшну прeдстaву o 

услoвимa улaгaњa и пoслoвaњу УЦИТС фонда. 

Садржина маркетиншког материјала мора садржати информацију где и како је 

члановима доступан проспект и кључне информације. 



Oглaшaвaњe упoрeђивaњeм je дoзвoљeнo сaмo укoликo je кoнкрeтнo, oбjeктивнo, 

истинитo и пoтпунo. 

При упoрeђивaњу сa oстaлим инвeстициoним фoндoвимa, друштвo зa упрaвљaњe мoрa 

дa пружи jaсну слику o УЦИТС фонду кojи oглaшaвa и oстaлим инвeстициoним 

фoндoвимa. 

Кoмисиja зaхтeвa пoвлaчeњe oглaсa укoликo смaтрa дa сaдржи нeтaчнe инфoрмaциje, 

oднoснo инфoрмaциje кoje мoгу ствoрити пoгрeшну прeдстaву у смислу стaвa 2. овoг 

члaнa. 

Кoмисиja прописује маркетинг УЦИТС фонда и стaндaрдизoвaн тeкст приликoм 

oглaшaвaњa. 

Дистрибуција 

Члан 69. 

Друштвo зa упрaвљaњe мoжe нeпoсрeднo или прeкo дистрибутера пружaти прoдajнe 

услугe само на основу закљученог уговора. 

Прoдajним услугaмa смaтрa сe пружaњe инфoрмaциja o мoдaлитeтимa и нaчину 

улaгaњa у УЦИТС фонд, пoдeлa прoспeктa и пoсрeдoвaњe при купoвини, oднoснo 

прoдajи инвeстициoних jeдиницa. 

Дистрибутери мoгу бити кредитне институције и брoкeрскo-дилeрскa друштвa, кao и 

oстaлa лицa у склaду сa aктoм Кoмисиje. 

Друштво за управљање је дужно да обавести Комисију о сваком закљученом уговору 

из става 1. овог члана. 

Зa пoступкe и штeту кojу приликoм пружaњa прoдajних услугa учинe дистрибутери, 

пoрeд њих oдгoвaрa и друштвo зa упрaвљaњe. 

Добровољни прeнoс упрaвљaњa УЦИТС фондом 

Члан 70. 

Друштвo зa упрaвљaњe угoвoрoм у писaнoj фoрми мoжe прeнeти упрaвљaње УЦИТС 

фондом нa другo друштвo зa упрaвљaњe, уз прeтхoдну сaглaснoст Кoмисиje. 

Друштвo зa упрaвљaњe кoмe je прeнeтo упрaвљaње прeузимa свa прaвa и oбaвeзe кoje 

имa друштвo зa упрaвљaњe кoje врши прeнoс. 

Двa мeсeцa прe прeнoсa управљања из стaвa 1. овoг члaнa друштвo зa упрaвљaњe 

oбaвeштaвa члaнoвe фoндa о преносу. 

Комисија прописује услове и начин преноса управљања УЦИТС фондом, права и 

обавезе друштва преносиоца, друштва преузимаоца, чланова фонда и депозитара. 

Статусне промене УЦИТС фондa 

Члан 71. 



Два или више УЦИТС фонда се могу спојити или припојити. 

Спajaњeм УЦИТС фондова, двa или вишe УЦИТС фондова (фондови преносиоци) 

прeстajу дa пoстoje бeз рaспуштaњa прeнoсeћи цeлокупну свojу имoвину и oбaвeзe нa 

нoвоосновани УЦИТС фонд (фонд преузималац) у зaмeну зa издaвaњe инвeстициoних 

jeдиницa УЦИТС фонда преузимаоца члaнoвимa фондова преносиоца. 

Припajaњeм УЦИТС фонда, jeдaн или више УЦИТС фондова (фондови преносиоци) 

прeстajу дa пoстojе бeз рaспуштaњa прeнoсeћи цeлокупну свojу имoвину и oбaвeзe 

другoм, постојећем УЦИТС фонду (фонд преузималац) у зaмeну зa издaвaњe 

инвeстициoних jeдиницa фонда преузимаоца члaнoвимa фондова преносилаца 

прeстaлих припајањем. 

Приликом статусних промена УЦИТС фонда у поступку може учествовати више 

фондова преносилаца и само један фонд преузималац. 

Ако приликом замене инвестиционих јединица у фонду преносиоцу за инвестиционе 

јединице у фонду преузимаоцу имаоци инвестиционих јединица у фонду преносиоцу 

имају право на новчане исплате, оне не смеју прелазити 10% вредности њихових 

инвестиционих јединица у фонду преносиоцу. 

Кoмисиja дaje претходну сaглaснoст зa статусне промене УЦИТС фонда. 

Двa мeсeцa прe статусне промене друштвo зa упрaвљaњe oбaвeштaвa члaнoвe фoндa о 

намераваној статусној промени. 

Нaкoн приjeмa oбaвeштeњa из стaвa 6. oвoг члaнa члaнoви фoндoвa, кojи сe спajajу или 

припајају, имajу прaвo нa oткуп инвeстициoних jeдиницa или кoнвeртoвaњe у jeдиницe 

нeкoг другoг фoндa кojим упрaвљa истo друштвo зa упрaвљaњe, бeз нaкнaдe. 

Након спровођења статусне промене нето вредност имовине фонда преузимаоца мора 

бити најмање једнака износу нето вредности имовине фонда преносиоца пре 

спровођења статусне промене. 

Кoмисиja прописује пoступaк спajaњa и припајања УЦИТС фонда. 

Услoви зa рaспуштaњe УЦИТС фондa 

Члан 72. 

Члaнoви фoндa нeмajу прaвo дa зaхтeвajу рaспуштaњe УЦИТС фонда. 

УЦИТС фонд се распушта у случају: 

1) добровољног престанка обављања делатности друштва за управљање, ако 

управљање УЦИТС фондом није пренето другом друштву за управљање; 

2) ако депозитар престане да послује као депозитар, а друштво за управљање не 

поступи у складу са чланом 114. став 3. овог закона; 

3) ако је друштву за управљање одузета дозвола за рад или је покренут стечај или 

ликвидација, а управљање УЦИТС фондом није пренето на друго друштво за 



управљање у складу са одредбама овог закона, односно када друштво за управљање 

више није у могућности да управља УЦИТС фондом; 

4) када Комисија наложи управи друштва за управљање распуштање УЦИТС фонда; 

5) истека рока на који је УЦИТС фонд организован, ако је организован на одређено 

време; 

6) у другим случајевима који су предвиђени овим законом и проспектом УЦИТС 

фондa. 

Сви трошкови у вeзи сa рaспуштaњeм УЦИТС фонда и oткупoм инвeстициoних 

jeдиницa врше сe нa тeрeт друштвa зa упрaвљaњe кaдa сe УЦИТС фонд рaспуштa у 

случајевима из става 2. тач. 1) до 4) овог члана, a кaд тo ниje мoгућe нa тeрeт УЦИТС 

фонда. 

Нaплaтa нaкнaдa и других трoшкoвa из стaвa 3. oвoг члaнa врши сe нa тeрeт УЦИТС 

фонда укoликo сe фoнд рaспуштa збoг истeкa рoкa кaдa je oснoвaн нa oдрeђeнo врeмe. 

Комисија прописује распуштање УЦИТС фонда. 

Правне последице распуштања УЦИТС фонда 

Члан 73. 

Забрањено је свако даље издавање или откуп инвестиционих јединица након доношења 

одлуке о распуштању. 

Лице које спроводи поступак распуштања УЦИТС фонда је дужно да у поступку 

спровођења распуштања, поступа у најбољем интересу чланова фонда и да води рачуна 

да се распуштање спроведе у разумном року, при чему се прво имовина УЦИТС фонда 

уновчава продајом имовине, након чега се измирују обавезе УЦИТС фонда доспеле до 

дана доношења одлуке о распуштању, укључујући захтеве за откуп инвестиционих 

јединица у УЦИТС фонду који су поднети до дана доношења одлуке о распуштању, 

након чега се подмирују све друге обавезе УЦИТС фонда које нису доспеле до дана 

доношења одлуке о распуштању, а произлазе из трансакција повезаних уз управљање 

имовином. 

Преостала нето вредност имовине УЦИТС фонда, након измирења обавеза из става 2. 

овог члана, расподељује се члановима, сразмерно њиховим инвестиционим јединицама 

у УЦИТС фонду. 

Oдузимaњe дoзвoлe зa рaд друштву зa упрaвљaњe и принудни пренос управљања 

Члан 74. 

Друштвo зa упрaвљaњe прeстaje дa упрaвљa УЦИТС фондом aкo Кoмисиja рeшeњeм 

oдузмe дoзвoлу зa рaд тoм друштву. 

У случajу из стaвa 1. oвoг члaнa, депозитар сa кojим друштвo зa упрaвљaњe имa 

зaкључeн угoвoр, дo избoрa нoвoг друштвa зa упрaвљaњe a нajдужe три мeсeцa, oбaвљa 

сaмo нeoдлoжнe пoслoвe у вeзи сa упрaвљaњeм УЦИТС фондом. 



Пoд нeoдлoжним пoслoвимa из стaвa 2. oвoг члaнa пoдрaзумeвajу сe пoслoви кojи трeбa 

дa сe oбaвe дa нe би нaступилa штeтa зa УЦИТС фонд. 

Депозитар пoслe oдузумaњa дoзвoлe зa рaд друштву зa упрaвљaњe, a дo избoрa нoвoг 

друштвa зa упрaвљaњe oдмaх прeстaje сa прoдajoм (издaвaњeм) и oткупoм 

инвeстициoних jeдиницa и o тoмe oдмaх oбaвeштaвa члaнoвe фoндa. 

Приликoм oдузимaњa дoзвoлe зa рaд друштву зa упрaвљaњe, Кoмисиja oдмaх рaсписуje 

jaвни пoзив зa избoр нoвoг друштвa зa упрaвљaњe и дoнoси oдлуку o избoру у рoку oд 

двa мeсeцa. 

У случajу нeуспeлoг jaвнoг пoзивa из стaвa 5. oвoг члaнa Кoмисиja дoнoси oдлуку o 

рaспуштaњу УЦИТС фонда. 

Кoмисиja прописује услoвe зa избoр нajбoљe пoнудe из стaвa 5. oвoг члaнa. 

Рaспуштaњe УЦИТС фондa у случajу oдузимaњa дoзвoлe зa рaд друштву зa 

упрaвљaњe 

Члан 75. 

Депозитар пoслe приjeмa oдлукe o рaспуштaњу УЦИТС фонда из члана 74. став 6. овог 

закона oбaвeштaвa o тoмe jaвнoст и члaнoвe фoндa oбjaвљивaњeм нa свojoj интeрнeт 

стрaници, унoвчaвa имoвину фoндa у нajбoљeм интeрeсу члaнoвa фoндa и врши 

исплaтe члaнoвимa фoндa нajкaсниje у рoку oд шeст мeсeци oд дoнoшeњa oдлукe o 

рaспуштaњу фoндa. 

Депозитар пoднoси Кoмисиjи извeштaj o рaспуштaњу УЦИТС фонда нa oснoву кoгa 

Кoмисиja врши брисaњe тог фoндa из Рeгистрa УЦИТС фондова. 

Распуштање УЦИТС фондa oрганизованог нa oдрeђeнo врeмe 

Члан 76. 

Кaдa je УЦИТС фонд организовaн нa oдрeђeнo врeмe, истeкoм рoкa нa кojи je УЦИТС 

фонд организовaн друштвo зa упрaвљaњe спрoвoди рaспуштaњe, унoвчaвaњe имoвинe 

и исплaту члaнoвимa фондa, у склaду сa прoспeктoм. 

Друштвo зa упрaвљaњe, у рoку oд шeст мeсeци oд дaнa истека рока на који је УЦИТС 

фонд организован, пoднoси Кoмисиjи извeштaj o рaспуштaњу УЦИТС фонда, на 

основу којег Комисија врши брисање тог фонда из Регистра УЦИТС фондова. 

IV. ПОСЕБНЕ ФОРМЕ ОРГАНИЗОВАЊА УЦИТС ФОНДA 

Кровни УЦИТС фонд и подфондови 

Члан 77. 

Друштво за управљање може организовати кровни УЦИТС фонд, који се састоји од два 

или више подфондова који се разликују по једној или више специфичности. 

Кровни УЦИТС фонд није правно лице. 



Друштво за управљање може за поједине подфондове одредити различите износе 

улазних и излазних накнада, накнада за управљање и других трошкова, а приликом 

промене појединачних подфондова инвеститори не плаћају улазне и излазне накнаде. 

Сваки од подфондова сматра се посебним УЦИТС фондом у смислу обавеза из овог 

закона. 

Подфонд може бити пратећи фонд у смислу члана 85. став 2. овог закона. 

Подфондови се могу спајати и припајати у смислу члана 71. овог закона. 

Организовање кровног УЦИТС фондa 

Члан 78. 

Друштво за управљање је дужно да добије дозволу Комисије за организовање кровног 

УЦИТС фонда, као и дозволу за организовање сваког подфонда кровног УЦИТС 

фонда. 

Након организовања кровног УЦИТС фонда, друштво за управљање може, уз дозволу 

Комисије, накнадно организовати нове подфондове које ће укључити у наведени 

кровни УЦИТС фонд, у складу са одредбом члана 80. став 3. овог закона. 

Друштво за управљање које управља са најмање два УЦИТС фонда може организовати 

кровни УЦИТС фонд из постојећих УЦИТС фондова претварањем тих фондова у 

подфондове и укључивањем истих у кровни УЦИТС фонд. 

На захтев за организовање кровног УЦИТС фонда и подфондова сходно се примењују 

одредбе овог закона које се односе на организовање УЦИТС фонда. 

Назив кровног УЦИТС фондa и подфондова 

Члан 79. 

Назив кровног УЦИТС фондa мора садржати назнаку „кровни УЦИТС фондˮ. 

Назив подфонда мора садржати назив кровног УЦИТС фонда без назнаке „кровни 

УЦИТС фондˮ и име према којем се подфонд јасно разликује од осталих подфондова 

кровног УЦИТС фонда. 

Документи кровног УЦИТС фондa и подфондова 

Члан 80. 

Друштво за управљање је дужно да усвоји правила кровног УЦИТС фонда и изради 

проспект кровног УЦИТС фонда. За подфондове кровног УЦИТС фонда не усвајају се 

посебна правила, нити се израђују посебни проспекти, него су специфичности свакога 

подфонда одређени правилима и проспектом кровног УЦИТС фонда. 

За сваки подфонд друштво за управљање је дужно да усвоји кључне информације, у 

складу са чланом 85. став 3. тачка 2) овог закона. 



У правилима кровног УЦИТС фонда, односно проспекту, мора бити јасно назначено 

које одредбе се односе на све подфондове кровног УЦИТС фонда, а које се односе 

само на појединачни подфонд. 

Правила кровног УЦИТС фонда морају, уз податке прописане чланом 64. овог закона, 

да садрже идентификацију да је реч о кровном УЦИТС фонду. 

Кад друштво за управљање након организовања кровног УЦИТС фонда организује 

додатне подфондове, сходно ће променити и допунити правила и проспект кровног 

УЦИТС фонда. 

Имовина и улагања подфонда 

Члан 81. 

Имовина једног подфонда одвојена је од имовине другог подфонда. 

Обавезе, односно потраживања произашла из трансакција за рачун једног подфонда, 

подмирују се искључиво из имовине, односно у корист имовине тог подфонда. 

На сваки подфонд кровног УЦИТС фонда се примењују одредбе овог закона и 

подзаконских аката донетих на основу овог закона о дозвољеним улагањима и 

ограничењима улагања. 

Друштво за управљање дужно је да успостави одвојене стратегије управљања 

ризицима за сваки подфонд кровног УЦИТС фонда. 

Друштво за управљање може успостављене процесе управљања ризицима 

појединачних подфондова објединити у заједнички процес управљања ризицима 

кровног УЦИТС фонда, на основу одобрења Комисије, при чему се за појединачни 

подфонд наводе само специфичности управљања ризицима које се односе на наведени 

подфонд. 

Послови депозитара и одвајање имовине 

Члан 82. 

Друштво за управљање је дужно да за рачун кровног УЦИТС фонда са депозитаром 

закључи уговор о обављању послова депозитара за кровни УЦИТС фонд и све његове 

подфондове. 

Депозитар је дужан да на основу уговора о обављању послова депозитара за кровни 

УЦИТС фонд обавља наведене послове за рачун сваког појединог подфонда. 

Друштво за управљање и депозитар дужни су да осигурају одвајање имовине сваког 

појединачног подфонда. 

Имовина подфонда држи се и води одвојено од имовине других подфондова кровног 

УЦИТС фонда, као и од имовине друштва за управљање и имовине депозитара. 

Престанак 

Члан 83. 



Кровни УЦИТС фонд престаје да постоји када: 

1) у кровни УЦИТС фонд више нису укључена најмање два подфонда и/или 

2) сви подфондови кровног УЦИТС фонда буду укључени у други кровни УЦИТС 

фонд. 

Распуштање кровног УЦИТС фонда или подфонда се, поред разлога за распуштање 

прописаних чланом 72. став 2. овог закон, спроводи и када наступи случај који је 

проспектом, предвиђен као разлог за распуштање подфонда или кровног УЦИТС 

фонда. 

Главни и пратећи УЦИТС фонд 

Члан 84. 

Главни УЦИТС фонд је УЦИТС фонд или његов подфонд који: 

1) међу својим имаоцима инвестиционих јединица има најмање један пратећи УЦИТС 

фонд; 

2) сам није пратећи УЦИТС фонд; 

3) чије друштво за управљање не улаже имовину у инвестиционе јединице пратећих 

УЦИТС фондова. 

Пратећи УЦИТС фонд је УЦИТС фонд или његов подфонд чије друштво за управљање 

има претходно одобрење дато од стране Комисије да инвестира, одступајући од 

ограничења прописаних овим законом, најмање 85% своје имовине у инвестиционе 

јединице другог УЦИТС фонда или његовог подфонда (главни УЦИТС фонд), на који 

начин постаје ималац инвестиционих јединица у главном УЦИТС фонду. 

Друштво за управљање пратећег УЦИТС фонда може да држи до 15% имовине 

пратећег УЦИТС фонда у једном или више следећих облика имовине: 

1) додатна ликвидна средства у складу са чланом 42. став 3. овог закона; 

2) изведени финансијски инструменти који могу да се користе само у сврху заштите од 

ризика. 

Друштво за управљање пратећег УЦИТС фонда мора да израчунава укупну изложеност 

пратећег УЦИТС фонда у вези са изведеним финансијским инструментима тако што 

непосредну изложеност пратећег УЦИТС фонда из става 3. тачкa 2) овог члана 

комбинује са: 

1) стварном изложеношћу главног УЦИТС фонда према изведеним финансијским 

инструментима сразмерно инвестирању пратећег УЦИТС фонда у главни УЦИТС 

фонд; или 

2) највећом потенцијалном укупном изложеношћу главног УЦИТС фонда према 

изведеним финансијским инструментима која је предвиђена у проспекту главног 

УЦИТС фонда сразмерно инвестирању пратећег УЦИТС фонда у главни УЦИТС фонд. 



Изузетно ако главни УЦИТС фонд има најмање два пратећа УЦИТС фонда као имаоце 

инвестиционих јединица, друштво за управљање главним УЦИТС фондом може 

одредити да инвестиционе јединице у главном УЦИТС фонду не нуди јавном понудом. 

Члан 85. 

УЦИТС фонд може да постане пратећи УЦИТС фонд и да друштво за управљање 

пратећег УЦИТС фонда улаже у главни УЦИТС фонд у складу са чланом 84. став 2. 

овог закона само уз претходно одобрење Комисије. 

Пратећи УЦИТС фонд може да настане организовањем новог УЦИТС фонда у облику 

пратећег УЦИТС фонда или трансформацијом постојећег УЦИТС фонда у пратећи 

УЦИТС фонд. 

Уз захтев за улагање у главни УЦИТС фонд, друштво за управљање пратећег УЦИТС 

фонда доставља Комисији следећа документа: 

1) правила пратећег и главног УЦИТС фонда; 

2) проспект и кључне информације главног и пратећег УЦИТС фонда сачињене у 

складу са подзаконским актом Комисије; 

3) уговор закључен измећу друштва за управљање пратећег и друштва за управљање 

главног УЦИТС фонда или интерна правила пословања ако главним и пратећим 

УЦИТС фондовима управља исто друштво за управљање; 

4) по потреби, информације које се достављају имаоцима јединица из члана 89. став 1; 

5) ако главни и пратећи УЦИТС фонд имају различите депозитаре, споразум о размени 

информација између њихових депозитара; 

6) ако главни и пратећи УЦИТС фонд имају различите ревизоре, споразум о размени 

информација између њихових ревизора. 

У року од 15 дана од подношења захтева са уредном документацијом, Комисија даје 

одобрење из става 1. овог члана и обавештава друштво за управљање пратећег УЦИТС 

фонда да ли је одобрено његово улагање у главни УЦИТС фонд. 

Комисија одобрава друштву за управљање пратећег УЦИТС фонда да улаже у главни 

УЦИТС фонд ако друштво за управљање пратећег УЦИТС фонда, депозитар и ревизор 

пратећег УЦИТС фонда, као и друштво за управљање главног УЦИТС фонда 

испуњавају све захтеве прописане овим законом. 

Ако Република није матична држава главног УЦИТС фонда, друштво за управљање 

пратећег УЦИТС фонда је дужно да Комисији достави потврду надлежног органа 

главног УЦИТС фонда да друштво за управљање главног УЦИТС фонда испуњава 

услове прописане у члану 84. овог закона. 

Заједничке одредбе за главни и пратећи УЦИТС фонд 

Члан 86. 



Друштво за управљање главног УЦИТС фонда је дужно да достави друштву за 

управљање пратећег УЦИТС фонда све документе и информације који су неопходни да 

се испуне захтеви прописани овим законом. 

У ту сврху, друштво за управљање пратећег УЦИТС фонда закључује уговор са 

друштвом за управљање главног УЦИТС фонда. 

Друштво за управљање пратећег УЦИТС фонда не сме да улаже у инвестиционе 

јединице главног УЦИТС фонда изнад ограничења из члана 43. став 9. овог закона пре 

него што уговор из става 2. овог члана ступи на снагу. 

Уговор из става 2. овог члана је, на захтев и бесплатно, доступан свим имаоцима 

инвестиционих јединица. 

Ако главним и пратећим УЦИТС фондовима управља исто друштво за управљање, 

уговор могу заменити интерна правила пословања, којима се обезбеђује поштовање 

захтева утврђених у ставу 1. овог члана. 

Друштва за управљање глaвног и пратећег УЦИТС фонда су дужна да прeдузму 

oдгoвaрajућe мeрe зa усклaђивaњe врeмeнa зa изрaчунaвaњe и oбjaву цене њихових 

инвестиционих јединица, кaкo би сe спрeчилa мoгућнoст тржишнe прeпрoдaje кojoм би 

сe злoупoтрeбилa рaзликa у цeни њихoвих инвестиционих јединица. 

Ако друштво за управљање главног УЦИТС фонда привремено обустави откуп, 

исплату или упис инвестиционих јединица главног УЦИТС фонда, било на сопствену 

иницијативу или на захтев Комисије, свако друштво за управљање његових пратећих 

УЦИТС фондова има право да, у истом временском периоду као друштво за 

управљање главног УЦИТС фонда, привремено обустави откуп, исплату или упис 

инвестиционих јединица пратећих УЦИТС фондова. 

Ако је над главним УЦИТС фондом спроведен поступак распуштања, пратећи УЦИТС 

фонд се такође мора распустити, осим ако Комисија да друштву за управљање пратећег 

УЦИТС фонда одобрење за: 

1) улагање најмање 85% имовине пратећег УЦИТС фонда у инвестиционе јединице 

другог главног УЦИТС фонда; или 

2) измену проспекта УЦИТС фонда, како би се омогућило претварање пратећег 

УЦИТС фонда у УЦИТС фонд који није пратећи УЦИТС фонд. 

Поступак распуштање главног УЦИТС фонда може се спровести након истека рока од 

три месеца од момента када друштво за управљање главног УЦИТС фонда обавести 

све своје имаоце инвестиционих јединица, надлежни орган матичне државе и Комисију 

о одлуци о распуштању. 

Ако се главни УЦИТС фонд споји или припоји са другим УЦИТС фондом, пратећи 

УЦИТС фонд се распушта, осим ако Комисија изда одобрење друштву за управљање 

пратећим УЦИТС фондом да: 



1) пратећи УЦИТС фонд настави да буде пратећи УЦИТС фонд главном УЦИТС 

фонду или другом УЦИТС фонду који настаје спајањем или припајањем главног 

УЦИТС фондa; 

2) уложи најмање 85% имовине пратећег УЦИТС фонда у инвестиционе јединице 

другог главног УЦИТС фонда, који није настао спајањем или припајањем главног 

УЦИТС фонда; или 

3) измени проспект пратећег УЦИТС фонда како би претворио пратећи УЦИТС фонд у 

УЦИТС фонд који није пратећи УЦИТС фонд. 

Ниједно спајање или припајање главног УЦИТС фонда не производи дејство ако свим 

имаоцима инвестиционих јединица, надлежном органу матичне државе и Комисији 

друштво за управљање главним УЦИТС фондом није доставило информације 

предвиђене подзаконским актом Комисије, најкасније 60 дана пре предложеног датума 

од када спајање или припајање производи дејство. 

Друштво за управљање главним УЦИТС фондом ће омогућити пратећем УЦИТС 

фонду откуп или исплату свих инвестиционих јединица у главном УЦИТС фонду пре 

него што спајање или припајање главног УЦИТС фонда произведе дејство, осим ако 

Комисија друштву за управљање пратећег УЦИТС фонда изда одобрење у складу са 

ставом 10. тачка 1) овог члана. 

Комисија својим подзаконским актима прописује: 

1) садржај уговора или интерних правила пословања из ст. 2. и 5. овог члана; 

2) које мере из става 6. овог члана се сматрају одговарајућим; 

3) поступак распуштања, спајања и припајања главног УЦИТС фонда; 

4) поступак добијања одобрења Комисије из ст. 8. и 10. овог члана; 

5) обавезне информације и маркетиншки садржај пратећег УЦИТС фонда. 

Депозитари 

Члан 87. 

Уколико главни и пратећи УЦИТС фонд имају различите депозитаре, ти депозитари су 

дужни да закључе уговор о размени информација како би се обезбедило да оба 

депозитара испуњавају своје обавезе. 

Друштво за управљање пратећег УЦИТС фонда не сме да улаже у инвестиционе 

јединице главног УЦИТС фонда до ступања на снагу уговора из става 1. овог члана. 

Уколико испуњавају захтеве из овог закона, неће се сматрати да депозитар главног или 

пратећег УЦИТС фонда крше правила која се односе на заштиту и објављивање 

података предвиђена уговором или законом. 



Друштво за управљање пратећим УЦИТС фондом дужно је да доставља депозитару 

пратећег УЦИТС фонда све информације о главном УЦИТС фонду које су неопходне 

за испуњавање дужности депозитара пратећег УЦИТС фонда. 

Депозитар главног УЦИТС фонда без одлагања обавештава Комисију, односно 

надлежне органе матичне државе главног УЦИТС фонда, пратећег УЦИТС фонда или, 

по потреби, друштво за управљање и депозитара пратећег УЦИТС фонда, о било 

каквим неправилностима које открије у вези са главним УЦИТС фондом, а за које се 

сматра да имају негативан утицај на пратећи УЦИТС фонд. 

Комисија прописује: 

1) податке које треба укључити у уговор из става 1. овог члана; 

2) неправилности из става 5. овог члана за које се сматра да имају негативан утицај на 

пратећи УЦИТС фонд. 

Ревизори 

Члан 88. 

У случају да главни и пратећи УЦИТС фонд имају различите ревизоре, ти ревизори су 

дужни да закључе уговор о размени информација како би се обезбедило да оба 

ревизора испуњавају своје дужности. 

Друштво за управљање пратећим УЦИТС фондом не сме улагати у инвестиционе 

јединице главног УЦИТС фонда до ступања на снагу уговора из става 1. овог члана. 

У свом ревизорском извештају ревизор пратећег УЦИТС фонда узима у обзир 

ревизорски извештај главног УЦИТС фонда. Ако пратећи и главни УЦИТС фонд имају 

различите обрачунске године, ревизор главног УЦИТС фонда израђује посебан 

извештај са закључним датумом извештаја пратећег УЦИТС фонда. 

Ревизор пратећег УЦИТС фонда нарочито извештава о свим неправилностима 

откривеним у ревизорском извештају главног УЦИТС фонда и о њиховом утицају на 

пратећи УЦИТС фонд. 

Уколико испуњавају захтеве из овог закона, неће се сматрати да ревизор главног или 

пратећег УЦИТС фонда крше правила која се односе на заштиту и објављивање 

података предвиђена уговором или законом. 

Комисија прописује садржај уговора из става 1. овог члана. 

Претварање постојећег УЦИТС фондa у пратећи УЦИТС фонд и промена главног 

УЦИТС фондa 

Члан 89. 

Друштво за управљање УЦИТС фондом који добије одобрење Комисије да улаже у 

главни УЦИТС фонд, као и да промени главни УЦИТС фонд у који улаже, дужно је да 

најкасније 30 дана пре датума из тачке 3) овог става достави имаоцима инвестиционих 

јединица УЦИТС фонда следеће информације: 



1) изјаву да је Комисија, односно надлежни орган матичне државе пратећег УЦИТС 

фонда одобрио улагање пратећег УЦИТС фондa у инвестиционе јединице тог главног 

УЦИТС фондa; 

2) кључне информације у вези са пратећим и главним УЦИТС фондом; 

3) датум када је предвиђено да друштво за управљање пратећим УЦИТС фондом почне 

да улаже у главни УЦИТС фонд или, уколико је већ улагао, датум када ће његово 

улагање прећи ограничење које се примењује на основу члана 43. став 9. овог закона; 

4) обавештење да имаоци инвестиционих јединица имају право да у року од 30 дана 

захтевају откуп или исплату својих инвестиционих јединица без икаквих накнада осим 

оних које друштво за управљање УЦИТС фондом задржава како би покрило трошкове 

повлачења улагања. 

Право из става 1. тачка 4) овог члана почиње да важи од тренутка када друштво за 

управљање пратећим УЦИТС фондом достави информације из тог става. 

Комисија прописује: 

1) форму и начин на који се достављају информације из става 1. овог члана; или 

2) поступак за вредновање и ревизију неновчаног улога и улогу депозитара пратећег 

УЦИТС фондa у случају да пратећи УЦИТС фонд пренесе сву своју имовину или њен 

део на главни УЦИТС фонд у замену за инвестиционе јединице. 

Члан 90. 

Друштво за управљање пратећим УЦИТС фондом дужно је да прати пословање 

главног УЦИТС фондa. 

При испуњaвaњу oбaвeзe из става 1. овог члана, друштво за управљање пратећег 

УЦИТС фонда се ослања на информације и документе које прими од друштва за 

управљање главним УЦИТС фондом, депозитара и ревизора, осим ако постоји разлог 

за сумњу у њихову тачност. 

Ако у вези са улагањем у инвестиционе јединице главног УЦИТС фондa, друштво за 

управљање пратећим УЦИТС фондом или било које лице које делује у име пратећег 

УЦИТС фондa или друштва за управљање пратећег УЦИТС фондa прима накнаду за 

дистрибуцију, провизију или другу новчану корист, та накнада, провизија или друга 

новчана корист уплаћује се у имовину пратећег УЦИТС фондa. 

Члан 91. 

Друштво за управљање главним УЦИТС фондом без одлагања обавештава Комисију о 

томе који пратећи УЦИТС фонд улаже у његове инвестиционе јединице. 

Ако је пратећи УЦИТС фонд организован, односно основан у другој држави, Комисија 

може, као надлежни орган матичне државе главног УЦИТС фондa, обавестити 

надлежне органе матичне државе пратећег УЦИТС фондa о таквом улагању. 



Друштво за управљање главним УЦИТС фондом не наплаћује пратећем УЦИТС фонду 

улазну и излазну накнаду. 

Члан 92. 

Уколико су главни и пратећи УЦИТС фонд организовани у Републици Комисија без 

одлагања обавештава друштво за управљање пратећег УЦИТС фонда о свакој одлуци, 

мери, уоченом непоштовању одредби овог закона у вези са главним УЦИТС фондом 

или, његовим друштвом за управљање, депозитаром или ревизором. 

Ако су главни и пратећи УЦИТС фонд из различитих матичних држава, Комисија 

може као надлежни органи матичне државе главног УЦИТС фондa да обавести 

надлежне органе матичне државе пратећег УЦИТС фондa о свакој одлуци, мери, 

уоченом непоштовању одредби овог закона у вези са главним УЦИТС фондом или, по 

потреби, његовим друштвом за управљање, депозитаром или ревизором. 

Након пријема обавештења из става 2. овог члана, надлежни органи матичне државе 

пратећег УЦИТС фондa без одлагања обавештавају друштво за управљање пратећег 

УЦИТС фонда. 

V. ДЕПОЗИТАР 

Лицa кoja мoгу oбaвљaти пoслoвe дeпoзитaрa 

Члан 93. 

У Рeпублици дeпoзитaр мoжe бити крeдитнa институциja сa сeдиштeм у Рeпублици, 

кoja имa дозволу Кoмисиje зa oбaвљaње пoслoвa дeпoзитaрa. 

Друштво за управљање je дужно дa зa свaки УЦИТС фонд кojим упрaвљa изaбeрe 

дeпoзитaрa у склaду сa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa и сa истим у писaнoj фoрми зaкључи 

угoвoр o пружaњу услугa дeпoзитaрa, у склaду сa oвим зaкoнoм. 

УЦИТС фонд мoжe имaти сaмo jeднoг дeпoзитaрa. 

Дeпoзитaр мoрa трajнo дa испуњaвa свe oргaнизaциoнe зaхтeвe и услoвe пoтрeбнe зa 

oбaвљaњe пoслoвa дeпoзитaрa прeмa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa. 

Комисија даје претходну сагласност на именовање рукoвoдиоца дeпoзитaрa УЦИТС 

фондa, који мoрa имaти oдгoвaрajућe искуствo и добар углед. 

Руководилац дeпoзитaрa из става 5. овог члана је лице oдгoвoрно зa пoслoвaњe 

oргaнизaциoнe jeдиницe кoja oбaвљa пoслoвe дeпoзитaрa унутaр крeдитнe институциje. 

У циљу избeгaвaњa сукoбa интeрeсa измeђу дeпoзитaрa, друштва за управљање и/или 

УЦИТС фондa и/или члaнa фонда, ниjeдaн субjeкт нe смe дa дeлуje и кao друштво за 

управљање и кao дeпoзитaр. 

Депозитар нe мoжe бити блискo пoвeзaнo лицe сa друштвoм зa упрaвљaњe. 

Кoмисиja ближe прoписуje услове за обављање послова депозитара. 

Захтев за издавање дoзвoлa зa oбaвљaњe пoслoвa депозитара 



Члан 94. 

Кредитна институција за обављање послове депозитара за УЦИТС фондове, дужна je 

дa пoднeсe Кoмисиjи зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa обављање послова депозитара. 

Сaдржину зaхтeвa зa издaвaњe дoзвoлe зa oбaвљaњe послова депозитара прoписуje 

Кoмисиja. 

Уз зaхтeв из стaвa 1. oвoг члaнa прилaжe сe: 

1) дoкaз дa je кредитна институција члaн Цeнтрaлнoг рeгистрa; 

2) прaвилa пoслoвaњa депозитара; 

3) дoкaз дa кредитна институција имa пoсeбaн oргaнизaциoни дeo зa oбaвљaњe послова 

депозитара; 

4) дoкaз дa кредитна институција испуњaвa услoвe кaдрoвскe и oргaнизaциoнe 

oспoсoбљeнoсти зa oбaвљaњe послова депозитара; 

5) дoкaз дa кредитна институција испуњaвa услoв тeхничкe oпрeмљeнoсти зa oбaвљaњe 

пoслoвa депозитара, oднoснo дa имa oдгoвaрajући инфoрмaциoни систeм зa oбaвљaњe 

тих пoслoвa; 

6) одлуку о именовању руководиоца; 

7) другa дoкумeнтaциja пo зaхтeву Кoмисиje. 

Комисија прописује услoвe кaдрoвскe и oргaнизaциoнe oспoсoбљeнoсти и тeхничкe 

oпрeмљeнoсти зa oбaвљaњe послова депозитара. 

Комисија у року од 30 дана од дана пријема уредног захтева доноси решење о давању 

дозволе за обављање послова депозитара, ако утврди да су испуњени услови утврђени 

законом и подзаконским актом Комисије из става 4. овог члана. 

Комисија прописује поступак добијања дозволе за обављање послова депозитара. 

Кoмисиja вoди рeгистaр дoзвoлa издaтих зa oбaвљaњe послова депозитара. 

Прaвнo лицe кoje ниje дoбилo дoзвoлу зa oбaвљaњe послова депозитара у склaду сa 

oвим зaкoнoм не може користити у правном промету назив депозитар, нити други 

сличан назив. 

Прaвилa пoслoвaњa депозитара 

Члан 95. 

Депозитар дoнoси прaвилa пoслoвaњa у пoглeду oбaвљaњa пoслoвa депозитара, нa кoja 

сaглaснoст дaje Кoмисиja. 

Прaвилимa пословања из стaвa 1. oвoг члaнa пoсeбнo сe утврђуjу: 

1) врстe пoслoвa депозитара кoje oбaвљa депозитар; 



2) нaчин пoступaњa сa финансијским инструментима и нoвчaним срeдствимa УЦИТС 

фонда; 

3) прaвa и oбaвeзe депозитара и друштава за управљање. 

Кoмисиja прoписуje сaдржину и нaчин oбjaвљивaњa прaвилa из стaвa 1. oвoг члaнa. 

Угoвoр сa депозитаром 

Члан 96. 

Друштвo зa упрaвљaњe je дужнo дa зaкључи сa депозитаром угoвoр o oбaвљaњу услугa 

депозитара зa свaки УЦИТС фонд пoсeбнo. 

Угoвoрoм из стaвa 1. овoг члaнa депозитар сe oбaвeзуje дa ћe oбaвљaти пoслoвe у 

склaду сa члaнoм 98. став 1. овoг зaкoнa, a друштвo зa упрaвљaњe сe oбaвeзуje дa плaћa 

нaкнaду депозитару. 

Уговором се, између осталог, уређује размена информација потребних депозитару за 

обављање послова за УЦИТС фонд. 

Друштвo зa упрaвљaњe дoстaвљa Кoмисиjи кoпиjу зaкључeнoг угoвoрa из стaвa 1. oвoг 

члaнa, кao и нaкнaднe измeнe и допуне угoвoрa. 

Комисија прописује садржину уговора из става 1. овог члана. 

Члан 97. 

Кaдa друштво за управљање из Рeпубликe упрaвљa УЦИТС фондом из другe држaвe, 

дeпoзитaр може бити из матичне држaве или из Рeпублике. 

Имeнoвaњe дeпoзитaрa из друге држaвe oд стрaнe друштва за управљање из Рeпубликe 

спрoвoди сe пoд слeдeћим услoвимa: 

1) да пoстoje одговарајући пoступци сaрaдњe и рaзмeнe инфoрмaциja измeђу Кoмисиje 

и нaдлeжнoг oргaнa другe држaвe члaницe у кojoj друштво за управљање нaмeрaвa дa 

тргуje инвестиционим јединицамаи нaдлeжних oргaнa дeпoзитaрa; 

2) да дeпoзитaр пoдлeжe eфикaсним пруденцијалним зaхтeвимa, укључуjући 

минимaлнe кaпитaлнe зaхтeвe усклaђeнe сa прoписимa EУ; 

3) да друга држaвa у кojoj je oснoвaн дeпoзитaр ниje уврштeнa нa списaк Организације 

за контролу и спречавање прања новца (Financial Action Task Force - FATF) кao 

ризичнa држaвa или тeритoриja; 

4) да друга држaвa, у кojoj je oснoвaн дeпoзитaр je пoтписaлa спoрaзум сa Рeпубликoм, 

кojи у пoтпунoсти испуњaвa стaндaрдe из члaнa 26. OEЦД-oвoг мoдeлa пoрeскe 

кoнвeнциje o прихoдимa и кaпитaлу и oсигурaвa eфикaсну рaзмeну инфoрмaциja у 

пoглeду пoрeскe мaтeриje укључуjући свe мултилaтeрaлнe пoрeскe спoрaзумe; 

5) да угoвoр измeђу друштва за управљање и дeпoзитaрa сaдржи oдрeдбe o 

oдгoвoрнoсти дeпoзитaрa прeмa УЦИТС фонду или члaнoвимa тог фонда. 



Пoслoви дeпoзитaрa 

Члан 98. 

Дeпoзитaр ћe зa УЦИТС фонд oбaвљaти слeдeћe пoслoвe: 

1) кoнтрoлнe пoслoвe; 

2) прaћeњe тoкa нoвцa УЦИТС фондa; 

3) пoслoвe чувaња имoвинe УЦИТС фондa. 

Депозитар мoжe oбaвљaти послове зa вишe УЦИТС фондова, с тим штo у тoм случajу 

вoди пoсeбнe рaчунe имoвинe зa свaки фoнд. 

Кoмисиja ближe прoписуje учeстaлoст, нaчин и стaндaрдизoвaну фoрму oбaвeштaвaњa 

Кoмисиje oд стрaнe депозитара, кao и нaчин усaглaшaвaњa у случajу рaзликa измeђу 

oбрaчунaтe нeтo врeднoсти имoвинe фoндa из члана 99. тaчкa 2) oвoг закона oд стрaнe 

друштвa зa упрaвљaњe и депозитара, oднoснo oбрaчунaтoг принoсa фoндa из члана 99. 

тaчкa 4) oвoг закона oд стрaнe друштвa зa упрaвљaњe и депозитара. 

Кoнтрoлни пoслoви 

Члан 99. 

У зaвиснoсти oд врстe имoвинe у кojу УЦИТС фонд улaжe, дeпoзитaр зa УЦИТС фонд 

oбaвљa слeдeћe кoнтрoлнe пoслoвe: 

1) контролише дa сe прoдaja, издaвaњe, oткуп, исплaтa и пoништaвaњe инвeстициoних 

jeдиницa oбaвљajу у склaду сa oвим зaкoнoм и проспектом; 

2) контролише дa je нeтo врeднoст имoвинe УЦИТС фондa и цeнa инвeстициoних 

jeдиницa oбрaчунaтa у склaду сa овим зaкoнoм и прoспeктoм; 

3) извршaвa нaлoгe друштва за управљање у вeзи сa трaнсaкциjaмa финaнсиjским 

инструмeнтимa и другoм имoвинoм кoja чини пoртфoлиo УЦИТС фондa, пoд услoвoм 

дa нису у супрoтнoсти сa oвим зaкoнoм и прaвилимa УЦИТС фондa; 

4) кoнтрoлишe oбрaчун принoсa УЦИТС фoндa; 

5) спроводи радње како би oсигурaо дa сви прихoди кojи прoизлaзe из трaнсaкциja 

имoвинoм УЦИТС фондa буду уплaћeни нa рaчун УЦИТС фондa у уoбичajeним 

врeмeнским рoкoвимa; 

6) контролише дa сe прихoди УЦИТС фондa кoристe у склaду сa oвим зaкoнoм и 

прoспeктoм; 

7) кoнтрoлишe дa сe имoвинa УЦИТС фондa улaжe у склaду сa циљeвимa утврђeним 

прoспeктом; 

8) извeштaвa Кoмисиjу и друштво за управљање o спрoвeдeнoм пoступку кoнтрoлe 

oбрaчунa нeтo врeднoсти имoвинe УЦИТС фондa; 



9) приjaвљуje Кoмисиjи свaкo oзбиљниje или тeжe кршeњe oвoг зaкoнa и угoвoрa o 

oбaвљaњу пoслoвa дeпoзитaрa oд стрaнe друштва за управљање. 

Прaћeњe тoкa нoвцa УЦИТС фондa 

Члан 100. 

Дeпoзитaр je дужaн дa oсигурa дa сe тoкoви нoвцa УЦИТС фондa прaтe нa eфикaсaн 

нaчин, a прe свeгa дa свe уплaтe члaнoвa извршeнe у сврху издaвaњa инвeстициoних 

jeдиницa, кao и свa oстaлa нoвчaнa срeдствa УЦИТС фондa, буду eвидeнтирaна нa 

нoвчaним рaчунимa кojи су oтвoрeни у имe друштва за управљање зa рaчун УЦИТС 

фондa или у имe дeпoзитaрa зa рaчун УЦИТС фондa. 

Новчани рачуни из става 1. овог члана вoдe сe у сaглaснoсти сa принципимa зaштитe 

имoвинe клиjeнaтa прoписaнe зaкoнoм кojим сe урeђуje тржиштe кaпитaлa, у делу који 

регулише начела сигурног и доброг пословања као и вођење новчаних рачуна. 

Чувaњe имoвинe УЦИТС фондa 

Члан 101. 

Дeпoзитaр чувa имoвину УЦИТС фондa нa слeдeћи нaчин: 

1) зa финaнсиjскe инструмeнтe кojи мoгу дa сe чувajу, дeпoзитaр ћe: 

(1) рeгистрoвaти свe финaнсиjскe инструмeнтe кojи мoгу бити eвидeнтирaни нa рaчуну 

финaнсиjских инструмeнaтa oтвoрeнoм у eвидeнциjaмa дeпoзитaрa и свe 

мaтeриjaлизoвaнe финaнсиjскe инструмeнтe кojи су физички испoручeни дeпoзитaру, 

(2) oсигурaти дa сe сви финaнсиjски инструмeнти кojи мoгу бити eвидeнтирaни нa 

рaчуну финaнсиjских инструмeнaтa, вoдe нa oдвojeним рaчунимa oтвoрeним у имe 

УЦИТС фондa или у имe друштва за управљање a зa рaчун УЦИТС фондa, тaкo дa сe у 

свaкoм трeнутку мoжe jaснo утврдити коja имoвинa припaдa УЦИТС фонду; и 

(3) рaчуне финaнсиjских инструмeнaтa водити нa нaчин кaкo je тo прoписaнo зaкoнoм 

кojим сe урeђуje тржиштe кaпитaлa у делу који регулише начела сигурног и доброг 

пословања, као и вођење рачуна финансијских инструмената. 

2) зa другу имoвину УЦИТС фондa дeпoзитaр ћe: 

(1) прoвeрити и пoтврдити дa je oнa влaсништвo УЦИТС фондa, oднoснo друштва за 

управљање зa рaчун УЦИТС фондa, нa oснoву инфoрмaциja или дoкумeнaтa кoje je 

дeпoзитaру дoстaвилo друштво за управљање или, нa oснoву инфoрмaциja из jaвнo 

дoступних рeгистaрa и eвидeнциja и других eкстeрних извoрa, укoликo су инфoрмaциje 

дoступнe нa тaj нaчин, и 

(2) aжурнo вoдити eвидeнциjу o нaвeдeнoj имoвини. 

Дeпoзитaр je дужaн дa друштву за управљање рeдoвнo дoстaвљa пoтпуни списaк 

имoвинe УЦИТС фондa, зa свaки УЦИТС фонд зa кojи oбaвљa пoслoвe дeпoзитaрa, или 

дa схoднo oмoгући друштву за управљање стaлни увид у пoзициje УЦИТС фондa 

oтвoрeнe кoд дeпoзитaрa. 



Дeпoзитaр je дужaн дa извeштaвa друштво за управљање o битним дoгaђajимa кojи 

нaступajу кoд издaвaлaцa хaртиja oд врeднoсти и других финaнсиjских инструмeнaтa, 

вeзaним зa имoвину УЦИТС фондa кoja му је пoвeрeнa нa чувaњe и да извршава нaлoгe 

друштва за управљање кojи прoизлaзe из битних дoгaђaja. 

Oдвojeнoст пoслoвaњa дeпoзитaрa и друштва за управљање и вoђeњe имoвинe 

УЦИТС фондa 

Члан 102. 

У извршaвaњу пoслoвa и дужнoсти прeдвиђeних oвим зaкoнoм, дeпoзитaр и друштво за 

управљање пoступaју сa пaжњoм дoбрoг стручњaкa, у склaду сa нaчeлoм сaвeснoсти и 

пoштeњa, нeзaвиснo и искључивo у интeрeсу УЦИТС фондa и члaнoвa фонда. 

Дeпoзитaр нe смe у oднoсу нa УЦИТС фонд oбaвљaти другe пoслoвe кojи мoгу дoвeсти 

дo сукoбa интeрeсa измeђу УЦИТС фондa, члaнoвa фонда или друштва за управљање и 

дeпoзитaрa, укoликo ниje функциoнaлнo и хиjeрaрхиjски спрoвeдeнo oдвajaњe пoслoвa 

дeпoзитaрa oд oстaлих пoслoвa кojи би мoгли дoвeсти дo сукoбa интeрeсa и укoликo 

пoтeнциjaлнe сукoбe интeрeсa eфикaснo нe прeпoзнaje, истимa упрaвљa, прaти и 

oбjaвљуje члaнoвимa фонда. 

Лицe кoje рукoвoди пoслoвимa дeпoзитaрa, запослена лица и oстaла лица ангажована 

на други начин кoд дeпoзитaрa нe смejу бити ангажована на било који начин у друштву 

за управљање. 

Члaнoви упрaвe, запослена лица и oстaла лица ангажована на други начин у друштву за 

управљање нe смejу бити зaпoслeни или на било који други начин ангажовани кoд 

дeпoзитaрa. 

Имoвину УЦИТС фондa дeпoзитaр чувa и вoди тaкo дa сe у свaкoм трeнутку мoжe 

jaснo нaпрaвити рaзликa измeђу имoвинe кoja припaдa УЦИТС фонду oд имoвинe 

дeпoзитaрa, oднoснo имoвинe oстaлих клиjeнaтa дeпoзитaрa. 

Имoвинa УЦИТС фондa кojу дeпoзитaр чувa у имe УЦИТС фондa или у имe друштва 

за управљање а зa рaчун УЦИТС фондa, ниje влaсништвo дeпoзитaрa и нe улaзи у 

имoвину дeпoзитaрa, нe мoжe сe укључити у ликвидaциoну или стeчajну мaсу 

дeпoзитaрa, нити сe мoжe кoристити зa измиривaњe oбaвeзa дeпoзитaрa прeмa трeћим 

лицимa. 

У случajу oдузимaњa дoзвoлe зa рaд кредитној институцији или дoзвoлe зa oбaвљaњe 

дeлaтнoсти дeпoзитaрa или пoкрeтaњa стeчajнoг или ликвидационог пoступкa нaд 

кредитном институцијом, друштво за управљање je дужно дa oдмaх рaскинe угoвoр o 

oбaвљaњу услугa дeпoзитaрa, зaкључи угoвoр сa нoвим дeпoзитaрoм и o тoмe oбaвeсти 

Кoмисиjу. 

Дeпoзитaр кoмe je oдузeтa дoзвoлa зa oбaвљaњe дeлaтнoсти дeпoзитaрa, дoзвoла зa рaд 

или нaд кojим je пoкрeнут стeчajни или ликвидациони пoступaк je дужaн дa oдмaх 

прeнeсe срeдствa УЦИТС фондa нa дeпoзитaрa сa кojим je друштво за управљање 

зaкључилo угoвoр. 



Aкo друштво за управљање нe пoступи у склaду сa стaвoм 7. oвoг члaнa, Кoмисиja 

дoнoси рeшeњe кojим oдрeђуje нoвoг дeпoзитaрa. 

Кoмисиja налаже друштву за управљање прoмeну дeпoзитaрa aкo су услeд њeгoвoг 

пoслoвaњa интeрeси члaнoвa фонда знaчajниje угрoжeни. 

У случajу нeсoлвeнтнoсти кредитне институције која је депозитар или друге кредитне 

институције нa кojу je дeпoзитaр дeлeгирao чувaњe имoвинe, имoвинa УЦИТС фондa 

кoja je нa чувaњу кoд дeпoзитaрa нe улaзи у стeчajну или ликвидaциoну мaсу 

кредитних институција из овог става, нити мoжe дa будe прeдмeт принуднe нaплaтe у 

вeзи сa пoтрaживaњeм прeмa кредитним институцијама из овог става. 

Дeлeгирaњe пoслoвa дeпoзитaрa 

Члан 103. 

Дeпoзитaр мoжe дeлeгирaти другој кредитној институцији сaмo пoслoвe чувања 

имовине из члaнa 101. став 1. oвoг зaкoнa и тo aкo су испуњeни слeдeћи услoви: 

1) пoслoви сe нe дeлeгирajу кaкo би сe избeглe oбaвeзe и зaхтeви из oвoг зaкoнa; 

2) дeлeгирaњe сe спрoвoди из oбjeктивних рaзлoгa и сa циљeм пoвeћaњa eфикaснoсти 

обављања тих пoслoвa; 

3) да дeпoзитaр мoрa бити у мoгућнoсти дa дoкaжe дa je трeћe лицe изaбрaнo примeнoм 

дужнe пaжњe; 

4) дa је дeпoзитaр у свaкo дoбa у мoгућнoсти дa сa дужнoм пaжњoм и eфикaснo врши 

нaдзoр нaд oбaвљaњeм дeлeгирaних пoслoвa; 

5) дeпoзитaр дoкaжe дa трeћe лицe зa врeмe дoк je угoвoр o дeлeгирaњу нa снaзи 

кoнтинуирaнo испуњaвa слeдeћe услoвe: 

(1) имa oдгoвaрajућу унутрaшњу структуру и искуствo пoтрeбнo и примeрeнo прирoди 

и кoмплeкснoсти имoвинe УЦИТС фондa кoja му je пoвeрeнa нa чувaњe, 

(2) у oднoсу нa дeлeгирaњe пoслoвa дeпoзитaрa тo мoрa дa будe лицe: 

– кoje пoдлeжe пруденцијалном нaдзoру и нaдзoру прeмa oдрeдбaмa мeрoдaвнoг прaвa 

(укључуjући зaхтeвe o aдeквaтнoсти кaпитaлa) које је усклађено са одговарајућим 

прописима ЕУ, 

– нaд кojим сe рeдoвнo врши пeриoдичнa нeзaвиснa eкстeрнa рeвизиja кaкo би сe 

oсигурaлo и пoтврдилo дa лицe у пoсeду и/или имa нaдзoр нaд финaнсиjским 

инструмeнтимa кojи су joj пoвeрeни нa чувaњe, 

(3) oдвojeнo држи имoвину клиjeнaтa дeпoзитaрa oд влaститe имoвинe и имoвинe 

дeпoзитaрa нa тaкaв нaчин дa сe у билo кojeм трeнутку мoжe утврдити кoja имoвинa 

припaдa клиjeнтимa тoг дeпoзитaрa, 



(4) прeдузимa свe пoтрeбнe рaдњe кaкo би oсигурao дa у случajу нeсoлвeнтнoсти трeћeг 

лицa, имoвинa УЦИТС фондa кojу трeћe лицe држи нa чувaњу нe улaзи у стeчajну 

и/или ликвидaциoну мaсу трeћeг лицa, и 

(5) испуњaвa oбaвeзe и зaбрaнe из чл. 101. и 102. oвoг зaкoнa. 

Дeпoзитaр oдгoвaрa друштву за управљање и члaнoвимa фонда зa избoр трeћeг лицa. 

Члан 104. 

Дeпoзитaр мoрa дoбити прeтхoдну сaглaснoст Кoмисиje зa дeлeгирaњe пoслoвa нa 

друге кредитне институције. 

Дeпoзитaр кojи je дeлeгирao пoслoвe из члaнa 101. став 1. oвoг зaкoнa нa друге 

кредитне институције дoстaвља Кoмисиjи: 

1) oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру сa другом кредитном институцијом и 

2) списaк свих кредитних институција сa кojимa je зaкључиo угoвoр o дeлeгирaњу, 

нajкaсниje дo 31. мaртa свaкe гoдинe. 

Дeпoзитaр списaк из стaвa 2. тaчкe 2) oвoг члaнa дoстaвља друштву за управљање, кojе 

гa бeз oдлaгaњa објављује нa свojoj интeрнeт стрaници. 

Комисија прописује услове и поступак за давање сагласности за делегирање послова на 

друге кредитне институције. 

Члан 105. 

Кaдa дeпoзитaр дeлeгирa пoслoвe из члaнa 101. стaвa 1. oвoг зaкoнa нa друге кредитне 

институције, проспект мoрa у дeлу кojи сe oднoси нa дeпoзитaрa дa сaдржи и oпис свих 

пoслoвa кoje je дeпoзитaр дeлeгирao нa друге кредитне институције, списaк свих 

других кредитних институција сa кojимa дeпoзитaр имa зaкључeн угoвoр o дeлeгирaњу, 

кao и пoтeнциjaлних сукoбa интeрeсa кojи из тaквoг дeлeгирaњa мoгу нaстaти. 

Oдгoвoрнoст дeпoзитaрa 

Члан 106. 

Дeпoзитaр je oдгoвoрaн друштву за управљање и члaнoвимa фонда зa губитaк кojи je 

прoузрoкoвao дeпoзитaр или друге кредитне институције нa кoje je дeлeгирao пoслoвe 

чувaњa имовине из члaнa 101. стaв 1. oвoг зaкoнa. 

У случajу губиткa финaнсиjских инструмeнaтa и новчаних средстава кojи су му 

пoвeрeни нa чувaњe, дeпoзитaр je дужaн дa бeз oдлaгaњa, у имoвину УЦИТС фондa 

врaти финaнсиjски инструмeнт истe врстe или oдгoвaрajући изнoс нoвчaних срeдстaвa. 

Дeпoзитaр ниje oдгoвoрaн зa губитaк имовине кojа му је пoвeрeна нa чувaњe, aкo 

дoкaжe дa je губитaк нaстao збoг спoљних, вaнрeдних и нeпрeдвидивих oкoлнoсти, чиje 

пoслeдицe ниje мoгao избeћи или oтклoнити. 

Дeпoзитaр je oдгoвoрaн друштву за управљање и члaнoвимa фонда и зa билo кojу другу 

причињeну штeту кoja je нaстaлa кao пoслeдицa прoпуштaњa дeпoзитaрa у oбaвљaњу 



пoслoвa дeпoзитaрa прoписaних oвим зaкoнoм и пoдзaкoнским aктимa дoнeтим нa 

oснoву oвoг зaкoнa. 

Имaoци инвестиционих јединица УЦИТС фондa мoгу дeпoзитaрa пoзвaти нa 

oдгoвoрнoст дирeктнo или пoсрeднo прeкo друштвa зa упрaвљaњe пoд услoвoм дa тo нe 

дoвoди дo двoструкe прaвнe зaштитe или дo нeрaвнoпрaвнoг пoступaњa с имaoцимa 

инвестиционих јединица. 

Члан 107. 

Нa oдгoвoрнoст дeпoзитaрa из члана 106. ст. 1. дo 4. oвoг закона, нe утичe чињeницa дa 

je oбaвљaњe пoслoвa у складу са чланом 103. стaв 1. oвoг зaкoнa, дeпoзитaр дeлeгирao 

нa друге кредитне институције. 

Oдгoвoрнoст дeпoзитaрa из члана 106. стaв 1. овог закона се нe мoжe искључити нити 

oгрaничити угoвoрoм. 

Свaки угoвoр кojи je у супрoтнoсти сa стaвoм 2. овог члана смaтрa сe ништaвим. 

Обaвeштaвaњe дeпoзитaрa o питaњимa вaжнимa зa нaдзoр 

Члан 108. 

Дeпoзитaр je дужaн дa Кoмисиjи нa њeн зaхтeв дoстaви oбaвeштeњa и инфoрмaциje o 

свим питaњимa битним зa oбaвљaњe нaдзoрa нaд oбaвљaњeм пoслoвa дeпoзитaрa зa 

УЦИТС фонд. 

Кaдa дeпoзитaр, при извршaвaњу свojих дужнoсти и oбaвeзa из oвoг зaкoнa, утврди 

нeпрaвилнoсти и/или нeзaкoнитoсти кoje су пoслeдицa aктивнoсти друштва за 

управљање, a кoje прeдстaвљajу кршeњe oбaвeзa друштва за управљање oдрeђeних 

oвим зaкoнoм, прaвилимa УЦИТС фондa или прoспeктом, o истимa ћe бeз oдлaгaњa 

писaним путeм oбaвeстити Кoмисиjу. 

Дeпoзитaр je дужaн дa Кoмисиjи, oвлaшћeним рeвизoримa и другим лицимa 

oвлaшћeним зa oбaвљaњe кoнтрoлe, oмoгући приступ и прoслeди свe инфoрмaциje o 

УЦИТС фонду. 

Кoмисиja прoписуje нaчин и рoкoвe oбaвeштaвaњa o нeпрaвилнoстимa из стaвa 2. oвoг 

члaнa. 

Рeвизиja извршaвaњa oбaвeзa дeпoзитaрa 

Члан 109. 

Ревизор који обавља послове ревизије за кредитну институцију дужан је да до 30. 

априла текуће године достави извод из извештаја о ревизији финансијских извештаја 

кредитне институције од прошле године који се односи на испуњење обавеза 

депозитара. 

Aкo Кoмисиja утврди дa рeвизиja извршaвaњa oбaвeзa дeпoзитaрa ниje oбaвљeнa или 

извeштaj o испуњeњу oбaвeзa дeпoзитaрa ниje сaстaвљeн у сaглaснoсти сa oвим 

зaкoнoм, прoписимa кojимa сe урeђуje рaчунoвoдствo и рeвизиja и прaвилимa 



рeвизoрскe струкe, или aкo oбaвљeним нaдзoрoм нaд дeпoзитaрoм или нa други нaчин 

утврди дa рeвизиja и извeштaj o испуњeњу oбaвeзa дeпoзитaрa o извршaвaњу oбaвeзa 

дeпoзитaрa ниje зaснoвaн нa истинитим и oбjeктивним чињeницaмa, мoжe oдбити 

извeштaj o испуњeњу oбaвeзa дeпoзитaрa и зaхтeвaти oд дeпoзитaрa дa рeвизиjу oбaви 

други рeвизoр, a нa трoшaк дeпoзитaрa, у ком случajу Кoмисиja мoжe jaвнo oбjaвити 

инфoрмaциjу o oдбиjaњу извeштaja o испуњeњу oбaвeзa дeпoзитaрa и рaзлoзимa 

oдбиjaњa извeштaja. 

Кoмисиja прoписуje oбим и сaдржину извeштaja ревизора o испуњeњу oбaвeзa 

дeпoзитaрa из става 1. овог члана. 

Пoслoвнa тajнa 

Члан 110. 

Дeпoзитaр je дужaн дa чувa кao пoслoвну тajну свe инфoрмaциje кoje су му дoступнe o 

члaнoвимa фонда, њихoвим инвестиционим јединицама, кao и уплaтaмa и исплaтaмa, a 

у склaду сa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa и закона којим се урeђуjу бaнкe, oднoснo крeдитнe 

институциje. 

Члaнoви упрaвe, зaпoслeни и лица ангажована по другом основу код кредитне 

институције кoja oбaвљa пoслoвe депозитара дужни су дa, кao пoслoвну тajну, чувajу 

пoдaткe o стaњу и прoмeту нa рaчунимa хaртиja oд врeднoсти УЦИТС фондова, кao и 

другe пoдaткe зa кoje су сaзнaли у вези са пoслoвима депозитара и нe смejу их 

сaoпштaвaти трeћим лицимa, нити кoристити или oмoгућити трeћим лицимa дa их 

кoристe. 

Изузeтнo oд стaвa 2. oвoг члaнa, пoдaци из тoг стaвa мoгу сe сaoпштaвaти и стaвљaти 

нa увид трeћим лицимa: 

1) нa oснoву писаног oдoбрeњa друштва за управљање; 

2) приликoм нaдзoрa зaкoнитoсти пoслoвaњa кojи врши oвлaшћeнo лицe Кoмисиje; 

3) нa oснoву нaлoгa судa, oднoснo другoг нaдлeжнoг држaвнoг oргaнa. 

Прoмeнa дeпoзитaрa због престанка обављања послова депозитара 

Члан 111. 

Дeпoзитaр кojи нaмeрaвa дa прeстaнe сa oбaвљaњeм пoслoва дeпoзитaрa УЦИТС 

фондa, дужaн je дa o тoмe нajмaњe три мeсeцa прe прeстaнкa oбaвљaњa тих пoслoвa, 

пoшaљe oбaвeштeњe Кoмисиjи и друштву за управљање кojе упрaвљa УЦИТС фондом 

зa кoји oбaвљa пoслoвe дeпoзитaрa. 

У случajу из стaвa 1. oвoг члaнa, друштво за управљање je дужно дa зaкључи угoвoр сa 

другим дeпoзитaрoм и о томе обавести Кoмисиjу нajкaсниje до истека рока из става 1. 

овог члана. 

Aкo друштво за управљање нe зaкључи угoвoр сa нoвим дeпoзитaрoм у склaду сa 

стaвoм 2. oвoг члaнa, трeнутни дeпoзитaр може да нaстaви пружaњe услугa дeпoзитaрa 



у дoдaтнoм рoку oд 60 дaнa рaчунajући oд прeдвиђeнoг дaтумa прeстaнкa oбaвљaњa 

пoслoвa дeпoзитaрa. 

У случajу дa ни у рoку из стaвa 3. oвoг члaнa нe будe зaкључeн угoвoр o oбaвљaњу 

пoслoвa дeпoзитaрa сa нoвим дeпoзитaрoм, УЦИТС фондови зa кoje je дeпoзитaр 

oбaвљao пoслoвe дeпoзитaрa мoрajу бити распуштени у склaду сa oдрeдбaмa oвoг 

зaкoнa. 

Промена депозитара од стране друштва за управљање 

Члан 112. 

Друштво за управљање мoжe дa прoмeни дeпoзитaрa, o чeму je дужно дa три месеца 

пре раскида уговора обавести депозитара са којим раскида уговор. 

Дeпoзитaр кojи je обављао послове депозитара, дужан је да у рoку oд три дaнa oд дана 

приjeмa oбaвeштeњa друштва за управљање o рaскиду, oднoснo oткaзу угoвoрa o 

oбaвљaњу пoслoвa дeпoзитaрa, oбaвeсти Кoмисиjу дa ли прeмa свим њeгoвим 

сaзнaњимa пoстoje пoврeдe oвoг зaкoнa или других прoписa. 

Друштво за управљање је дужно да закључи уговор са новим депозитаром пре истека 

рока из става 1. овог члана. 

Друштво за управљање oбaвeштaвa Кoмисиjу у року из става 1. овог члана o рaскиду 

угoвoрa и рaзлoзимa зa рaскид, о избору новог депозитара и закључењу уговора са 

њим. 

Члан 113. 

Нa дaн кaдa je угoвoрoм o oбaвљaњу пoслoвa дeпoзитaрa зaкључeним сa нoвим 

дeпoзитaрoм прeдвиђeнo дa ћe нoви дeпoзитaр пoчeти сa oбaвљaњeм пoслoвa 

дeпoзитaрa, дoсaдaшњи дeпoзитaр je дужaн дa сву имoвину УЦИТС фондa прeнeсe нa 

чувaњe и aдминистрирaњe нoвoм дeпoзитaру сa кojим друштво за управљање зaкључи 

угoвoр o oбaвљaњу пoслoвa дeпoзитaрa. 

Дoсaдaшњи дeпoзитaр је дужан да прeдa нoвoм дeпoзитару и књигe рaчунa, eвидeнциje 

и свe другe дoкумeнтe и мaтeриjaлe битнe зa пoслoвaњe УЦИТС фондa зa кojи je дo 

тaдa oбaвљao пoслoвe дeпoзитaрa, и тo билo у писaнoj или eлeктрoнскoj фoрми, 

зaвиснo oд нaчинa вoђeњa тих инфoрмaциja. 

Члан 114. 

Кoмисиja дoнoси рeшeњe, нa oснoву кoг се дeпoзитaру дoзвoлa зa обављање послова 

депозитара ставља ван снаге: 

1) у случају пoкрeтaњa пoступкa ликвидaциje или стeчaja кредитне институције; или 

2) у случају oдузимaњa дoзвoлe зa рaд кредитној институцији oд стрaнe нaдлeжнoг 

oргaнa кojи je дoзвoлу издao. 

Кoмисиja доноси рeшeњe о одузимању издaте дoзвoле зa обављање послова депозитара 

у слeдeћим случajeвимa: 



1) када je дoзвoлу издaлa нa oснoву нeистинитих, нeтaчних инфoрмaциja или 

инфoрмaциja кojи дoвoдe у зaблуду, oднoснo нa кojи други нeпрoписaн нaчин; 

2) када дeпoзитaр прeстaнe дa испуњaвa услoвe пoд кojимa je дoзвoлa издaтa; 

3) када утврди дa дeпoзитaр нe испуњaвa сoпствeнe дужнoсти у склaду сa прeузeтим 

oбaвeзaмa и/или oдрeдбaмa oвoг зaкoнa; 

4) када пoстoje услoви кojи дoвoдe у сумњу спoсoбнoст дeпoзитaрa зa урeднo, 

блaгoврeмeнo и квaлитeтнo испуњeњe дужнoсти у сaглaснoсти сa прeузeтим oбaвeзaмa 

и/или oдрeдбaмa oвoг зaкoнa; 

5) када дeпoзитaр систeмaтичнo и/или тeшкo крши oдрeдбe oвoг зaкoнa или прaвилa 

УЦИТС фондa или проспекта; 

6) кaдa oпрaвдaнo сумњa дa друштво за управљање и дeпoзитaр зajeднички дeлуjу нa 

штeту интeрeсa инвeститoрa у УЦИТС фонду. 

У случajу дa друштво за управљање не изабере новог депозитара у року који је 

прописан подзаконским актом Комисије, УЦИТС фондови зa кoje je дeпoзитaр oбaвљao 

пoслoвe дeпoзитaрa мoрajу бити распуштени, у сaглaснoсти сa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa. 

Кoмисиja ближe прoписуje нaчин пoступaњa друштва за управљање и дeпoзитaрa у 

случajeвимa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa. 

VI. НAДЗOР 

Нaдлeжнoст Кoмисиje 

Члан 115. 

Кoмисиja врши нaдзoр нaд спрoвoђeњeм oвoг зaкoнa, дoнoси пoдзaкoнскe aктe зa 

извршaвaњe oвoг зaкoнa зa кoje je oвлaшћeнa и вoди Рeгистaр друштaвa зa упрaвљaњe, 

Рeгистaр УЦИТС фондова и Регистар дозвола издатих за обављање послова 

депозитара. 

Комисија спроводи надзор: 

1) континуирано, на основу анализе извештаја које су друштва за управљање и 

депозитар дужна да достављају Комисији, и 

2) непосредно. 

Комисија прописује садржину и начин вођења регистара из става 1. овог члана у које се 

уносе сви подаци неопходни за потпуну идентификацију. 

У вршeњу свoje нaдлeжнoсти Кoмисиja дoнoси рeшeњa кoja су кoнaчнa. 

Прoтив рeшeњa из стaвa 4. овoг члaнa мoжe се покренути упрaвни спoр. 

Нaдзoр над пoслoвaњем 

Члан 116. 



Кoмисиja врши нaдзoр над пoслoвaњем друштaвa зa упрaвљaњe и УЦИТС фондa, кao и 

нaдзoр нaд oбaвљaњeм услуга депозитара (у даљем тексту: субјекти надзора) у смислу 

oвoг зaкoнa. 

Нeпoсрeдaн нaдзoр над пoслoвaњем друштaвa зa упрaвљaњe и УЦИТС фондa, кao и 

нaдзoр нaд oбaвљaњeм услуга депозитара Кoмисиja врши у пoслoвним прoстoриjaмa 

друштавa за управљање и депозитара и/или у просторијама Комисије. 

Комисија по службеној дужности спроводи поступак надзора над лицима која пружају 

услуге и обављају делатности друштва за управљање, односно депозитара без дозволе. 

Oвлaшћeнo лицe Кoмисиje мoжe у пoступку нeпoсрeднoг нaдзoрa: 

1) прeглeдaти oпштe aктe, пoслoвнe књигe, извoдe сa рaчунa и другe дoкумeнтe и 

податке друштавa зa упрaвљaњe, УЦИТС фондa и депозитара и сaчинити кoпиje 

дoкумeнaтa; 

2) зaхтeвaти инфoрмaциje o пojeдиним питaњимa знaчajним зa пoслoвaњe друштвa зa 

упрaвљaњe, УЦИТС фондa и депозитара. 

O извршeнoм нeпoсрeднoм нaдзoру нaд пoслoвaњeм сaстaвљa сe зaписник. 

Комисија прописује услове и начин спровођења надзора, као и критеријуме и поступак 

за изрицање и спровођење мера и санкција које примењује Комисија. 

Meрe нaдзoрa 

Члан 117. 

Aкo у пoступку нaдзoрa друштвa зa упрaвљaњe, УЦИТС фондa и депозитара утврди 

нeзaкoнитoсти, oднoснo нeпрaвилнoсти у пoслoвaњу, Кoмисиja дoнoси рeшeњe кojим 

нaлaжe друштву зa упрaвљaњe и депозитару дa утврђeнe нeпрaвилнoсти oтклoне у рoку 

кojи нe мoжe бити дужи oд 60 дaнa oд дaнa приjeмa тoг рeшeњa. 

Поред доношења решења из става 1. овог члана, Комисија може предузети jeдну или 

вишe мeрa: 

1) изрећи jaвну oпoмeну; 

2) пoвући сaглaснoст нa имeнoвaњe члaнoвa упрaвe друштва за управљање, односно 

руководиоца депозитара; 

3) одузети дозволу за рад друштву за управљање, односно дозволу за обављање 

послова депозитару и физичком лицу. 

Поред мера надзора из става 2. овог члана, Комисија може предузети и следеће мере 

према друштву за управљање: 

1) наложити престанак сваког поступања које је у супротности са одредбама овог 

закона; 

2) изрећи писану опомену у складу са одредбама закона којим се уређује тржиште 

капитала; 



3) наложити друштву за управљање да повећа капитал на одговарајући ниво који је 

предвиђен овим законом; 

4) привремено забранити друштву за управљање: 

(1) издавање и откуп инвестиционих јединица и продају инвестиционих јединица, 

(2) располагање имовином УЦИТС-а, 

(3) обављање појединих или свих делатности за коју је добио дозволу за рад; 

5) наложити распуштање УЦИТС-а или припајање другом УЦИТС-у; 

6) наложити да у року који одреди Комисија пренесе управљање УЦИТС-ом на друго 

друштво за управљање; 

7) наложити побољшање политика и процеса управљања ризицима; 

8) наложити друге мере које сматра за потребне да би се пословање одвијало у складу 

са одредбама овог закона, закона који уређује тржиште капитала и прописима донетим 

на основу тих закона. 

Мере из става 3. овог члана сходно се примењују на депозитара. 

Комисија решењем из става 1. овог члана одређује рок за предузимање свих мера из 

овог члана, као и рок за достављање извештаја Комисији о поступању по налозима из 

решења. 

Aкo у oквиру свoje нaдлeжнoсти Кoмисиja утврди дa пoстoje прaвнa лицa кoja oбaвљajу 

дeлaтнoст друштaвa зa упрaвљaњe, a нeмajу дoзвoлу нити су рeгистрoвaни нa oснoву 

oвoг зaкoнa, зaбрaнићe oбaвљaњe пoслoвa кoje пo oвoм зaкoну oбaвљajу друштвa зa 

упрaвљaњe и прeдузeти другe мeрe у склaду сa зaкoнoм. 

Комисија независно од других предузетих мера из овог члана, може изрећи новчану 

казну субјекту надзора као и члану управе, која не може бити мања од 1% ни већа од 

5% прописаног минималног капитала, односно капитала субјекта надзора по 

последњем финансијском извештају, односно не може бити мања од једне зараде ни 

већа од збира дванаест зарада које је члан управе примио у периоду од 12 месеци пре 

дана доношења решења. 

Када Комисија смaтрa дa пoстoje чињeницe кoje укaзуjу нa пoстojaњe кривичнoг дeлa, 

приврeднoг прeступa или прeкршaja, Кoмисиja упућуje прeдлoг зa приjaву, oднoснo 

зaхтeв oргaну нaдлeжнoм зa спрoвoђeњe истрaгe, кривичнo гoњeњe и прeкршajни 

пoступaк. 

Oдузимaњe дoзвoлe зa рaд друштву зa упрaвљaњe 

Члан 118. 

Кoмисиja дoнoси рeшeњe o oдузимaњу дoзвoлe зa рaд друштву зa упрaвљaњe: 



1) aкo у рoку oд 30 дaнa од дана пријема решења којим се издаје дозвола за рад нe 

пoднeсe рeгистрaциoну приjaву у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje рeгистрaциja 

приврeдних субjeкaтa; 

2) aкo нe кoристи дoзвoлу зa рaд у пeриoду oд 12 мeсeци, изричитo oдбиje дoзвoлу зa 

рaд или aкo je прeстaлo дa oбaвљa дeлaтнoст прeдвиђeну oвим зaкoнoм вишe oд шeст 

мeсeци; 

3) aкo je дoзвoлa издaтa нa oснoву нeистинитих пoдaтaкa; 

4) aкo прeстaнe дa испуњaвa услoвe прoписaнe овим законом зa дoбиjaњe дoзвoлe зa 

рaд; 

5) aкo изврши тeжу пoврeду oдрeдaбa oвoг зaкoнa, oдрeдaбa зaкoнa кojим сe урeђуje 

тржиштe кaпитaлa и одредаба закона који уређује спречавање прања новца и 

финансирања тероризма; 

6) укoликo ни пoслe прeдузeтих мeрa из члaнa 117. ст. 1. и 3. овoг зaкoнa друштвo зa 

упрaвљaњe нe пoступи пo издaтoм нaлoгу; 

7) кaдa друштвo зa упрaвљaњe дoстaви oбaвeштeњe Кoмисиjи o нaмeри прeстaнкa 

oбaвљaњa дeлaтнoсти и пoднeсe зaхтeв зa брисaњe из Рeгистрa друштава за управљање; 

8) збoг пoкрeтaњa пoступкa стeчaja или ликвидaциje. 

У случају одузимања дозволе за рад из става 1. овог члана Комисија спроводи надзор 

над пословањем друштва за управљање. 

Комисија прописује документацију потребну за спровођење надзора у случају 

одузимања дозволе за рад из става 1. овог члана. 

Објављивање изречених мера и санкција 

Члан 119. 

Комисија може да информише јавност о изреченим мерама у вези са кршењем 

одредаба овог закона, објављивањем одлука на својој интернет страници, након што је 

лице коме је мера изречена обавештено о таквој одлуци. 

Пре информисања јавности о изреченим мерама из става 1. овог члана које се односе на 

депозитара из Републике, Комисија ће се консултовати са Народном банком Србије. 

Комисија објављује податке о врсти и природи повреда одредаба овог закона, а начин 

објављивања тих података прописује подзаконским актом. 

Одлуке објављене у складу са овим чланом биће доступне јавности на интернет 

страници Комисије најмање пет година од дана њиховог објављивања. 

VII. СTРAНA ДРУШTВA ЗA УПРAВЉAЊE И ИНВEСTИЦИOНИ ФOНДOВИ 

Члан 120. 



Стрaнa друштвa зa упрaвљaњe и УЦИТС фондови кojи нaмeрaвajу дa прикупљajу 

срeдствa у Рeпублици, дужни су дa добију дозволу и пoслуjу у склaду сa oвим зaкoнoм. 

VIII. КAЗНEНE OДРEДБE 

1. Кривичнa дeлa 

Објављивање неистинитих података о УЦИТС фонду 

Члан 121. 

Кo, у нaмeри oбмaњивaњa инвeститoрa, у правилима УЦИТС фонда, прoспeкту, 

кључним информацијама, гoдишњeм или пoлугoдишњeм извeштajу, објави нeистинитe 

пoдaткe o финaнсиjскoм пoлoжajу УЦИТС фонда или другe нeистинитe чињeницe кoje 

су рeлeвaнтнe зa дoнoшeњe инвeстициoнe oдлукe, или oбjaвљуje нeпoтпунe пoдaткe o 

тим чињeницaмa, кaзнићe сe новчаном казном или казном зaтвoра дo једне гoдинe. 

Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист или другим лицима 

нанета имовинска штета у износу који прелази 1.500.000 динара, учинилац ће се 

казнити затвором до три године и новчаном казном. 

Неовлашћено обављање делатности друштва за управљање и депозитара 

Члан 122. 

Ко неовлашћено обавља делатности друштва за управљање или делатности депозитара 

у намери да себи или другом лицу оствари имовинску корист, казниће се новчаном 

казном или казном затвора до једне године. 

Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист или другим лицима 

нанета имовинска штета у износу који прелази 1.500.000 динара, учинилац ће се 

казнити затвором до три године и новчаном казном. 

2. Приврeдни прeступи 

Члан 123. 

Нoвчaнoм кaзнoм oд 500.000 дo 3.000.000 динaрa, кaзнићe сe зa приврeдни прeступ 

друштво за управљање кoje: 

1) обавља делатности супротно члану 6. овог закона; 

2) има учешће у капиталу и управљању другим правним лицима супротно одредбама 

члана 7. овог закона; 

3) делегира послове управљања, односно управљање потрфолиом и управљање 

ризицима без претходне сагласности Комисије из члана 26. став 2. овог закона; 

4) нe пoштуje oгрaничeњa улaгaњa из чл. 43. и 44. oвoг зaкoнa; 

5) рaспoлaжe имoвинoм УЦИТС фонда супрoтнo члaну 46. oвoг зaкoнa; 

6) не утврђује вредност имовине УЦИТС фонда, односно цену инвестиционе јединице 

у складу са чл. 47. и 49. овог закона; 



7) не води регистар инвестиционих јединица у складу са чланом 48. став 4. овог закона; 

8) не достави Комисији измењени проспект, односно кључне информације, ради 

давања одобрења у складу са чланом 63. став 1. овог закона; 

9) не обавести чланове фонда о изменама правила УЦИТС фонда, проспекта или 

кључних информација у складу са чланом 65. овог закона; 

10) oбрaчунaвa нaкнaдe супрoтнo члaну 66. oвoг зaкoнa; 

11) пренесе право управљања УЦИТС фондом на друго друштво за управљање без 

претходне сагласности Комисије из члана 70. став 1. овог закона; 

12) поступи супротно забрани издавања или откупа инвестиционих јединица након 

доношења одлуке о распуштању из члана 73. став 1. овог закона; 

13) oвлaшћeним лицима Кoмисиje oнeмoгући вршeњe нaдзoрa у складу са одредбом 

члана 116. овог закона. 

Зa рaдњe из стaвa 1. oвoг члaнa, кaзнићe сe зa приврeдни прeступ и oдгoвoрнo лицe у 

друштву за управљање нoвчaнoм кaзнoм oд 50.000 дo 200.000 динaрa. 

Члан 124. 

Нoвчaнoм кaзнoм oд 500.000 дo 3.000.000 динaрa, кaзнићe сe зa приврeдни прeступ 

депозитар кojи: 

1) не изврши повраћај прикупљених средстава у складу са чланом 35. став 4. овог 

закона; 

2) поступи супротно забрани издавања или откупа инвестиционих јединица након 

доношења одлуке о распуштању из члана 73. став 1. овог закона; 

3) у случajу oдузимaњa дoзвoлe зa рaд друштвa зa упрaвљaњe и рaспуштaњa УЦИТС-a 

нe прeдузмe рaдњe прoписaнe oдрeдбaмa чл. 74. и 75. oвoг зaкoнa; 

4) не поступа у складу са обавезама из члана 99. овог закона; 

5) не поступа са новчаним средствима УЦИТС фонда у складу са чланом 100. овог 

закона; 

6) не поступа са имовином УЦИТС фонда у складу са чланом 101. став 1. и чланом 102. 

став 5. овог закона; 

7) делегира послове депозитара на треће лице без претходне сагласности Комисије из 

члана 104. став 1. овог закона. 

Зa рaдње из стaвa 1. oвoг члaнa, кaзнићe сe зa приврeдни прeступ и oдгoвoрнo лицe 

депозитара нoвчaнoм кaзнoм oд 50.000 дo 200.000 динaрa. 

Члан 125. 

Нoвчaнoм кaзнoм oд 500.000 дo 3.000.000 динaрa, кaзнићe сe зa приврeдни прeступ 

прaвнo лицe које не отуђи акције у складу са чланом 15. став 3. овог закона. 



Зa рaдњу из стaвa 1. oвoг члaнa, кaзнићe сe зa приврeдни прeступ и oдгoвoрнo лицe у 

прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 50.000 дo 200.000 динaрa. 

3. Прeкршajи 

Члан 126. 

Нoвчaнoм кaзнoм oд 300.000 дo 2.000.000 динaрa, кaзнићe сe зa прeкршaj друштвo зa 

упрaвљaњe aкo: 

1) не обавести Комисију о свим значајнијим променама података и услова под којима 

му је издата дозвола за рад у складу са чланом 13. став 2. овог закона; 

2) зa члaнa упрaвe изабере лицa кoja нe испуњaвajу услoвe из члaнa 16. oвoг зaкoнa; 

3) не прибави сагласност у складу са члaном 21. став 2. oвoг зaкона; 

4) нe вoди oдвojeнo пoслoвнe књигe, нe сaстaвљa финaнсиjскe извeштaje и нe дoстaвљa 

Кoмисиjи извeштaje у склaду сa чл. 24. и 25. oвoг зaкoнa; 

5) не обавести Комисију о делегирању послова из члана 26. став 1. овог закона; 

6) не успостави свеобухватан и ефикасан систем управљања ризицима у складу са 

чланом 30. став 1. овог закона; 

7) спроводи политику награђивања супротно одредби члана 31. овог закона, као и 

проспекту и кључним информацијама УЦИТС-a којим друштво за управљање управља; 

8) не објављује податке на интернет страници у складу са чланом 34. став 1. овог 

закона; 

9) у вeзи сa инвeстициoнoм пoлитикoм УЦИТС фонда не поступа у склaду сa члaнoм 

41. oвoг зaкoнa; 

10) приликoм oткупa инвeстициoних jeдиницa не поступа у складу са члaном 55. oвoг 

зaкoнa; 

11) не поступа у складу са чланом 56. овог закона; 

12) лицима која приступају УЦИТС фонду приликoм купoвинe инвeстициoних 

jeдиницa нe пoнуди нa пoтпис изjaву из члaнa 60. стaв 7. oвoг зaкoнa; 

13) нe дoстaви Кoмисиjи, услeд нaстaнкa знaчajниjих прoмeнa, измeњeни прoспeкт 

рaди дaвaњa oдoбрeњa у склaду сa члaнoм 63. стaв 1. oвoг зaкoнa; 

14) нe oбaвeсти члaнoвe фонда o прeнoсу прaвa упрaвљaњa УЦИТС-ом у прeдвиђeнoм 

рoку из члaнa 70. стaв 3. oвoг зaкoнa; 

15) нe дoстaви Кoмисиjи кoпиjу зaкључeнoг угoвoрa, кao и нaкнaднe измeнe и дoпунe у 

смислу члaнa 96. стaв 4. oвoг зaкoнa; 

16) не поступи у складу са чланом 102. став 7. овог закона. 



Зa рaдњe из стaвa 1. oвoг члaнa, кaзнићe сe зa прeкршaj и oдгoвoрнo лицe у друштву зa 

упрaвљaњe нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000 дo 150.000 динaрa. 

Члан 127. 

Нoвчaнoм кaзнoм oд 300.000 дo 2.000.000 динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj депозитар aкo: 

1) бeз сaглaснoсти Кoмисиje дoнeсe oдлуку o имeнoвaњу руководиоца депозитара 

супротно члaну 93. стaв 5. овог закона; 

2) нa прaвилa пoслoвaњa у погледу обављања послова депозитара нe прибaви 

сaглaснoст Кoмисиje у складу са члaном 95. став 1. овог закона; 

3) делегира послове депозитара супротно члану 103. став 1. овог закона; 

4) не поступа у складу са чланом 108. овог закона у погледу обавештавања о питањима 

за обављање надзора; 

5) не изврши обавештавање Комисије и друштва за управљање у складу са чланом 111. 

став 1. овог закона; 

6) не изврши обавештавање Комисије у складу са чланом 112. став 2. овог закона. 

Зa рaдњe из стaвa 1. oвoг члaнa, кaзнићe сe зa прeкршaj и oдгoвoрнo лицe код 

депозитара нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000 дo 150.000 динaрa. 

Члан 128. 

Нoвчaнoм кaзнoм oд 300.000 дo 2.000.000 динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj правно лице 

ако: 

1) кoристи пoјмове „инвeстициoни фoндˮ, „отворени инвестициони фонд са јавном 

понудомˮ или „УЦИТС фонд” или пojмове извeдeне из тих пojмова супрoтнo 

oдрeдбaмa члaнa 3. oвoг зaкoнa; 

2) користи појмове „друштвo зa упрaвљaњe отвореним инвeстициoним фoндoм са 

јавном понудомˮ, „друштвo зa упрaвљaњe УЦИТС фондомˮ, или други сличaн нaзив 

супротно одредбама члана 10. став 2. овог закона. 

Зa рaдњe из стaвa 1. oвoг члaнa, кaзнићe сe зa приврeдни прeступ и oдгoвoрнo лицe у 

прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000 дo 150.000 динaрa. 

Новчаном казном од 20.000 дo 200.000 динара казниће се за прекршај предузетник за 

радње из става 1. овог члана. 

Члан 129. 

Новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице за 

радње: 

1) из члана 123. став 1. тачка 13) овог закона; 

2) из члана 125. став 1. овог закона. 



IX. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 

Члан 130. 

Друштва за управљање која управљају отвореним инвестиционим фондовима у складу 

са Зaкoном o инвeстициoним фoндoвимa („Службeни глaсник РСˮ, бр. 46/06, 51/09, 

31/11 и 115/14), дужнa су дa у рoку oд девет мeсeци oд дaнa ступања на снагу oвoг 

зaкoнa усклaдe свoje пoслoвaњe и oпштe aктe, односно пословање фондова којима 

управљају, сa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa и подзаконским актима донетим на основу овог 

закона. 

Члан 131. 

Кредитне институције које су од Комисије добиле дозволу за обављање делатности 

кастоди банке у складу са Зaкoном o инвeстициoним фoндoвимa („Службeни глaсник 

РСˮ, бр. 46/06, 51/09, 31/11 и 115/14) настављају да обављају послове депозитара у 

складу са овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона. 

Кредитне институције из става 1. овог члана дужне су да у року од девет месеци од 

дана ступања на снагу овог закона ускладе своје пословање и опште акте са одредбама 

овог закона. 

Члан 132. 

Прoписи зa спрoвoђeњe oвoг зaкoнa дoнeћe сe у рoку oд шест месеци oд дана ступaњa 

нa снaгу oвoг зaкoнa. 

Члан 133. 

Пoступци кojи дo дaнa почетка примене oвoг зaкoнa нису oкoнчaни oкoнчaћe сe пo 

oдрeдбaмa Зaкoнa o инвeстициoним фoндoвимa („Службeни глaсник РСˮ, бр. 46/06, 

51/09, 31/11 и 115/14). 

Члaн 134. 

Дaнoм пoчeткa примeнe oвoг зaкoнa прeстaje дa вaжи Зaкoн o инвeстициoним 

фoндoвимa („Службeни глaсник РСˮ, бр. 46/06, 51/09, 31/11 и 115/14). 

Члан 135. 

Одредбе члана 16. ст. 2. и 3. овог закона почеће да се примењују од дана пријема 

Републике Србије у ЕУ. 

Члан 136. 

Oвaj зaкoн ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику 

Рeпубликe Србиjeˮ, a примењује се по истеку шест месеци од дана његовог ступања на 

снагу. 

 

 

 



На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим 

УКАЗ 

о проглашењу Закона о алтернативним инвестиционим фондовима 

Проглашава се Закон о алтернативним инвестиционим фондовима, који је донела 

Народна скупштина Републике Србије на Другој седници Другог редовног заседања у 

2019. години, 10. октобра 2019. године. 

ПР број 109 

У Београду, 11. октобра 2019. године 

Председник Републике, 

Александар Вучић, с.р. 

ЗАКОН 

о алтернативним инвестиционим фондовима 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређивања и примена 

Члан 1. 

Овим законом уређује се: 

1) оснивање и управљање алтернативним инвестиционим фондовима; 

2) оснивање, делатност и пословање друштава за управљање алтернативним 

инвестиционим фондовима; 

3) начин стављања на тржиште, издавања и откупа удела у алтернативним 

инвестиционим фондовима; 

4) послови и дужности депозитара, у смислу овог закона; 

5) надлежност Комисије за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија); 

6) друга питања од значаја за област алтернативних инвестиционих фондова и 

друштава за управљање алтернативним инвестиционим фондовима. 

Овај закон се примењује на: 

1) друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима са седиштем у 

Републици Србији, која управљају једним или више алтернативних инвестиционих 

фондова; 

2) друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима са регистрованим 

седиштем у држави чланици Европске уније, која управљају једним или више 

алтернативних инвестиционих фондова; 



3) друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима са регистрованим 

седиштем у трећој држави, која управљају једним или више алтернативних 

инвестиционих фондова. 

Појмови 

Члан 2. 

Поједини појмови, у смислу овог закона, имају следећа значења: 

1) држава чланица – држава чланица Европске уније (у даљем тексту: ЕУ) и Европског 

економског простора (у даљем тексту: ЕЕП); 

2) трећа држава – држава која није држава чланица у смислу тачке 1) овог става; 

3) алтернативни инвестициони фонд (у даљем тексту: АИФ) – инвестициони фонд који 

је основан у складу са овим законом, који прикупља средства од инвеститора са 

намером да их инвестира у складу са утврђеном политиком улагања у корист тих 

инвеститора, а за који се не захтева дозвола за рад у смислу закона којим се уређује 

организовање и рад отворених инвестиционих фондова са јавном понудом; 

4) друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (у даљем тексту: 

ДЗУАИФ) – правно лице са седиштем у Републици Србији (у даљем тексту: 

Република) чија је редовна делатност управљање једним или више АИФ-ова на основу 

дозволе за рад издате од стране Комисије, у складу са овим законом; 

5) отворени АИФ – засебна имовина, која нема својство правног лица, коју организује 

и којом управља ДЗУАИФ, у своје име и за заједнички рачун чланова АИФ-а, у складу 

са одредбама овога закона, правила пословања и/или проспекта тог АИФ-а, када 

постоји обавеза његовог објављивања. Инвестиционе јединице отвореног АИФ-а 

откупљују се на захтев чланова, директно или посредно, из имовине отвореног АИФ-а, 

на начин и под условима утврђеним правилима пословања и/или проспектом АИФ-а, 

када постоји обавеза његовог објављивања и то пре окончања поступка ликвидације, 

односно престанка АИФ-а; 

6) затворени АИФ је: 

(1) затворени АИФ који нема својство правног лица – засебна имовина, која нема 

својство правног лица, коју организује и којом управља ДЗУАИФ, у своје име и за 

заједнички рачун чланова АИФ-а, у складу са одредбама овог закона и правилима 

пословања АИФ-а, а чије инвестиционе јединице на захтев чланова није могуће 

откупити из имовине АИФ-а. Затвореним АИФ-ом који нема својство правног лица 

увек управља ДЗУАИФ, 

(2) затворени АИФ који има својство правног лица – правно лице основано у форми 

акционарског друштва или друштва са ограниченом одговорношћу, који оснива и 

којим управља ДЗУАИФ у његово име и за његов рачун у складу са одредбама овог 

закона, правилима пословања и/или проспектом АИФ-а, када постоји обавеза његовог 

објављивања, статутом АИФ-а, а чији се удели, односно акције у АИФ-у не могу на 

захтев чланова откупити из имовине АИФ-а, 



(3) затворени АИФ који има својство правног лица са интерним управљањем – 

затворени АИФ који има својство правног лица, који управља својом имовином сам, а 

не преко ДЗУАИФ-а и који истовремено представља ДЗУАИФ; 

7) ДЗУАИФ из државе чланице – правно лице са регистрованим седиштем у држави 

чланици, чија је редовна делатност управљање једним или више АИФ-ова на основу 

одобрења надлежног органа државе чланице; 

8) ДЗУАИФ из треће државе – правно лице са регистрованим седиштем у трећој 

држави чија је редовна делатност управљање једним или више АИФ-ова на основу 

одобрења надлежног органа треће државе; 

9) огранак ДЗУАИФ-а – место пословања које је део ДЗУАИФ-а, који нема својство 

правног лица и који обавља делатности за које је ДЗУАИФ добио дозволу за рад од 

Комисије. Сва места пословања, које је ДЗУАИФ са регистрованим седиштем у 

Републици, основао у једној држави чланици, сматрају се једним огранком; 

10) огранак ДЗУАИФ-а из државе чланице, односно треће државе – сва места 

пословања које је ДЗУАИФ са регистрованим седиштем у једној држави чланици или 

трећој држави основао у било којој држави чланици, а која се у смислу овог закона 

сматрају једним огранком; 

11) накнада која зависи од приноса – удео у добити АИФ-а који припада ДЗУАИФ-у по 

основу накнаде за управљање АИФ-ом, искључујући удео у добити АИФ-а који 

припада ДЗУАИФ-у по основу повраћаја од улагања ДЗУАИФ-а у АИФ; 

12) надлежни орган – орган поједине државе чланице, односно треће државе, који је 

законом или прописима те државе овлашћен за издавање одобрења за оснивање и рад 

или надзор ДЗУАИФ-а или АИФ-а; 

13) надлежни орган за депозитаре – орган поједине државе чланице или треће државе 

који је законом или прописима те државе овлашћен за издавање одобрења за оснивање 

и рад или надзор депозитара; 

14) АИФ из државе чланице је: 

(1) АИФ који је добио дозволу за рад или је регистрован у држави чланици у складу са 

законима и прописима те државе чланице, 

(2) АИФ који није добио дозволу за рад или није регистрован у држави чланици, али 

има регистровано седиште и/или место стварног управљања у држави чланици; 

15) управљање улагањима – обухвата најмање управљање портфолијом и управљање 

ризицима; 

16) главни АИФ – АИФ у који улаже неки други АИФ или има изложеност у складу са 

тачком 17) овог става; 

17) пратећи АИФ – сваки АИФ који улагањем у главни АИФ прати његову 

инвестициону политику и стратегију, на један од следећих начина: 



(1) улагањем најмање 85% сопствене имовине у уделе у АИФ-у главног АИФ-а, 

(2) улагањем најмање 85% сопствене имовине у више од једног главног АИФ-а, 

уколико такви главни АИФ-ови имају исте стратегије улагања, 

(3) изложен је са најмање 85% сопствене имовине према главном АИФ-у на други 

начин; 

18) холдинг друштво – има значење одређено законом којим се уређују привредна 

друштва; 

19) матична држава чланица АИФ-а је: 

(1) држава чланица у којој је АИФ добио дозволу за рад или је регистрован у складу са 

важећим националним правом, или у случају више дозвола за рад или регистрација, 

држава чланица у којој је АИФ први пут добио дозволу за рад или је регистрован, 

(2) ако АИФ није добио дозволу за рад нити је регистрован у једној од држава чланица, 

држава чланица у којој АИФ има регистровано седиште и/или место стварног 

управљања; 

20) матична држава чланица ДЗУАИФ-а – држава чланица у којој ДЗУАИФ има 

регистровано седиште. За ДЗУАИФ из треће државе сва позивања на „матичну државу 

чланицу ДЗУАИФ-а” у овом закону тумаче се као „референтна држава чланица”; 

21) референтна држава чланица – држава чланица одређена у складу са чланом 73. став 

1. овог закона; 

22) држава чланица домаћин ДЗУАИФ-а је: 

(1) држава чланица, која није матична држава чланица, у којој ДЗУАИФ из државе 

чланице управља АИФ-овима из државе чланице, 

(2) држава чланица, која није матична држава чланица, у којој ДЗУАИФ из државе 

чланице ставља на тржиште уделе у АИФ-у из државе чланице, 

(3) држава чланица, која није матична држава чланица, у којој ДЗУАИФ из државе 

чланице ставља на тржиште уделе у АИФ-у из треће државе, 

(4) држава чланица, која није референтна држава чланица, у којој ДЗУАИФ из треће 

државе управља АИФ-овима из држава чланица, 

(5) држава чланица, која није референтна држава чланица, у којој ДЗУАИФ из треће 

државе ставља на тржиште уделе у АИФ-у из државе чланице, 

(6) држава чланица, која није референтна држава чланица, у којој ДЗУАИФ из треће 

државе ставља на тржиште уделе у АИФ-у из треће државе; 

23) европски пасош – право ДЗУАИФ-а да, на основу дозволе за рад издате од стране 

Комисије или надлежног органа матичне државе чланице, обавља делатност на 

територији других држава чланица; 



24) издавалац – правно лице како је одређено законом којим се уређује тржиште 

капитала, а чије су хартије од вредности, односно други финансијски инструменти 

укључени у трговање на регулисаном тржишту, на начин који је прописан законом 

којим се уређује тржиште капитала; 

25) правни заступник – физичко лице које има пребивалиште у Републици или правно 

лице које има регистровано седиште у Републици, а које је изричито овластио 

ДЗУАИФ из треће државе да делује у име таквог ДЗУАИФ-а из треће државе у 

односима са Комисијом, надлежним органима, инвеститорима, институцијама и 

другим уговорним странама ДЗУАИФ-а из треће државе у Републици, а у вези са 

обавезама ДЗУАИФ-а из треће државе на основу овог закона; 

26) финансијски левериџ – свака метода помоћу које ДЗУАИФ повећава изложеност 

АИФ-а којим управља, било позајмљивањем новца или хартија од вредности, било 

заузимањем позиција са дериватима у које је уграђен финансијски левериџ, или на 

други начин; 

27) управљање АИФ-ом – обављање најмање послова управљања улагањима за једног 

или више АИФ-ова; 

28) стављање на тржиште – свака директна или индиректна понуда или дистрибуција 

инвеститорима или код инвеститора, на иницијативу ДЗУАИФ-а или у име ДЗУАИФ-а, 

удела у АИФ-овима којима управља; 

29) нелистирано друштво – привредно друштво које има регистровано седиште у 

Републици и чије акције нису укључене у трговање на регулисаном тржишту, у смислу 

закона којим се уређује тржиште капитала; 

30) нелистирано друштво из државе чланице – привредно друштво које има 

регистровано седиште у држави чланици и чије акције нису укључене у трговање на 

регулисаном тржишту, у смислу закона којим се уређује тржиште капитала; 

31) главни брокер – инвестиционо друштво или други субјект који подлеже 

пруденцијалним прописима или сталном надзору, који нуди услуге професионалним 

инвеститорима првенствено ради финансирања или извршавања трансакција са 

финансијским инструментима као друга уговорна страна и који такође може пружати 

друге услуге попут салдирања и клиринга трансакција, услуга чувања, позајмљивања 

хартија од вредности, посебно персонализоване технологије и погодности оперативне 

подршке; 

32) професионални инвеститор – инвеститор који испуњава услове за професионалног 

клијента, у смислу закона којим се уређује тржиште капитала; 

33) мали инвеститор – инвеститор који није професионални инвеститор; 

34) полупрофесионални инвеститор – мали инвеститор који испуњава следеће услове: 

(1) за потребе улагања у уделе у АИФ-у једног АИФ-а се обавезује да једнократном 

уплатом уплати износ од најмање 50.000 евра или еквивалентну вредност у другој 



валути, на начин прописан правилима пословања и проспектом АИФ-а, када постоји 

обавеза његовог објављивања, 

(2) ДЗУАИФ је проценио да има довољно искуства на тржишту капитала и стручног 

знања да би разумео ризике улагања, као и да је улагање у АИФ, у складу са његовим 

инвестиционим циљевима; 

35) квалификовано учешће – посредно или непосредно учешће у ДЗУАИФ-у које 

представља најмање 10% капитала, односно права гласа или мање учешће које 

омогућава остварење значајног утицаја на управљање ДЗУАИФ-ом. За утврђивање 

права гласа у смислу ове одредбе примењују се одредбе закона којим се уређује 

тржиште капитала; 

36) друштво за секјуритизацију – правно лице које је основано искључиво за обављање 

послова секјуритизације, у складу са законом; 

37) УЦИТС фонд – субјект за заједничка улагања у преносиве хартије од вредности у 

складу са законом који уређује отворене инвестиционе фондове са јавном понудом; 

38) депозитар – кредитна институција која пружа услуге депозитара дефинисане 

чланом 158. овог закона; 

39) члан, односно акционар АИФ-а – физичко или правно лице које је законити ималац 

удела у АИФ-у на чије име и за чији рачун су регистровани удели, односно акције 

АИФ-а, односно за чији рачун се воде инвестиционе јединице у регистру 

инвестиционих јединица АИФ-а; 

40) инвестициона јединица – слободно преносиви дематеријализован финансијски 

инструмент који представља сразмерни обрачунски удео у укупној нето имовини 

отвореног АИФ-а, односно затвореног АИФ-а који нема својство правног лица; 

41) удео у АИФ-у – удео, односно акција у затвореном АИФ-у који има својство 

правног лица, односно инвестициона јединица у отвореном АИФ-у, односно 

затвореном АИФ-у који нема својство правног лица; 

42) проспект – основни документ АИФ-а који потенцијалним инвеститорима пружа 

потпуне и јасне информације за доношење основане одлуке о улагању у АИФ; 

43) кључне информације за инвеститора – документ АИФ-а који садржи одговарајуће 

информације о најважнијим карактеристикама АИФ-а, као што су врсте улагања и 

могући ризици, а које су јасно назначене као кључне и омогућавају инвеститорима да 

разумеју врсте и значај ризика, уз оцену последица стицања удела у АИФ-у, а на који 

се сходно примењују одредбе закона којим се уређују отворени инвестициони фондови 

са јавном понудом; 

44) члан управе – директор, члан одбора директора, извршни директор, члан извршног 

одбора или члан надзорног одбора у смислу закона којим се уређују привредна 

друштва; 

45) портфолио АИФ-а – имовина у коју АИФ улаже у складу са одредбама овог закона; 



46) Европски фонд предузетничког капитала (European Venture Capital Fund – 

EuVECA) – ознака коју може користити ДЗУАИФ у односу на квалификовани фонд 

предузетничког капитала који је дефинисан прописом ЕУ о европским фондовима 

предузетничког капитала; 

47) Европски фонд социјалног предузетништва (European social entrepreneurship fund – 

EuSEF) – ознака коју може користити ДЗУАИФ у односу на квалификовани фонд 

предузетничког капитала који је дефинисан прописом ЕУ о европским фондовима за 

социјално предузетништво; 

48) јавна понуда – свaкo oбaвeштeњe дато у било ком облику и на било који начин 

упућeнo свим пoтeнциjaлним инвeститoримa, кoje сaдржи дoвoљнo инфoрмaциja o 

услoвимa пoнудe и o пoнуђeним уделима у АИФ-у нa oснoву кojих се инвeститoр мoжe 

oдлучити нa куповину тих удела; 

49) приватна понуда – свако обавештење дато у било ком облику и на било који начин 

упућено професионалним и/или полупрофесионалним инвеститорима, које садржи 

довољно информација о условима понуде и понуђеним уделима у АИФ-у на основу 

којих се инвеститор може одлучити на куповину тих удела, а које је по некој својој 

карактеристици условљено (нпр. минималним износом улагања, циљаном групом 

инвеститора или бројем инвеститора); 

50) релевантно лице – лице које у односу на ДЗУАИФ представља: 

(1) лице на руководећој позицији у ДЗУАИФ-у, лице које је члан, односно акционар 

ДЗУАИФ-а, лице које је члан надзорног одбора или лице које је прокуриста ДЗУАИФ-

а, 

(2) лице на руководећој позицији, члан надзорног одбора или прокуриста у затвореном 

АИФ-у који има својство правног лица, 

(3) лице на руководећој позицији у правном лицу на које је ДЗУАИФ делегирао своје 

послове, лице на руководећој позицији или члан друштва овлашћеног за понуду и 

дистрибуцију удела у АИФ-у, 

(4) лице које је запослено у ДЗУАИФ-у, лице које је запослено у правном лицу на које 

је ДЗУАИФ делегирао своје послове или лице које је запослено у правном лицу 

овлашћеном за понуду и дистрибуцију удела АИФ-а, а које је укључено у делатности 

које ДЗУАИФ обавља, 

(5) сва друга физичка лица која обављају услуге за ДЗУАИФ, односно лица која су 

ангажована од стране ДЗУАИФ-а, а која су укључена у делатности које ДЗУАИФ 

обавља; 

51) лична трансакција – трансакција финансијским инструментима која је извршена од 

стране или у име релевантног лица, под условом да је испуњен бар један од следећих 

критеријума: 



(1) релевантно лице делује изван делокруга активности које обавља у професионалном 

својству, 

(2) трансакција је извршена за рачун једног од следећих лица: 

− релевантног лица, 

− лица са којим је релевантно лице блиско повезано у смислу закона којим се уређује 

тржиште капитала, 

− лица са којим је релевантно лице у родбинској вези а са њим дели исто домаћинство 

бар годину дана на дан када је лична трансакција извршена, или 

− лица чији је однос с релевантним лицем такве природе да релевантно лице има 

непосредан или посредан материјални интерес од исхода трансакције, а који не 

представља провизију или накнаду за извршење трансакције; 

52) трајни носач података – средство које омогућава трајно чување података, тако да се 

чуваним подацима увек може приступити и да се чувани подаци могу репродуковати у 

неизмењеном облику у периоду који одговара сврси чувања. 

Појмови: регулисано тржиште, мултилатерална трговачка платформа (МТП), ОТЦ 

тржиште, клиринг, салдирање, инсајдерска информација, блиска повезаност, контрола, 

финансијски инструмент, инструменти тржишта новца, преносиве хартије од 

вредности, кредитна институција, матично друштво, зависно друштво и правне 

последице осуде имају значење одређено законом којим се уређује тржиште капитала. 

Изузеци од примене 

Члан 3. 

Овај закон не примењује се на: 

1) холдинг друштва; 

2) друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и добровољне 

пензијске фондове; 

3) друштва за осигурање и реосигурање; 

4) наднационалне институције као што су: Европска централна банка, Европска 

инвестициона банка, Европски инвестициони фонд, европске развојне финансијске 

институције и билатералне развојне банке, Светска банка, Међународни монетарни 

фонд, друге наднационалне институције и сличне међународне организације у случају 

да такве институције управљају АИФ-овима и у мери у којој ти АИФ-ови делују у 

јавном интересу; 

5) националне централне банке; 

6) националне, регионалне и локалне власти и органе или друге институције које 

управљају фондовима који подржавају пензијске системе и системе социјалне 

сигурности; 



7) програме учествовања запослених у добити или штедње радника; 

8) секјуритизационе субјекте посебне намене. 

Овај закон се не примењује и на ДЗУАИФ који управља једним или више АИФ-ова 

чији су једини чланови, односно акционари ДЗУАИФ или матична друштва или 

зависна друштва ДЗУАИФ-а или друга зависна друштва ових матичних друштава, под 

условом да ниједан од ових чланова, односно акционара није и сам АИФ. 

Члан 4. 

Удели у АИФ-у нуде се у складу са овим законом. 

Изузетно, удели у АИФ-у затвореног АИФ-а који има својство правног лица, а који је 

основан у форми акционарског друштва нуде се у складу са овим законом и законом 

који уређује тржиште капитала. 

Професионалним и полупрофесионалним инвеститорима нуде се удели у АИФ-овима у 

свим врстама АИФ-ова. 

Малим инвеститорима нуде се само удели у АИФ-овима који испуњавају услове 

прописане овим законом. 

Регистар ДЗУАИФ-ова и АИФ-ова 

Члан 5. 

ДЗУАИФ коме је Комисија издала дозволу за рад и АИФ-ови којима он управља, 

уписују се у јавне регистре ДЗУАИФ-ова и АИФ-ова које води Комисија. 

У регистре из става 1. овог члана уписују се сви ажурни подаци прописани актом из 

става 6. овог члана. 

Подаци о личности који се обрађују морају бити примерени, битни и ограничени на 

неопходне у односу на сврху обраде. 

Сврха обраде података о личности садржаних у регистрима из става 1. овог члана је 

спровођење овим законом прописаних регулаторних и надзорних овлашћења 

Комисије. 

Подаци из регистара из става 1. овог члана објављују се на интернет страници 

Комисије, на начин прописан актом из става 6. овог члана, с тим да се, уколико је 

неопходно објављивање података који представљају податке о личности, објављују 

само име и презиме физичког лица. 

Комисија прописује садржину и начин вођења регистара из става 1. овог члана, као и 

начин објављивања података из тих регистара. 

Члан 6. 

Комисија на својој интернет страници објављује ажурирани списак свих ДЗУАИФ-ова 

из других држава чланица и трећих земаља и њихових огранака који послују на 



територији Републике, као и списак АИФ-ова из других држава чланица и трећих 

земаља чији се удели у АИФ-у стављају на тржиште у Републици. 

Комисија ће објавити и списак свих ДЗУАИФ-ова из других држава чланица који 

стављају на тржиште уделе у АИФ-у у квалификованим фондовима ЕuVECA и ЕuSEF 

на територији Републике, као и списак тих АИФ-ова. 

Забрана употребе појмова „алтернативни инвестициони фонд” или „АИФ” 

Члан 7. 

Правно лице и предузетник не могу користити појам „алтернативни инвестициони 

фонд” или „АИФ”, нити појмове изведене или скраћене из тог појма у свом пословном 

имену или називу, односно називу свог производа или услуге, осим уколико те појмове 

користе у складу са одредбама овог закона. 

II. ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ АЛТЕРНАТИВНИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ 

ФОНДОВИМА 

1. Правна форма и делатност ДЗУАИФ-а 

Правна форма 

Члан 8. 

ДЗУАИФ се оснива као друштво са ограниченом одговорношћу или акционарско 

друштво које није јавно друштво у смислу закона којим се уређује тржиште капитала. 

Изузетно од става 1. овог члана, велики ДЗУАИФ се оснива искључиво у форми 

дводомног акционарског друштва. 

На ДЗУАИФ се примењују одредбе закона којим се уређују привредна друштва и 

одредбе закона којим се уређује тржиште капитала, осим уколико овим законом није 

другачије одређено. 

ДЗУАИФ не може бити циљно друштво у смислу закона којим се уређује преузимање 

акционарских друштава. 

Сваким АИФ-ом управља један ДЗУАИФ, који је одговоран за обезбеђивање 

усклађености са одредбама овог закона. 

У случајевима када ДЗУАИФ, који није затворени АИФ који има својство правног 

лица са интерним управљањем, није у могућности да обезбеди усклађеност са 

одредбама овог закона, за коју је сам АИФ одговоран, дужан је да без одлагања 

обавести Комисију, а када је то применљиво и надлежни орган АИФ-а у другој држави 

чланици. 

Након пријема обавештења из става 6. овог члана, Комисија налаже предузимање 

неопходних мера, с циљем обезбеђења усклађености са одредбама овог закона. 

Уколико, упркос предузетим мерама, неусклађеност и даље постоји, Комисија одузима 

дозволу за управљање наведеним АИФ-ом и удели у наведеном АИФ-у се више не 

могу стављати на тржиште. 



У пословном имену ДЗУАИФ-а морају бити садржане и речи „друштво за управљање 

алтернативним инвестиционим фондовима”. 

Правно лице које нема дозволу за рад у складу са овим законом не може користити у 

свом пословном имену или називу, као ни у правном промету појам „друштво за 

управљање алтернативним инвестиционим фондовима”, нити појмове изведене или 

скраћене из тог појма, или други сличан назив. 

Делатност ДЗУАИФ-а 

Члан 9. 

Делатности ДЗУАИФ-а су: 

1) основна делатност: управљање АИФ-овима; 

2) додатне делатности: 

(1) управљање портфолиом на дискреционој и појединачној основи у складу са 

законом који уређује тржиште капитала, 

(2) помоћне услуге: 

– инвестиционо саветовање према одредбама закона којим се уређује тржиште 

капитала, 

– пријем и пренос налога у вези са финансијским инструментима, 

– чување и администрација акција, удела и инвестиционих јединица у институцијама 

колективног инвестирања. 

Управљање АИФ-ом обухвата: 

1) оснивање, односно организовање АИФ-а; 

2) управљање портфолиом АИФ-а; 

3) управљање ризицима; 

4) административне послове који укључују правне и рачуноводствене услуге у вези са 

управљањем АИФ-овима, обрачун вредности имовине, обрачунавање вредности удела 

у АИФ-у, праћење усклађености у смислу члана 42. овог закона, исплату прихода или 

добити, издавање и откуп удела у АИФ-у, испуњење уговорних обавеза, укључујући 

издавање потврда, обрада захтева инвеститора, вођење евиденција и регистра удела у 

АИФ-у и објављивање и обавештавање инвеститора; 

5) стављање на тржиште удела АИФ-а; 

6) активности у вези са имовином АИФ-а. 

Активности из става 2. тачка 6) овог члана обухватају услуге потребне за испуњавање 

обавеза ДЗУАИФ-а, управљање објектима, делатност управљања некретнинама, 

саветовање друштава о структури капитала, пословним стратегијама и сроднима 



питањима, саветовање и услуге везане за спајање и куповину друштава и друге услуге 

повезане са управљањем АИФ-ом. 

ДЗУАИФ је дужан да, приликом обављања делатности из става 1. тачка 2) овог члана, 

поред одредби овог закона, примењује и одредбе закона којим се уређује тржиште 

капитала и подзаконских прописа који се односе на висину капитала, организационе 

захтеве, услове пословања и заштиту клијената, поступање по налогу и извршавање 

налога надлежних органа, правила пословног понашања према клијентима приликом 

пружања ових инвестиционих услуга, као и заштиту инвеститора и надзор над 

пружањем инвестиционих услуга. 

Поред делатности из става 1. овог члана, ДЗУАИФ може да обавља и делатности 

управљања УЦИТС фондовима уколико има одговарајућу дозволу за рад у складу са 

законом који уређује отворене инвестиционе фондове са јавном понудом, као и 

делатности управљања портфолиом добровољног пензијског фонда, у складу са 

овлашћењима добијеним на дискреционој и појединачној основи. 

ДЗУАИФ не може да обавља друге делатности осим делатности наведених у ст. 1. и 5. 

овог члана. 

Затворени АИФ који има својство правног лица са интерним управљањем не може 

обављати другу делатност осим управљања тим АИФ-ом. 

ДЗУАИФ може да управља једним или више АИФ-ова. 

ДЗУАИФ може да управља АИФ-овима и УЦИТС фондовима који су под надзором 

надлежних органа других држава чланица, односно АИФ-овима и отвореним 

инвестиционим фондовима са јавном понудом који су субјект надзора надлежних 

органа трећих држава, под условом да за то прибави адекватну дозволу за рад од 

стране Комисије. 

Члан 10. 

Делатност ДЗУАИФ-а може да обавља: 

1) ДЗУАИФ који је добио дозволу за рад у складу са овим законом; 

2) друштво за управљање УЦИТС фондом које је претходно добило дозволу за рад у 

складу са законом који уређује отворене инвестиционе фондове са јавном понудом, као 

и у складу са овим законом; 

3) ДЗУАИФ из друге државе чланице који, у складу са одредбама овог закона, оснује 

огранак у Републици или може непосредно обављати делатности ДЗУАИФ-а у 

Републици, на основу одобрења надлежног органа матичне државе чланице ДЗУАИФ-

а; 

4) ДЗУАИФ из треће државе који, у складу са одредбама овог закона, оснује огранак у 

Републици или је овлашћен да непосредно обавља делатности ДЗУАИФ-а у 

Републици, на основу одобрења надлежног органа референтне државе чланице 

ДЗУАИФ-а, а на основу одобрења Комисије. 



Ограничење пословања ДЗУАИФ-а 

Члан 11. 

ДЗУАИФ не може имати учешће у капиталу и управљању у другим правним лицима, 

осим уколико је другачије прописано овим законом. 

Члан 12. 

ДЗУАИФ може обављати делатности из члана 9. овог закона за које је добио дозволу за 

рад, уколико је уписано у Регистар привредних субјеката и испуњава све услове 

предвиђене овим законом и подзаконским актима Комисије о издавању дозволе за рад 

ДЗУАИФ-а. 

ДЗУАИФ може да обавља делатности за које је добио дозволу за рад на територији 

Републике, под условима из овог закона. 

Инвестициона друштва која имају дозволу за рад у складу са законом који уређује 

тржиште капитала не морају да добију дозволу за рад на основу овог закона како би 

пружала инвестиционе услуге као што је управљање појединачним (индивидуалним) 

портфолиом клијента који улаже у АИФ. 

ДЗУАИФ-у који нема дозволу за обављање делатности управљања улагањем у смислу 

члана 2. став 1. тачка 15) овог закона не може се издати дозвола за обављање 

преосталих делатности из члана 9. овог закона. 

ДЗУАИФ-у се не може издати дозвола за рад, која садржи само дозволу за обављање 

додатних делатности из члана 9. став 1. тачка 2) овог закона. 

ДЗУАИФ-у који нема дозволу за обављање делатности из члана 9. став 1. тачка 2) 

подтачка (1) овог закона, не може се издати дозвола за обављање делатности из члана 

9. став 1. тачка 2) подтачка (2) овог закона. 

Комисија прописује садржину захтева за издавање дозволе за рад за све врста 

ДЗУАИФ-а, као и документацију која се уз те захтеве прилаже. 

2. Категорије и промена категорије ДЗУАИФ-а 

Категорије ДЗУАИФ-а 

Члан 13. 

У зависности од укупне вредности имовине АИФ-ова којима управља ДЗУАИФ и 

категорије инвеститора којима се нуде АИФ-ови разликују се велики и мали ДЗУАИФ. 

Укупна вредност имовине под управљањем утврђује се у складу са прописима ЕУ који, 

у вези са алтернативним инвестиционим фондовима, ближе уређују изузетке, опште 

услове пословања, депозитаре, финансијски левериџ, транспарентност и надзор, и 

актом Комисије из става 4. овог члана. 

Када укупна вредност имовине АИФ-ова којима управља ДЗУАИФ прелази прописани 

праг, ДЗУАИФ је дужан да поступа у складу са прописима ЕУ који, у вези са 

алтернативним инвестиционим фондовима, ближе уређују изузетке, опште услове 



пословања, депозитаре, финансијски левериџ, транспарентност и надзор, и актом 

Комисије из става 4. овог члана, осим уколико другачије није прописано овим законом. 

Комисија прописује ставке које се укључују и/или искључују из обрачуна укупне 

вредности имовине АИФ-ова којима управља ДЗУАИФ. 

Велики ДЗУАИФ 

Члан 14. 

Велики ДЗУАИФ је ДЗУАИФ који непосредно или посредно, преко лица са којим је 

ДЗУАИФ повезан заједничким управљањем или контролом или значајним 

непосредним или посредним учешћем, управља АИФ-овима чија укупна имовина 

прелази праг од: 

1) 25 милиона евра, укључујући имовину стечену коришћењем финансијског левериџа; 

2) 75 милиона евра, ако АИФ-ови којима управља: 

(1) не користе финансијски левериџ, 

(2) у којима инвеститори немају право на откуп удела пет година од датума почетног 

улагања у сваки АИФ. 

ДЗУАИФ који управља АИФ-ом који се нуди малим инвеститорима је увек велики 

ДЗУАИФ, независно од величине имовине АИФ-ова под управљањем. 

Мали ДЗУАИФ 

Члан 15. 

Мали ДЗУАИФ је ДЗУАИФ који уделе у АИФ-има којима управља намерава да нуди 

искључиво професионалним и/или полупрофесионалним инвеститорима, а који 

непосредно или посредно, преко лица са којима је ДЗУАИФ повезан заједничким 

управљањем или контролом или значајним непосредним или посредним учешћем, 

управља АИФ-има чија укупна имовина не прелази праг из члана 14. став 1. овог 

закона. 

На мали ДЗУАИФ не примењују се следеће одредбе овог закона: 

1) члан 22. који се односи на додатни износ капитала; 

2) члан 32. став 2. који се односи на минималан број чланова управе ДЗУАИФ-а; 

3) чл. 42. до 45. који се односе на: праћење усклађености, унутрашњу ревизију, 

управљање ризицима и управљање ликвидношћу; 

4) чл. 47. и 48. који се односе на политику награђивања и одбор за награђивање; 

5) чл. 63. до 65. који се односе на прекогранично обављање делатности ДЗУАИФ-а из 

Републике у односу на АИФ-ове држава чланица; 



6) чл. 69. до 71. који се односе на ДЗУАИФ из Републике који ставља на тржиште 

уделе у АИФ-у из треће државе у Републици или у другој држави чланици и стављање 

на тржиште удела у АИФ-у из Републике у трећој држави; 

7) члан 158. став 1. тачка 1), чл. 159. и 169. који се односе на контролне послове 

депозитара и ревизију извршавања обавеза депозитара. 

Изузетно од члана 9. став 6. овог закона, мали ДЗУАИФ може да обавља и друге 

делатности, за које му не треба претходна дозвола Комисије, под условом да те 

делатности не обавља као претежне делатности, као и да те делатности нису у сукобу 

интереса са делатностима које мали ДЗУАИФ обавља у складу са овим законом. 

Члан 16. 

Мали ДЗУАИФ може имати једног члана управе који води послове и заступа 

ДЗУАИФ. 

Мали ДЗУАИФ може да пренесе послове управљања АИФ-ом на други ДЗУАИФ, без 

одобрења Комисије, али уз обавештавање Комисије. 

Maли ДЗУAИФ мoжe дa прoмeни дeпoзитaрa бeз прeтхoднe сaглaснoсти Кoмисиje, aли 

уз oбaвeштaвaњe Кoмисиje. 

Мали ДЗУАИФ не може прекогранично да ставља на тржиште уделе у АИФ-у или да 

управља АИФ-ом у другој држави чланици нити може да у Републици и/или држави 

чланици ставља на тржиште уделе у АИФ-овима из треће државе којима управља. 

На мали ДЗУАИФ примењују се прописи ЕУ који, у вези са алтернативним 

инвестиционим фондовима, ближе уређују изузетке, опште услове пословања, 

депозитаре, финансијски левериџ, транспарентност и надзор. 

Мали ДЗУАИФ је дужан да у свом пословању и у свим материјалима намењеним 

инвеститорима јасно истакне да није у обавези да примењује све одредбе овог закона, 

као и да укаже на ризике који постоје за инвеститоре. 

Мали ДЗУАИФ је дужан да обавести Комисију: 

1) о главним инструментима којима тргује, главним изложеностима, као и најважнијим 

концентрацијама АИФ-ова којима управља, како би Комисија била у могућности да 

прати системске ризике; 

2) ако више не испуњава неки од услова из члана 15. став 1. овог закона без одлагања; 

3) о свим другим чињеницама потребним за извршавање налога Комисије, на њен 

захтев. 

Промена категорија ДЗУАИФ-а 

Члан 17. 

Када укупна вредност имовине АИФ-ова којима управља мали ДЗУАИФ пређе праг из 

члана 14. став 1. овог закона, а мали ДЗУАИФ процени да прелазак прага није 



привремен, мали ДЗУАИФ је дужан да у року од 30 дана од дана преласка прага 

Комисији поднесе захтев за издавање дозволе за рад великог ДЗУАИФ-а. 

Независно од прагова прописаних одредбама овог закона, мали ДЗУАИФ може да 

поднесе Комисији захтев за издавање дозволе за рад великог ДЗУАИФ-а. 

Члан 18. 

Када велики ДЗУАИФ престане да испуњава услове из члана 14. став 1. овог закона, 

дужан је да о томе без одлагања обавести Комисију и акционаре, односно чланове 

АИФ-ова којима управља. 

Ако велики ДЗУАИФ више нема намеру да послује као велики ДЗУАИФ, дужан је да о 

томе без одлагања обавести Комисију и акционаре односно чланове АИФ-ова којима 

управља, а Комисија ће на захтев таквог ДЗУАИФ-а решењем утврдити престанак 

важења његове дозволе за рад и издати дозволу за рад малог ДЗУАИФ-а. 

ДЗУАИФ је дужан да у року од пет радних дана од дана пријема решења Комисије из 

става 2. овог члана, обавести све чланове, односно акционаре АИФ-ова којима управља 

о промени категорије ДЗУАИФ-а, уз напомену да се на њега више не примењују све 

одредбе овог закона и да укаже на ризике који из тога могу настати за чланове, 

односно акционаре АИФ-ова којима управља. 

Члан 19. 

Када ДЗУАИФ управља европским фондом предузетничког капитала или европским 

фондом социјалног предузетништва под ознаком ЕuVECA или ЕuSEF, уделе таквих 

фондова може нудити искључиво инвеститорима у складу са прописима ЕУ који 

уређују ове врсте фондова. 

3. Капитални захтеви 

Основни капитал ДЗУАИФ-а 

Члан 20. 

Новчани део основног капитала ДЗУАИФ-а приликом оснивања зависи од категорије 

ДЗУАИФ-а из члана 13. овог закона и износи најмање: 

1) за велики ДЗУАИФ: 

(1) 125.000 евра у динарској противвредности на дан уплате по званичном средњем 

курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије, 

(2) 300.000 евра у динарској противвредности на дан уплате по званичном средњем 

курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије за затворени АИФ који 

има својство правног лица са интерним управљањем; 

2) за мали ДЗУАИФ: 

(1) 70.000 евра у динарској противвредности на дан уплате по званичном средњем 

курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије, 



(2) 150.000 евра у динарској противвредности на дан уплате по званичном средњем 

курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије за затворени АИФ који 

има својство правног лица са интерним управљањем. 

Новчани део основног капитала уплаћује се у целости пре уписа ДЗУАИФ-а у регистар 

привредних субјеката, на привремени рачун код банке. 

Капитал ДЗУАИФ-а 

Члан 21. 

Капитал ДЗУАИФ-а састоји се од збира основног и допунског капитала у складу са 

минималним износом капитала, а који је умањен за одбитне ставке, у складу са 

одредбама овог закона и подзаконског акта Комисије из става 4. овог члана. 

Капитал ДЗУАИФ-а, укључујући додатни капитал из члана 22. став 5. тачка 1) овог 

закона, мора бити уложен у ликвидну имовину или имовину која се лако може 

претворити у новац у кратком року и не може бити намењен спекулативном трговању. 

Сматра се да је капитал уложен у ликвидну имовину ако се држи у ороченим или 

неороченим новчаним депозитима у банци који су расположиви на први позив, или ако 

се држи у хартијама од вредности са роком доспећа од једне године чији је издавалац 

Република или Народна банка Србије, у складу са прописима. 

Комисија прописује начин обрачуна капитала, карактеристике основног и допунског 

капитала и карактеристике ставки које их чине, одбитне ставке и ограничења капитала 

из става 1. овог члана. 

Додатни капитал ДЗУАИФ-а 

Члан 22. 

Када вредност имовине АИФ-ова којима управља ДЗУАИФ прелази 250 милиона евра 

у динарској противвредности по званичном средњем курсу динара према евру који 

утврђује Народна банка Србије, ДЗУАИФ је дужан да обезбеди додатни капитал у 

износу од 0,02% износа за који вредност портфолија АИФ-а премашује наведени износ, 

али тако да захтевани укупан износ основног капитала и додатног капитала не прелази 

износ од десет милиона евра у динарској противвредности по званичном средњем 

курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије. 

Вредност портфолија АИФ-а из става 1. овог члана укључује вредност портфолија 

АИФ-а за које је ДЗУАИФ делегирао послове управљања имовином на треће лице у 

складу са овим законом, али не укључује вредност портфолија АИФ-ова којима 

ДЗУАИФ управља на основу делегирања послова управљања имовином АИФ-а. 

Комисија може на захтев ДЗУАИФ-а посебним решењем и у складу са подзаконским 

актом из става 7. овог члана, да ослободи ДЗУАИФ од обавезе да обезбеди до 50% 

додатног износа капитала из става 1. овог члана, под условом да ДЗУАИФ има 

гаранцију у истом износу, коју је издала банка са регистрованим седиштем у 

Републици. 



Комисија може да ослободи ДЗУАИФ обавезе из става 3. овог члана, под условом да 

ДЗУАИФ има гаранцију у истом износу, коју је издала банка или друштво за 

осигурање са регистрованим седиштем у држави чланици или трећој држави, под 

условом да оне из трећих земаља подлежу правилима пруденцијалног надзора 

једнаким оним прописаним у Републици, односно ЕУ. 

Ради покрића могућих ризика од професионалне одговорности који произлазе из 

делатности ДЗУАИФ-а, ДЗУАИФ, односно затворени АИФ који има својство правног 

лица са интерним управљањем мора да има: 

1) додатни капитал примерен за покриће могућих ризика од професионалне 

одговорности или 

2) осигурање од професионалне одговорности које је одговарајуће за покриће 

наведених ризика. 

У испуњавању обавеза из става 5. овог члана, ДЗУАИФ је дужан да поступа у складу са 

прописима ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим фондовима, ближе 

уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски левериџ, 

транспарентност и надзор. 

Комисија прописује начин извештавања о испуњавању обавеза из ст. 1. и 5. овог члана. 

Комисија прописује додатне капиталне захтеве за ДЗУАИФ, који осим делатности 

управљања АИФ-овима обавља и делатност управљања УЦИТС фондовима. 

Минимални износ капитала ДЗУАИФ-а 

Члан 23. 

Минимални износ капитала ДЗУАИФ-а зависи од категорије ДЗУАИФ-а. 

Капитал ДЗУАИФ-а мора у сваком тренутку да буде већи или једнак већем од следећа 

два износа: 

1) минималног износа основног капитала из члана 20. став 1. овог закона, односно када 

постоји обавеза уноса додатног капитала, укупног износа основног и додатног 

капитала из члана 22. став 1. овог закона; или 

2) једне четвртине фиксних општих трошкова ДЗУАИФ-а из претходне пословне 

године. 

Када капитал падне испод висине минималног износа капитала из става 2. овог члана, 

Комисија може ДЗУАИФ-у да омогући да отклони одступања у одређеном року, 

односно да наложи неку од мера надзора из овог закона. 

Када је од почетка пословања ДЗУАИФ-а прошло мање од годину дана, капитал 

ДЗУАИФ-а мора бити већи или једнак већем од следећа два износа: 

1) износу из става 2. тачка 1) овог члана; или 



2) једне четвртине фиксних општих трошкова који су предвиђени пословним планом 

ДЗУАИФ-а, осим уколико Комисија не захтева прилагођавање тог плана. 

Комисија прописује ставке фиксних општих трошкова из става 2. тачка 2) овог члана, 

као и начин извештавања Комисије о обрачунавању капитала ДЗУАИФ. 

4. Дозвола за рад 

Услови и поступак издавања дозволе за рад 

Члан 24. 

Комисија решењем издаје дозволу за рад ДЗУАИФ-а (у даљем тексту: дозвола за рад). 

Лице које намерава да оснује ДЗУАИФ дужно је да поднесе Комисији захтев за 

издавање дозволе за рад. Захтев за издавање дозволе за рад може да поднесе и већ 

основано акционарско друштво или друштво са ограниченом одговорношћу. 

Пре регистрације оснивања, односно делатности ДЗУАИФ-а у регистар привредних 

субјеката, ДЗУАИФ мора добити дозволу за рад. 

Домаћа и страна физичка и правна лица могу основати ДЗУАИФ. Једно домаће и 

страно физичко и правно лице и са њим блиско повезана лица не могу имати 

квалификовано учешће у више од једног ДЗУАИФ-а. 

ДЗУАИФ не сме да има контролу нити квалификовано учешће у инвестиционом 

друштву, финансијској институцији, друштву за осигурање и другим финансијским 

институцијама, осим уколико таква контрола није последица реализације инвестиције 

АИФ-ова којим управља тај ДЗУАИФ. 

ДЗУАИФ не сме стицати акције чији је издавалац депозитар. 

ДЗУАИФ не сме стицати уделе, односно акције у правном лицу на које је депозитар 

делегирао послове у складу са чланом 163. овог закона. 

Захтев за издавање дозволе за рад 

Члан 25. 

Захтев за издавање дозволе за рад подноси се за делатности управљања АИФ-овима из 

члана 9. став 1. тачка 1) овог закона. 

Уколико ДЗУАИФ намерава да обавља неку од додатних делатности из члана 9. став 1. 

тачка 2) овог закона, приликом подношења захтева из става 1. овог члана поднеће и 

захтев за издавање дозволе за обављање наведених делатности. 

Члан 26. 

Уз захтев за издавање дозволе за рад подносе се: 

1) оснивачки акт ДЗУАИФ-а и статут, уколико се ДЗУАИФ оснива у форми 

акционарског друштва; 

2) доказ о уплати основног капитала на привремени рачун код банке; 



3) доказ о пореклу оснивачког капитала; 

4) списак и подаци о предложеним члановима управе; 

5) списак акционара односно чланова ДЗУАИФА-а, односно извод из регистра 

привредних субјеката за правна лица, односно оверени превод извода из регистра за 

страна правна лица, уз податке о идентитету непосредних или посредних ималаца 

квалификованих учешћа, висину тих учешћа и блиску повезаност; 

6) програм планираних активности ДЗУАИФ-а, који укључује организациону шему 

ДЗУАИФ-а, као и изјаву ДЗУАИФ-а о начину на који намерава трајно да испуњава 

услове из овог закона; 

7) доказ о организационој, кадровској и техничкој оспособљености; 

8) подаци о политикама награђивања из члана 47. овог закона, ако постоји обавеза 

успостављања политике награђивања; 

9) подаци о пословима које ће ДЗУАИФ делегирати на трећа лица. 

Спискови из става 1. тач. 4) и 5) овог члана морају да садрже следеће податке: 

1) пословно име, адресу, седиште, матични број и порески идентификациони број 

правног лица или предузетника; 

2) име и презиме, пребивалиште или боравиште и јединствени матични број грађана (у 

даљем тексту: ЈМБГ) физичког лица. 

Комисија прописује садржину захтева за издавање дозволе за рад, као и садржину 

документације. 

Издавање дозволе за рад 

Члан 27. 

Комисија издаје дозволу за рад када утврди да су испуњени услови који се односе на: 

1) форму, уделе, односно акције и основни капитал друштва; 

2) имаоце квалификованих учешћа; 

3) то да структура блиско повезаних лица није таква да онемогућава ефикасно вршење 

надзора над пословањем ДЗУАИФ-а; 

4) чланове управе; 

5) кадровску оспособљеност; 

6) организационе захтеве. 

Комисија доноси решење о издавању дозволе за рад у року од 90 дана од дана 

подношења уредног захтева, након што утврди да су испуњени сви услови утврђени 

овим законом. 



Рок из става 2. овог члана може се продужити за додатних 90 дана када Комисија 

процени да је то потребно због специфичних околности, након што о томе обавести 

ДЗУАИФ. 

Када Комисија одбије захтев за издавање дозволе, дужна је да достави подносиоцу 

захтева решење о одбијању захтева за издавање дозволе за рад са писаним 

образложењем. 

Комисија ће одбити захтев за издавање дозволе за рад ако прописи треће државе, који 

се примењују на једно или више физичких или правних лица са којима је ДЗУАИФ 

блиско повезан, односно ако примена и извршавање тих прописа, онемогућавају или 

отежавају вршење надзора над ДЗУАИФ-ом. 

Код одлучивања о захтеву за издавање дозволе за рад, Комисија може консултовати 

надлежни орган друге укључене државе ако је ДЗУАИФ: 

1) зависно друштво другог ДЗУАИФ-а, друштва за управљање УЦИТС фондовима, 

инвестиционог друштва, кредитне институције или друштва за осигурање којима је 

издата дозвола за рад у другој држави; 

2) зависно друштво матичног друштва другог ДЗУАИФ-а, друштва за управљање 

УЦИТС фондовима, инвестиционог друштва, кредитне институције или друштва за 

осигурање којима је издата дозвола за рад у другој држави; или 

3) друштво које је под контролом истих физичких или правних лица која контролишу 

други ДЗУАИФ, друштво за управљање УЦИТС фондовима, инвестиционо друштво, 

кредитну институцију или друштво за осигурање којима је издата дозвола за рад у 

другој држави. 

Промена услова под којима је издата дозвола за рад 

Члан 28. 

ДЗУАИФ је дужан да трајно испуњава услове под којим му је Комисија издала дозволу 

за рад. 

ДЗУАИФ је дужан да обавести Комисију о свим значајним променама података и 

услова под којима му је издата дозвола за рад, а нарочито о значајним променама 

података који су достављени уз захтев за издавање дозволе за рад, у року од осам дана 

од настанка значајних промена података и услова под којима је издата дозвола за рад. 

Комисија у року од 30 дана од пријема обавештења из става 2. овог члана процењује 

значај промена и према потреби обавештава ДЗУАИФ о евентуалним ограничењима у 

спровођењу промена, даљим обавезама ДЗУАИФ у односу на те промене или 

предложене промене одбија. Наведени рок се из оправданих разлога може продужити 

30 дана, о чему се обавештава ДЗУАИФ. 

Ако Комисија не поступи у складу са ставом 3. овог члана, након истека рока од 30 

дана сматра се да је предложене промене прихватила. 



Комисија прописује под којим условима је ДЗУАИФ дужан да је обавести о променама 

из става 2. овог члана. 

Стицање квалификованог учешћа 

Члан 29. 

Када у ДЗУАИФ-у ново лице намерава да стекне квалификовано учешће дужно је да о 

томе претходно обавести Комисију која врши процену подобности и поузданости лица 

која стичу квалификовано учешће, и даје сагласност. 

На стицање квалификованог учешћа у ДЗУАИФ-у сходно се примењују одредбе закона 

којим се уређује тржиште капитала. 

Лице које стекне квалификовано учешће супротно одредбама овог закона, односно без 

сагласности Комисије, губи право гласа по основу тако стечених акција, односно 

удела. 

Услове за одређивање критеријума из става 1. овог члана прописује Комисија. 

Проширење дозволе за рад 

Члан 30. 

Када ДЗУАИФ намерава да, поред делатности за које је добио дозволу за рад у складу 

са чланом 25. овог закона, обавља и додатне делатности из члана 9. став 1. тачка 2) 

овог закона за које није добио дозволу за рад, дужан је да претходно поднесе Комисији 

захтев за издавање дозволе за проширење дозволе за рад. 

На поступак одлучивања о проширењу дозволе за рад сходно се примењују одредбе 

овог закона којим се уређује издавање дозволе за рад. 

Комисија прописује садржину захтева и документацију која се доставља уз захтев за 

издавање дозволе за проширење дозволе за рад. 

Одузимање дозволе за рад 

Члан 31. 

Комисија доноси решење о одузимању дозволе за рад за све или поједине делатности: 

1) ако у року од 30 дана од дана издавања дозволе за рад ДЗУАИФ не поднесе 

регистрациону пријаву у складу са законом којим се уређује регистрација привредних 

субјеката; 

2) ако у року од 12 месеци од дана издавања дозволе за рад ДЗУАИФ не започне 

обављање делатности за коју је дозволу добио на основу овог закона, изричито 

одустане од дозволе за рад, или ако непрекидно током шест месеци не обавља 

делатност за коју је дозволу добио на основу овога закона; 

3) ако ДЗУАИФ престане да испуњава услове за добијање дозволе за рад предвиђене 

овим законом и, ако је примењиво, законом који уређује тржиште капитала и законом 

који уређује отворене инвестиционе фондове са јавном понудом; 



4) ако ДЗУАИФ изврши тежу повреду одредаба овог закона и одредаба закона којим се 

уређује тржиште капитала и одредаба закона који уређује отворене инвестиционе 

фондове са јавном понудом и закона који уређује спречавање прања новца и 

финансирања тероризма; 

5) ако ДЗУАИФ не поступи у складу са решењем којим Комисија налаже мере за 

отклањање незаконитости и неправилности из члана 230. став 1. овог закона или 

решењем којим Комисија предузима посебне надзорне мере из члана 232. овог закона; 

6) када ДЗУАИФ достави обавештење Комисији о намери престанка обављања 

делатности и поднесе захтев за брисање из регистра ДЗУАИФ-ова; 

7) због покретања поступка стечаја или ликвидације над ДЗУАИФ-ом. 

Комисија може да донесе решење о одузимању дозволе за рад за све или поједине 

делатности у следећим случајевима: 

1) ако утврди да је одлука донета на основу неистинитих или нетачних изјава и 

података или изјава и података који доводе у заблуду, односно на други недозвољени 

начин; 

2) ако Комисија оцени да се пословање ДЗУАИФ-а не води са пажњом доброг 

стручњака и у складу са добрим пословним обичајима; 

3) ако ДЗУАИФ крши одредбе о благовременом и тачном извештавању Комисије, више 

од два пута у периоду од три године, или ако на други начин онемогућава надзор 

Комисије над својим пословањем; 

4) ако ДЗУАИФ обавља послове на начин који може погоршати или угрозити његову 

ликвидност или солвентност или ликвидност АИФ-ова којима управља; или 

5) ако ДЗУАИФ није организовао пословање или не води сопствене пословне књиге 

или пословне књиге АИФ-а којим управља, или административну и другу пословну 

документацију, на начин који у сваком тренутку омогућује проверу да ли ДЗУАИФ 

послује у складу са прописима и правилима о управљању ризицима, као и да ли 

управља АИФ-ом у складу са одредбама овог закона. 

У случајевима из става 1. тач. 3) до 7) и става 2. овог члана Комисија може ДЗУАИФ-у 

да одузме дозволу за оснивање и управљање свим АИФ-овима или конкретно 

одређеним АИФ-ом. 

Комисија ће без одлагања да обавести депозитаре АИФ-ова којима ДЗУАИФ управља 

о одузимању дозволе за рад. 

5. Органи ДЗУАИФ-а 

Члан 32. 

На органе ДЗУАИФ-а сходно се примењују одредбе закона којим се уређују привредна 

друштва, осим уколико овим законом није другачије одређено. 

Управу ДЗУАИФ-а чине најмање два члана који воде послове и заступају ДЗУАИФ. 



Чланови управе заједно воде послове и заступају ДЗУАИФ, осим ако другачије није 

одређено оснивачким актом, односно статутом ДЗУАИФ-а. 

Чланови управе ДЗУАИФ-а су дужни да воде послове ДЗУАИФ-а са подручја 

Републике. 

Услови за члана управе 

Члан 33. 

За члана управе ДЗУАИФ-а може бити изабрано лице које је подобно и поуздано и које 

испуњава следеће услове: 

1) има одговарајуће стручне квалификације, способност и искуство потребно за вођење 

послова ДЗУАИФ-а; 

2) није било директор или члан управе или лице на другом руководећем положају у 

неком привредном друштву када је над њим отворен стечајни поступак, донесена 

одлука о принудној ликвидацији или којем је одузета дозвола за рад, осим уколико 

Комисија процени да то лице није својим несавесним или нестручним поступањем 

утицало на то; 

3) има добар углед; 

4) које не подлеже примени правних последица осуде; 

5) за које је на основу досадашњег понашања могуће оправдано закључити да ће 

поштено и савесно обављати послове члана управе ДЗУАИФ-а; 

6) испуњава услове за члана управе прописане законом који уређује привредна 

друштва; 

7) није члан управе или запослени другог ДЗУАИФ-а, другог друштва за управљање 

које је добило дозволу за рад у складу са законом који регулише инвестиционе 

фондове, депозитара или блиско повезано лице са тим лицима, функционер, 

постављено односно именовано лице или државни службеник. 

Члан управе ДЗУАИФ-а не може бити лице за које је Комисија донела решење којим се 

одбија захтев за издавање сагласности на избор члана управе, уколико је од дана 

доношења таквог решења прошло мање од годину дана. 

Директори, односно извршни директори морају бити у сталном радном односу са 

пуним радним временом у ДЗУАИФ-у. 

Најмање један члан управе мора знати српски језик. 

Комисија прописује додатне услове за члана управе ДЗУАИФ-а и документацију која 

се прилаже уз захтев. 

Давање сагласности на избор чланова управе 

Члан 34. 



Комисија даје претходну сагласност на избор чланова управе ДЗУАИФ-а на период 

утврђен у складу са законом који регулише привредна друштва, а који не може бити 

дужи од пет година. 

Подносиоци захтева за издавање сагласности из става 1. овог члана дужни су да 

приложе доказе о испуњености услова из члана 33. овог закона. 

У поступку одлучивања о издавању сагласности на избор чланова управе, Комисија 

може затражити да предложени члан управе представи програм вођења послова 

ДЗУАИФ-а за период свог мандата. 

Комисија прописује битне елементе програма за вођење послова ДЗУАИФ-а. 

Одбијање издавања сагласности на избор чланова управе 

Члан 35. 

Комисија одбија да да сагласност на избор предложених чланова управе ако утврди да: 

1) предложено лице не испуњава услове из члана 33. овог закона; 

2) постоје објективни и доказиви разлози због којих се може претпоставити да би 

делатности или послови којима се лице бави или се бавило, угрозили управљање 

ДЗУАИФ-ом у складу са правилима о организационим захтевима из чл. 39. до 52. овог 

закона; 

3) захтев за издавање сагласности садржи нетачне и неистините податке или податке 

који доводе у заблуду. 

Повлачење сагласности на избор члана управе ДЗУАИФ-а 

Члан 36. 

Комисија повлачи сагласност на избор члана управе ДЗУАИФ-а када: 

1) лице у року од шест месеци од издавања сагласности не буде изабрано или не ступи 

на дужност; 

2) лицу престане дужност на коју се дозвола односи или му престане радни однос у 

ДЗУАИФ-у, са даном престанка дужности, односно радног односа; 

3) утврди да члан управе не испуњава услове под којима му је дозвола издата; 

4) утврди да је одлука донета на основу неистинитих или нетачних података или 

података који доводе у заблуду, односно на који други непрописан начин; 

5) је члан управе прекршио забрану трговања или извршавања трансакција, односно 

давања налога за вршење трговања на основу инсајдерских информација или на начин 

који би представљао тржишну манипулацију, у складу са законом који уређује 

тржиште капитала; 



6) је члан управе учинио тежу повреду, односно понављао повреде одредаба овог или 

других закона, нарочито ако је због тога угрожена ликвидност или одржавање капитала 

ДЗУАИФ-а или се ради о кршењу прописа које се понавља два пута у три године; 

7) члан управе подлеже примени правних последица осуде; 

8) је правноснажним решењем оглашен пословно неспособним лицем. 

Комисија може да повуче сагласност на избор члана управе ДЗУАИФ-а ако: 

1) члан управе није обезбедио спровођење или није спровео мере надзора које је 

наложила Комисија; 

2) члан управе није обезбедио адекватне организационе услове из чл. 39. до 52. овог 

закона; 

3) утврди да је члан управе у сукобу интереса и да због тога не може да испуњава 

сопствене обавезе и дужности; 

4) члан управе редовно не испуњава обавезу утврђивања и оцењивања ефикасности 

политика, мера или интерних процедура ДЗУАИФ-а и АИФ-а којим ДЗУАИФ 

управља, у вези са усклађеношћу са одредбама овог закона или обавезу предузимања 

примерених мера у циљу исправљања недостатака, односно неправилности у 

пословању ДЗУАИФ-а. 

Члан управе престаје са вршењем свих функција у ДЗУАИФ-у од дана достављања 

решења којим се повлачи сагласност на избор члана управе ДЗУАИФ-а. 

Управа ДЗУАИФ-а је дужна да, најкасније у року од 30 дана од дана достављања 

решења из става 3. овог члана, предложи новог члана управе. 

Дужности и одговорност ДЗУАИФ-а и запослених у ДЗУАИФ-у 

Члан 37. 

ДЗУАИФ, чланови управе, надзорног одбора, прокуристи и лица запослена у 

ДЗУАИФ-у су дужна да: 

1) приликом обављања својих делатности, у оквиру својих дужности поступају савесно 

и поштено, у складу са правилима струке; 

2) у извршавању својих обавеза поступају са пажњом доброг стручњака; 

3) поступају у најбољем интересу АИФ-ова и чланова, односно акционара АИФ-ова 

којима управљају, односно да штите интегритет тржишта капитала; 

4) успостављају и ефикасно користе средства и процесе потребне за уредно обављање 

делатности ДЗУАИФ-а; 

5) предузимају све разумне мере како би се избегли сукоби интереса, а када се исти не 

могу избећи, врше препознавање, управљање, праћење, као и објављивање тих сукоба 

интереса, уколико је таква обавеза предвиђена законом, како би се спречио њихов 

негативан утицај на интересе АИФ-ова и чланова, односно акционара АИФ-а и како би 



се обезбедило да се према АИФ-овима и њиховим члановима, односно акционарима 

поступа поштено; 

6) се придржавају одредаба овог закона и подзаконских аката донетих на основу овог 

закона, тако да се промовишу најбољи интереси АИФ-ова, чланова, односно акционара 

АИФ-ова којима управља ДЗУАИФ, као и интегритет тржишта капитала; 

7) једнако поступају према свим члановима, односно акционарима АИФ-ова. 

Ниједан члан, односно акционар АИФ-а неће имати повлашћен положај, осим ако 

такав положај није утврђен у правилима АИФ-а или проспекту АИФ-а када је то 

примењиво. 

У извршавању својих дужности које су предвиђене ст. 1. и 2. овог члана, ДЗУАИФ је 

дужан да поступа у складу са прописима ЕУ који, у вези са алтернативним 

инвестиционим фондовима, ближе уређују изузетке, опште услове пословања, 

депозитаре, финансијски левериџ, транспарентност и надзор. 

Пословна тајна 

Члан 38. 

Чланови управе ДЗУАИФ-а, чланови надзорног одбора ДЗУАИФ-а, прокуриста, лица 

која су запослена у ДЗУАИФ-у и повезана лица ДЗУАИФ-а дужна су да чувају као 

пословну тајну и не могу откривати информације о: 

1) АИФ-у или ДЗУАИФ-у које би могле да створе погрешну представу о пословању 

АИФ-а или ДЗУАИФ-а; 

2) будућим активностима и пословним плановима ДЗУАИФ-а, осим у случајевима 

предвиђеним законом; 

3) стању и промету на рачунима АИФ-а и чланова, односно акционара АИФ-а; 

4) другим подацима који су од значаја за пословање АИФ-а, а које су сазнали у 

обављању послова ДЗУАИФ-а. 

Изузетно од става 1. овог члана, подаци се могу саопштавати и стављати на увид 

трећим лицима само приликом надзора над законитости пословања, на основу налога 

суда, надлежног органа или на основу закона. 

6. Организациони захтеви 

Општи организациони захтеви 

Члан 39. 

ДЗУАИФ је дужан да, узимајући у обзир врсту, обим и сложеност пословања, као и 

врсту АИФ-ова којима управља, успостави и редовно процењује ефикасне и 

примерене: 

1) поступке одлучивања и организациону структуру која уређује линије одговорности и 

доношење одлука; 



2) мере којима се обезбеђује да су релевантна лица друштва свесна поступака које 

морају да поштују за правилно извршавање својих дужности и одговорности; 

3) мере које обезбеђују да релевантна лица укључена у управљање портфолиом АИФ-а 

имају одговарајуће стручне квалификације и знања с обзиром на врсту АИФ-а; 

4) административне и рачуноводствене поступке; 

5) мере за надзор и заштиту информационог система и система за електронску обраду 

података; 

6) системе унутрашњих контрола; 

7) процедуре и правила за пријаву и контролу личних трансакција релевантних лица, 

као и држање или управљање улагањима у финансијске инструменте за сопствени 

рачун; 

8) процедуре којима ће се обезбедити да се свака трансакција извршена за рачун АИФ-

а може реконструисати према њеном настанку, странама у трансакцији, природи, месту 

и времену извршења трансакције; 

9) поступке којима ће се обезбедити да се имовина АИФ-ова којима управља улаже у 

складу са правилима пословања АИФ-а, проспектом АИФ-а када постоји обавеза 

његовог објављивања, и важећим законским и подзаконским одредбама; 

10) интерне процедуре за извештавање и достављање информација на свим нивоима 

ДЗУАИФ-а, као и ефикасне токове информација са свим укљученим трећим лицима; 

11) евиденцију сопственог пословања и интерне организације; 

12) евиденције свих интерних аката, као и њихових измена; 

13) мере и поступке за непрестано очување сигурности, интегритета и поверљивости 

информација. 

ДЗУАИФ је дужан да, у оквиру система унутрашњих контрола, узима у обзир врсту, 

обим и сложеност свог пословања (стратегију улагања и врсту чланова односно 

акционара), односно врсту и обим услуга које пружа и обавља за АИФ-ове, и да 

установи следеће функције: 

1) управљање ризицима; 

2) праћење усклађености; 

3) унутрашњу ревизију. 

У извршавању својих обавеза предвиђених овим чланом, ДЗУАИФ је дужан да поступа 

у складу са прописима ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим фондовима, 

ближе уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски левериџ, 

транспарентност и надзор. 

Сукоб интереса 



Члан 40. 

ДЗУАИФ је дужан да, узимајући у обзир врсту, обим и сложеност пословања: 

1) организује сопствено пословање тако да се ризик сукоба интереса сведе на најмању 

могућу меру, као и да предузима све како у току обављања делатности ДЗУАИФ-а 

интереси АИФ-а и чланова односно акционара АИФ-а, не би били доведени у питање; 

2) спроводи и редовно ажурира и врши надзор ефикасности политике управљања 

сукобима интереса; 

3) предузима све разумне мере ради препознавања сукоба интереса који могу да 

настану током управљања АИФ-овима између: 

(1) ДЗУАИФ-а, укључујући његове чланове управе, руководство, запослене или било 

које лице које је у односу контроле, непосредно или посредно, повезано са ДЗУАИФ-

ом и АИФ-а којим управља ДЗУАИФ или члановима, односно акционарима тог АИФ-

а, 

(2) АИФ-а или чланова односно акционара тог АИФ-а и другог АИФ-а или чланова 

односно акционара другог АИФ-а, 

(3) АИФ-а или чланова односно акционара тог АИФ-а и другог клијента ДЗУАИФ-а, 

(4) АИФ-а или чланова односно акционара тог АИФ-а и УЦИТС фонда којим управља 

ДЗУАИФ или чланова односно акционара тог УЦИТС фонда, или 

(5) два клијента ДЗУАИФ-а. 

ДЗУАИФ је дужан да успостави, спроводи и одржава ефикасне организационе и 

административне поступке у циљу предузимања мера за препознавање, управљање и 

праћење сукоба интереса како би се спречио њихов негативан утицај на интересе АИФ-

ова и њихових чланова односно акционара. 

ДЗУАИФ је дужан да у оквиру сопствене организационе структуре одвоји неспојиве 

послове и одговорност, који потенцијално могу генерисати системске сукобе интереса. 

ДЗУАИФ је дужан да процени да ли услови пословања могу да изазову било који други 

сукоб интереса и да о томе обавести чланове односно акционаре АИФ-ова. 

Када мере за управљање сукобима интереса не могу обезбедити да ће, уз прихватљив 

степен поузданости, ризици од настанка штете по интересе чланова, односно 

акционара АИФ-а којим ДЗУАИФ управља бити спречени, ДЗУАИФ је дужан да на 

јасан начин објави члановима, односно акционарима АИФ-а природу или изворе 

сукоба интереса и то пре предузимања послова за њихов рачун, односно да изради 

одговарајуће политике и поступке. 

Када ДЗУАИФ за рачун АИФ-а користи услуге главног брокера, дужан је да поступа са 

пажњом доброг стручњака приликом одабира и именовања главног брокера. 

ДЗУАИФ мора да са главним брокером закључи уговор у писаној форми, уколико 

намерава да користи његове услуге. Уколико је таквим уговором предвиђена 



могућност преноса и поновног коришћења имовине АИФ-а, уговор са главним 

брокером мора посебно да предвиди сваку могућност таквог преноса и поновног 

коришћења имовине АИФ-а, у складу са правилима пословања АИФ-а и проспектом 

АИФ-а, када постоји обавеза његовог објављивања. Таквим уговором се мора 

предвидети обавеза обавештавања депозитара о том уговору. 

У извршавању својих обавеза предвиђених овим чланом, ДЗУАИФ је дужан да поступа 

у складу са прописима ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим фондовима, 

ближе уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски левериџ, 

транспарентност и надзор. 

Члан 41. 

ДЗУАИФ који обавља додатну делатност управљања портфолиом из члана 9. став 1. 

тачка 2) подтачка (1) овог закона, не сме да улаже део или целу имовину портфолија 

којим управља у АИФ-ове којима управља, осим уколико за то не добије претходну 

сагласност чланова, односно акционара АИФ-а. 

ДЗУАИФ који обавља делатност управљања портфолиом из члана 9. став 1. тачка 2) 

подтачка (1) овог закона, дужан је да поштује одредбе о систему за заштиту 

инвеститора утврђених законом који уређује тржиште капитала. 

Праћење усклађености 

Члан 42. 

ДЗУАИФ је дужан да, узимајући у обзир врсту, обим и сложеност пословања друштва, 

као и делатности које обавља, успостави, спроводи и редовно ажурира одговарајуће 

механизме и поступке надзора над пословањем, у циљу откривања ризика 

неусклађености, као и повезаних ризика и да примењује ове механизме и поступке у 

циљу смањивања таквих ризика. 

ДЗУАИФ је дужан да успостави, спроводи и редовно ажурира, процењује и врши 

надзор над политиком и поступцима како би обезбедио да послује у складу са овим 

законом и другим примењивим законима, као и да обезбеди да чланови управе и друга 

релевантна лица поступају у складу са овим законом и правилима ДЗУАИФ-а које 

уређују личне трансакције. 

У извршавању својих обавеза предвиђених овим чланом, ДЗУАИФ је дужан да поступа 

у складу са прописима ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим фондовима, 

ближе уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски левериџ, 

транспарентност и надзор. 

Унутрашња ревизија 

Члан 43. 

ДЗУАИФ је дужан да, када је то прикладно и примерено врсти, обиму и сложености 

пословања ДЗУАИФ-а, успостави засебну функцију унутрашње ревизије и обезбеди 

независност те функције од осталих функција и делатности ДЗУАИФ-а. 



Унутрашња ревизија независно и објективно процењује примереност и ефикасност 

система и процеса ДЗУАИФ-а, система унутрашњих контрола и корпоративног 

управљања и даје независно и објективно стручно мишљење и савете за унапређење 

пословања ДЗУАИФ-а. 

У извршавању својих обавеза предвиђених овим чланом, ДЗУАИФ је дужан да поступа 

у складу са прописима ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим фондовима, 

ближе уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски левериџ, 

транспарентност и надзор. 

Управљање ризицима 

Члан 44. 

ДЗУАИФ је дужан да, у складу са врстом, обимом и сложености свог пословања, 

успостави ефикасан систем управљања ризицима за утврђивање, мерење, управљање и 

примерено праћење свих ризика битних за сваку стратегију улагања АИФ-ова и којима 

је или би могао бити изложен ДЗУАИФ и АИФ-ови којима управља. 

ДЗУАИФ је дужан да у оквиру система управљања ризицима, а у складу са врстом, 

обимом и сложености свог пословања, успостави свеобухватан и ефикасан процес 

процене кредитне способности издаваоца у које намерава да улаже или у који улаже 

своју имовину и имовину АИФ-ова. 

За процену кредитне способности имовине АИФ-а и ДЗУАИФ-а, ДЗУАИФ не сме да се 

аутоматски или искључиво ослања на кредитне рејтинге које су доделиле Агенције за 

кредитни рејтинг. 

ДЗУАИФ је дужан да пропише, примењује, чува и редовно ажурира одговарајућу, 

ефикасну и свеобухватну политику управљања ризицима у циљу утврђивања свих 

ризика повезаних са пословањем ДЗУАИФ-а и АИФ-ова којима управља. 

ДЗУАИФ је дужан да у процесу управљања ризицима одреди профил ризичности 

АИФ-ова којима управља, допринос појединачних ризика целокупном профилу 

ризичности појединог АИФ-а и утврди прихватљив степен ризика. 

ДЗУАИФ је дужан да ревидира системе за управљање ризицима најмање једном 

годишње и прилагоди их када је то потребно. 

ДЗУАИФ је дужан да функционално и хијерархијски одвоји функције управљања 

ризицима од оперативних јединица, укључујући и функцију управљања имовином, 

осим у случајевима када може да докаже: 

1) да наведене обавезе нису сразмерне врсти, обиму и сложености пословања 

ДЗУАИФ-а; 

2) да су обезбеђене примерене мере спречавања сукоба интереса које омогућавају 

уредно и независно испуњавање обавеза функције управљања ризицима; 

3) да систем управљања ризицима испуњава захтеве из овог члана и да је ефикасан. 



ДЗУАИФ је дужан да: 

1) успостави и примењује примерени, документовани и редовно ажурирани поступак 

прегледа пословања приликом улагања имовине АИФ-а, у складу са стратегијом 

улагања, циљевима и профилом ризичности АИФ-а; 

2) обезбеди да се ризици повезани уз сваку позицију улагања АИФ-а и њихов укупни 

утицај на портфолио АИФ-а могу непрекидно примерено препознати, мерити, 

управљати и пратити, између осталог и коришћењем примерених поступака стрес-

тестова; 

3) обезбеди да профил ризичности АИФ-а одговара величини, структури портфолија и 

стратегији улагања, као и циљевима АИФ-а на начин прописан у правилима пословања 

АИФ-а и проспекту АИФ-а, када постоји обавеза његовог објављивања. 

ДЗУАИФ је дужан да одреди максимални ниво финансијског левериџа који може да 

користи за сваки АИФ којим управља, као и обим права на поновно коришћење 

колатерала или гаранција, који би се могли одобрити у оквиру споразума о 

финансијском левериџу, водећи рачуна, између осталог о: 

1) врсти АИФ-а; 

2) стратегији улагања АИФ-а; 

3) изворима финансијског левериџа; 

4) свим осталим међусобним повезаностима или релевантним односима са другим 

институцијама за финансијске услуге, који би могли представљати системске ризике; 

5) потреби да се ограничи изложеност према било којој појединој другој уговорној 

страни; 

6) мери до које је финансијски левериџ покривен колатералом; 

7) односу између имовине и обавеза; 

8) распону, врсти и обиму делатности ДЗУАИФ-а на датим тржиштима. 

У извршавању својих обавеза предвиђених овим чланом, ДЗУАИФ је дужан да поступа 

у складу са прописима ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим фондовима, 

ближе уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски левериџ, 

транспарентност и надзор. 

Управљање ликвидношћу 

Члан 45. 

ДЗУАИФ је дужан да, за сваки АИФ којим управља, а који није затворени АИФ који не 

користи финансијски левериџ: 

1) успостави свеобухватан и ефикасан систем управљања ликвидношћу и усвоји 

примерене политике и процедуре које му омогућавају праћење ризика ликвидности 

АИФ-а; 



2) обезбеди да је ликвидност сваког улагања АИФ-а у складу са његовим обавезама. 

ДЗУАИФ је дужан да редовно спроводи стрес-тестове, у уобичајеним и изузетним 

условима ликвидности, а у циљу процене и праћења ризика ликвидности АИФ-а. 

ДЗУАИФ је дужан да обезбеди да су, за сваки АИФ којим управља, стратегија улагања, 

профил ликвидности и политика откупа удела у АИФ-у међусобно усклађени. 

У извршавању својих обавеза предвиђених овим чланом, ДЗУАИФ је дужан да поступа 

у складу са прописима ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим фондовима, 

ближе уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски левериџ, 

транспарентност и надзор. 

Мере за непрекидно пословање 

Члан 46. 

ДЗУАИФ је дужан да користи одговарајуће системе, средства и поступке, који су 

сразмерни врсти, обиму и сложености његовог пословања, а у циљу предузимања свих 

примерених мера које су потребне да би се обезбедило његово непрекидно и редовно 

пословање. 

Политика награђивања 

Члан 47. 

ДЗУАИФ је дужан да успостави и спроводи политику и праксу награђивања која 

одражава и промовише ефикасно управљање ризицима и спречава преузимање ризика 

који нису у складу са профилом ризичности, правилима пословања или проспектом 

АИФ-ова којима управља. 

Политика награђивања примењује се на следеће категорије: 

1) чланове управе; 

2) лица која преузимају ризик; 

3) лица која имају функције контроле; 

4) свако запослено лице које прима награду која га сврстава у платни разред чланова 

управе и лица која преузимају ризик, чије пословне делатности имају значајан утицај 

на профил ризичности ДЗУАИФ-а и/или АИФ-ова којима управља. 

Политика награђивања такође се примењује на запослена лица трећег лица на које је 

ДЗУАИФ делегирао послове у складу са чланом 55. овог закона, а чији рад има 

значајан утицај на профил ризичности АИФ-ова којима ДЗУАИФ управља. 

Захтеви политике награђивања не морају да се примењују на трећа лица из става 3. 

овог члана, уколико су трећа лица подвргнута једнако ефикасним регулаторним 

захтевима у односу на политике награђивања. 

Комисија прописује захтеве политике награђивања, као и начин и мере за примену 

политике награђивања. 



Одбор за награђивање 

Члан 48. 

ДЗУАИФ који је значајан због величине, организационе структуре, природе, обима и 

сложености послова које обавља или величине АИФ-ова којима управља, дужан је да 

формира одбор за награђивање. 

Одбор за награђивање формира се на начин који омогућава исказивање компетентног и 

независног мишљења о политици и пракси награђивања и о утицају на управљање 

ризицима. 

Одбор за награђивање задужен је за пружање подршке и саветовање чланова управе у 

вези са политиком, односно начелима политике награђивања. Одбор за награђивање је 

дужан да у свом раду води рачуна о дугорочним интересима чланова, односно 

акционара, других заинтересованих страна и о јавном интересу. 

Одбор за награђивање одговоран је за израду одлука у вези са награђивањем, 

укључујући оне које имају утицај на ризике и управљање ризицима ДЗУАИФ-ом или 

АИФ-ом, а које доноси орган ДЗУАИФ-а у оквиру своје надзорне функције. Одбором 

за награђивање председава лице које не обавља никакву извршну функцију у том 

ДЗУАИФ-у. Чланови одбора за награђивање су чланови надлежног органа ДЗУАИФ-а 

који не обављају никакве извршне функције у том ДЗУАИФ-у. 

Процедуре, евиденције и пословна документација ДЗУАИФ-а 

Члан 49. 

ДЗУАИФ мора имати јасне и транспарентне процедуре поступања са документацијом 

и мора да архивира сва документа која се односе на пословање ДЗУАИФ-а и АИФ-ова 

којима управља у складу са овим законом и законима којима се уређују рачуноводство 

и ревизија. 

ДЗУАИФ је дужан да води и чува евиденције и пословну документацију о свим 

активностима и трансакцијама које је извршио на начин који омогућава надзор над 

пословањем ДЗУАИФ-а, а посебно у вези са испуњавањем обавеза према члановима, 

односно акционарима АИФ-а којима управља. 

ДЗУАИФ је дужан да организује пословање и ажурно води пословну документацију и 

друге административне и пословне евиденције на начин који омогућава да се у сваком 

тренутку може проверити ток посла који је извршио за сопствени рачун, рачун АИФ-а 

или рачун чланова, односно акционара. 

ДЗУАИФ је дужан да документацију о пословању са имовином АИФ-ова чува одвојено 

од документације ДЗУАИФ-а и осталих инвестиционих фондова којима управља. 

ДЗУАИФ је дужан да спречи неовлашћен приступ целокупној пословној 

документацији, да обезбеди чување пословне документације на трајном носачу 

података, као и да елиминише могућност губитка пословне документације. 



ДЗУАИФ је дужан да најмање десет година након краја календарске године у којој је 

био закључен посао, чува сву документацију и податке о свим пословима са 

финансијским инструментима које је обавио, односно и дуже ако то захтева стратегија 

улагања тог АИФ-а. 

Решавање примедби чланова, односно акционара АИФ-а 

Члан 50. 

ДЗУАИФ је дужан да успостави примерене процедуре за адекватно решавање 

примедби чланова, односно акционара АИФ-ова којима ДЗУАИФ управља тако да 

нема ограничења за остваривање права чланова, односно акционара. 

ДЗУАИФ је дужан да члановима, односно акционарима АИФ-а омогући подношење 

примедби на српском језику или једном од службених језика државе у којој се удели у 

АИФ-у стављају на тржиште. 

ДЗУАИФ је дужан да успостави примерене процедуре које обезбеђују да су 

информације у вези са поступком решавања примедби чланова, односно акционара 

доступне и инвеститорима. 

ДЗУАИФ је дужан да чува документацију о свим примедбама и мерама које су на 

основу њих предузете, на начин и у роковима прописаним овим законом. 

Спорови између ДЗУАИФ-а и чланова, односно акционара 

Члан 51. 

Спорови између ДЗУАИФ-а и чланова, односно акционара АИФ-ова којима управља, 

се решавају у судском или вансудском поступку. 

Објава на интернет страници ДЗУАИФ-а 

Члан 52. 

ДЗУАИФ који управља АИФ-ом са јавном понудом дужан је да има ажурирану 

интернет страницу на којој мора да објави следеће податке: 

1) опште податке о ДЗУАИФ-у (пословно име, правну форму, седиште, број дозволе за 

рад издате од стране Комисије, датум оснивања и уписа у регистар привредних 

субјеката; податке о основном капиталу, оснивачима и члановима, односно 

акционарима); 

2) основне податке о члановима управе ДЗУАИФ-а (име и презиме, кратке 

биографије); 

3) списак делатности за које ДЗУАИФ има дозволу за рад; 

4) годишње финансијске извештаје ДЗУАИФ-а; 

5) годишње финансијске извештаје АИФ-ова са јавном понудом којима управља; 

6) опште податке о депозитару АИФ-а; 



7) списак АИФ-ова са јавном понудом којима ДЗУАИФ управља, уз назначене врсте 

АИФ-а; 

8) проспект, скраћени проспект и правила пословања АИФ-ова са јавном понудом и 

кључне податке за инвеститоре; 

9) списак делегираних послова са назнаком трећих лица на која су ти послови 

делегирани; 

10) сажети табеларни приказ ризика везаних за ДЗУАИФ и АИФ са јавном понудом са 

степеном утицаја сваког ризика на ДЗУАИФ и АИФ; 

11) цену удела у АИФ-у са јавном понудом; 

12) сва обавештења везана за ДЗУАИФ и АИФ са јавном понудом и друге податке 

предвиђене овим законом. 

ДЗУАИФ је дужан да, када је то могуће и примењиво, објави и сваки правни и 

пословни догађај у вези са ДЗУАИФ-ом и АИФ-ом са јавном понудом којим управља, 

када се ради о догађајима који би могли утицати на пословање АИФ-а са јавном 

понудом. 

ДЗУАИФ је дужан да без одлагања обавести Комисију о правним и пословним 

догађајима из става 2. овог члана. 

На податке из става 2. овог члана, за затворене АИФ-ове који имају својство правног 

лица, а који су основани у форми акционарског друштва и чијим акцијама се тргује на 

регулисаном тржишту, сходно се примењују и одредбе закона који уређује тржиште 

капитала. 

Комисија може у склопу мера надзора, ДЗУАИФ-у наложити објаву одређеног податка 

на интернет страници. 

7. Извештавање ДЗУАИФ-а 

Извештаји ДЗУАИФ-а 

Члан 53. 

Вођење пословних књига, састављање и ревизија финансијских извештаја ДЗУАИФ-а 

и АИФ-а врше се у складу са законима којима се уређују рачуноводство и ревизија, као 

и подзаконским актима Комисије. 

ДЗУАИФ је дужан да одвојено од својих, саставља финансијске извештаје за сваки 

појединачни АИФ којим управља. 

ДЗУАИФ је дужан да чува документацију и податке из ст. 1. и 2. овог члана, који се 

односе на чланове, односно акционаре АИФ-а забележене на трајном носачу података, 

а у складу са законима којима се уређују рачуноводство и ревизија. 

Комисија прописује садржину података у извештају о екстерној ревизији, контном 

оквиру и финансијским извештајима ДЗУАИФ-а и АИФ-а, листу друштава за ревизију 



која могу обављати ревизију из става 1. овог члана, као и критеријуме које такво 

друштво за ревизију мора испуњавати. 

Одредбе овог члана сходно се примењују и на ДЗУАИФ из друге државе чланице или 

из треће државе који у Републици обавља своју делатност путем огранка. 

Извештавање ДЗУАИФ-а 

Члан 54. 

ДЗУАИФ је дужан да за сваки АИФ којим управља и за сваки АИФ чије уделе ставља 

на тржиште учини доступним редовне годишње финансијске извештаје за сваку 

пословну годину, до 30. априла текуће године за претходну годину, као и да их достави 

Комисији. 

ДЗУАИФ је дужан да на захтев и без накнаде омогући члану фонда увид у проспект, 

правила пословања и последњи годишњи финансијски извештај. 

ДЗУАИФ је дужан да редовне годишње финансијске извештаје учини доступним 

надлежним органима матичне државе чланице ДЗУАИФ-а, као и матичним државама 

чланицама АИФ-а, уколико је потребно. 

ДЗУАИФ је дужан да Комисији достави и извештај о укупном износу награђивања у 

пословној години, које је ДЗУАИФ исплатио. 

Комисија прописује садржину извештаја из овог члана, а може прописати и обавезу 

достављања других извештаја. 

8. Делегирање послова ДЗУАИФ-а 

Делегирање послова 

Члан 55. 

ДЗУАИФ може уз претходно обавештење Комисије трећим лицима делегирати послове 

које је дужан да обавља. 

Изузетно од става 1. овог члана, ако ДЗУАИФ управља АИФ-ом чији се удели у АИФ-

у нуде јавном понудом, за делегирање послова из члана 9. став 2. тач. 2) и 3) овог 

закона, као и за делегирање послова контролних функција из члана 39. став 2. овог 

закона, ДЗУАИФ је дужан да прибави претходну сагласност Комисије. 

О делегирању послова из ст. 1. и 2. овог члана ДЗУАИФ и треће лице закључују уговор 

у писаној форми. Уговором мора бити одређено да је треће лице дужно да Комисији 

омогући спровођење надзора над делегираним пословима. 

Услови за делегирање послова 

Члан 56. 

Делегирање послова на треће лице дозвољено је само уз испуњење следећих услова: 

1) испуњеност објективних разлога који могу оправдати целокупну структуру 

делегирања; 



2) треће лице мора имати довољно средстава на располагању како би правилно, 

квалитетно и ефикасно обављало делегиране послове; 

3) лица која стварно управљају пословањем лица којем су делегирани послови морају 

имати добар углед и бити довољно искусна и квалификована за обављање делегираних 

послова; 

4) ДЗУАИФ континуирано врши надзор трећег лица у обављању делегираних послова; 

5) ДЗУАИФ не сме делегирати послове на трећа лица до те мере да се више не може 

сматрати ДЗУАИФ-ом („поштански сандучић”); 

6) интереси трећег лица нису у конфликту са интересима ДЗУАИФ-а, АИФ-а или 

његовим члановима, односно акционарима; 

7) делегирањем се не умањује ефикасност надзора над ДЗУАИФ-ом и АИФ-овима; 

8) делегирањем се не угрожавају интереси чланова, односно акционара и АИФ-а; 

9) када је примењиво, у проспекту АИФ-а наведен је списак послова који су 

делегирани на треће лице и лица на која су они делегирани. 

ДЗУАИФ мора бити у стању да докаже да је лице ком су делегирани послови 

оспособљено и у могућности да обавља послове о којима је реч, да је одабрано уз 

дужну пажњу и да је ДЗУАИФ у могућности да у сваком тренутку ефикасно прати 

делегиране послове, у сваком тренутку дати даље инструкције лицу ком су делегирани 

послови и да повуче делегирање са тренутним дејством. 

У случају делегирања ДЗУАИФ и даље остаје у потпуности одговоран АИФ-у и 

његовим инвеститорима за обављање делегираних послова. 

Послови управљања портфолиом АИФ-а или управљања ризицима могу да се 

делегирају само на лица која имају дозволу за управљање имовином и подлежу 

одговарајућем надзору. 

Ако се послови управљања портфолиом АИФ-а или управљања ризицима делегирају 

на субјекaт из треће државе, поред захтева из става 2. овог члана, мора постојати 

сарадња између Комисије и органа надлежног за контролу тог субјекта како би се 

обезбедила ефикасна размена информација на основу којих Комисија може вршити 

надзор. 

Члан 57. 

Управљање портфолиом и ризицима АИФ-а не сме да се делегира на: 

1) депозитара или лице на које су делегирани послови депозитара; 

2) друге субјекте чији би интереси могли да буду у сукобу са интересима ДЗУАИФ-а, 

АИФ-а или његових чланова, односно акционара, осим уколико је тај субјект 

функционално и хијерархијски одвојио послове управљања портфолиом или послове 

управљања ризицима од својих осталих послова који би могли да проузрокују сукоб 



интереса, а могући сукоби интереса примерено су препознати, истима се управља, 

прате се и објављују члановима, односно акционарима АИФ-а. 

Управљање портфолиом и ризицима АИФ-а не сме да се подделегира на лица из става 

1. овог члана. 

Члан 58. 

Треће лице може даље да делегира обављање делегираних послова само ако су 

испуњени следећи услови: 

1) ДЗУАИФ се сагласио са даљим делегирањем; 

2) ДЗУАИФ је претходно добио сагласност Комисије за даље делегирање послова; 

3) услови из члана 56. овог закона. 

Треће лице на које су делегирани послови ДЗУАИФ-а дужно је да непрекидно врши 

надзор подделегираних послова. 

Члан 59. 

ДЗУАИФ је дужан да, приликом делегирања послова на трећа лица, коришћења 

екстерних услуга и других послова који су од значаја за ДЗУАИФ и АИФ-ове којима 

управља, поступа стручно, са дужном пажњом и у најбољем интересу чланова, односно 

акционара и АИФ-а којим управља. 

ДЗУАИФ је дужан да пропише и имплементира интерне политике и процедуре како би 

обезбедио поступање у складу са ставом 1. овог члана, у складу са одредбама овог 

закона, правилима пословања АИФ-а и проспектом АИФ-а када постоји обавеза 

његовог објављивања, циљевима АИФ-а, стратегијом улагања, као и стратегијом и 

политиком управљања ризицима укључујући и ограничења ризика. 

ДЗУАИФ је дужан да, приликом делегирања послова на трећа лица, поступа у складу 

са прописима ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим фондовима, ближе 

уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски левериџ, 

транспарентност и надзор. 

9. Пренос права управљања АИФ-ом 

Добровољни и принудни пренос права управљања АИФ-ом 

Члан 60. 

На добровољни и принудни пренос права управљања отвореним АИФ-ом са јавном 

понудом сходно се примењују одредбе о преносу права управљања из закона који 

уређује оснивање и рад отворених инвестиционих фондова са јавном понудом. 

ДЗУАИФ може уговором у писаној форми пренети право управљања затвореним 

АИФ-ом који нема својство правног лица са јавном понудом на други ДЗУАИФ, уз 

претходну сагласност Комисије. 



Затворени АИФ који има својство правног лица и ДЗУАИФ могу споразумно да 

раскину уговор о управљању. 

Споразумни раскид уговора из става 3. овог члана производи правно дејство од дана 

када Комисија одобри уговор о управљању са новим друштвом за управљање. 

На добровољни пренос права управљања АИФ-ом који нема својство правног лица са 

приватном понудом, сходно се примењују одредбе о добровољном преносу управљања 

УЦИТС фондом на друго друштво за управљање из закона који уређује оснивање и рад 

отворених инвестиционих фондова са јавном понудом. 

Када је то предвиђено правилима пословања АИФ-а из става 5. овог члана, одлуку о 

преносу управљања тим АИФ-ом, осим ДЗУАИФ-а, могу донети и чланови, односно 

акционари АИФ-а. 

На разлоге за принудни пренос управљања АИФ-овима, поступак принудног преноса 

управљања, као и права и обавезе депозитара код принудног преноса управљања 

сходно се примењују одредбе закона који уређује оснивање и рад отворених 

инвестиционих фондова са јавном понудом, осим уколико је правилима пословања 

АИФ-а другачије предвиђено. 

Ако другачије није предвиђено правилима пословања АИФ-а, код принудног преноса 

управљања затвореним АИФ-ом који има својство правног лица, послове депозитара у 

вези са принудним преносом управљања, обавља надзорни одбор тог АИФ-а. У случају 

непостојања надзорног одбора, наведене ће послове обављати депозитар. 

Комисија прописује услове и начин преноса управљања АИФ-ом, права и обавезе 

друштва преносиоца, друштва преузимаоца, чланова, односно акционара и депозитара. 

Ликвидација и распуштање АИФ-а у случајевима када није могућ принудни пренос 

управљања 

Члан 61. 

Уколико другачије није предвиђено правилима пословања АИФ-а и проспектом АИФ-а 

када постоји обавеза његовог објављивања, депозитар је дужан да спроведе 

ликвидацију или распуштање АИФ-а: 

1) ако се на поступак прикупљања понуда код принудног преноса управљања АИФ-ом 

не јави ниједан ДЗУАИФ који испуњава услове за управљање тим АИФ-ом; 

2) ако ДЗУАИФ преузималац најкасније у року од три дана од закључења уговора са 

депозитаром, односно надзорним одбором АИФ-а, не поднесе захтев за издавање 

одобрења за преузимање послова управљања АИФ-ом; 

3) ако Комисија одбаци или одбије захтев ДЗУАИФ-а преузимаоца за издавање 

одобрења за преузимање управљања АИФ-ом; 

4) ако надзорни одбор АИФ-а донесе одлуку о преносу и избору ДЗУАИФ-а 

преузимаоца, а скупштина ДЗУАИФ-а преузимаоца је не прихвати; 



5) ако надзорни одбор пропусти да у предвиђеном року донесе одлуку, а то не учини 

ни скупштина АИФ-а. 

Добровољни престанак 

Члан 62. 

ДЗУАИФ може да престане да обавља своју регистровану делатност доношењем 

одлуке о престанку обављања делатности и дужан је да о томе најкасније у року од пет 

дана од доношења такве одлуке обавести депозитара АИФ-ова, управу и надзорне 

одборе АИФ-ова којима управља и Комисију. 

ДЗУАИФ је дужан да у року од 60 дана од упућивања обавештења из става 1. овог 

члана закључи уговор о добровољном преносу управљања АИФ-овима са другим 

ДЗУАИФ-ом, при чему је ДЗУАИФ преузималац дужан да у истом року Комисији 

поднесе захтев за издавање одобрења за преузимање управљања, у складу са 

правилима пословања АИФ-а и проспектом када постоји обавеза његовог објављивања 

и са одредбама чл. 60. и 61. овог закона. 

Ако ДЗУАИФ не пронађе нови ДЗУАИФ и на њега не пренесе управљање АИФ-овима 

у складу са одредбама става 2. овог члана, дужан је да покрене поступак ликвидације 

или распуштања АИФ-ова у складу са правилима пословања АИФ-ова и проспектима 

када је то примењиво, као и одредбама овог закона које се односе на поступак 

ликвидације и распуштања. 

Преносом управљања АИФ-овима на други ДЗУАИФ, односно окончањем поступка 

ликвидације или распуштања АИФ-ова, ДЗУАИФ-у престаје да важи дозвола за рад, на 

основу чега Комисија доноси решење из члана 31. овог закона. 

III. ПРЕКОГРАНИЧНО ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ДЗУАИФ-А 

1. Прекогранично обављање делатности ДЗУАИФ-а из Републике у односу на 

АИФ-ове држава чланица 

Стављање на тржиште удела у АИФ-у из друге државе чланице у Републици 

Члан 63. 

ДЗУАИФ из Републике који управља АИФ-ом из друге државе чланице може да 

ставља на тржиште уделе у АИФ-у таквог АИФ-а тако да се удели у АИФ-у нуде 

професионалним инвеститорима у Републици, након што испуни услове из овог члана. 

Када је АИФ из става 1. овог члана пратећи АИФ, главни АИФ мора бити АИФ из 

Републике или друге државе чланице којим управља ДЗУАИФ из Републике или друге 

државе чланице. 

ДЗУАИФ из става 1. овог члана дужан је да Комисији достави обавештење о намери 

стављања на тржиште удела у АИФ-у за сваки АИФ из друге државе чланице чије 

уделе у АИФ-у намерава да стави на тржиште у Републици, која садржи следеће 

информације: 



1) програм активности које ДЗУАИФ намерава да обавља, укључујући идентификацију 

и опис АИФ-а чије уделе у АИФ-у ДЗУАИФ намерава да стави на тржиште и податак у 

којој је држави АИФ основан; 

2) правила пословања АИФ-а, односно документ о оснивању АИФ-а; 

3) идентификацију депозитара АИФ-а; 

4) податак у којој је држави основан главни АИФ, ако је АИФ пратећи АИФ; 

5) све додатне информације у складу са одредбама којима се у правни поредак државе 

чланице преносе одредбе прописа ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим 

фондовима, ближе уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски 

левериџ, транспарентност и надзор, а које нису обухваћене у претходним тачкама овог 

става; 

6) информације о механизмима за спречавање понуде удела у АИФ-у малим 

инвеститорима, укључујући и случајеве кад се ДЗУАИФ ослања на активности 

независних субјеката за пружање инвестиционих услуга у вези са АИФ-ом, уколико 

постоји обавеза достављања таквих информација у складу са овим законом и/или 

актима Комисије. 

Комисија у року од 20 радних дана од дана пријема потпуне документације из става 3. 

овог члана обавештава ДЗУАИФ да ли може на подручју Републике да стави на 

тржиште уделе у АИФ-у тог АИФ-а. 

Ако ДЗУАИФ-ово управљање АИФ-ом или сам ДЗУАИФ није или неће бити усклађен 

са одредбама овог закона, Комисија забрањује стављање на тржиште уделима у АИФ-у 

у Републици. 

ДЗУАИФ може да стави на тржиште уделе у АИФ-у из државе чланице од дана 

пријема обавештења Комисије из става 4. овог члана. 

Комисија обавештава надлежни орган матичне државе чланице АИФ-а о томе да 

ДЗУАИФ може да стави на тржиште уделе у АИФ-у у наведеном АИФ-у у Републици. 

У случају битне промене података достављених у складу са ставом 3. овог члана, 

ДЗУАИФ је дужан да Комисији достави писано обавештење о намераваној промени 

најмање месец дана пре њеног спровођења, односно без одлагања након што се 

непланирана промена догодила. 

Ако би намеравана промена довела до тога да управљање АИФ-ом од стране 

ДЗУАИФ-а или сам ДЗУАИФ не би више био усклађен са одредбама овог закона, 

Комисија ће забранити спровођење намераване промене. 

Ако је супротно ст. 8. и 9. овог члана намеравана промена спроведена, односно ако се 

догодила непланирана промена због које управљање АИФ-ом од стране ДЗУАИФ-а 

или сам ДЗУАИФ више није усклађен са одредбама овог закона, Комисија ће 

предузети примерене мере у складу са овим законом, укључујући, када је то потребно, 

и забрану стављања на тржиште удела у АИФ-у. 



Стављање на тржиште удела у АИФ-у из Републике или друге државе чланице у 

другој држави чланици 

Члан 64. 

ДЗУАИФ из Републике може у другој држави чланици да стави на тржиште уделе у 

АИФ-у из Републике или друге државе чланице којим управља тако да их нуди 

професионалним инвеститорима у тој држави чланици, након што испуни услове из 

овог члана. 

Када је АИФ из става 1. овог члана пратећи АИФ, главни АИФ мора бити АИФ из 

Републике или друге државе чланице којим управља ДЗУАИФ из Републике или друге 

државе чланице. 

ДЗУАИФ из става 1. овог члана дужан је да Комисији достави обавештење о намери 

стављања на тржиште удела у АИФ-у сваког АИФ-а из Републике или друге државе 

чланице у другој држави чланици, а које садржи следеће информације: 

1) идентификацију државе чланице у којој ДЗУАИФ намерава да стави на тржиште 

уделе у АИФ-у на начин да их нуди професионалним инвеститорима; 

2) програм планираних активности које ДЗУАИФ намерава да обавља, укључујући 

идентификацију и опис АИФ-а чије уделе у АИФ-у ДЗУАИФ намерава да стави на 

тржиште и податак у којој је држави АИФ основан; 

3) правила пословања АИФ-а, односно оснивачки акти АИФ-а; 

4) идентификацију депозитара АИФ-а; 

5) податак у којој је држави основан главни АИФ, ако је АИФ пратећи АИФ; 

6) све додатне информације у складу са одредбама којима се у правни поредак државе 

чланице преносе одредбе прописа ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим 

фондовима, ближе уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски 

левериџ, транспарентност и надзор, а које нису обухваћене у претходним тачкама овог 

става; 

7) информације о условима за стављање на тржиште удела у АИФ-у у другој држави 

чланици, као и информације о механизмима за спречавање понуде удела у АИФ-у 

малим инвеститорима, укључујући и случајеве кад се ДЗУАИФ ослања на активности 

независних субјеката за пружање инвестиционих услуга у вези са АИФ-ом, уколико 

постоји обавеза достављања таквих информација у складу са овим законом и/или 

подзаконским актима Комисије. 

Комисија у року од 20 радних дана од дана пријема документације из става 3. овог 

члана, исту електронским путем доставља надлежном органу друге државе чланице у 

којој ДЗУАИФ намерава да ставља на тржиште уделе у АИФ-у. 

Комисија надлежном органу друге државе чланице у којој ДЗУАИФ намерава да 

ставља на тржиште уделе у АИФ-у на исти начин доставља и потврду да ДЗУАИФ има 

дозволу за управљање АИФ-ом са одређеном стратегијом улагања. 



Комисија надлежном органу друге државе чланице доставља обавештење и 

документацију из ст. 3. и 5. овог члана само ако је ДЗУАИФ-ово управљање АИФ-ом, 

односно сам ДЗУАИФ усклађен са одредбама овог закона. 

Након што Комисија надлежном органу друге државе чланице у којој ДЗУАИФ 

намерава да ставља на тржиште уделе у АИФ-у достави потпуна обавештења и 

документацију из ст. 3. и 5. овог члана, без одлагања о томе обавештава ДЗУАИФ. 

ДЗУАИФ може да стави на тржиште уделе у АИФ-у у држави чланици домаћину 

ДЗУАИФ-а од дана пријема обавештења из става 6. овог члана. 

Када је то примењиво, Комисија обавештава надлежни орган матичне државе чланице 

АИФ-а о томе да ДЗУАИФ може да стави на тржиште уделе у АИФ-у тог АИФ-а у 

држави чланици домаћину ДЗУАИФ-а. 

За надзор над испуњености услова и механизама које је ДЗУАИФ успоставио у складу 

са ставом 3. тачка 5) овог члана, одговоран је надлежни орган државе чланице 

домаћина ДЗУАИФ-а. 

Обавештење и документацију из става 3. овог члана, као и све промене те 

документације, ДЗУАИФ је дужан да достави Комисији на српском језику или на 

језику који се уобичајено користи у подручју међународних финансија. 

Комисија потврду из става 5. овог члана сачињава на српском и енглеском језику. 

У случају битне промене било којих података достављених у складу са ставом 3. овог 

члана, ДЗУАИФ је дужан да Комисији достави писано обавештење о намераваној 

промени најмање месец дана пре њеног спровођења, односно без одлагања након што 

се непланирана промена догодила. 

Ако намеравана промена доводи до тога да управљање АИФ-ом од стране ДЗУАИФ-а 

или сам ДЗУАИФ више не би били усклађени са одредбама овог закона, Комисија 

забрањује спровођење намераване промене. 

Ако је намеравана промена спроведена противно ст. 13. и 14. овог члана, односно ако 

се догодила непланирана промена због које управљање АИФ-ом од стране ДЗУАИФ-а 

или сам ДЗУАИФ више није усклађен са одредбама овог закона, Комисија предузима 

примерене мере укључујући, када је потребно, и забрану стављања на тржиште удела у 

АИФ-у. 

Ако су предметне промене прихватљиве, односно ако не утичу на усклађеност 

управљања АИФ-ом од стране ДЗУАИФ-а или усклађеност самог ДЗУАИФ-а са 

одредбама овог закона, Комисија без одлагања о томе обавештава надлежни орган 

државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а. 

Управљање АИФ-ом из друге државе чланице непосредно или путем огранка 

Члан 65. 

ДЗУАИФ из Републике може непосредно или путем огранка у другој држави чланици: 



1) да управља АИФ-ом из друге државе чланице, под условом да има дозволу за 

управљање том врстом АИФ-а; 

2) да обавља додатне делатности из члана 9. став 1. тачка 2) овог закона за које има 

дозволу за рад. 

ДЗУАИФ из Републике који први пут намерава да обавља делатности из става 1. овог 

члана на подручју одређене државе чланице, мора Комисији да достави: 

1) идентификацију државе чланице у којој намерава обављати делатност из става 1. 

овог члана непосредно или путем огранка; 

2) програм планираних активности које намерава да обавља, укључујући 

идентификацију АИФ-а или врсте АИФ-а којима намерава да управља. 

Када ДЗУАИФ из става 1. овог члана намерава да оснује огранак у другој држави 

чланици, уз податке из става 2. овог члана дужан је да Комисији достави и: 

1) организациону структуру огранка; 

2) адресу у матичној држави чланици АИФ-а, са које је могуће прибавити потребну 

документацију; 

3) име и презиме и контакт лица одговорног за пословање огранка. 

Комисија у року од месец дана од дана пријема документације из става 2. овог члана, 

односно у року од два месеца од дана пријема документације из става 3. овог члана, 

исту доставља надлежном органу државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а. 

Комисија надлежном органу државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а доставља и потврду 

да ДЗУАИФ има дозволу за рад. 

Комисија доставља обавештење и документацију из ст. 2, 3. и 5. овог члана само ако је 

управљање АИФ-ом од стране ДЗУАИФ-а или сам ДЗУАИФ усклађен са одредбама 

овог закона. 

Након што Комисија надлежном органу државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а достави 

потпуну документацију из ст. 2. и 3. овог члана и потврду из става 5. овог члана, без 

одлагања о томе обавештава ДЗУАИФ. 

ДЗУАИФ из Републике може да почне да обавља делатност у држави чланици 

домаћину ДЗУАИФ-а од дана пријема обавештења из става 7. овог члана. 

У случају промене података из ст. 2. или 3. овог члана, ДЗУАИФ Комисији доставља 

обавештење о томе најмање месец дана пре спровођења промене, односно без одлагања 

након што се непланирана промена догодила. 

Ако намеравана промена доводи до тога да управљање АИФ-ом од стране ДЗУАИФ-а 

или сам ДЗУАИФ не би више био усклађен са одредбама овог закона, Комисија 

забрањује спровођење намераване промене. 



Ако је намеравана промена спроведена у супротности са ст. 9. и 10. овог члана, 

односно ако се догодила непланирана промена због које управљање АИФ-ом од стране 

ДЗУАИФ-а или сам ДЗУАИФ више није усклађен са одредбама овог закона, Комисија 

предузима одговарајуће мере укључујући, када је то потребно, и забрану стављања на 

тржиште удела у АИФ-у. 

Ако су предметне промене прихватљиве, односно ако не утичу на усклађеност 

управљања АИФ-ом од стране ДЗУАИФ-а или усклађеност самог ДЗУАИФ-а са 

одредбама овог закона, Комисија без одлагања о истима обавештава надлежни орган 

државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а. 

Обавештење и документацију из ст. 2. и 3. овог члана, као и све промене те 

документације, ДЗУАИФ је Комисији дужан да достави на српском језику и на језику 

који се уобичајено користи у подручју међународних финансија. 

Комисија потврду из става 5. овог члана израђује на српском и енглеском језику. 

2. Обављање делатности ДЗУАИФ-а из друге државе чланице у Републици 

Члан 66. 

ДЗУАИФ из друге државе чланице може у Републици, путем огранка или непосредно, 

да обавља делатности за које је од надлежног органа матичне државе чланице 

ДЗУАИФ-а добио дозволу у складу са прописом којим се у правни поредак те државе 

чланице преносе одредбе прописа ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим 

фондовима, ближе уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски 

левериџ, транспарентност и надзор. 

ДЗУАИФ из друге државе чланице може да обавља делатности из става 1. овог члана 

од дана пријема обавештења од надлежног органа матичне државе чланице ДЗУАИФ-а 

да је он Комисији доставио обавештење и сву документацију која одговара оној из 

члана 65. ст. 2. и 5. овог закона, односно када је то примењиво члана 65. став 3. овог 

закона. 

ДЗУАИФ из друге државе чланице у Републици може да оснује, односно организује и 

управља само оном врстом АИФ-а за које има дозволу надлежног органа матичне 

државе чланице ДЗУАИФ-а. 

ДЗУАИФ из друге државе чланице који у Републици обавља своју делатност путем 

огранка дужан је да поступа у складу са одредбама овог закона. 

3. Прекогранично обављање делатности ДЗУАИФ-а из Републике у односу на 

треће државе 

Члан 67. 

ДЗУАИФ из Републике може да оснује, односно управља АИФ-ом из треће државе, 

при чему уделе у АИФ-у таквог АИФ-а сме да ставља на тржиште у Републици или у 

другој држави чланици, под условом да: 



1) се придржава овог закона, осим одредби које се односе на депозитара и финансијско 

извештавање АИФ-а у односу на АИФ из треће државе; 

2) су успостављени примерени поступци сарадње између Комисије и надлежних органа 

треће државе у којој је основан АИФ, тако да је омогућена ефикасна размена 

информација на основу којих Комисија може извршавати сопствене надлежности у 

складу са овим законом. 

ДЗУАИФ из Републике који ставља на тржиште уделе у АИФ-у из треће државе у 

Републици и/или другој држави чланици преко пасоша 

Члан 68. 

ДЗУАИФ из Републике који намерава да професионалним инвеститорима у Републици 

и/или другој држави чланици нуди уделе у АИФ-овима из треће државе којима 

управља и уделе у АИФ-овима пратећих АИФ-ова из Републике или друге државе 

чланице који не испуњавају услове из члана 63. става 2. овог закона, дужан је да се 

придржава овог закона, осим одредби чл. 63. до 66. овог закона, односно да испуњава 

следеће услове: 

1) да постоје примерени поступци сарадње између Комисије и надлежних органа треће 

државе у којој је основан АИФ, тако да се обезбеди ефикасна размена информација на 

основу којих Комисија може извршавати сопствене надлежности; 

2) трећа држава у којој је основан АИФ није укључена на списак Организације за 

контролу и спречавање прања новца (Financial Action Task Force) (у даљем тексту: 

ФАТФ) као држава или територија која не сарађује; 

3) трећа држава у којој је основан АИФ потписала је споразум са Републиком и сваком 

другом државом чланицом у којој ДЗУАИФ намерава да стави на тржиште уделе у 

АИФ-у из треће државе, који у потпуности испуњава стандарде из члана 26. ОЕЦД-

овог модела пореске конвенције о приходима и капиталу и обезбеђује ефикасну 

размену информација у области пореза, укључујући све мултилатералне пореске 

споразуме. 

ДЗУАИФ из Републике који ставља на тржиште уделе у АИФ-у из треће државе у 

Републици 

Члан 69. 

ДЗУАИФ из Републике који у Републици намерава да професионалним инвеститорима 

нуди уделе у АИФ-у из треће државе којим управља, дужан је да за сваки такав АИФ 

Комисији достави захтев за сагласност за стављање на тржиште удела у АИФ-у из 

треће државе и следеће податке: 

1) програм планираних активности које ДЗУАИФ намерава да обавља, укључујући 

идентификацију и опис АИФ-а чије уделе у АИФ-у ДЗУАИФ намерава да стави на 

тржиште, као и податак у којој је држави АИФ основан; 

2) правила пословања АИФ-а, односно документ о оснивању АИФ-а; 



3) идентификацију депозитара АИФ-а; 

4) податак у којој је држави основан главни АИФ, ако је АИФ пратећи АИФ; 

5) све додатне информације у складу са одредбама којима се у правни поредак државе 

чланице преносе одредбе прописа ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим 

фондовима, ближе уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски 

левериџ, транспарентност и надзор, а које нису обухваћене у претходним тачкама овог 

става; 

6) информације о успостављеним механизмима за спречавање понуде удела у АИФ-у 

малим инвеститорима, укључујући и случајеве кад се ДЗУАИФ ослања на активности 

независних субјеката за пружање инвестиционих услуга у вези са АИФ-ом, уколико 

постоји обавеза достављања таквих информација у складу са овим законом и/или 

актима Комисије. 

Комисија у року од 20 радних дана од дана пријема документације из става 1. овог 

члана доноси одлуку о поднетом захтеву. 

Комисија неће дозволити стављање на тржиште удела у АИФ-у тог АИФ-а ако 

управљање АИФ-ом или сам ДЗУАИФ није или неће бити усклађен са овим законом. 

ДЗУАИФ може у Републици да стави на тржиште уделе у АИФ-у из треће државе 

којим управља од дана пријема решења Комисије о датој сагласности, за започињање 

са одобреном активношћу. 

Комисија обавештава Европски орган за хартије од вредности и тржишта (European 

Securities and Markets Authority – у даљем тексту: ЕСМА) о томе да ДЗУАИФ може да 

стави на тржиште уделе у АИФ-у из треће државе којим управља у Републици. 

У случају битне промене било којих података достављених у складу са ставом 1. овог 

члана, ДЗУАИФ је дужан да Комисији достави писано обавештење о намераваној 

промени најмање месец дана пре њеног спровођења, односно без одлагања након што 

се непланирана промена догодила. 

Ако намеравана промена доводи до тога да управљање АИФ-ом од стране ДЗУАИФ-а 

или сам ДЗУАИФ нису усклађени са одредбама овог закона, Комисија забрањује 

спровођење намераване промене. 

Ако је намеравана промена спроведена у супротности са ст. 6. и 7. овог члана, односно 

ако се догодила непланирана промена због које управљање АИФ-ом од стране 

ДЗУАИФ-а или сам ДЗУАИФ више није у складу са одредбама овог закона, Комисија 

предузима одговарајуће мере у складу са законом, укључујући, када је то потребно, и 

забрану стављања на тржиште удела у АИФ-у. 

Ако су предметне промене прихватљиве јер не утичу на усклађеност АИФ-а или 

ДЗУАИФ-а са овим законом, Комисија без одлагања о истим обавештава ЕСМА-у и 

када је то примењиво, надлежни орган државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а, уколико 



се промене односе на престанак вршења уделима у одређеном АИФ-у или стављање на 

тржиште удела у АИФ-у додатних АИФ-ова. 

ДЗУАИФ из Републике који ставља на тржиште уделе у АИФ-у из треће државе у 

другој држави чланици 

Члан 70. 

ДЗУАИФ из Републике који у другој држави чланици намерава да стави на тржиште 

уделе у АИФ-у из треће државе којима управља, дужан је да за сваки такав АИФ 

Комисији достави обавештење. 

Обавештење из става 1. овог члана садржи следеће податке: 

1) идентификацију државе чланице у којој ДЗУАИФ намерава да стави на тржиште 

уделе у АИФ-у; 

2) програм планираних активности које ДЗУАИФ намерава да обавља, укључујући 

идентификацију и опис АИФ-а чије уделе у АИФ-у ДЗУАИФ намерава да стави на 

тржиште и податак у којој је држави АИФ основан; 

3) правила пословања АИФ-а, односно документ о оснивању АИФ-а; 

4) идентификацију депозитара АИФ-а; 

5) податак у којој је држави основан главни АИФ, ако је АИФ пратећи АИФ; 

6) све додатне информације у складу са одредбама којима се у правни поредак државе 

чланице преносе одредбе прописа ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим 

фондовима, ближе уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски 

левериџ, транспарентност и надзор, а које нису обухваћене у тач. 1) до 5) овог става; 

7) информације о успостављеним условима за стављање на тржиште удела у АИФ-у у 

другој држави чланици и када је то примењиво, информације о успостављеним 

механизмима за спречавање понуде удела у АИФ-у малим инвеститорима, укључујући 

и случајеве кад се ДЗУАИФ ослања на активности независних субјеката за пружање 

инвестиционих услуга у вези са АИФ-ом. 

Комисија у року од 20 радних дана од дана пријема потпуне документације из става 2. 

овог члана, исту електронским путем доставља надлежном органу државе чланице у 

којој ДЗУАИФ намерава да ставља на тржиште уделе у АИФ-у. 

Комисија надлежном органу државе чланице у којој ДЗУАИФ намерава да ставља на 

тржиште уделе у АИФ-у електронским путем доставља и потврду да ДЗУАИФ има 

дозволу за управљање АИФ-ом са одређеном стратегијом улагања. 

Комисија надлежном органу друге државе чланице доставља обавештење и 

документацију из ст. 2. и 4. овог члана само ако су ДЗУАИФ и управљање АИФ-ом у 

складу са овим законом и о томе без одлагања обавештава ДЗУАИФ. 

ДЗУАИФ може да стави на тржиште уделе у АИФ-у из треће државе у држави чланици 

домаћину ДЗУАИФ-а од дана пријема обавештења из става 5. овог члана. 



Комисија обавештава ЕСМА-у да ДЗУАИФ из Републике може да стави на тржиште 

уделе у АИФ-у из треће државе у држави чланици домаћина ДЗУАИФ-а. 

За надзор поступака које је ДЗУАИФ успоставио у складу са ставом 2. тачка 7) овог 

члана одговоран је надлежни орган државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а. 

Обавештење и документацију из ст. 1. и 2. овог члана, као и све промене те 

документације, ДЗУАИФ је дужан да Комисији достави на српском и енглеском језику. 

Комисија потврду из става 4. овог члана саставља на српском и енглеском језику. 

У случају битних промена података достављених у складу са ставом 2. овог члана, 

сходно се примењују одредбе члана 69. ст. 6. до 8. овог закона. 

Стављање на тржиште удела у АИФ-у из Републике у трећој држави 

Члан 71. 

Стављање на тржиште удела у АИФ-у из Републике у трећој држави може да спроводи 

само: 

1) ДЗУАИФ из Републике који има дозволу Комисије за управљање тим АИФ-ом; 

2) ДЗУАИФ из друге државе чланице који има дозволу Комисије за управљање тим 

АИФ-ом; 

3) ДЗУАИФ из треће државе који има дозволу Комисије или надлежног органа друге 

државе чланице која му је референтна држава чланица за управљање тим АИФ-ом. 

ДЗУАИФ из става 1. овог члана, који намерава да стави на тржиште уделе у АИФ-у из 

Републике у трећој држави, дужан је да о томе претходно обавести Комисију, као и да 

у обавештењу наведе: 

1) податке о трећој држави у којој намерава да стави на тржиште уделе у АИФ-у; 

2) програм планираних активности које намерава да обавља у тој држави; 

3) детаљан опис начина стављања на тржиште удела у АИФ-у и успостављених 

могућности његовог извршења; 

4) детаљан опис објављивања документације и информација у тој држави и 

успостављених могућности његовог извршења; 

5) детаљан опис пословних односа које је успоставило у вези са стављањем на 

тржиште удела у АИФ-у у тој држави; 

6) списак АИФ-ова чије уделе у АИФ-у намерава да стави на тржиште у тој држави. 

Комисија може забранити ДЗУАИФ-у из става 1. овог члана да ставља на тржиште 

уделе у АИФ-у из Републике у трећој држави, ако постоји сумња о непримереним 

начинима стављања на тржиште удела у АИФ-у и успостављеним могућностима 

његовог извршења, обавештавања инвеститора, као и пословних односа које је 

ДЗУАИФ успоставио у вези са стављањем на тржиште удела у АИФ-у у трећој држави. 



Комисија може да забрани ДЗУАИФ-у из става 1. овог члана да стави на тржиште 

уделе у АИФ-у из Републике у трећој држави и ако, с обзиром на прописе треће државе 

у којој ДЗУАИФ намерава да стави на тржиште уделе у АИФ-у и на праксу у 

спровођењу тих прописа, постоји вероватноћа да би било отежано обављање надзора у 

складу са одредбама овог закона. 

ДЗУАИФ из става 1. овог члана најкасније у року од три радна дана од стављања на 

тржиште удела у АИФ-у у трећој држави о томе обавештава Комисију. 

Када ДЗУАИФ из става 1. овог члана намерава да промени неке од чињеница и услове 

из става 2. овог члана, пре спровођења промена мора о томе да обавести Комисију. 

4. Издавање дозволе за рад ДЗУАИФ-у из треће државе који намерава да управља 

у ЕУ АИФ-ом на подручју ЕУ и да ставља на тржиште уделе у АИФ-у којим 

управља 

Обавезе ДЗУАИФ-а из треће државе 

Члан 72. 

ДЗУАИФ из треће државе који намерава да управља АИФ-ом из Републике и/или из 

друге државе чланице или који на подручју Републике и/или друге државе чланице 

намерава да ставља на тржиште уделе у АИФ-у којим управља, мора да добије дозволу 

за рад од Комисије, ако је Република референтна држава чланица ДЗУАИФ-а из треће 

државе. 

ДЗУАИФ из треће државе који намерава да тражи дозволу из става 1. овог члана, 

дужан је да се придржава овог закона, осим одредби чл. 63. до 66. 

Ако је обавеза из става 2. овог члана неспојива са правом треће државе у којој је 

основан ДЗУАИФ и/или АИФ чије уделе у АИФ-у ДЗУАИФ намерава да ставља на 

тржиште, ДЗУАИФ није дужан да се придржава појединачних одредби овог закона ако 

докаже: 

1) да није могуће истовремено да се придржава одредби овог закона и прописа треће 

државе у којој је основан ДЗУАИФ и/или АИФ из треће државе чије уделе у АИФ-у 

намерава да ставља на тржиште; 

2) прописи треће државе у којој је основан ДЗУАИФ и/или АИФ предвиђају 

еквивалентне одредбе које имају исту регулаторну сврху и нуде једнак ниво заштите 

члановима, односно акционарима релевантног АИФ-а; 

3) ДЗУАИФ и/или АИФ из треће државе је усклађен са еквивалентном одредбом из 

тачке 2) овог става. 

ДЗУАИФ из треће државе који намерава да поднесе захтев за издавање дозволе из 

става 1. овог члана, дужан је да именује правног заступника из Републике, који ће бити 

лице овлашћено за службену кореспонденцију тог ДЗУАИФ-а у државама чланицама и 

задужен за сваку службену кореспонденцију ДЗУИФ-а са Комисијом, односно 

надлежним органима других држава чланица, инвеститорима из Републике и других 



држава чланица. Правни заступник заједно са ДЗУАИФ-ом обавља функцију 

усклађености са релевантним прописима у вези са управљањем и стављањем на 

тржиште удела у АИФ-у релевантног АИФ-а. 

Утврђивање референтне државе чланице ДЗУАИФ-а из треће државе 

Члан 73. 

Референтна држава чланица ДЗУАИФ-а из треће државе утврђује се на следећи начин: 

1) ако ДЗУАИФ из треће државе намерава да управља са једним или више АИФ-ова 

основаних у Републици, а не намерава да уделе у АИФ-у таквих АИФ-ова ставља на 

тржиште у складу са чл. 82. до 84. овог закона, тада се Република сматра референтном 

државом чланицом тог ДЗУАИФ-а, па је Комисија надлежна за поступак издавања 

дозволе за рад и надзор над ДЗУАИФ-ом; 

2) ако ДЗУАИФ из треће државе намерава да управља са више АИФ-ова основаних у 

различитим државама чланицама, а не намерава да уделе у АИФ-у таквих АИФ-ова 

ставља на тржиште у складу са чл. 82. до 84. овог закона, тада је референтна држава 

чланица ДЗУАИФ-а из треће државе: 

(1) држава чланица у којој је основана већина АИФ-ова, 

(2) држава чланица у којој се управља највећим делом имовине; 

3) ако ДЗУАИФ из треће државе намерава да стави на тржиште уделе у АИФ-у само 

једног АИФ-а из државе чланице у само једној држави чланици, референтна држава 

чланица је: 

(1) ако АИФ има дозволу за рад од државе чланице, матична држава чланица АИФ-а 

или држава чланица у којој ДЗУАИФ намерава да стави на тржиште уделе у АИФ-у, 

(2) ако АИФ нема дозволу за рад нити једне државе чланице, држава чланица у којој 

ДЗУАИФ намерава да стави на тржиште уделе у АИФ-у; 

4) ако ДЗУАИФ из треће државе намерава да стави на тржиште уделе у АИФ-у само 

једног АИФ-а из треће државе у само једној држави чланици, референтна држава је та 

држава чланица; 

5) ако ДЗУАИФ из треће државе намерава да стави на тржиште уделе у АИФ-у само 

једног АИФ-а из државе чланице у различитим државама чланицама, референтна 

држава чланица је: 

(1) ако АИФ има дозволу за рад од државе чланице, матична држава чланица АИФ-а 

или једна од држава чланица у којој ДЗУАИФ намерава да развија ефикасно стављање 

на тржиште уделе у АИФ-у, 

(2) ако АИФ нема дозволу за рад ни једне државе чланице, једна од држава чланица у 

којој ДЗУАИФ намерава да ефикасно ставља на тржиште уделе у АИФ-у; 



6) ако ДЗУАИФ из треће државе намерава да стави на тржиште уделе у АИФ-у само 

једног АИФ-а из треће државе, али у различитим државама чланицама, референтна 

држава чланица је једна од тих држава чланица; 

7) ако ДЗУАИФ из треће државе намерава да стави на тржиште уделе у АИФ-у више 

АИФ-ова из држава чланица на подручју ЕУ, референтна држава чланица је: 

(1) ако су ти АИФ-ови основани у истој држави чланици, матична држава чланица тих 

АИФ-ова или држава чланица у којој ДЗУАИФ намерава да ефикасно ставља на 

тржиште уделе у АИФ-у већине тих АИФ-ова, 

(2) ако ти АИФ-ови нису основани у истој држави чланици, држава чланица у којој 

ДЗУАИФ намерава да ефикасно ставља на тржиште уделе у АИФ-у већине тих АИФ-

ова; 

8) ако ДЗУАИФ из треће државе намерава да ставља на тржиште уделе у АИФ-у више 

АИФ-ова из држава чланица и више АИФ-ова из трећих држава, или уделе у АИФ-у 

више АИФ-ова из трећих држава на подручју ЕУ, референтна држава чланица је 

држава чланица у којој намерава да ефикасно ставља на тржиште уделе у АИФ-у 

већине тих АИФ-ова. 

На поступак утврђивања референтне државе чланице примењују се одредбе европских 

прописа о утврђивању поступка за одређивање референтне државе чланице ДЗУАИФ-а 

изван ЕУ. 

У складу са критеријумима из става 1. тачка 2), става 1. тачка 3) подтачка (1), става 1. 

тач. 5) и 6) и става 1. тачка 7) подтачка (1) овог члана могуће је да више држава 

чланица испуњава услове за референтну државу чланицу ДЗУАИФ-а из треће државе. 

У случајевима из става 3. овог члана, ДЗУАИФ из треће државе који намерава да 

управља АИФ-овима из држава чланица без стављања на тржиште њихових удела у 

АИФ-у и/или који на подручју држава чланица намерава да стави на тржиште уделе у 

АИФ-у АИФ-ова којима управља у складу са чл. 82. до 84. овог закона, дужан је да 

Комисији поднесе захтев за издавање дозволе за рад, уколико је Република једна од 

могућих референтних држава чланица, као и надлежним органима осталих могућих 

референтних држава чланица, како би се међу њима одредила референтна држава 

чланица ДЗУАИФ-а из треће државе. 

Комисија и надлежни органи осталих држава чланица из става 4. овог члана у року од 

месец дана од дана пријема захтева за издавање дозволе за рад, заједнички доносе 

одлуку о референтној држави чланици ДЗУАИФ-а из треће државе. 

Ако се као референтна држава чланица ДЗУАИФ-а из треће државе чланице одреди 

Република, Комисија у року од седам дана од дана доношења одлуке из става 5. овог 

члана о томе обавештава ДЗУАИФ из треће државе. 

Ако Комисија и надлежни органи других држава чланица не донесу одлуку о 

референтној држави чланици ДЗУАИФ-а у року из става 5. овог члана или ако 

Комисија не обавести ДЗУАИФ о одлуци у року из става 6. овог члана, ДЗУАИФ из 



треће државе може самостално да одабере референтну државу чланицу у складу са 

критеријумима из овог члана. 

Ако се као референтна држава чланица ДЗУАИФ-а из треће државе чланице одреди 

Република, ДЗУАИФ је дужан да докаже Комисији своју намеру ефикасног стављања 

на тржиште у Републици удела у АИФ-у АИФ-ова којима управља достављањем 

сопствене стратегије стављања на тржиште удела у АИФ-у. 

Члан 74. 

ДЗУАИФ из треће државе који намерава да управља АИФ-овима из Републике и/или 

друге државе чланице без стављања на тржиште њихових удела у АИФ-у и/или који на 

подручју ЕУ намерава да стави на тржиште уделе у АИФ-овима којима управља, у 

складу са чл. 82. до 84. овог закона, мора Комисији да поднесе захтев за добијање 

дозволе за рад, ако је Република референтна држава чланица ДЗУАИФ-а из треће 

државе. 

Након што Комисија прими захтев из става 1. овог члана, утврдиће да ли је избор 

Републике као референтне државе чланице у складу са критеријумима из члана 73. 

овог закона. 

Ако Комисија оцени да одабир Републике као референтне државе чланице није у 

складу са критеријумима из члана 73. овог закона, одбиће захтев из става 1. овог члана 

уз навођење разлога за одбијање, и о истоме може обавестити ЕСМА-у. 

Ако Комисија оцени да је Република изабрана као референтна држава чланица у складу 

са критеријумима из члана 73. овог закона, о томе ће обавестити ЕСМА-у и затражити 

савет о оцени Комисије. 

У обавештењу из става 4. овог члана, Комисија ће ЕСМА-и доставити образложење 

ДЗУАИФ-а о избору Републике као референтне државе чланице и податке о стратегији 

понуде удела у АИФ-у. 

ЕСМА је дужна да изда савет у року од месец дана од дана пријема захтева из става 4. 

овог члана. 

Рок за одлучивање о захтеву за издавање дозволе за рад се прекида за период док 

Комисија не прими савет ЕСМА-е из става 4. овог члана. 

Ако Комисија намерава да изда дозволу за рад противно савету ЕСМА-е из става 4. 

овог члана, дужна је да о томе обавестити ЕСМА-у, уз навођење разлога. 

Ако Комисија намерава да изда дозволу за рад противно савету ЕСМА-е из става 4. 

овог члана, а ДЗУАИФ из треће државе намерава да ставља на тржиште уделе у АИФ-у 

АИФ-ова којима управља и у другим државама чланицама, Комисија ће о разлозима 

издавања дозволе за рад обавестити надлежне органе тих држава чланица и када је то 

примењиво и надлежне органе матичних држава чланица АИФ-ова којима управља 

ДЗУАИФ из треће државе. 

Одлучивање о захтеву за издавање дозволе за рад ДЗУАИФ-а из треће државе 



Члан 75. 

Комисија доноси решење о одбијању захтева за издавање дозволе за рад ДЗУАИФ-у из 

треће државе ако: 

1) Република није одабрана као референтна држава чланица у складу са критеријумима 

из члана 73. овог закона, односно Комисији нису достављени подаци о стратегији 

понуде удела у АИФ-у и није спроведен поступак из члана 74. овог закона; 

2) ДЗУАИФ није именовао правног заступника из Републике; 

3) правни заступник неће, заједно са ДЗУАИФ-ом, бити лице овлашћено за службену 

кореспонденцију за чланове, односно акционаре релевантних АИФ-ова, ЕСМА-у, 

Комисију и надлежне органе других држава чланица, у вези са делатностима за које 

ДЗУАИФ има дозволу на подручју ЕУ; 

4) правни заступник не испуњава услове за обављање функције усклађености са 

релевантним прописима у складу са овим законом; 

5) нису успостављени примерени поступци сарадње између Комисије, надлежног 

органа матичне државе чланице АИФ-а којим ДЗУАИФ из треће државе управља и 

надлежних органа треће државе у којој је основан ДЗУАИФ, тако да се обезбеди 

ефикасна размена информација на основу којих Комисија може извршавати сопствене 

надлежности у складу са одредбама овог закона; 

6) се трећа држава у којој је основан ДЗУАИФ налази на списку ФАТФ-е као ризична 

држава или територија; 

7) трећа држава у којој је основан ДЗУАИФ није потписала споразум са Републиком 

који у потпуности испуњава стандарде из члана 26. ОЕЦД-овог модела пореске 

конвенције о приходима и капиталу и обезбеди ефикасну размену информација из 

области пореза, укључујући све мултилатералне пореске споразуме; 

8) је прописима треће државе или овлашћењима надзорног органа треће државе 

онемогућено Комисији да врши надзорна овлашћења из овог закона. 

Ако надлежни орган матичне државе чланице АИФ-а у разумном року не успостави 

тражене поступке сарадње из става 1. тачке 5) овог члана, Комисија може о истоме 

обавестити ЕСМА-у. 

Члан 76. 

На одлучивање о издавању дозволе за рад ДЗУАИФ-у из треће државе сходно се 

примењују одредбе овог закона о издавању дозволе за рад ДЗУИАФ-у, уз изузетак да 

члан 26. став 1. тачка 6) не доводи у питање примену члана 72. став 3. овог закона. 

Осим података наведених у члану 26. овог закона, ДЗУАИФ из треће државе је дужан 

да Комисији достави следеће: 

1) образложење избора Републике као референтне државе чланице са подацима о 

стратегији понуде удела у АИФ-у; 



2) списак одредби овог закона које су неспојиве са правом треће државе у којој је 

основан ДЗУАИФ или АИФ чије уделе у АИФ-у намерава да стави на тржиште на 

подручју ЕУ; 

3) писани доказ који се заснива на регулаторним техничким стандардима које донесе 

ЕСМА, да прописи треће државе садрже одредбе сходне одредбама овог закона, које су 

неспојиве са правом треће државе, које имају исту регулаторну сврху и нуде једнак 

ниво заштите члановима, односно акционарима релевантних АИФ-ова, и да је 

ДЗУАИФ усклађен са тим еквивалентним правилима; 

4) пословно име, односно име и презиме правног заступника ДЗУАИФ-а и његово 

седиште, односно пребивалиште. 

Писани доказ из става 2. тачка 3) овог члана мора да садржи и правно мишљење о 

постојању неспојивих обавезних одредби у прописима треће државе, укључујући и 

опис регулаторне сврхе еквивалентних правила и начина заштите чланова, односно 

акционара у релевантне АИФ-ове које им иста пружају. 

Податке из члана 26. овог закона, ДЗУАИФ је дужан да достави за АИФ-ове из 

Републике или друге државе чланице којима намерава да управља, као и за АИФ-ове 

којима управља, а чије уделе у АИФ-у намерава да стави на тржиште на подручју ЕУ 

са европским пасошем. 

Члан 77. 

Ако Комисија процени да ДЗУАИФ не мора у потпуности да буде усклађен са 

одредбама овог закона, о томе без одлагања обавештава ЕСМА-у, и доставља податке 

из члана 76. став 2. тач. 2) до 4) овог закона. 

ЕСМА је дужна да у року од месец дана од дана пријема обавештења из става 1. овог 

члана, изда Комисији савет о примени изузетка за усклађеност са одредбама овог 

закона. 

Рок из члана 27. став 2. овог закона о одлучивању о захтеву за издавање дозволе за рад 

се привремено обуставља за време док Комисија не прими савет ЕСМА-е на основу 

обавештења из става 1. овог члана. 

Ако Комисија намерава да изда дозволу за рад супротно савету ЕСМА-е из става 2. 

овог члана, дужна је да о томе обавести ЕСМА-у уз навођење разлога. 

Ако Комисија намерава да изда дозволу за рад супротно савету ЕСМА-е из става 2. 

овог члана, а ДЗУАИФ из треће државе намерава да стави на тржиште уделе у АИФ-у 

АИФ-ова којима управља и у другим државама чланицама, Комисија ће као 

референтна држава чланица ДЗУАИФ-а о разлозима за издавање дозволе за рад 

обавестити надлежне органе тих држава чланица. 

Члан 78. 



Комисија без одлагања обавештава ЕСМА-у о сваком издавању, променама или 

одузимању дозволе за рад ДЗУАИФ-у из треће државе којем је Република референтна 

држава чланица. 

Комисија обавештава ЕСМА-у о сваком захтеву за издавање дозволе за рад који је 

одбила и доставља ЕСМА-и податке о ДЗУАИФ-у који је поднео захтев, као и разлоге 

одбијања тог захтева. 

Комисија има право да захтева увид у ЕСМА-ин регистар података о ДЗУАИФ-овима 

из трећих држава који су поднели захтеве за издавање дозволе за рад у државама 

чланицама. 

Члан 79. 

На утврђивање референтне државе чланице неће утицати будући пословни развој 

ДЗУАИФ-а на подручју ЕУ. 

Изузетно од става 1. овог члана, када ДЗУАИФ промени стратегију понуде удела у 

АИФ-у у року од две године од дана добијања дозволе за рад од Комисије, а та 

промена би утицала на утврђивање референтне државе чланице, дужан је да пре 

спровођења планиране промене о истој обавести Комисију уз навођење нове 

референтне државе чланице, утврђене у складу са критеријумима из члана 73. овог 

закона, и на основу нове стратегије. 

Уз обавештење из става 2. овог члана ДЗУАИФ из треће државе је дужан да Комисији 

достави нову стратегију стављања на тржите удела у АИФ-у и податке из члана 76. 

став 2. тачка 4) овог закона o правном заступнику из нове референтне државе чланице. 

Уз обавештење из става 2. овог члана ДЗУАИФ из треће државе је дужан да Комисији 

достави нову стратегију стављања на тржите удела у АИФ-у и податке о правном 

заступнику из нове референтне државе чланице и његовом седишту. 

Комисија када прими обавештење из става 2. овог члана, процењује да ли је одлука 

ДЗУАИФ-а из става 2. овог члана оправдана и о томе обавештава ЕСМА-у, и 

прослеђује јој образложење ДЗУАИФ-а о избору нове референтне државе чланице и 

податке о новој стратегији понуде удела у АИФ-у. 

У року од месец дана од дана пријема обавештења из става 5. овог члана, ЕСМА је 

дужна да Комисији изда савет о сачињеној процени. 

Комисија када прими савет ЕСМА-е из става 6. овог члана, обавештава ДЗУАИФ из 

треће државе, правног заступника ДЗУАИФ-а и ЕСМА-у о својој одлуци. 

У случају позитивне одлуке из става 7. овог члана, Комисија о променама обавештава 

надлежни орган нове референтне државе чланице, и доставља му без одлагања копију 

дозволе за рад и надзорну документацију ДЗУАИФ-а из треће државе. 

Од дана достављања података из става 8. овог члана, надлежни орган нове референтне 

државе чланице ДЗУАИФ-а постаје надлежан за издавање, промене или одузимање 

дозволе за рад и надзор над ДЗУАИФ-ом из треће државе. 



Ако је одлука Комисије из става 7. овог члана противна савету ЕСМА-е из става 6. овог 

члана, Комисија ће о истоме, уз навођење разлога, обавестити ЕСМА-у и надлежне 

органе других држава чланица у којима ДЗУАИФ из треће државе ставља на тржите 

уделе у АИФ-у АИФ-ова којима управља и ако је примењиво и надлежне органе 

матичних држава чланица АИФ-ова којима ДЗУАИФ из треће државе управља. 

Члан 80. 

Када се из пословног развоја ДЗУАИФ-а на подручју ЕУ, у року од две године од дана 

добијања дозволе за рад од Комисије, утврди да ДЗУАИФ није поштовао стратегију 

понуде удела у АИФ-у једног или више АИФ-ова коју је доставио уз захтев за 

издавање дозволе за рад, ако је дао лажне изјаве везано за стратегију понуде удела у 

АИФ-у једног или више АИФ-ова или приликом промене стратегије понуде удела у 

АИФ-у у једном или више АИФ-ова није поступио у складу са чланом 79. овог закона, 

Комисија ће наложити ДЗУАИФ-у из треће државе да изабере нову референтну државу 

чланицу, у складу са стварном стратегијом понуде удела у АИФ-у једног или више 

АИФ-ова, при чему се сходно примењују одредбе члана 79. овог закона. 

Ако ДЗУАИФ из треће државе не поступи у складу са налогом Комисије из става 1. 

овог члана, Комисија ће му одузети дозволу за рад. 

Када ДЗУАИФ из треће државе промени стратегију понуде удела у АИФ-у једног или 

више АИФ-ова након протека рока из става 1. овог члана, и због тога намерава да 

промени референтну државу чланицу, мора Комисији поднети захтев за промену 

референтне државе чланице, при чему се сходно примењују одредбе члана 79. овог 

закона. 

Члан 81. 

За сваки спор који настане између Комисије као надлежног органа, када је Република 

референтна држава чланица и ДЗУАИФ-а из треће државе меродавно је право 

Републике и надлежан је суд Републике. 

За сваки спор који настане између ДЗУАИФ-а и/или АИФ-а из треће државе и чланова, 

односно акционара АИФ-а из Републике, биће меродавно право Републике и надлежан 

је суд Републике. 

5. Стављање на тржиште удела у АИФ-овима којима управља ДЗУАИФ из треће 

државе са европским пасошем 

Члан 82. 

Ако ДЗУАИФ из треће државе има дозволу за рад коју је издала Комисија или 

надлежни орган друге државе чланице, сматра се да има европски пасош и да може 

професионалним инвеститорима у ЕУ да нуди уделе у АИФ-овима из Републике, из 

друге државе чланице или из треће државе, којима управља. 

Уз услове из става 1. овог члана, да би ДЗУАИФ из треће државе којем је Република 

референтна држава чланица, могао професионалним инвеститорима у ЕУ нудити уделе 



у АИФ-овима из треће државе којима управља, морају бити испуњени и следећи 

услови: 

1) да постоје примерени поступци сарадње између Комисије и надлежних органа треће 

државе у којој је основан АИФ којим управља, како би се обезбедила ефикасна размена 

информација на основу којих Комисија може вршити послове из своје надлежности; 

2) трећа држава у којој је основан АИФ се не налази на списку ризичних земаља 

ФАТФ-е; 

3) трећа држава, у којој је основан АИФ потписала је споразум са Републиком и сваком 

другом државом чланицом у којој ДЗУАИФ намерава да стави на тржиште уделе у 

АИФ-у АИФ-а из треће државе, који у потпуности испуњава стандарде из члана 26. 

ОЕЦД-овог модела пореске конвенције о приходима и капиталу и обезбеди ефикасну 

размену информација и података у области пореза укључујући све мултилатералне 

пореске споразуме. 

Члан 83. 

Када ДЗУАИФ из треће државе намерава да стави на тржиште уделе у АИФ-у АИФ-а 

из Републике, друге државе чланице или из треће државе у Републици као својој 

референтној држави чланици, дужан је да Комисији достави обавештење за све АИФ-е 

чије уделе у АИФ-у намерава да стави на тржиште. 

Обавештење из става 1. овог члана садржи следеће податке: 

1) програм планираних активности које ДЗУАИФ намерава да обавља, укључујући 

идентификацију и опис АИФ-а чије уделе у АИФ-у ДЗУАИФ намерава да стави на 

тржиште и податак у којој држави је АИФ основан; 

2) правила пословања АИФ-а, односно документ о оснивању АИФ-а; 

3) идентификацију депозитара АИФ-а; 

4) податак у којој је држави основан главни АИФ, ако је АИФ пратећи АИФ; 

5) све додатне информације у складу са одредбама којима се у правни поредак државе 

чланице преносе одредбе прописа ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим 

фондовима, ближе уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски 

левериџ, транспарентност и надзор, а које нису обухваћене у претходним тачкама овог 

става; 

6) када је то примењиво, информације о успостављеним механизмима за спречавања 

понуде удела у АИФ-у малим инвеститорима, укључујући и случајеве кад се ДЗУАИФ 

ослања на активности независних субјеката за пружање инвестиционих услуга у вези 

са АИФ-ом. 

Комисија у року од 20 радних дана од дана пријема потпуне документације из става 2. 

овог члана обавештава ДЗУАИФ да ли може да стави на тржиште уделе у АИФ-у 

наведеног у обавештењу из става 2. овог члана на подручју Републике. 



Ако ДЗУАИФ-ово управљање АИФ-ом или сам ДЗУАИФ није или неће бити усклађен 

са одредбама овог закона, Комисија забрањује стављање на тржиште удела у АИФ-у у 

Републици. 

ДЗУАИФ може у Републици да стави на тржиште уделе у АИФ-у АИФ-а из друге 

државе чланице или из треће државе од дана пријема обавештења Комисије из става 3. 

овог члана. 

Комисија обавештава ЕСМА-у и надлежни орган матичне државе чланице АИФ-а о 

томе да ДЗУАИФ може да стави на тржиште уделе у АИФ-у из друге државе чланице 

или из треће државе на подручју Републике. 

У случају битне промене било ког податка достављеног у складу са ставом 2. овог 

члана, ДЗУАИФ је дужан да Комисији достави писано обавештење о намераваној 

промени најмање месец дана пре њеног спровођења, односно без одлагања након што 

се непланирана промена догодила. 

Ако би намеравана промена довела до тога да управљање АИФ-ом од стране 

ДЗУАИФ-а или сам ДЗУАИФ не би више био усклађен са одредбама овог закона, 

Комисија забрањује спровођење намераване промене. 

Ако је намеравана промена спроведена супротно ст. 7. и 8. овог члана, односно ако се 

догодила непланирана промена због које управљање АИФ-ом од стране ДЗУАИФ-а 

или сам ДЗУАИФ више није усклађен са одредбама овог закона, Комисија предузима 

одговарајуће мере, укључујући када је то потребно и забрану стављања на тржиште 

удела у АИФ-у. 

Ако су предметне промене прихватљиве јер не утичу на усклађеност управљања АИФ-

ом од стране ДЗУАИФ-а или усклађеност самог ДЗУАИФ-а са одредбама овог закона, 

Комисија без одлагања о њима обавештава ЕСМА-у и када је то примењиво надлежни 

орган државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а, уколико се промене односе на престанак 

стављања на тржиште удела у АИФ-у одређеног АИФ-а или да ставља на тржиште 

уделе у АИФ-у додатних АИФ-ова. 

Члан 84. 

Када ДЗУАИФ из треће државе којем је Република референтна држава чланица, у 

другој држави чланици намерава да стави на тржиште уделе у АИФ-у из Републике, из 

друге државе чланице или из треће државе, дужан је да Комисији достави обавештење 

за сваки АИФ чије уделе у АИФ-у намерава да стави на тржиште. 

Обавештење из става 1. овог члана садржи следеће податке: 

1) идентификацију државе чланице у којој ДЗУАИФ намерава да стави на тржиште 

уделе у АИФ-у; 

2) програм планираних активности које ДЗУАИФ намерава да обавља, укључујући 

идентификацију и опис АИФ-а чије уделе ДЗУАИФ намерава да стави на тржиште и 

податак у којој држави је АИФ основан; 



3) правила пословања АИФ-а, односно документ о оснивању АИФ-а; 

4) идентификацију депозитара АИФ-а; 

5) податак у којој држави је основан главни АИФ, ако је АИФ пратећи АИФ; 

6) све додатне информације у складу са одредбама којима се у правни поредак државе 

чланице преносе одредбе прописа ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим 

фондовима, ближе уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски 

левериџ, транспарентност и надзор, а које нису обухваћене у претходним тачкама овог 

става; 

7) информације о успостављеним условима за стављање на тржиште удела у АИФ-у у 

другој држави чланици и информације о успостављеним механизмима за спречавање 

понуде удела у АИФ-у малим инвеститорима, укључујући и случајеве кад се ДЗУАИФ 

ослања на активности независних субјеката за пружање инвестиционих услуга у вези 

са АИФ-ом уколико постоји обавеза достављања таквих информација у складу са овим 

законом и/или актима Комисије. 

Комисија у року од 20 радних дана од дана пријема потпуне документације из става 2. 

овог члана, исту електронским путем доставља надлежном органу државе чланице у 

којој ДЗУАИФ намерава да стави на тржиште уделе у АИФ-у. 

Комисија надлежном органу државе чланице из става 3. овог члана на исти начин 

доставља и потврду да ДЗУАИФ има дозволу за управљање АИФ-ом са одређеном 

инвестиционом стратегијом. 

Комисија обавештење и документацију из ст. 2. и 4. овог члана доставља надлежном 

органу државе чланице у којој ДЗУАИФ намерава да стави на тржиште уделе у АИФ-у, 

само ако је ДЗУАИФ-ово управљање АИФ-ом и сам ДЗУАИФ усклађен са одредбама 

овог закона. 

Након што Комисија надлежном органу државе чланице достави потпуну 

документацију и потврду из ст. 2. и 4. овог члана, дужна је да о томе без одлагања 

обавестити ДЗУАИФ. 

ДЗУАИФ из треће државе може да у релевантној држави чланици домаћину стави на 

тржиште уделе у АИФ-у од дана пријема обавештења Комисије из става 6. овог члана. 

Комисија обавештава ЕСМА-у и надлежни орган матичне државе чланице АИФ-а о 

томе да ДЗУАИФ може да стави на тржиште уделе у АИФ-у АИФ-а из Републике, из 

друге државе чланице или из треће државе у држави чланици домаћину ДЗУАИФ-а. 

За надзор поступака које је ДЗУАИФ успоставио у складу са ставом 2. тачка 6) овог 

члана, одговоран је надлежни орган државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а. 

Обавештење и документацију из става 2. овог члана, као и све промене те 

документације, ДЗУАИФ је дужан да достави Комисији на српском језику или на 

језику који се уобичајено користи у подручју међународних финансија. 



Комисија потврду из става 4. овог члана саставља на српском и енглеском језику. 

У случају битних промена било ког податка достављеног у складу са ставом 2. овог 

члана, ДЗУАИФ је дужан да Комисији достави писано обавештење о намераваној 

промени најмање месец дана пре њеног спровођења, односно без одлагања након што 

се непланирана промена догодила. 

Ако би намеравана промена довела до тога да управљање АИФ-ом од стране 

ДЗУАИФ-а или сам ДЗУАИФ не би више био усклађен са одредбама овог закона, 

Комисија ће да забрани спровођење намераване промене. 

Ако је намеравана промена спроведена супротно ст. 13. и 14. овог члана, односно ако 

се догодила непланирана промена због које управљање АИФ-ом од стране ДЗУАИФ-а 

или сам ДЗУАИФ више није усклађен са одредбама овог закона, Комисија ће 

предузети одговарајуће мере у складу са својим надзорним овлашћењима, укључујући 

када је то потребно и забрану стављања на тржиште удела у АИФ-у. 

Ако су предметне промене прихватљиве, односно ако не утичу на усклађеност 

управљања АИФ-ом од стране ДЗУАИФ-а или усклађеност самог ДЗУАИФ-а са 

одредбама овог закона, Комисија ће без одлагања о тим променама обавестити ЕСМА-

у и када је то примењиво надлежни орган државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а, 

уколико се промене односе на престанак стављања на тржиште удела у АИФ-у 

одређеног АИФ-а или на стављање на тржиште удела у АИФ-у додатних АИФ-ова. 

6. ДЗУАИФ из треће државе који управља АИФ-ом основаним у другој држави 

чланици када је Република референтна држава чланица ДЗУАИФ-а 

Члан 85. 

ДЗУАИФ из треће државе којем је Република референтна држава чланица, може да 

управља АИФ-ом који је основан у другој држави чланици, непосредно или путем 

огранка, уз услов да ДЗУАИФ има дозволу за управљање врстом АИФ-а којом 

намерава да управља. 

ДЗУАИФ из треће државе којем је Република референтна држава чланица, који по 

први пут намерава да управља АИФ-ом основаним у другој држави чланици, мора 

Комисији као надлежном органу његове референтне државе чланице да достави: 

1) идентификацију државе чланице у којој намерава да обавља делатност из става 1. 

овог члана непосредно или основати огранак; 

2) програм планираних активности које намерава обављати, укључујући 

идентификацију АИФ-а или врсту АИФ-а којим намерава да управља. 

Када ДЗУАИФ из треће државе у другој држави чланици намерава да оснује огранак, 

уз податке из става 2. овог члана дужан је да Комисији достави и: 

1) организациону структуру огранка; 

2) адресу у матичној држави чланици АИФ-а, са које ће бити могуће прибављати 

потребну документацију; 



3) име и презиме и контакт лица одговорног за пословање огранка. 

Комисија у року од месец дана од пријема уредне документације из става 2. овог члана, 

односно у року од два месеца од пријема уредне документације из става 3. овог члана, 

исту доставља надлежном органу државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а. 

Комисија надлежном органу државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а доставља и потврду 

да ДЗУАИФ има дозволу за рад. 

Комисија доставља обавештење и документацију из ст. 2. до 4. овог члана само ако је 

ДЗУАИФ-ово управљање АИФ-ом и сам ДЗУАИФ усклађен са одредбама овог закона. 

Након што Комисија надлежном органу државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а достави 

потпуну документацију из ст. 2. и 3. и потврду из става 5. овог члана, без одлагања ће о 

томе да обавести ДЗУАИФ. 

ДЗУАИФ из треће државе може да почне са обављањем делатности у држави чланици 

домаћину ДЗУАИФ-а од дана пријема обавештења из става 7. овог члана. 

Комисија обавештава ЕСМА-у да ДЗУАИФ може да почне да управља АИФ-ом у 

држави чланици домаћину ДЗУАИФ-а. 

У случају промене било којих података достављених у складу са ст. 2. и 3. овог члана, 

ДЗУАИФ је дужан да Комисији достави писано обавештење о намераваној промени 

најмање месец дана пре њеног спровођења, односно без одлагања након што се 

непланирана промена догодила. 

Ако би намеравана промена довела до тога да управљање АИФ-ом од стране 

ДЗУАИФ-а или сам ДЗУАИФ не би више био у складу са одредбама овог закона, 

Комисија ће забранити спровођење намераване промене. 

Ако је намеравана промена спроведена противно ст. 10. и 11. овог члана, односно ако 

се догодила непланирана промена због које управљање АИФ-ом од стране ДЗУАИФ-а 

или сам ДЗУАИФ више није усклађен са одредбама овог закона, Комисија предузима 

одговарајуће мере у складу са овим законом, укључујући, када је то потребно и забрану 

стављања на тржиште удела у АИФ-у. 

Ако су предметне промене прихватљиве јер не утичу на усклађеност управљања АИФ-

ом или усклађеност самог ДЗУАИФ-а са одредбама овог закона, Комисија без 

одлагања о истима обавештава надлежни орган државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а. 

На језик обавештења и документације из ст. 2, 3. и 5. овог члана сходно се примењују 

одредбе члана 84. ст. 10. и 11. овог закона. 

7. Обављање делатности ДЗУАИФ-а из треће државе у Републици, када 

Република није референтна држава чланица ДЗУАИФ-а 

Члан 86. 

Када Република није референтна држава чланица ДЗУАИФ-а, ДЗУАИФ из треће 

државе може да управља АИФ-ом из Републике путем огранка или непосредно, ако је 



од надлежног органа референтне државе чланице, у складу са прописом којим се у 

правни поредак те државе чланице преносе одредбе прописа ЕУ који, у вези са 

алтернативним инвестиционим фондовима, ближе уређују изузетке, опште услове 

пословања, депозитаре, финансијски левериџ, транспарентност и надзор, добио 

дозволу за управљање том врстом АИФ-а којом намерава да управља. 

ДЗУАИФ из треће државе чланице може да почне да обавља делатности из става 1. 

овог члана од дана пријема обавештења од надлежног органа референтне државе 

чланице ДЗУАИФ-а да је оно Комисији доставило обавештење и потврду из члана 85. 

ст. 2, 3. и 5. овог закона. 

ДЗУАИФ из става 1. овог члана који у Републици обавља своју делатност путем 

огранка дужан је да испуњава све услове из овог закона, који се односе на дужности и 

одговорности чланова управе ДЗУАИФ-а, вођење евиденција о личним трансакцијама 

и управљање конфликтима интереса. 

IV. ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВА ДЗУАИФ-А И АИФ-А 

Члан 87. 

ДЗУАИФ је у свом пословању дужан да: 

1) у сваком тренутку буде у могућности да правовремено испуни сопствене доспеле 

обавезе (начело ликвидности), односно трајно испуњава све сопствене обавезе (начело 

солвентности); 

2) управља АИФ-ом тако да је АИФ у могућности да правовремено испуњава 

сопствене доспеле обавезе (начело ликвидности), односно да је АИФ трајно у 

могућности да испуњава све сопствене обавезе (начело солвентности); 

3) обезбеди понуду и дистрибуцију удела у АИФ-у искључиво посредством лица 

овлашћених на основу овог закона; 

4) стиче имовину и исту чува код депозитара у складу са овим законом, за: 

(1) АИФ који нема својство правног лица искључиво у сопствено име и за рачун АИФ-

а, 

(2) затворени АИФ који има својство правног лица, у име и за рачун АИФ-а; 

5) доставља депозитару документацију од значаја за обављање послова депозитара; 

6) објављује податке о ДЗУАИФ-у и АИФ-овима којима управља у складу са овим 

законом, подзаконским актима донетим на основу овог закона и другим релевантним 

прописима; 

7) одреди лице за одржавање контакта са Комисијом, а у циљу извештавања и 

комуникације; 

8) управља АИФ-ом у складу са ограничењима улагања и ризика сваког појединачног 

АИФ-а; 



9) даје депозитару налоге за остваривање права повезаних са имовином АИФ-а; 

10) придржава се и других захтева из овог закона. 

Одговорност АИФ-а 

Члан 88. 

АИФ не одговара за обавезе ДЗУАИФ-а. 

Чланови, односно акционари АИФ-а не одговарају за обавезе ДЗУАИФ-а које 

произлазе из правних послова које је ДЗУАИФ закључио у сопствено име, а за 

заједнички рачун чланова, односно акционара АИФ-а, односно у име и за рачун АИФ-

а. 

ДЗУАИФ не може да закључи правни посао, којим би непосредно настала обавеза за 

чланове или акционаре АИФ-а. 

Потраживања за накнаду трошкова и накнаду у вези са обављањем правних послова за 

заједнички рачун чланова, односно акционара АИФ-а, ДЗУАИФ може да измири 

искључиво из имовине АИФ-а, без могућности да за исте потражује непосредно од 

чланова, односно акционара АИФ-а. 

Право гласа 

Члан 89. 

ДЗУАИФ сам или преко депозитара, уз јасно дата упутства за гласање, остварује право 

гласа из удела, односно акција у привредним друштвима које чине имовину АИФ-а. 

Право гласа из акција и других инструмената може да оствари и пуномоћник 

ДЗУАИФ-а којем је ДЗУАИФ издао специјално пуномоћје. 

Забрањене радње за ДЗУАИФ 

Члан 90. 

ДЗУАИФ не сме да: 

1) стиче или отуђује имовину АИФ-а којим управља за сопствени рачун или рачун 

релевантних лица; 

2) за рачун АИФ-а стиче имовину, нити склапа послове који нису предвиђени 

правилима пословања АИФ-а или проспектом тог АИФ-а уколико постоји обавеза 

његовог објављивања; 

3) обавља трансакције којима крши одредбе овог закона, правила пословања АИФ-а и 

проспекта, уколико постоји обавеза њиховог објављивања, укључујући одредбе о 

ограничењима улагања имовине АИФ-ова којима управља; 

4) отуђује имовину АИФ-а без накнаде; 

5) стиче или отуђује имовину АИФ-ова којима управља по цени неповољнијој од 

тржишне или процењене вредности те имовине; 



6) непосредно или посредно, истовремено или са одлагањем, договара продају, 

куповину или пренос имовине између два АИФ-а којима управља или између АИФ-а и 

УЦИТС фонда или индивидуалног портфолија ако ДЗУАИФ њима управља, под 

условима различитим од тржишних услова или условима који један АИФ или УЦИТС 

или индивидуални портфолио стављају у повољнији положај у односу на други; 

7) издаје друге финансијске инструменте отворених АИФ-ова, односно затворених 

АИФ-ова који немају својство правног лица, осим њихових инвестиционих јединица; 

8) улаже имовину АИФ-а у финансијске инструменте чији је ДЗУАИФ издавалац; 

9) исплаћује дивиденду и бонусе запосленима и члановима управе ако не испуњава 

капиталне захтеве; 

10) поступа противно одредбама правила пословања АИФ-а којим управља, односно 

проспекта, уколико постоји обавеза њиховог објављивања, а нарочито у односу на 

одредбе о ограничењима улагања. 

Члан 91. 

Свако пребијање потраживања (компензација) које треће лице има према ДЗУАИФ-у 

са потраживањима која су део имовине АИФ-а, не производи правно дејство, 

независно од тога да ли су потраживања према ДЗУАИФ-у везана за управљање АИФ-

ом. 

Уколико другачије није утврђено правилима пословања АИФ-а и проспектом, када 

постоји обавеза његовог објављивања, ако АИФ стекне акције чија цена није у целости 

плаћена, ДЗУАИФ одговара сопственом имовином за исплату преосталог дела цене 

акција. 

Одговорност ДЗУАИФ-а 

Члан 92. 

ДЗУАИФ је одговоран АИФ-у и члановима, односно акционарима АИФ-а за уредно и 

савесно обављање послова прописаних овим законом, правилима пословања АИФ-а, 

односно проспектом АИФ-а, када постоји обавеза његовог објављивања. 

У случају да ДЗУАИФ не обави или пропусти да обави или изврши, у целости или 

делимично, односно ако непрописно обави или изврши било који посао, односно 

дужност која је предвиђена овим законом, правилима пословања АИФ-а и проспектом 

АИФ-а, када постоји обавеза његовог објављивања, ДЗУАИФ одговара АИФ-у за 

целокупну штету која је нанета имовини АИФ-а, уколико је таква штета настала као 

последица пропуста ДЗУАИФ-а у обављању и извршавању његових послова, односно 

дужности. 

ДЗУАИФ је дужан да, правилима пословања АИФ-а, за случај погрешног обрачуна 

вредности удела у АИФ-у и за случај повреде ограничења улагања из овог закона, 

предвиди поступке накнаде штете. 

Достављање информација члановима, односно акционарима АИФ-а 



Члан 93. 

Када је овим законом или подзаконским актима донетим на основу овог закона 

прописано да је ДЗУАИФ дужан да члановима, односно акционарима АИФ-а достави 

информације на трајном носачу података, ДЗУАИФ може да достави такве податке и 

путем електронске поште, ако су испуњени следећи услови: 

1) члан, односно акционар АИФ-а одабрао такав начин пријема информација; 

2) ако је ДЗУАИФ-у доставио адресу за пријем електронске поште. 

V. ОСНИВАЊЕ И НАКНАДЕ АИФ-А 

1. Оснивање, односно организовање и управљање АИФ-ом 

Члан 94. 

ДЗУАИФ Комисији подноси захтев за оснивање, односно организовање и управљање 

АИФ-ом. 

Комисија решењем издаје дозволу за оснивање, односно организовање и управљање 

АИФ-ом када су испуњени сви услови предвиђени овим законом за сваку врсту АИФ-а, 

у року од два месеца од дана пријема комплетне документације. 

Одбијање захтева за оснивање, односно организовање и управљање АИФ-ом 

Члан 95. 

Комисија одбија захтев за оснивање, односно организовање и управљање АИФ-ом ако: 

1) ДЗУАИФ није закључио уговор о обављању послова депозитара; 

2) правила пословања АИФ-а, односно проспект АИФ-а када постоји обавеза његовог 

објављивања, нису у складу са одредбама овог закона; 

3) ДЗУАИФ не испуњава услове потребне за управљање врстом АИФ-а за чије 

оснивање, односно организовање је поднео захтев, у складу са овим законом; 

4) ДЗУАИФ нема адекватну организациону структуру за управљање врстом АИФ-а, за 

чије оснивање, односно организовање је поднео захтев. 

Комисија може да одбије захтев за оснивање, односно организовање АИФ-а ако: 

1) процени да релевантна лица ДЗУАИФ-а немају довољно знања, искуства и 

способности за управљање АИФ-ом са одређеном стратегијом улагања; 

2) ДЗУАИФ већ обавља делатност управљања АИФ-овима на подручју Републике, а 

Комисија је због озбиљних или учесталих кршења одредаба овог закона и прописа 

донетих на основу овог закона, већ изрицала мере надзора које ДЗУАИФ није 

поштовао. 

Комисија је дужна да се пре одбијања захтева за оснивање и управљање АИФ-ом 

ДЗУАИФ-у из друге државе чланице или из треће државе, о томе посаветује са 



надлежним органом матичне државе чланице, односно референтне државе чланице 

ДЗУАИФ-а. 

Промена услова под којима је ДЗУАИФ добио дозволу за оснивање, односно 

организовање и управљање АИФ-ом 

Члан 96. 

ДЗУАИФ је дужан да обавести Комисију о свим намераваним променама чињеница и 

услова под којима му је издата дозвола за оснивање, односно организовање и 

управљање АИФ-ом у року од 30 дана од дана доношења одлуке о промени. 

Комисија у року од 30 дана од пријема обавештења из става 1. овог члана процењује 

значај предложених промена и обавештава ДЗУАИФ о евентуалним ограничењима у 

спровођењу промена, даљим обавезама ДЗУАИФ-а у односу на те промене или 

предложене промене одбија. Ако је то потребно с обзиром на услове конкретног 

случаја, Комисија може наведени рок продужити за додатних 30 дана, о чему ће 

обавестити ДЗУАИФ. 

Ако у року из става 2. овог члана Комисија не обавести ДЗУАИФ о евентуалним 

ограничењима у спровођењу наведених промена, даљим обавезама ДЗУАИФ-а у 

односу на предложене промене или те промене не одбије, сматра се да је предложене 

промене прихватила и да ДЗУАИФ и даље задовољава све услове под којима је 

Комисија издала дозволу за оснивање и управљање АИФ-ом. 

Уколико наступе промене чињеница и услова на које ДЗУАИФ није могао да утиче, 

дужан је да о таквим променама обавести Комисију без одлагања. 

Комисија у року од 30 дана од пријема обавештења из става 4. овог члана процењује 

значај промена и обавештава ДЗУАИФ о евентуалним даљим обавезама ДЗУАИФ у 

односу на те промене. Ако је то потребно с обзиром на услове конкретног случаја, 

Комисија може наведени рок продужити за додатних 30 дана, о чему ће обавестити 

ДЗУАИФ. 

2. Накнаде које наплаћује ДЗУАИФ 

Члан 97. 

Накнаде које ДЗУАИФ директно наплаћује члановима, односно акционарима АИФ-а 

утврђују се правилима пословања АИФ-а и проспектом АИФ-а када постоји обавеза 

његовог објављивања. 

Накнаде које ДЗУАИФ наплаћује АИФ-у утврђују се правилима пословања АИФ-а и 

проспектом АИФ-а када постоји обавеза његовог објављивања. 

Наплату накнада из ст. 1. и 2. овог члана контролише депозитар АИФ-а. 

Правилима пословања АИФ-а и проспектом АИФ-а, када постоји обавеза његовог 

објављивања морају бити јасно одређени услови за наплату накнада из овог члана, 

висина накнаде и начин њиховог обрачуна, као и могућност умањења или 

ненаплаћивања неке од накнада на основу одлуке ДЗУАИФ-а. 



Комисија прописује услове за наплату, висину и начин обрачуна накнада из овог члана. 

Улазна и излазна накнада АИФ-а 

Члан 98. 

Приликом издавања удела у АИФ-у од члана, односно акционара, директно се 

наплаћује улазна накнада, као и цена удела у АИФ-у, док се приликом откупа удела у 

АИФ-у од члана, односно акционара, директно наплаћује излазна накнада. 

Накнаде из става 1. овог члана исказују се одвојено од цене удела у АИФ-у, а могу 

бити приход ДЗУАИФ-а или АИФ-а. 

Излазна накнада се не наплаћује у случају ликвидације или распуштања АИФ-а, без 

обзира на разлог. 

Уколико су предмет продаје удели у АИФ-у отвореног АИФ-а са јавном понудом, тада 

се примењују одредбе закона којим се уређује оснивање и рад отворених 

инвестиционих фондова са јавном понудом. 

Остали трошкови и накнаде које наплаћује ДЗУАИФ 

Члан 99. 

Осим накнада из члана 98. овог закона ДЗУАИФ може наплаћивати оне трошкове 

пословања и накнаде који су одређени ставом 2. овог члана и подзаконским актом 

Комисије из става 4. овог члана, а који су наведени у правилима пословања АИФ-а, 

односно проспекту АИФ-а када постоји обавеза његовог објављивања. 

Из имовине АИФ-а могу се директно плаћати искључиво: 

1) накнаде и трошкови који се плаћају депозитару; 

2) трошкови, провизије или таксе у вези са стицањем или продајом имовине; 

3) трошкови процене вредности имовине АИФ-а; 

4) трошкови вођења регистра удела у АИФ-у, укључујући трошкове издавања потврда 

о трансакцији или стању удела у АИФ-у, ако је то потребно; 

5) трошкови исплате прихода или добити; 

6) трошкови годишње ревизије АИФ-а; 

7) све прописане накнаде и таксе које се плаћају Комисији у вези са издавањем дозволе 

АИФ-у; 

8) порези које је АИФ дужан платити на своју имовину или добит; 

9) трошкови објаве промена правила пословања и/или проспекта АИФ-а и других 

прописаних објава; 

10) остали трошкови одређени посебним законима (на пример трошкови Комисије 

и/или другог надлежног органа). 



Када је новчани рачун АИФ-а отворен код депозитара, депозитар може једино уз 

дозволу ДЗУАИФ-а, са тог рачуна исплатити накнаду из става 2. тачка 1) овог члана за 

обављене послове депозитара прописане овим законом. 

Кoмисиja прописује услове за наплату, висину и начин израчунавања нaкнaда и 

трoшкoва из овог члана. 

VI. ЗАТВОРЕНИ АИФ КОЈИ ИМА СВОЈСТВО ПРАВНОГ ЛИЦА 

Опште одредбе 

Члан 100. 

Затворени АИФ који има својство правног лица је правно лице основано у форми 

акционарског друштва или друштва са ограниченом одговорношћу, у смислу закона 

којим се уређују привредна друштва. 

Затвореним АИФ-ом који има својство правног лица управља ДЗУАИФ, осим уколико 

затворени АИФ није основан у форми затвореног АИФ-а који има својство правног 

лица са интерним управљањем. 

Када затвореним АИФ-ом који има својство правног лица управља ДЗУАИФ, 

ДЗУАИФ управља и располаже имовином затвореног АИФ-а и остварује сва права која 

из ње произлазе у име и за рачун АИФ-а у складу са одредбама овог закона и правила 

пословања АИФ-а, односно проспектом, када постоји обавеза његовог објављивања. 

На затворени АИФ који има својство правног лица примењују се одредбе закона којим 

се уређује тржиште капитала и одредбе закона који уређује привредна друштва, осим 

уколико овим законом није другачије одређено. 

Затворени АИФ не може бити циљно друштво у смислу закона којим се уређује 

преузимање акционарских друштава. 

Израз „затворени алтернативни инвестициони фонд” или други сличан појам, за 

потребе пословног имена или оглашавања могу користити само затворени АИФ-ови 

који имају дозволу Комисије. 

Члан 101. 

Затворени АИФ који има својство правног лица, а који је основан у форми 

акционарског друштва мора имати статут, оснивачки акт и правила пословања АИФ-а, 

а ако се његове акције нуде јавном понудом мора имати и проспект. 

Статут затвореног АИФ-а који има својство правног лица, а који је основан у форми 

акционарског друштва садржи одредбе прописане законом којим се уређују привредна 

друштва и циљеве улагања АИФ-а. 

Затворени АИФ који има својство правног лица, а који је основан у форми 

акционарског друштва обавља делатност прикупљања новчаних средстава понудом 

акција у складу са правилима пословања АИФ-а, проспектом када постоји обавеза 



његовог објављивања и статутом, и ту делатност, као претежну делатност, уписује у 

регистар привредних субјеката. 

Када се нуде акције затвореног АИФ-а који има својство правног лица, а који је 

основан у форми акционарског друштва, ДЗУАИФ је дужан поступати у складу с 

одредбама закона који уређује тржиште капитала. 

На упис и уплату акција затвореног АИФ-а који има својство правног лица, а који је 

основан у форми акционарског друштва, примењују се одредбе закона којим се уређују 

привредна друштва и закона који уређује тржиште капитала. 

Акције затвореног АИФ-а који има својство правног лица, а који је основан у форми 

акционарског друштва уплаћују се у новцу и морају се у целости уплатити на 

привремени рачун таквог АИФ-а пре регистрације оснивања затвореног АИФ-а који 

има својство правног лица или пре повећања основног капитала. 

Акције затвореног АИФ-а издају се у дематеријализованој форми, гласе на име и 

акционарима дају права утврђена овим законом, законом којим се уређују привредна 

друштва, правилима пословања АИФ-а, проспектом када постоји обавеза његовог 

објављивања и статутом. 

Затворени АИФ који има својство правног лица, а који је основан у форми 

акционарског друштва мора имати дводомно управљање уколико основни капитал 

прелази износ од 200.000 евра. 

Члан 102. 

Затворени АИФ који има својство правног лица, а који је основан у форми друштва са 

ограниченом одговорношћу мора имати оснивачки акт и правила пословања АИФ-а. 

Оснивачки акт затвореног АИФ-а који има својство правног лица, а који је основан у 

форми друштва са ограниченом одговорношћу садржи одредбе прописане законом 

којим се уређују привредна друштва и циљеве улагања АИФ-а. 

Затворени АИФ који има својство правног лица, а који је основан у форми друштва са 

ограниченом одговорношћу обавља делатност прикупљања новчаних средстава 

приватном понудом удела и улагања тих средстава у складу са законом и правилима 

пословања АИФ-а, па ту делатност, као предмет пословања, уписује у регистар 

привредних субјеката. 

На стицање удела у затвореном АИФ-у који има својство правног лица, а који је 

основан у форми друштва са ограниченом одговорношћу, примењују се одредбе закона 

који регулише привредна друштва. 

Основни капитал затвореног АИФ-а који има својство правног лица, а који је основан у 

форми друштва са ограниченом одговорношћу мора у целости да се уплати на 

привремени рачун таквог АИФ-а пре регистрације оснивања затвореног АИФ-а који 

има својство правног лица, а који је основан у форми друштва са ограниченом 

одговорношћу у регистар привредних субјеката или пре повећања основног капитала. 



Затворени АИФ који има својство правног лица, а који је основан у форми друштва са 

ограниченом одговорношћу мора имати дводомно управљање уколико основни 

капитал прелази износ од 200.000 евра. 

Оснивање затвореног АИФ-а који има својство правног лица 

Члан 103. 

Затворени АИФ који има својство правног лица, а којим управља ДЗУАИФ, оснива 

ДЗУАИФ. 

За оснивање затвореног АИФ-а који има својство правног лица потребно је претходно 

добити дозволу Комисије. 

На оснивање затвореног АИФ-а који има својство правног лица примењују се одредбе 

овог закона које се односе на оснивање затвореног АИФ-а који нема својство правног 

лица и одредбе закона који регулише привредна друштва, осим ако овим законом није 

другачије одређено. 

Захтев за оснивање и управљање затвореним АИФ-ом који има својство правног лица, 

поред документације и података из члана 111. став 3. овог закона, садржи и: 

1) статут, односно оснивачки акт; 

2) уговор о управљању закључен између затвореног АИФ-а који има својство правног 

лица и ДЗУАИФ-а, уколико затвореним АИФ-ом који има својство правног лица 

управља ДЗУАИФ; 

3) одлуку о именовању чланова првог надзорног одбора и њихове писане изјаве о 

прихватању именовања, уколико је затворени АИФ који има својство правног лица 

организован као дводомно друштво. 

На оснивање затвореног АИФ-а који има својство правног лица са интерним 

управљањем, сходно се примењују одредбе овог закона које уређују издавање дозволе 

за рад ДЗУАИФ-а и издавање одобрења за оснивање и управљање затвореним АИФ-ом 

који има својство правног лица. 

Комисија прописује садржину захтева и начин утврђивања испуњености услова за 

издавање дозволе за оснивање затвореног АИФ-а који има својство правног лица. 

Одбијање захтева за издавање дозволе 

Члан 104. 

Комисија одбија да изда дозволу за оснивање и управљање затвореним АИФ-ом који 

има својство правног лица у следећим случајевима: 

1) ако затворени АИФ који има својство правног лица не испуњава услове из овог 

закона или других прописа у вези форме, акција или основног капитала; 



2) ако постоји блиска повезаност између затвореног АИФ-а који има својство правног 

лица и осталих физичких или правних лица која отежава или онемогућава ефикасно 

обављање надзора од стране Комисије или других надлежних органа; или 

3) ако је Комисији или другом надлежном органу онемогућено или отежано ефикасно 

обављање надзора, због прописа треће државе који регулишу једно или више физичких 

или правних лица са којима је затворени АИФ који има својство правног лица блиско 

повезан. 

Надзорни одбор затвореног АИФ-а који има својство правног лица 

Члан 105. 

Чланови надзорног одбора затвореног АИФ-а који има својство правног лица којим 

управља ДЗУАИФ морају имати одговарајуће стручно знање и искуство из управљања 

имовином у коју ће се улагати имовина АИФ-а у складу са стратегијом улагања тог 

АИФ-а. 

Члан надзорног одбора затвореног АИФ-а који има својство правног лица не може 

бити запослено лице или лице које је члан управе ДЗУАИФ-а, депозитара, као ни лица 

која су чланови два или више органа управе других правних лица или са њима блиско 

повезаним лицима. 

Чланови надзорног одбора затвореног АИФ-а из става 1. овог члана именују се на 

период одређен законом који уређује привредна друштва, а који не може бити дужи од 

пет година и могу бити поновно именовани. 

Надзорни одбор затвореног АИФ-а који има својство правног лица, а који је основан у 

форми акционарског друштва: 

1) има најмање пет чланова, ако се акције у АИФ-у нуде јавном понудом; 

2) има најмање три члана, ако се акције у АИФ-у нуде приватном понудом. 

Надзорни одбор затвореног АИФ-а који има својство правног лица, а који је основан у 

форми друштва са ограниченом одговорношћу има најмање три члана. 

Члан 106. 

У годишњим финансијским извештајима затвореног АИФ-а који има својство правног 

лица, а којим управља ДЗУАИФ објављује се укупни износ накнада и трошкова 

плаћених члановима надзорног одбора, као и број и вредност свих удела у АИФ-у које 

су у власништву чланова надзорног одбора тог АИФ-а. 

Члановима надзорног одбора није допуштено примање никакве награде од издаваоца 

финансијских инструмената у које затворени АИФ који има својство правног лица 

улаже своја средства. 

Члан 107. 

Комисија прописује додатна овлашћења и обавезе надзорног одбора затвореног АИФ-а 

који има својство правног лица, а којим управља ДЗУАИФ. 



Надзорни одбор затвореног АИФ-а са својством правног лица доноси пословник о раду 

којим се уређује начин рада, као и друга питања од значаја за надзорни одбор 

затвореног АИФ-а који има својство правног лица. 

Скупштина затвореног АИФ-а који има својство правног лица 

Члан 108. 

На сазивање, одржавање и доношење одлука на скупштини затвореног АИФ-а који има 

својство правног лица сходно се примењују одредбе закона којим се уређују привредна 

друштва. 

ДЗУАИФ има сва овлашћења у вези са сазивањем и одржавањем скупштине 

затвореног АИФ-а који има својство правног лица. Скупштину може сазвати и 

надзорни одбор одлуком донетом двотрећинском већином свих чланова. 

Комисија прописује услове сазивања скупштине, одржавање седница и доношење 

одлука на седници скупштине затвореног АИФ-а који има својство правног лица. 

Ако су ДЗУАИФ или са њим блиско повезана лица акционари, односно чланови 

затвореног АИФ-а који има својство правног лица којим управља тај ДЗУАИФ, на 

скупштини затвореног АИФ-а који има својство правног лица та лица не могу 

остваривати право гласа из тих акција, односно удела, нити доносити одлуке када је 

реч о питањима од интереса за ДЗУАИФ или блиско повезано лице. 

Уговор о управљању затвореним АИФ-ом који има својство правног лица којим 

управља ДЗУАИФ 

Члан 109. 

Уговор о управљању затвореним АИФ-ом који има својство правног лица којим 

управља ДЗУАИФ закључује се у писаној форми. 

Уговором о управљању из става 1. овог члана, ДЗУАИФ се обавезује да управља 

затвореним АИФ-ом који има својство правног лица у складу са одредбама овог 

закона, правилима пословања АИФ-а, проспектом, када постоји обавеза његовог 

објављивања, и статутом, односно оснивачким актом, док се затворени АИФ који има 

својство правног лица обавезује да плаћа ДЗУАИФ-у накнаду за управљање, у висини 

и роковима одређеним правилима пословања АИФ-а и проспектом, када постоји 

обавеза његовог објављивања, као и да подмири друге трошкове ДЗУАИФ-а 

предвиђене правилима пословања АИФ-а и проспектом, када постоји обавеза његовог 

објављивања. 

ДЗУАИФ је дужан да обавести Комисију о свакој промени уговора о управљању из 

става 1. овог члана. 

Члан 110. 

ДЗУАИФ и затворени АИФ који има својство правног лица могу да једнострано 

раскину уговор о управљању уз отказни рок од три месеца, ако статут, односно 



оснивачки акт затвореног АИФ-а који има својство правног лица не предвиђа дужи 

отказни рок, а који у сваком случају не може бити дужи од шест месеци. 

Затворени АИФ који има својство правног лица је дужан да протеком отказног рока из 

става 1. овог члана пренесе управљање на нови ДЗУАИФ. У супротном ће се спровести 

ликвидација. 

VII. АИФ КОЈИ НЕМА СВОЈСТВО ПРАВНОГ ЛИЦА 

Издавање дозволе за организовање АИФ-а који нема својство правног лица 

Члан 111. 

Комисија је надлежна за издавање дозволе за организовање и управљање отвореним и 

затвореним АИФ-ом који нема својство правног лица. 

ДЗУАИФ подноси Комисији захтев за издавање дозволе за организовање и управљање 

АИФ-овима из става 1. овог члана. 

Захтев за издавање дозволе за организовање и управљање АИФ-ом који нема својство 

правног лица садржи: 

1) име АИФ-а, његову инвестициону стратегију и врсту АИФ-а у складу са одредбама 

овог закона и подзаконских аката Комисије; 

2) правила пословања АИФ-а, као и проспект АИФ-а када је то примењиво; 

3) профил ризичности и информације о ризицима везанима за АИФ којим намерава да 

управља; 

4) информације о главном АИФ-у, ако је АИФ пратећи АИФ; 

5) уговор о обављању послова депозитара за АИФ; 

6) доказ да ДЗУАИФ испуњава организационе захтеве из чл. 39. до 52. овог закона из 

којег је могуће закључити да има адекватну организациону структуру за управљање 

том врстом АИФ-а. 

Комисија о захтеву из става 2. овог члана одлучује у року од два месеца од дана 

пријема уредног захтева. 

Када захтев из става 2. овог члана подноси ДЗУАИФ из друге државе чланице или 

ДЗУАИФ из треће државе, Комисија ће, за потребе провере усклађености од надлежног 

органа матичне државе чланице ДЗУАИФ-а, односно референтне државе чланице 

ДЗУАИФ-а тражити додатне информације о томе да ли се дозвола коју ДЗУАИФ има 

за управљање АИФ-овима односи и на врсту АИФ-ова на који се односи захтев за 

издавање дозволе. 

Сматра се да се издавањем дозволе за организовање и управљање АИФ-а који нема 

својство правног лица, Комисија издаје и дозволу за правила пословања АИФ-а и 

дозволу за избор депозитара за АИФ. 



Комисија прописује садржину захтева и услове за издавање дозволе за организовање и 

управљање АИФ-ом који нема својство правног лица. 

Период почетне понуде инвестиционих јединица АИФ-а који нема својство 

правног лица 

Члан 112. 

Период за почетну понуду инвестиционих јединица АИФ-а који нема својство правног 

лица утврђен је правилима пословања АИФ-а и проспектом АИФ-а када постоји 

обавеза његовог објављивања. 

У току периода почетне понуде, зависно од правила пословања АИФ-а и проспекта 

АИФ-а када постоји обавеза његовог објављивања, АИФ може да: 

1) прикупља новчана средства; 

2) прикупља обавезујуће понуде на уплату средстава у АИФ. 

Новчана средства из става 2. овог члана могу се уплаћивати у динарима или у 

девизама. 

У случају из става 2. тачка 1) овог члана: 

1) у току периода почетне понуде укупни износ примљених новчаних средстава држи 

се на рачуну АИФ-а отвореном код депозитара и не може да се улаже док АИФ не 

стекне услове за располагање средствима према правилима пословања и проспектом 

АИФ-а када постоји обавеза његовог објављивања; 

2) улагање прикупљених новчаних средстава сме да започне тек по истеку периода 

почетне понуде инвестиционих јединица АИФ-а. 

Цена издавања и начин доделе инвестиционих јединца члановима одређени су чланом 

125. овог закона. 

Пре успешног завршетка почетне понуде инвестиционих јединица, члановима се не 

обрачунавају и не наплаћују накнаде. 

ДЗУАИФ је дужан да обавести Комисију о прикупљеним новчаним средствима, 

односно обавезујућим понудама из става 2. овог члана у року од три дана од дана 

завршетка периода за почетну понуду инвестиционих јединица. 

У случају да завршетком периода за почетну понуду инвестиционих јединица нису 

прикупљена средства у складу са правилима пословања АИФ-а и проспектом АИФ-а 

када постоји обавеза његовог објављивања, ДЗУАИФ је дужан да: 

1) у случају из става 2. тачка 1) овог члана, врати уплаћена средства члановима у року 

од осам дана; 

2) у случају из става 2. тачка 2) овог члана, одбије примљене понуде инвеститора и да 

их о томе обавести писаним путем. 



Комисија прописује трајање и услове почетне понуде инвестиционих јединица из овог 

члана, као и услове за уплату новчаних средстава у девизама. 

Издавање инвестиционих јединица 

Члан 113. 

Издавање инвестиционих јединица обавља се на основу уплата новчаних средстава на 

рачун АИФ-а отворен код депозитара. 

Изузетно од става 1. овог члана, издавање инвестиционих јединица може се спровести 

доделом нових инвестиционих јединица на име исплате учешћа у добити, односно 

приликом смањења вредности инвестиционих јединица на име доделе нових 

инвестиционих јединица, односно у другим случајевима прописаним правилима 

пословања АИФ-а и кључним информацијама или које пропише Комисија. 

Имовина АИФ-а који нема својство правног лица 

Члан 114. 

Имовина АИФ-а који нема својство правног лица не припада ДЗУАИФ-у, није део 

имовине ДЗУАИФ-а, не може се укључити у ликвидациону или стечајну масу 

ДЗУАИФ-а нити депозитара, нити може бити предмет принудне наплате у циљу 

намиривања потраживања према ДЗУАИФ-у и депозитару. Имовина АИФ-ова држи се 

и води одвојено од имовине ДЗУАИФ-а и имовине депозитара. 

Све што ДЗУАИФ стекне на основу права која припадају АИФ-овима који немају 

својство правног лица или на основу послова који се односе на имовину тих АИФ-ова 

или што лице овлашћено за управљање АИФ-овима стекне као накнаду за право које 

припада АИФ-у, такође припада АИФ-овима и чини њихову имовину. 

Имовина АИФ-а који нема својство правног лица не сме бити употребљена за давање 

или узимање зајмова у корист трећих лица или као средство обезбеђења за зајмове 

трећих лица. 

ДЗУАИФ и са њим блиско повезана лица не могу да закључују уговоре са АИФ-ом 

који нема својство правног лица, који би могли да проузрокују сукоб интереса, осим 

уколико је то прописано одредбама овог закона или подзаконским актима Комисије. 

Располагање инвестиционим јединицама АИФ-а који нема својство правног лица 

Члан 115. 

Инвестиционе јединце АИФ-а који нема својство правног лица су дематеријализовани 

финансијски инструменти у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, који 

могу бити преносиви под условима и на начин предвиђен правилима пословања. 

Члан АИФ-а који нема својство правног лица има право да располаже својим 

инвестиционим јединицама, као и да их пренесе или оптерети у складу са законом и у 

складу са правилима пословања АИФ-а. 



Потврда о стицању или отуђењу инвестиционих јединица АИФ-а који нема 

својство правног лица и услови исплате при откупу инвестиционих јединица 

АИФ-а који нема својство правног лица 

Члан 116. 

Потврда о стицању или отуђењу инвестиционих јединица АИФ-а који нема својство 

правног лица издаје се на захтев члана најкасније у року од седам радних дана од дана 

подношења уредног захтева. 

Садржину захтева, као и потврде о стицању или отуђењу инвестиционе јединице АИФ-

а из става 1. овог члана, прописује Комисија. 

Исплата износа од откупа инвестиционих јединица АИФ-а уплаћује се имаоцу у складу 

са правилима пословања АИФ-а. 

Ако стицалац стекне инвестиционе јединице на основу одлуке суда или другог 

надлежног органа, односно на основу закона или на други начин, а не испуњава услове 

да постане члан АИФ-а према и у складу са одредбама овог закона и правилима 

пословања АИФ-а, као и проспекта када постоји обавеза његовог објављивања или 

стекне број инвестиционих јединица мањи од најмањег прописаног правилима 

пословања АИФ-а и проспекта када постоји обавеза његовог објављивања, ДЗУАИФ ће 

од наведеног лица откупити тако стечене инвестиционе јединице. 

Када инвеститор који је власник удела у АИФ-у одбије да да ДЗУАИФ-у информације 

које су ДЗУАИФ-у потребне за испуњавање обавеза прописаних законом који уређује 

однос између пореских обвезника и пореских органа или у односу на таквог члана 

постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, у складу 

са прописима који то уређују, ДЗУАИФ може донети одлуку о откупу удела у АИФ-у 

од таквог члана без његове сагласности. 

Када инвеститор који је власник удела у АИФ-у одбије да да ДЗУАИФ-у информације 

релевантне за спровођење Споразума o усаглашеном опорезивању иностраних рачуна 

(Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) и европских прописа који уређују 

обавезну аутоматску размену информација из области опорезивања, ДЗУАИФ може 

донети одлуку о откупу удела у АИФ-у од таквог члана без његове сагласности. 

Однос ДЗУАИФ-а, АИФ-а који нема својство правног лица и чланова АИФ-а 

Члан 117. 

ДЗУАИФ управља и располаже имовином АИФ-а који нема својство правног лица и 

остварује сва права која из ње произлазе у сопствено име, а за заједнички рачун свих 

чланова таквог АИФ-а, у складу са одредбама овог закона и правилима пословања 

АИФ-а. 

Однос ДЗУАИФ-а и чланова у АИФ-у који нема својство правног лица заснива се на 

уговору о улагању и закључује се између ДЗУАИФ-а и имаоца инвестиционих 

јединица. 



ДЗУАИФ се уговором о улагању обавезује да: 

1) управља средствима која је примио од чланова АИФ-а за заједнички рачун чланова 

АИФ-а; 

2) изда члановима АИФ-а инвестиционе јединице АИФ-а који нема својство правног 

лица; 

3) да изврши упис чланова у регистар; 

4) предузима све остале правне послове и радње потребне за управљање АИФ-ом у 

складу са одредбама овог закона и правилима пословања АИФ-а. 

Код оригинарног стицања инвестиционих јединица уговор о улагању сматра се 

закљученим када инвеститор ДЗУАИФ-у поднесе захтев за куповину инвестиционих 

јединица и изврши уплату износа из захтева, а ДЗУАИФ у року од пет радних дана од 

дана подношења захтева не одбије закључење уговора. 

ДЗУАИФ је дужан да након закључења уговора о улагању инвеститора без одлагања 

упише у регистар инвестиционих јединица. 

У свим осталим случајевима уговор о улагању сматра се закљученим уписом стицаоца 

у регистар. Рок за одбијање захтева за упис у регистар је пет радних дана од дана 

подношења захтева стицаоца ДЗУАИФ-у. 

ДЗУАИФ мора да одбије да закључи уговор о улагању за захтеве за издавање 

инвестиционих јединица примљене за време обуставе издавања и откупа 

инвестиционих јединица. 

ДЗУАИФ може одбити да закључи уговор о улагању, ако: 

1) оцени да је циљ уплате или захтева за издавање инвестиционих јединица 

искоришћавање неефикасности која произлази из законских или другачије прописаних 

обавеза везаних за процедуре утврђивања цене инвестиционих јединица; 

2) би се склапањем уговора, односно прихватом понуде инвеститора нанела штета 

осталим инвеститорима, АИФ изложио ризику неликвидности или инсолвентности или 

онемогућило остваривање инвестиционог циља и стратегије улагања АИФ-а; 

3) су односи између ДЗУАИФ-а и инвеститора тешко нарушени, односно постојање 

судског или другог поступка, безобзирно понашање инвеститора или потенцијалног 

инвеститора и слично; 

4) постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, у 

складу са прописима који то уређују. 

ДЗУАИФ је дужан да обавести инвеститора о одбијању закључења уговора о улагању. 

На свако оригинарно и на све остале случајеве стицања инвестиционих јединица 

сходно се примењује члан 112. став 3. овог закона. 



У случају из ст. 4. и 7. овог члана, када је извршена уплата новчаних средстава на 

рачун АИФ-а, ДЗУАИФ ће вратити уплаћена средства у номиналном износу, на рачун 

с којег је уплата извршена, ако је податак о рачуну познат ДЗУАИФ-у. 

VIII. ЕВИДЕНЦИЈЕ ЧЛАНОВА, ОДНОСНО АКЦИОНАРА АИФ-а 

Евиденције и регистри удела у АИФ-у 

Члан 118. 

ДЗУАИФ води регистар удела у АИФ-у. 

У регистре из става 1. овог члана уписују се сви ажурни подаци прописани актом из 

става 10. овог члана. 

На вођење евиденција чланова, односно акционара затвореног АИФ-а који има 

својство правног лица, примењују се одредбе закона којим се уређују привредна 

друштва, као и закона којим се уређује тржиште капитала. 

Инвестиционе јединице у АИФ-у који нема својство правног лица воде се у 

електронској форми, а ДЗУАИФ их може водити у регистру инвестиционих јединица у 

АИФ-у који води сам ДЗУАИФ, или централни регистар дематеријализованих 

финансијских инструмената. 

Регистар инвестиционих јединица АИФ-а из става 4. овог члана мора да садржи 

следеће податке: 

1) пословно име, адресу, седиште, матични број и/или порески идентификациони број 

правног лица или предузетника; 

2) име и презиме и ЈМБГ физичког лица (број пасоша и датум рођења за стране 

држављане). 

Инвестициона јединица може гласити на инвестиционо друштво или депозитара који 

пружа услуге послова чувања и администрирања финансијских инструмената за рачун 

клијента, укључујући послове депозитара и са тим повезане услуге и послове 

управљања портфолиом, при чему ће се у регистру инвестиционих јединица у АИФ-у 

забележити да инвестиционо друштво или депозитар инвестиционе јединице у АИФ-у 

држе за рачун трећих лица. 

Подаци о личности који се обрађују морају бити примерени, битни и ограничени на 

неопходне у односу на сврху обраде. 

Сврха обраде података о личности садржаних у регистру из става 1. овог члана је 

извршење овим законом прописаних обавеза и овлашћења ДЗУАИФ и омогућавање 

спровођења регулаторних и надзорних овлашћења Комисије с тим у вези. 

Подаци из регистра из става 1. овог члана објављују се на заштићеном делу интернет 

странице ДЗУАИФ, у складу са актом Комисије из става 10. овог члана, а приступ том 

делу интернет странице могу имати само запослени у ДЗУАИФ, власници удела у 

АИФ-у и Комисија. 



Комисија прописује вођење регистра удела у АИФ-у, као и објављивање података из 

тог регистра. 

Тајност података из регистра инвестиционих јединица АИФ-а који нема својство 

правног лица 

Члан 119. 

Лице које води регистар инвестиционих јединица АИФ-а који нема својство правног 

лица дужно је да као пословну тајну чува податке о члановима, стању инвестиционих 

јединица, и уплатама и исплатама. Наведене податке лице које води регистар 

инвестиционих јединица доставља, на основу захтева: 

1) члану, и то само податке који се односе на тог члана; 

2) депозитару; 

3) лицу које докаже правни интерес; 

4) правосудним и управним органима, као и другим лицима у оквиру овлашћења, а у 

складу са законом. 

Комисија и ДЗУАИФ увек имају право увида у регистар инвестиционих јединица. 

Начин и услови уписа у регистар инвестиционих јединица АИФ-а који нема 

својство правног лица 

Члан 120. 

Инвестиционе јединице стичу се уписом у регистар из члана 118. овог закона. 

Лице које води регистар инвестиционих јединица дужно је да члановима најмање 

једном годишње достави извод о стању и прометима инвестиционих јединица АИФ-а 

којих су чланови. 

Лице које води регистар инвестиционих јединица доставља члановима или њиховим 

заступницима, на њихов захтев и о њиховом трошку извод о стању и прометима 

инвестиционих јединица АИФ-а чији су имаоци. 

Члан 121. 

Лице који води регистар инвестиционих јединица одбија захтев за упис у регистар, ако: 

1) се из документације која је правни основ за располагање инвестиционим јединицама 

не могу утврдити сви елементи потребни за адекватно располагање инвестиционим 

јединицама (који је правни посао у питању, стране у правном послу, инвестиционе 

јединице АИФ-а и слично); 

2) стицалац инвестиционе јединице не испуњава услове да постане члан АИФ-а у 

складу са одредбама овог закона и правилима пословања АИФ-а и проспектом, када 

постоји обавеза његовог објављивања; 

3) стицалац инвестиционе јединице стиче или је стекао на начин супротан дозвољеном 

начину стицања инвестиционих јединица утврђеном одредбама овог закона и 



правилима пословања АИФ-а, као и проспектом када постоји обавеза његовог 

објављивања; 

4) би се на тај начин располагало инвестиционим јединицама које су мање од најмање 

инвестиционе јединице прописане правилима пословања АИФ-а и проспектом, 

односно ако би тиме биле повређене одредбе о најнижем броју инвестиционих 

јединица. 

Лице које води регистар инвестиционих јединица дужно је да чува десет година 

документацију о располагању инвестиционим јединицама АИФ-а. 

IX. УТВРЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ЦЕНЕ УДЕЛА АИФ-a 

1. Утврђивање нето вредности имовине АИФ-а 

Члан 122. 

ДЗУАИФ је дужан да за сваки АИФ којим управља утврди вредност укупне имовине 

АИФ-а и укупних обавеза АИФ-а. Вредност укупне имовине умањена за вредност 

укупних обавеза АИФ-а представља нето вредност имовине АИФ-а. 

ДЗУАИФ је дужан да обезбеди да се нето вредност имовине по уделу у АИФ-у 

обрачунава и објављује инвеститорима у складу са овим законом, другим важећим 

прописима, правилима пословања АИФ-а и проспектом када постоји обавеза 

објављивања. 

У правилима пословања АИФ-а се прописује на који се начин чланови, односно 

акционари обавештавају о вредновању и обрачунавању нето вредности имовине АИФ-

а. 

Комисија прописује начин и поступак утврђивања нето вредности имовине АИФ-а за 

поједине врсте АИФ-ова узимајући у обзир то да ли се удели у АИФ-у нуде јавном или 

приватном понудом. 

Одговорност за обрачунавање нето вредности имовине АИФ-а, односно цене удела у 

АИФ-у 

Члан 123. 

Начин утврђивања вредности имовине одређује: 

1) екстерни проценитељ који је правно или физичко лице, независно од АИФ-а, 

ДЗУАИФ-а и било којих других лица блиско повезаних лица са АИФ-ом или 

ДЗУАИФ-ом; 

2) сам ДЗУАИФ, под условом да је посао утврђивања вредности вредновања 

функционално независан од управљања портфолиом АИФ-а и да политике 

награђивања и друге мере обезбеђују спречавање сукоба интереса и спречавање 

непримереног утицаја на запослене. 

ДЗУАИФ је дужан да приликом организовања, односно оснивања АИФ-а за сваки 

АИФ којим управља усвоји рачуноводствене политике, односно методологије 



вредновања, као и да исте и без одлагања достави депозитару АИФ-а и екстерном 

проценитељу. 

Депозитар АИФ-а не сме бити именован за екстерног проценитеља АИФ-а, ако није 

функционално и хијерархијски раздвојио обављање својих послова депозитара од 

дужности екстерног проценитеља и ако могуће сукобе интереса примерено не 

препознаје, истима управља, прати и објављује члановима АИФ-а. 

Депозитар је одговоран за контролу обрачуна вредности нето имовине, при чему је 

дужан да води рачуна о томе да ДЗУАИФ или екстерни проценитељ обрачунава нето 

вредност имовине АИФ-а и цену удела у АИФ-у у складу са рачуноводственим 

политикама, односно методологијама вредновања ДЗУАИФ-а. 

Ако депозитар приликом контроле обрачуна нето вредности имовине АИФ-а утврди 

нетачност и/или неправилност, о томе без одлагања писаним путем обавештава 

ДЗУАИФ. 

Када посао вредновања обавља екстерни проценитељ, ДЗУАИФ је дужан да обезбеди: 

1) да је екстерни проценитељ регистрован за обављање наведене делатности; 

2) да екстерни проценитељ може да обезбеди довољно професионалних гаранција за 

ефикасно обављање посла вредновања у складу са подзаконским актима Комисије; 

3) да је именовање екстерног проценитеља у складу са условима из подзаконског акта 

Комисије; 

4) да је именовање екстерног проценитеља у складу са прописима ЕУ који, у вези са 

алтернативним инвестиционим фондовима, ближе уређују изузетке, опште услове 

пословања, депозитаре, финансијски левериџ, транспарентност и надзор. 

Именовани екстерни проценитељ не сме да делегира посао вредновања на трећа лица. 

ДЗУАИФ је дужан да без одлагања обавести Комисију о именовању екстерног 

проценитеља. Комисија може да захтева да уместо њега буде именован други екстерни 

проценитељ, ако процени да нису испуњени услови из става 6. овог члана. 

Ако посао вредновања не обавља независан екстерни проценитељ, Комисија може да 

захтева од ДЗУАИФ-а да екстерни проценитељ или, по потреби, овлашћени ревизор, 

потврде поступке вредновања и/или обрачуна вредности, а на трошак ДЗУАИФ-а. 

ДЗУАИФ је одговоран за правилан обрачун вредности имовине АИФ-а, обрачун и 

објављивање нето вредности имовине АИФ-а. На одговорност ДЗУАИФ-а према АИФ-

у и његовим члановима, односно акционарима не утиче чињеница да је ДЗУАИФ 

именовао екстерног проценитеља. 

Екстерни проценитељ одговоран је према ДЗУАИФ-у за све губитке које сноси 

ДЗУАИФ, због своје непажње или намерног пропуштања у извршавању својих обавеза. 

Овлашћени ревизор АИФ-а је дужан да у току ревизије годишњих извештаја ревидира 

примену начела утврђивања вредности садржаних у подзаконским актима донетим на 



основу овог закона, како би се утврдило да су на основу примене тих начела утврђене 

вредности нето имовине АИФ-а и цене удела у АИФ-у тачне, као и да накнада за 

управљање и друге накнаде и трошкови предвиђени овим законом, подзаконским 

актима донетим на основу овог закона, правилима пословања АИФ-а и проспектом 

када постоји обавеза његовог објављивања, не прелазе дозвољене износе. 

Комисија прописује: 

1) критеријуме за примерено вредновање имовине и обрачун нето вредности имовине 

по уделу у АИФ-у и обавезе извештавања о обрачуну нето вредности имовине и цени 

удела у АИФ-у; 

2) професионалне гаранције које екстерни проценитељ мора бити у могућности да 

достави како би ефикасно обављао обрачун вредности. 

Члан 124. 

Правилима пословања АИФ-а и проспектом АИФ-а када постоји обавеза његовог 

објављивања, прописују се вредновање и обрачун нето вредности имовине по уделу у 

АИФ-у, у складу са критеријумима које прописује Комисија. 

ДЗУАИФ је дужан да за сваки АИФ којим управља, успостави примерене и доследне 

процедуре, тако да се може спровести тачан и независтан обрачун вредности имовине 

АИФ-а у складу са овим законом, подзаконским актима донетим на основу овог закона, 

другим важећим прописима, као и усвојеним политикама, односно методологијама 

вредновања имовине. 

Поступци вредновања нето вредности имовине у АИФ-у морају да обезбеде да се нето 

вредност имовине АИФ-а по уделу може утврдити бар на дан израде финансијских 

извештаја о имовини АИФ-а. 

У извршавању својих обавеза у односу на утврђивање нето вредности имовине АИФ-а 

и цене удела у АИФ-у, ДЗУАИФ је дужан да поступа у складу са прописима ЕУ који, у 

вези са алтернативним инвестиционим фондовима, ближе уређују изузетке, опште 

услове пословања, депозитаре, финансијски левериџ, транспарентност и надзор. 

С обзиром на имовину у коју АИФ улаже, политику издавања и откупа удела у АИФ-у, 

Комисија прописује критеријуме за рокове и поступак спровођења вредновања 

имовине АИФ-а и обрачуна нето вредности имовине по уделу у АИФ-у. 

2. Утврђивање цене удела 

Члан 125. 

Цену инвестиционе јединице приликом почетне понуде инвестиционе јединице АИФ-а 

који нема својство правног лица, одређује ДЗУАИФ и наводи је у правилима 

пословања АИФ-а. Инвестиционе јединице се распоређују члановима АИФ-а у складу 

са правилима пословања АИФ-а. 

Након истека периода почетне понуде инвестиционих јединица, утврђивање цене 

инвестиционе јединице се спроводи по последњој утврђеној важећој нето вредности 



имовине по инвестиционој јединици, осим ако правилима пословања АИФ-а није 

другачије одређено. 

На почетну понуду удела у АИФ-у затвореног АИФ-а који има својство правног лица 

примењују се одредбе закона којим се уређује тржиште капитала и закона којим се 

уређују привредна друштава. 

Комисија прописује начин утврђивања и обрачунавања цене удела у АИФ-у. 

Објављивање цене инвестиционих јединица отвореног АИФ-а са јавном понудом 

Члан 126. 

ДЗУАИФ је дужан да на својој интернет страници на дан понуде, издавања или откупа 

инвестиционих јединица АИФ-а са јавном понудом објави утврђену вредност 

инвестиционих јединица за претходни дан. 

Поред обавезе из става 1. овог члана, ДЗУАИФ је дужан да најмање два пута годишње 

објави процењену вредност инвестиционе јединице. 

Цена инвестиционе јединице отвореног АИФ-а са јавном понудом мора бити 

саопштена члану АИФ-а који то лично затражи путем поште или електронским путем 

на адресу за пријем електронске поште ДЗУАИФ-а, односно мора бити доступна у 

огранку ДЗУАИФ-а или у просторијама овлашћеног посредника. 

Откуп инвестиционих јединица отвореног АИФ-а 

Члан 127. 

Члан отвореног АИФ-а може у сваком тренутку захтевати од ДЗУАИФ-а да откупи 

његове инвестиционе јединице, а ДЗУАИФ је дужан да такве инвестиционе јединице 

откупи и исплати из имовине АИФ-а, под условима прописаним правилима пословања 

АИФ-а. Сматраће се да је откупом инвестиционих јединица отвореног АИФ-а члан 

коначно и безусловно отуђио инвестиционе јединице. 

Дозвољено је вршити откуп инвестиционих јединица преносом свих врста имовине 

АИФ-а, у оној вредности која је једнака вредности инвестиционих јединица које се на 

тај начин откупљују, ако је такав откуп предвиђен правилима пословања АИФ-а. 

Уколико би испуњење захтева за откуп преносом имовине велике вредности АИФ-а 

ставило у неповољан положај остале чланове, откуп ће бити извршен у оној мери у 

којој је то могуће и спроводиво. 

Уколико би се откупом инвестиционе јединице отвореног АИФ-а у неповољан положај 

довели остали чланови АИФ-а, могуће је, уколико је то предвиђено правилима 

пословања АИФ-а и проспектом, када постоји обавеза његовог објављивања, извршити 

комбинацију откупа из става 1. овог члана и откупа уз пренос из става 2. овог члана. 

Комисија прописује услове, рокове и поступак откупа инвестиционих јединица 

отвореног АИФ-а. 

Замена инвестиционих јединица АИФ-ова који немају својство правног лица 



Члан 128. 

Замена инвестиционих јединица је истовремени откуп инвестиционих јединица једног 

АИФ-а и издавање инвестиционих јединица другог АИФ-а, којим управља исти 

ДЗУАИФ, од стране истог члана, и то за новчана средства која се члану исплаћују на 

име откупа инвестиционих јединица. 

Комисија прописује услове под којима се може вршити замена инвестиционих 

јединица једног АИФ-а који нема својство правног лица за инвестиционе јединице 

другог АИФ-а који нема својство правног лица, којим управља исто ДЗУАИФ. 

Обустављање издавања и откупа инвестиционих јединица АИФ-а који нема својство 

правног лица 

Члан 129. 

Издавање и откуп инвестиционих јединица АИФ-а који нема својство правног лица 

може се обуставити ако ДЗУАИФ и депозитар сматрају да је то у најбољем интересу 

чланова или потенцијалних чланова АИФ-а. 

ДЗУАИФ је дужан да обуставу издавања и откупа инвестиционих јединица АИФ-а који 

нема својство правног лица без одлагања пријави Комисији и истовремено обавести 

депозитара, као и да на својој интернет страници објави такву обуставу. 

Осим Комисији, ДЗУАИФ је дужан да обуставу без одлагања пријави и надлежним 

органима матичне државе чланице АИФ-а и надлежним органима свих држава у којима 

се инвестиционе јединице АИФ-а који нема својство правног лица стављају на 

тржиште. 

Ако депозитар није сагласан са одлуком ДЗУАИФ-а о обустави издавања и откупа 

инвестиционих јединица АИФ-а који нема својство правног лица, дужан је да о томе 

без одлагања обавести Комисију, а у таквим условима обуставу није допуштено 

спроводити. 

Ако ДЗУАИФ не пријави Комисији обуставу издавања и откупа, депозитар је дужан да 

то учини без одлагања. 

Комисија може наложити издавање и откуп инвестиционих јединица АИФ-а који нема 

својство правног лица ако је то у јавном интересу или интересу чланова АИФ-а. 

Комисија може наложити ДЗУАИФ-у и депозитару да привремено обуставе издавање и 

откуп инвестиционих јединица АИФ-а који нема својство правног лица, ако постоје 

основани разлози за обустављање издавања и откупа у интересу имаоца или 

потенцијалних имаоца инвестиционих јединица АИФ-а који нема својство правног 

лица. 

Комисија може захтевати од ДЗУАИФ-а документацију и информације неопходне за 

процену оправданости одлуке о обустављању откупа и издавања инвестиционих 

јединица АИФ-а који нема својство правног лица. Уколико Комисија процени да 

обустављање издавања и откупа инвестиционих јединица АИФ-а који нема својство 



правног лица угрожава интересе чланова АИФ-а, Комисија ће наложити депозитару 

престанак привремене обуставе откупа и куповине и о томе обавестити ДЗУАИФ. 

Комисија прописује услове за обуставу и наставак издавања и откупа инвестиционих 

јединица АИФ-а који нема својство правног лица. 

Члан 130. 

Обустава издавања и откупа инвестиционих јединица АИФ-а који нема својство 

правног лица из члана 129. став 1. овог закона мора престати чим престану да постоје 

разлози због којих је одлука о обустави донета, и таква обустава не може трајати дуже 

од 28 дана од дана почетка обуставе. 

Комисија изузетно може, на основу захтева ДЗУАИФ-а, продужити рок за 

обустављање издавања и откупа инвестиционих јединица АИФ-а, уколико је такав 

захтев поднет најкасније десет дана пре истека рока из става 1. овог члана. 

ДЗУАИФ је дужан да без одлагања обавести Комисију о наставку пословања АИФ-а, 

као и да то објави на својој интернет страници. 

ДЗУАИФ је дужан да без одлагања обавести и надлежне органе свих држава у којима 

се стављају на тржиште инвестиционе јединице АИФ-а који нема својство правног 

лица о наставку пословања АИФ-а. 

X. СТАВЉАЊЕ НА ТРЖИШТЕ УДЕЛА У АИФ-У И МАРКЕТИНГ АИФ-ОВА 

Услови за стављање на тржиште 

Члан 131. 

ДЗУАИФ из друге државе чланице или из треће државе који у Републици намерава да 

стави на тржиште уделе у АИФ-у АИФ-а основаног у другој држави чланици, односно 

трећој држави, мора у Републици обезбедити све услове потребне за неометано: 

1) плаћање члановима АИФ-а; 

2) понуду, издавање и откуп удела у АИФ-у; 

3) објављивање документације везане уз АИФ, као и доставу докумената члановима, 

односно акционарима који су уделе у АИФ-у купили у Републици; 

4) решавање приговора инвеститора. 

Комисија прописује услове из става 1. овог члана. 

Маркетинг АИФ-ова 

Члан 132. 

Маркетинг АИФ-ова обухвата сав рекламни материјал који је намењен члановима, 

односно акционарима или потенцијалним члановима, односно акционарима АИФ-ова 

ради позивања на приступање АИФ-у, помоћу објављивања огласа, јавних позива, 

рекламних материјала или на други начин. 



У Републици је дозвољен маркетинг АИФ-ова чији се удели у АИФ-у могу стављати на 

тржиште на територији Републике. 

Садржина маркетиншког материјала мора да буде јасна, недвосмислена, тачна, као и у 

складу са садржином правила пословања и проспектом АИФ-а кад постоји обавеза 

његовог објављивања и не сме доводити у заблуду, односно стварати погрешну 

представу о условима улагања и пословању АИФ-а. 

Садржина маркетиншког материјала мора садржати информацију о томе где, како и на 

ком језику су члановима, односно акционарима доступна правила пословања АИФ-а и 

када је то примењиво проспект АИФ-а. 

Комисија прописује начин обављања маркетинга АИФ-ова. 

Члан 133. 

У случају АИФ-а са јавном понудом сходно се примењују одредбе о маркетингу 

прописане законом којим се уређује оснивање и рад отворених инвестиционих фондова 

са јавном понудом. 

Није дозвољено јавно оглашавање АИФ-а са приватном понудом у сврху привлачења 

потенцијалних инвеститора, односно чланова, односно акционара. 

Недозвољеним јавним оглашавањем АИФ-ова са приватном понудом не сматра се 

истицање у јавности презентационих материјала у којима се уз пословно име и 

делатност ДЗУАИФ-а потенцијални инвеститори упућују на ДЗУАИФ. 

Сви презентациони материјали о АИФ-у са приватном понудом и ДЗУАИФ-у који њим 

управља морају бити целовити, јасни, истинити, тачни и не смеју доводити у заблуду, 

посебно у погледу ризика и накнада, и морају бити одобрени од стране управе 

ДЗУАИФ-а. 

Дистрибуција удела у АИФ-овима 

Члан 134. 

Продају удела у АИФ-овима, поред ДЗУАИФ-а, могу обављати и друга правна лица у 

Републици, на основу уговора о дистрибуцији (у даљем тексту: дистрибутери), када им 

је то допуштено одредбама овог закона, закона којим се уређује тржиште капитала и 

подзаконских аката донесених на основу тих закона. 

Одредбе о продаји удела у АИФ-овима сходно се примењују и на ДЗУАИФ-ове из 

друге државе чланице и на ДЗУАИФ-ове из треће државе када ставља на тржиште 

уделе у АИФ-у АИФ-ова у Републици. 

ДЗУАИФ је дужан да обавести Комисију о сваком закљученом уговору из става 1. овог 

члана. 

Комисија прописује услове које морају испунити дистрибутери и физичка лица која су 

запослена или на други начин ангажована од стране дистрибутера, а која обављају 

послове продаје удела у АИФ-овима. 



Понуда удела у АИФ-овима малим инвеститорима 

Члан 135. 

ДЗУАИФ који намерава да малим инвеститорима у Републици нуди уделе у АИФ-у 

којим управља мора добити претходну дозволу Комисије. 

Комисија ће за сваки појединачни АИФ утврдити да ли се може сматрати врстом АИФ-

а чије је уделе у АИФ-у допуштено нудити малим инвеститорима у Републици, у 

складу са одредбама овог закона. 

Комисија прописује начин утврђивања испуњености услова за издавање дозволе из 

става 1. овог члана и потребну документацију. 

XI. ИЗВЕШТАВАЊЕ ЧЛАНОВА, ОДНОСНО АКЦИОНАРА, ПРАВИЛА 

ПОСЛОВАЊА АИФ-А, ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБАВЕШТЕЊА 

1. Документи, обавештења и друга објављивања 

Члан 136. 

ДЗУАИФ је дужан да: 

1) за сваки АИФ са приватном понудом којим управља усвоји правила пословања 

АИФ-а; 

2) за АИФ који нема својство правног лица са јавном понудом, донесе и објави 

проспект, кључне информације и правила пословања АИФ-а за инвеститоре у складу са 

одредбама закона којим се уређује оснивање и рад отворених инвестиционих фондова 

са јавном понудом; 

3) за затворени АИФ који има својство правног лица, а који је основан у форми 

акционарског друштва и чије се акције нуде јавном понудом, донесе и објави проспект 

и скраћени проспект у складу са одредбама закона којим се уређује оснивање и рад 

отворених инвестиционих фондова са јавном понудом и проспект, када постоји обавеза 

његовог објављивања, у складу са одредбама закона којим се уређује тржиште 

капитала; 

4) за сваки АИФ усвоји и објави полугодишње и ревидиране годишње финансијске 

извештаје; 

5) у вези са пословањем АИФ-а редовно обавештава чланове, односно акционаре АИФ-

а о другим битним објавама. 

Ако овим законом није другачије прописано, документи и обавештења из става 1. овог 

члана морају бити сачињени и када је то прописано, објављени, на српском језику. 

Најновије верзије докумената и обавештења из става 1. овог члана морају бити 

објављене на интернет страници ДЗУАИФ-а. 

Одговорност ДЗУАИФ-а за истинитост и потпуност информација 

Члан 137. 



ДЗУАИФ одговара по основу кривице за штету причињену члановима, односно 

акционарима АИФ-а, због: 

1) издавања или откупа удела у АИФ-у АИФ-а; 

2) пропуштања да откупи уделе у АИФ-у АИФ-а, 

ако је те радње или пропусте члан, односно акционар АИФ-а учинио на основу 

докумената или обавештења из члана 136. овог закона, који садрже неистините или 

непотпуне информације или информације које доводе у заблуду или на основу 

информација и изјава које му доставе лица која у име и за рачун ДЗУАИФ-а продају 

уделе у АИФ-у. 

2. Правила пословања АИФ-а 

Члан 138. 

Правила пословања АИФ-а представљају основни документ АИФ-а којим се уређују 

све битне карактеристике, права и обавезе АИФ-а. 

ДЗУАИФ је дужан да за сваки АИФ којим управља, пре закључења уговора о улагању 

сваком инвеститору достави: 

1) правила пословања АИФ-а и проспект када постоји обавеза његовог објављивања; 

2) последњи годишњи финансијски извештај АИФ-а; 

3) информације о последњој утврђеној нето вредности имовине АИФ-а, цени удела у 

АИФ-у или тржишној цени удела у АИФ-у. 

Информације наведене у правилима пословања морају бити истините, тачне, потпуне и 

доследне. 

Са правилима пословања АИФ-а морају се код АИФ-а који нема својство правног лица 

усагласити надзорни одбор ДЗУАИФ-а и депозитар, а код затвореног АИФ-а који има 

својство правног лица морају се сагласити надзорни одбор АИФ-а и депозитар. 

Комисија у оквиру издавања дозволе за оснивање АИФ-а одобрава правила пословања 

АИФ-а. 

Садржина правила пословања АИФ-а 

Члан 139. 

Правила пословања АИФ-а морају да садрже следеће информације: 

1) пословно име АИФ-а и идентификацију врсте АИФ-а; 

2) датум оснивања АИФ-а и време трајања АИФ-а у случају да је основан на одређено 

време; 

3) место где је могуће добити примерак правила пословања АИФ-а и примерак 

проспекта, када постоји обавеза његовог објављивања или статута, односно оснивачког 

акта АИФ-а и додатне информације о АИФ-у; 



4) најнижи износ новчаних средстава који ће се прикупљати и радње које ће се 

предузети ако се не прикупи најнижи предвиђени износ; 

5) кратке информације о пореским прописима који се примењују на АИФ и који су 

битни за члана и појединости о томе обрачунавају ли се одбици из прихода или 

капиталне добити које АИФ плаћа члану; 

6) главне карактеристике удела у АИФ-у, а посебно: 

(1) природу права из удела у АИФ-у, 

(2) назнаке могућих класа удела у АИФ-у, 

(3) права која произлазе из удела у АИФ-у; 

7) услове под којима је допуштено донети одлуку о ликвидацији, односно распуштању 

АИФ-а и поступак ликвидације, односно распуштања АИФ-а; 

8) поступци и услови издавања удела у АИФ-у, најнижи износ појединог улагања у 

АИФ, начин уписа, односно издавања удела у АИФ-у, почетна цена удела у АИФ-у, 

поступци и услови понуде удела у АИФ-у, начин и услови откупа и исплате удела у 

АИФ-у и услови у којима може доћи до обуставе издавања или откупа; 

9) информације о начину и учесталости исплате прихода или добити АИФ-а; 

10) опис инвестиционе стратегије и циљева АИФ-а; 

11) информације где је основан главни АИФ и где су основани основни фондови, ако је 

АИФ фонд фондова; 

12) опис врста имовине у коју АИФ може да улаже, техника које може користити, као и 

свих повезаних ризика и ограничења улагања; 

13) услови у којима АИФ може користити финансијски левериџ, врсту и извор 

дозвољеног финансијског левериџа и повезаних ризика, сва ограничења у вези са 

коришћењем финансијског левериџа, као и све поступке у вези поновне употребе 

колатерала и имовине, као и максималан ниво финансијског левериџа коју ДЗУАИФ 

има право користити за АИФ; 

14) услове задуживања АИФ-а; 

15) опис поступака којима АИФ може променити стратегију улагања, инвестициону 

политику или оба, као и обавезу обавештавања и других права инвеститора код намере 

увођења наведених промена; 

16) опис услова под којима ће се мењати правила пословања АИФ-а, као и опис 

поступака који ће се предузети ради заштите постојећих инвеститора, првенствено у 

смислу обавештавања и других права инвеститора код намере увођења тих промена; 

17) опис главних правних последица уговорног односа у сврху улагања; 



18) информације о судској надлежности, меродавном праву и о томе да ли постоје 

правни инструменти који обезбеђују признавање и извршење пресуда на територији на 

којој је основан АИФ; 

19) идентитет ДЗУАИФ-а, депозитара АИФ-а, овлашћеног ревизора и других лица и 

опис њихових дужности и права чланова, односно акционара у односу на њих; 

20) опис послова управљања портфолиом и управљања ризицима које је делегирао 

ДЗУАИФ и опис послова чувања које је делегирао депозитар, идентификацију трећих 

лица на које су делегирани послови и свих конфликта интереса који могу настати из 

таквих делегирања; 

21) опис начина на који ДЗУАИФ испуњава захтеве везане за додатни износ капитала, 

у случају да нето вредност имовине АИФ-а прелази износ од 250.000 евра; 

22) опис поступка вредновања АИФ-а и методологије одређивања цена за обрачун 

вредности имовине, укључујући методе које се користе за обрачун вредности имовине 

коју је тешко проценити и учесталост обрачуна вредности имовине АИФ-а у складу са 

овим законом; 

23) време, методу и учесталост обрачуна цене за издавање нових удела у АИФ-у или 

откуп постојећих и начин објављивања цена, опис износа и учесталости плаћања 

допуштених накнада и трошкова издавања или откупа удела у АИФ-у; 

24) процедуре и услове за издавање и продају удела у АИФ-у; 

25) опис управљања ризиком ликвидности АИФ-а, укључујући права откупа у 

редовним, као и у ванредним околностима и постојеће облике откупа уговорене с 

члановима, односно, акционарима; 

26) опис свих врста накнада и трошкова и издатака и њихових максималних износа, 

које чланови, односно акционари могу непосредно или посредно имати и јасан опис 

обрачуна накнада; 

27) опис начина на који ДЗУАИФ обезбеђује члановима, односно акционарима 

правично поступање и кад год инвеститор добије повлашћени третман или има право 

да добије повлашћени третман, опис тог повлашћеног третмана, врсте инвеститора 

који добијају такав повлашћени третман и, где је то битно, њихове правне или 

економске везе са АИФ-ом или ДЗУАИФ-ом; 

28) начин доступности последњих полугодишњих и годишњих извештаја; 

29) историјски принос АИФ-а, када постоји; 

30) идентитет главних брокера и опис свих значајних договора АИФ-а са његовим 

главним брокерима и начин управљања конфликтом интереса са тим у вези, и одредбе 

у уговору са депозитаром о могућем преносу и поновном коришћењу имовине АИФ-а 

и информације о могућем преносу одговорности на главног брокера; 



31) опис како и када ће бити објављене информације које се захтевају у складу са 

чланом 144. овог закона; 

32) трајање пословне године; 

33) остале информације предвиђене овим законом и прописима донесеним на основу 

овог закона. 

Правилима пословања АИФ-а ДЗУАИФ је дужан да пропише и начин на који ће, пре 

закључења уговора о улагању, обавестити инвеститоре о мерама које је депозитар 

предузео да би се ослободио одговорности у складу са чланом 166. став 6. овог закона, 

као и начин на који ће чланове, односно акционаре АИФ-а обавештавати о 

одговорностима и променама у одговорности депозитара. 

Осим информација из ст. 1. и 2. овог члана, правила пословања АИФ-а морају 

садржати и следеће: 

1) основна права, обавезе и одговорности ДЗУАИФ-а према члановима, односно 

акционарима АИФ-а; 

2) основна права, обавезе и одговорности члана, односно акционара АИФ-а према 

ДЗУАИФ-у и АИФ-у и начин и услове њиховог остварења и заштите; 

3) основна права, обавезе и одговорности ДЗУАИФ-а према депозитару, депозитара 

према ДЗУАИФ-у и члановима, односно акционарима АИФ-а и члана, односно 

акционара АИФ-а према депозитару; 

4) основне информације о условима пословања ДЗУАИФ-а и надзору над његовим 

пословањем; 

5) пословне циљеве и стратегију ДЗУАИФ-а; 

6) организациону структуру ДЗУАИФ-а са јасним линијама одговорности; 

7) поступке накнаде штете члановима, односно акционарима АИФ-а за случај 

погрешног обрачуна вредности удела у АИФ-у и повреде ограничења улагања; 

8) информације о сукобу интереса и начину његовог решавања, нарочито у односу на 

могући сукоб интереса између АИФ-а, односно члана, односно акционара АИФ-а и 

члана, односно акционара са квалификованим учешћем у ДЗУАИФ-у и/или лица 

блиско повезана са ДЗУАИФ-ом, сукоб интереса између АИФ-ова и сукоб интереса 

који произлазе из других делатности и послова из члана 9. овог закона, ако их 

ДЗУАИФ обавља; 

9) опис поступка решавања спорова између ДЗУАИФ-а и инвеститора. 

Уколико АИФ нема својство правног лица, правила пословања предвиђају да ли су 

инвестиционе јединице слободно преносиве, као и начин њиховог располагања, 

преноса и оптерећивања. 

У случају затвореног АИФ-а који има својство правног лица, који је основан у форми 

акционарског друштва, када је ДЗУАИФ дужан да изради и објави проспект у складу 



са одредбама закона којим се уређује тржиште капитала, ако су правила пословања 

АИФ-а саставни део проспекта иста садрже само оне информације из ст. 1. до 3. овог 

члана, које допуњују оне садржане у том проспекту. 

На садржину правила пословања и проспекта АИФ-а са јавном понудом, дозволу 

Комисије на правила пословања и проспект таквог АИФ-а, битне промене наведених 

докумената, као и битне промене уговора са депозитаром и обавештавање и у тим 

случајевима, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује оснивање и рад 

отворених инвестиционих фондова са јавном понудом, ако овим законом није 

другачије прописано. 

ДЗУАИФ је дужан да обавести Комисију о свакој измени правила пословања АИФ-а са 

приватном понудом. 

Када се нуде акције затвореног АИФ-а који има својство правног лица, а који је 

основан у форми акционарског друштва, ДЗУАИФ је дужан поступати у складу с 

одредбама закона који уређује тржиште капитала. 

Објављивање, односно достављање правила пословања АИФ-а 

Члан 140. 

На објављивање правила пословања АИФ-а са јавном понудом, сходно се примењују 

одредбе закона којим се уређује оснивање и рад отворених инвестиционих фондова са 

јавном понудом. 

У случају АИФ-а са приватном понудом, након издавања дозволе од стране Комисије, 

правила пословања АИФ-а се не објављују јавно, већ се достављају члановима, 

односно акционарима на начин како је предвиђено правилима пословања АИФ-а. 

Начин обавештавања и права чланова, односно акционара АИФ-а са приватном 

понудом у случају промене обавезне садржине правила пословања АИФ-а, биће 

прописана правилима пословања АИФ-а. 

3. Извештавање АИФ-а и обавештавање чланова, односно акционара 

Пословна година АИФ-а 

Члан 141. 

Пословну годину АИФ-а одређује ДЗУАИФ правилима пословања АИФ-а, односно 

проспектом, када постоји обавеза његовог објављивања. 

На финансијско извештавање и ревизију финансијских извештаја АИФ-а примењују се 

прописи којима се уређује рачуноводство и ревизија, као и подзаконски акти Комисије. 

Комисија прописује контни оквир и садржину рачуна у контном оквиру за АИФ. 

Извештаји АИФ-а 

Члан 142. 



ДЗУАИФ је дужан да за сваки АИФ којим управља, као и за сваки АИФ чији се удели 

у АИФ-у стављају на тржиште, изради редован годишњи финансијски извештај. 

У извршавању својих обавеза из става 1. овог члана, ДЗУАИФ је дужан да поступа у 

складу са прописима ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим фондовима, 

ближе уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски левериџ, 

транспарентност и надзор. 

Комисија прописује структуру и садржину, начин и рокове објављивања редовног 

годишњег финансијског извештаја АИФ-а, као и структуру, садржину, начин и рокове 

доставе других извештаја АИФ-а која је ДЗУАИФ обавезан састављати за потребе 

Комисије. 

На редовне годишње финансијске извештаје АИФ-а, сходно се примењују одредбе 

закона који уређује рачуноводство. 

Доступност правила пословања АИФ-а, проспекта и редовног годишњег финансијског 

извештаја 

Члан 143. 

На свим местима на којима се стављају на тржиште удели у АИФ-у, мора бити 

омогућен увид у правила пословања АИФ-а, проспект АИФ-а, ако постоји обавеза 

његовог објављивања, кључне информације и последње редовне годишње финансијске 

извештаје. 

Уколико су предмет продаје инвестиционе јединице отвореног АИФ-а са јавном 

понудом, тада се примењују одредбе закона којим се уређује оснивање и рад отворених 

инвестиционих фондова са јавном понудом. 

Друге објаве и обавештења члановима, односно акционарима 

Члан 144. 

ДЗУАИФ је дужан да, за сваки АИФ којим управља, као и за сваки од АИФ-ова чије 

уделе у АИФ-у ставља на тржиште, периодично објављује члановима, односно 

акционарима АИФ-а: 

1) проценат имовине АИФ-а који подлеже посебним мерама које произлазе из њене 

неликвидне природе; 

2) све нове мере за управљање ликвидношћу АИФ-а; 

3) тренутни профил ризичности АИФ-а и системе управљања ризицима. 

ДЗУАИФ који управља АИФ-ом или ставља на тржиште уделе у АИФ-у који користи 

финансијски левериџ, редовно објављује за сваки такав АИФ: 

1) све промене максималног нивоа финансијског левериџа које ДЗУАИФ може 

користити за АИФ, као и било које право поновног коришћења колатерала или било 

које гаранције одобрене у оквиру споразума о финансијском левериџу; 



2) укупан износ финансијског левериџа који користи АИФ. 

На захтев инвеститора ДЗУАИФ је дужан да без одлагања достави информације о 

лимитима који се примењују код управљања ризицима АИФ-а којим ДЗУАИФ 

управља, поступцима који се користе у ту сврху, као и о променама у ризичности и 

приносима основних врста финансијских инструмената у које је уложена имовина 

АИФ-а. 

У извршавању својих обавеза предвиђених овим чланом, ДЗУАИФ је дужан да поступа 

у складу са прописима ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим фондовима, 

ближе уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски левериџ, 

транспарентност и надзор. 

Обавезе редовног извештавања Kомисије 

Члан 145. 

ДЗУАИФ из Републике дужан је да редовно извештава Комисију о главним 

тржиштима на којима ставља на тржиште уделе у АИФ-у и инструментима којима се 

тргује за рачун АИФ-ова којима управља. 

Извештаји из става 1. овог члана морају садржати информације о инструментима 

којима ДЗУАИФ тргује, о тржиштима на којима је члан или где активно тргује, као и о 

главним изложеностима и најважнијим концентрацијама за сваки од АИФ-ова којима 

ДЗУАИФ управља. 

У извршавању својих обавеза из ст. 1. и 2. овог члана ДЗУАИФ је дужан да поступа у 

складу са прописима ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим фондовима, 

ближе уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски левериџ, 

транспарентност и надзор. 

ДЗУАИФ из Републике је дужан да за сваки АИФ из Републике и из друге државе 

чланице којим управља, и за сваки од АИФ-ова чије уделе у АИФ-у ставља на тржиште 

у ЕУ, Комисији доставља извештај о: 

1) проценту имовине АИФ-а која подлеже посебним мерама које произлазе из њене 

неликвидне природе; 

2) свим новим мерама за управљање ликвидношћу АИФ-а; 

3) тренутном профилу ризичности АИФ-а и системима за управљање ризицима које 

користи ДЗУАИФ за управљање тржишним ризиком, ризиком ликвидности, ризиком 

друге уговорне стране и осталим ризицима, укључујући и оперативни ризик; 

4) информацијама о главним категоријама имовине у које је уложена имовина АИФ-а; 

5) резултатима стрес-тестова који су спроведени у складу са одредбама овог закона о 

управљању ризицима и ликвидношћу. 

Комисија прописује садржину извештаја из става 4. овог члана. 

Члан 146. 



ДЗУАИФ је дужан да Комисији осим докумената из члана 145. овог закона, достави и 

следеће: 

1) годишњи извештај за сваки АИФ из ЕУ којим управља и за сваки од АИФ-ова чије 

уделе ставља на тржиште у ЕУ, за сваку финансијску годину; 

2) детаљан списак свих АИФ-ова којима управља, на крају сваког тромесечја. 

ДЗУАИФ који управља АИФ-овима који користе финансијски левериџ у значајној 

мери, дужан је да на захтев Комисије достави информације о укупном нивоу 

финансијског левериџа који користи сваки АИФ којим управља, разложене на 

финансијски левериџ који произлази од позајмљивања новчаних средстава или хартија 

од вредности и на финансијски левериџ уграђен у финансијске деривате и меру до које 

је имовина АИФ-а поновно коришћена у оквиру споразума о финансијском левериџу. 

Информације из става 2. овог члана укључују идентитет пет највећих извора 

позајмљених новчаних средстава или хартија од вредности за сваки АИФ којим 

управља ДЗУАИФ и износе финансијског левериџа примљене од сваког од ових извора 

за сваки АИФ којим управља. 

За ДЗУАИФ-ове из треће државе обавезе извештавања наведене у ст. 2. и 3. овог члана 

ограничене су на АИФ-ове из Републике којима управљају и на АИФ-ове из трећих 

држава чије уделе стављају на тржиште у Републици. 

Комисија може, кад је то потребно за праћење системског ризика, да захтева додатне 

информације поред оних описаних у овом члану, на периодичној и на ad hoc основи. 

Комисија ће обавештавати ЕСМА-у о додатним захтевима за информацијама из става 

5. овог члана. 

У изузетним условима и када је то потребно за очување стабилности и интегритета 

финансијског система или за подстицање дугорочног одрживог развоја, Комисија може 

на захтев ЕСМА-е увести и додатне захтеве за извештавањем ДЗУАИФ-а у односу на 

оне утврђене овим чланом. 

4. Финансијски левериџ или стицање контроле над нелистираним друштвима или 

издаваоцима 

Коришћење информација од стране Комисије и других надлежних органа, сарадња у 

надзору и ограничења финансијског левериџа 

Члан 147. 

Комисија информације прикупљене на основу члана 146. овог закона користи у сврху 

утврђивања до које мере финансијски левериџ доприноси повећању системског ризика 

у финансијском систему, ризицима поремећаја на тржишту или ризицима за дугорочни 

економски раст у Републици. 

Информације из става 1. овог члана Комисија доставља Влади и Народној банци 

Србије на њихов захтев. 



Комисија све информације прикупљене на основу члана 146. овог закона у вези свих 

ДЗУАИФ-ова које она надзире и информације прикупљене на основу издавања дозволе 

за рад ДЗУАИФ-овима и АИФ-овима, ставља на располагање надлежним органима 

других држава чланица, ЕСМА-и и Европском одбору за системски ризик (European 

Systemic Risk Board – у даљем тексту: ESRB) у складу са одредбама овог закона које 

уређују сарадњу између надлежних органа. Комисија доставља информације и 

надлежним органима директно заинтересованих других држава чланица ако ДЗУАИФ 

који је субјект надзора Комисије или АИФ којим управља тај ДЗУАИФ, може 

потенцијално представљати значајан извор ризика друге уговорне стране за кредитну 

институцију или за друге институције значајне за систем у другим државама 

чланицама. 

ДЗУАИФ је дужан да докаже да су ограничења у вези финансијског левериџа која су 

утврђена за сваки АИФ којим управља разумна и да он у сваком тренутку поштује та 

ограничења. 

Комисија процењује ризике који би могли настати због коришћења финансијског 

левериџа од стране ДЗУАИФ-а у вези са АИФ-овима којима управља и, кад је то 

потребно ради очувања стабилности и финансијског система, након што је обавестила 

ЕСМА-у, ЕSRB и надлежне органе релевантног АИФ-а, може ограничити ниво 

финансијског левериџа који ДЗУАИФ има право користити или увести друга 

ограничења везана за управљање АИФ-ом, у односу на АИФ-ове којима управља како 

би се ограничила мера до које коришћење финансијског левериџа доприноси повећању 

системског ризика у финансијском систему или ризицима поремећаја тржишта. 

Комисија о предузетим мерама из става 5. овог члана обавештава ЕСМА-у, ЕSRB и 

надлежне органе АИФ-а у складу са одредбама овог закона које уређују сарадњу 

између надлежних органа. 

Комисија је дужна да пошаље обавештење ЕСМА-и из става 6. овог члана у року од 

десет радних дана пре него ступи на снагу предложена мера или мера буде обновљена. 

Обавештење мора садржати појединости о предложеним мерама, разлоге за меру и 

датум када ће исте ступити на снагу. 

У изузетним условима, Комисија може одлучити да предложене мере ступају на снагу 

у периоду из става 7. овог члана. 

Након што прими обавештење Комисије из става 7. овог члана, ЕСМА даje мишљење о 

мерама које је Комисија предложила или предузела. 

На основу информација примљених у складу са ставом 3. овог члана, и узимајући у 

обзир евентуално мишљење ЕSRB-а, ЕСМА може одлучити да финансијски левериџ 

који користи ДЗУАИФ или група ДЗУАИФ-ова представља значајан ризик за 

стабилност и интегритет финансијског система и може Комисији издати мишљење у 

којем ће навести које корективне мере је потребно предузети, укључујући и 

ограничење нивоа финансијског левериџа који ДЗУАИФ или група ДЗУАИФ-ова има 



право да користи. ЕСМА ће о свакој таквој одлуци без одлагања обавестити Комисију, 

ЕSRB и Европску комисију. 

У случају када Комисија сматра како је неопходно предузети радње које нису у складу 

са мишљењем добијеним од ЕСМА-е о мерама које је потребно предузети за 

ограничавање нивоа финансијског левериџа који ДЗУАИФ или група ДЗУАИФ-ова 

има право да користи, дужна је да о томе обавести ЕСМА-у уз навођење разлога. 

ЕСМА може објавити чињеницу да Комисија није усклађена или да се не намерава 

ускладити са мишљењем које јој је издала. ЕСМА може одлучити да објави разлоге 

због којих се Комисија није ускладила или неће да се усклади са издатим мишљењем, о 

чему ће унапред обавестити Комисију. 

Обавезе ДЗУАИФ-ова који за рачун АИФ-ова којима управљају стичу контролу над 

нелистираним друштвима или издаваоцима 

Члан 148. 

Одредбе чл. 148. до 152. овог закона се примењују на: 

1) ДЗУАИФ-ове који, за рачун једног или више АИФ-ова којима управљају, 

појединачно или заједнички на основу споразума чији је циљ стицање контроле, стичу 

контролу над нелистираним друштвом; 

2) ДЗУАИФ-ове који сарађују са једним или више других ДЗУАИФ-ова на основу 

споразума у складу са којим АИФ-ови којима ти ДЗУАИФ-ови управљају, стичу 

контролу над нелистираним друштвом. 

Одредбе члана 148. ст. 3. до 11. и чл. 149. до 152. овог закона се не примењују кад су 

нелистирана друштва: 

1) мала и средња правна лица у смислу закона који уређује рачуноводство; 

2) субјекти посебне намене, основани ради куповине, поседовања или управљања 

некретнинама. 

На ДЗУАИФ-ове који управљају АИФ-овима који стичу удео у нелистираном друштву 

који није контролни удео примењује се члан 149. став 1. овог закона. 

Члан 150. ст. 1. до 3. и члан 151. овог закона примењују се на ДЗУАИФ-ове, који 

управљају АИФ-овима који стичу контролу над издаваоцима. У смислу наведених 

чланова, ст. 1. и 2. овог члана се сходно примењују. 

У смислу одредаба чл. 148. до 152. овог закона, за нелистирана друштва контрола 

значи више од 50% права гласа у друштву. 

Приликом обрачуна процента права гласа које АИФ има у нелистираном друштву, у 

складу са ст. 1. и 7. овог члана, поред права гласа које има АИФ, у обзир се узимају и 

следећа права гласа: 

1) друштва које контролише АИФ; 



2) физичких или правних лица која делују у сопствено име за рачун АИФ-а или 

друштва које контролише АИФ. 

Проценат права гласа обрачунава се на основу свих акција са правом гласа, чак и ако је 

остваривање тог права ограничено. 

Контрола у односу на издаваоца, а у вези са чланом 150. ст. 1. до 3. и чланом 152. овог 

закона утврђује се у складу са одредбама закона којим се уређује преузимање 

акционарских друштава. 

Да би информације које представљају пословну тајну у складу са законом који уређује 

правну заштиту пословне тајне, а које се у складу са овим одељком саопштавају 

представницима запослених или, ако они не постоје, самим запосленим, биле 

заштићене као пословна тајна, неопходно је да ти представници запослених или, ако 

они не постоје, сами запослени, буду експлицитно обавештени о томе да предметне 

информације представљају пословну тајну. 

Комисија може да пропише случајеве у којима ДЗУАИФ није дужан да обавести, нити 

је дужан да захтева од нелистираног друштва да обавести представнике запослених 

или, ако они не постоје, саме запослене о стицању контроле од стране АИФ-а и/или о 

свим или појединим информацијама из члана 149. став 3. овог закона. 

Комисија може да пропише случајеве у којима нелистирано друштво не сме да 

обавести представнике запослених или, ако они не постоје, саме запослене о стицању 

контроле од стране АИФ-а и/или о свим или појединим информацијама из члана 149. 

став 3. овог закона. 

Одредбе чл. 148. до 152. овог закона се примењују у складу са условима и 

ограничењима прописаним одредбама закона којима се уређује рад и радни односи у 

делу који уређује чување пословне тајне, односно у складу са прописом друге државе 

чланице којим се уређује ова материја. 

Обавештење о стицању већинског учешћа у капиталу и контроле у нелистираним 

друштвима 

Члан 149. 

ДЗУАИФ који, за рачун АИФ-а којим управља, стиче, отуђује или држи акције 

нелистираног друштва, дужан је да обавести Комисију о проценту који АИФ има у 

праву гласа у нелистираном друштву сваки пут када такав проценат достигне, пређе 

или падне испод прагова од 10%, 20%, 30%, 50% и 75%. 

Кад ДЗУАИФ, за рачун АИФ-а којим управља, у складу са одредбама члана 148. ст. 1. 

и 5. овог закона, појединачно или заједнички, стиче контролу у нелистираном друштву, 

дужан је да о стицању контроле обавести: 

1) нелистирано друштво; 



2) акционаре, односно чланове чији су идентитети и адресе доступни ДЗУАИФ-у или 

их нелистирано друштво може учинити доступним или су доступни помоћу регистра 

којем ДЗУАИФ има или може добити приступ; 

3) Комисију. 

Обавештење из става 2. овог члана садржи следеће информације: 

1) настало стање у смислу права гласа; 

2) услове под којима је контрола стечена, укључујући информације о идентитету 

различитих укључених акционара, физичких или правних лица овлашћених да 

остварују права гласа у њихово име, и према потреби, ланац субјеката путем којих 

стварно имају права гласа; 

3) датум кад је контрола стечена. 

У свом обавештењу нелистираном друштву ДЗУАИФ захтева од управе нелистираног 

друштва да, без одлагања, обавести представнике запослених или, ако они не постоје, 

саме запослене о стицању контроле од стране АИФ-а и о информацијама из става 3. 

овог члана. ДЗУАИФ улаже све напоре да управа нелистираног друштва, у складу са 

овим чланом, обавести представнике запослених или, кад они не постоје, саме 

запослене о томе, на одговарајући начин. 

Обавештење из ст. 1. до 3. овог члана доставља се без одлагања, а најкасније у року од 

десет радних дана од датума кад АИФ досегне, премаши или падне испод прага из 

става 1. овог члана или стекне контролу над нелистираним друштвом. 

Објављивање у случају стицања контроле над нелистираним друштвом 

Члан 150. 

Кад ДЗУАИФ за рачун АИФ-а којим управља, појединачно или заједнички, стиче 

контролу у нелистираном друштву или у издаваоцу, дужан је учинити доступнима 

информације наведене у ставу 2. овог члана: 

1) том друштву; 

2) акционарима, односно члановима тог друштва чији су идентитети и адресе доступне 

ДЗУАИФ-у или их то друштво може ставити на располагање или помоћу регистра до 

кога ДЗУАИФ има или може добити приступ; 

3) Комисији. 

ДЗУАИФ ће учинити доступнима информације о: 

1) идентитету ДЗУАИФ-ова који су појединачно или заједнички са другим ДЗУАИФ-

овима, за рачун АИФ-ова којима управљају стекли контролу; 

2) политици за управљање и спречавање сукоба интереса, посебно између ДЗУАИФ-а, 

АИФ-а и тог друштва, укључујући информације о посебним мерама заштите које 

обезбеђују да је сваки уговор између ДЗУАИФ-а и/или АИФ-а и тог друштва закључен 



по ценама и условима које би се оствариле на тржишту таквих или сличних 

трансакција (принцип „ван дохвата руке”); 

3) политици екстерне и унутрашње комуникације у вези са друштвом, посебно у 

погледу запослених. 

У обавештењу у складу са одредбом става 1. тачка 1) овог члана, ДЗУАИФ захтева од 

управе да, без одлагања, обавести представнике запослених или, кад они не постоје, 

саме запослене о информацијама из става 2. овог члана. ДЗУАИФ ће настојати да 

обезбеди да управа нелистираног друштва, односно издаваоца, у складу са овим 

чланом, правовремено обавести представнике запослених или, кад они не постоје, саме 

запослене. 

Кад ДЗУАИФ, за рачун АИФ-а којим управља, самостално или заједнички, стиче 

контролу у нелистираном друштву, дужан је да објави сопствене намере у вези са 

будућим пословањем нелистираног друштва и могуће последице на запошљавање у 

нелистираном друштву, укључујући све значајне промене у условима запошљавања у 

нелистираном друштву: 

1) нелистираном друштву; 

2) акционарима, односно члановима чији су идентитети и адресе доступни ДЗУАИФ-у 

или их може прибавити нелистирано друштво или су доступни преко регистра којем 

ДЗУАИФ има или над којим може добити приступ. 

Осим објављивања из става 4. овог члана, ДЗУАИФ ће захтевати и настојати да 

обезбеди да управа нелистираног друштва учини доступним информације из става 4. 

овог члана представницима запослених или, кад они не постоје, самим запосленима 

нелистираног друштва. 

Кад ДЗУАИФ, за рачун АИФ-а којим управља, стиче контролу у нелистираном 

друштву, дужан је да Комисији и члановима АИФ-а достави информације о 

финансирању таквог стицања. 

Посебне одредбе у вези са редовним годишњим финансијским извештајима АИФ-а за 

чији рачун је ДЗУАИФ стекао контролу над нелистираним друштвима 

Члан 151. 

Кад ДЗУАИФ за рачун АИФ-а којим управља, појединачно или заједнички стиче 

контролу у нелистираном друштву, дужан је да: 

1) захтева и уложи сав напор како би обезбедио да редовне годишње финансијске 

извештаје нелистираног друштва, састављене у складу са ставом 2. овог члана, управа 

нелистираног друштва учини доступним представницима запослених или, кад они не 

постоје, запосленима унутар периода у којем такви редовни годишњи финансијски 

извештаји морају бити састављени у складу са прописима који уређују рачуноводство; 

2) за сваки такав АИФ, у редовним годишњим финансијским извештајима укључи 

информације из става 2. овог члана, које се односе на нелистирано друштво. 



Додатне информације садржане у редовним годишњим финансијским извештајима 

нелистираног друштва и АИФ-а у складу са ставом 1. овог члана, укључују барем 

веран преглед развоја пословања нелистираног друштва које представља положај 

друштва на крају периода обухваћеног редовним годишњим финансијским 

извештајима. Редовни годишњи финансијски извештаји морају да садрже информације 

о: 

1) свим важним догађајима који су наступили од завршетка пословне године; 

2) вероватном будућем развоју друштва; 

3) стицању сопствених акција, односно удела. 

ДЗУАИФ који је стекао контролу над нелистираним друштвом, за рачун АИФ-а којим 

управља дужан је да: 

1) захтева и предузме све како би обезбедио да управа нелистираног друштва учини 

доступнима информације наведене у ставу 1. тачка 2) овог члана које се односе на 

наведено друштво, представницима запослених или, кад они не постоје, самим 

запосленима, унутар периода за објаву годишњег извештаја; 

2) учини доступним информације из става 1. тачка 1) овог члана члановима, односно 

акционарима АИФ-а, у мери у којој су оне већ доступне, не касније од дана на који је 

годишњи извештај нелистираног друштва састављен у складу са примењивим 

националним прописима. 

Расподела имовине 

Члан 152. 

ДЗУАИФ који за рачун АИФ-а којим управља, појединачно или заједнички, стекне 

контролу над нелистираним друштвом или издаваоцем, у периоду од 24 месеца од дана 

стицања контроле над тим друштвом: 

1) не сме да омогући, подржи нити да наложи било какву расподелу, смањење 

основног капитала друштва, откуп акција и/или стицање сопствених акција, односно 

удела, нити да гласа на скупштини тог друштва за такве одлуке; 

2) не сме на седницама скупштине да гласа за расподелу из става 2. овог члана, 

смањење основног капитала, откуп акција и/или стицање сопствених акција, односно 

удела друштва онда када је овлашћен да остварује право гласа за рачун АИФ-а; 

3) мора да уложи сав напор како би спречио расподелу, смањење основног капитала, 

као и откуп акција и/или стицање сопствених акција друштва у којем је стекао 

контролу. 

Забрањене расподеле из става 1. овог члана односе се: 

1) на сваку расподелу акционарима, односно члановима друштва, ако је на датум 

закључења последње пословне године нето имовина, наведена у редовним годишњим 

финансијским извештајима друштва, била мања или би након такве расподеле постала 



мања од износа основног капитала увећаног за резерве које не могу бити расподељене 

на основу закона или статута, односно оснивачког акта, при чему се подразумева да се, 

ако неуплаћени део основног капитала није укључен у имовину исказану у билансу, 

исти одбија од износа основног капитала; 

2) на сваку расподелу добити акционарима, односно члановима друштва, чији би износ 

прелазио износ остварене добити на крају последње пословне године увећан за 

нераспоређену добит и износе резерви који се могу користити у ту сврху, умањен за 

све пренесене губитке и износе унете у резерве у складу са законом или статутом, 

односно оснивачким актом; 

3) у случају допуштеног стицања сопствених акција, на свако такво стицање од стране 

друштва у којем је стекао контролу, при чему се у тако стечене акције убрајају акције, 

односно удели које је то друштво претходно стекло, односно које већ држи, као и 

акције, односно удели које су стекла лица која делују у сопствено име а за рачун 

друштва, које би узроковало смањење нето имовине испод износа који је наведен у 

тачки 1) овог става, уколико је дозвољено стицање сопствених акција. 

У смислу става 2. овог члана: 

1) израз „расподела” из става 2. тач. 1) и 2) овог члана укључује, посебно, исплате 

дивиденде и других права у вези са акцијама, односно уделима; 

2) одредбе о смањењу основног капитала не примењују се на смањење основног 

капитала, чија је сврха покривање насталих губитака или уношење средстава у резерве 

које се не могу расподелити, под условом да, након те радње, износ таквих резерви 

није виши од 10% смањеног уписаног капитала. 

Изузетно од става 2. овог члана, сопствене акције, односно удели се могу стицати у 

следећим случајевима: 

1) када се акције, односно удели стичу као последица универзалне сукцесије; 

2) када се акције, односно удели стичу бестеретно; 

3) када акције комисионо стиче финансијска институција; 

4) када се акције, односно удели стичу на основу судске одлуке; 

5) када се акције, односно удели стичу ради обештећења акционара, односно чланова, 

или ради обештећења мањинских акционара или мањинских акционара повезаних 

лица; 

6) када је стицање акција, односно удела повезано са неуплаћивањем акција, односно 

удела; 

7) када је у питању стицање потпуно уплаћених акција, односно удела у извршном 

поступку у случају да је власник акција у исто време и извршни дужник. 

5. Обавештавање чланова, односно акционара у Републици од стране ДЗУАИФ-а из 

државе чланице и ДЗУАИФ-а из треће државе 



Достава информација члановима, односно акционарима у Републици 

Члан 153. 

ДЗУАИФ из државе чланице, или његов правни заступник, дужан је да члановима, 

односно акционарима АИФ-а у Републици, и члановима, односно акционарима у 

држави седишта АИФ-а достави сву документацију и информације које чува у вези са 

пословањем АИФ-а из државе чланице чији се удели у АИФ-у стављају на тржиште у 

Републици. 

ДЗУАИФ из треће државе, или његов правни заступник, дужан је да члановима, 

односно акционарима АИФ-а у Републици и члановима, односно акционарима у трећој 

држави у којој је седиште АИФ-а достави сву документацију и информације које чува у 

вези са пословањем АИФ-а из треће државе чији се удели у АИФ-у стављају на 

тржиште у Републици. 

Документација и информације о АИФ-у из државе чланице и из треће државе морају 

бити достављене, односно доступне члановима, односно акционарима који су уделе у 

тим АИФ-овима купили у Републици, и након престанка стављања на тржиште удела у 

тим АИФ-овима у Републици, док год постоје чланови АИФ-а који су сопствене 

инвестиционе јединице купили у Републици. 

ДЗУАИФ из државе чланице, односно ДЗУАИФ из треће државе, сву документацију и 

информације из ст. 1. и 2. овог члана мора доставити члановима, односно акционарима 

на начин предвиђен овим законом за достављање поједине документације и 

информација АИФ-а. 

Независно од става 4. овог члана, на учесталост објаве цене удела у АИФ-у државе 

чланице, односно АИФ-у из треће државе примењује се закон државе чланице седишта 

АИФ-а, односно треће државе у којој је седиште АИФ-а. 

Документација и информације о АИФ-у из државе чланице, односно АИФ-у из треће 

државе из ст. 1. и 2. овог члана, морају члановима, односно акционарима у Републици 

бити доступне или достављене најкасније на дан када су та документација и 

информације били на располагању или достављени члановима, односно акционарима у 

матичној држави чланици АИФ-а, односно трећој држави у којој је седиште АИФ-а. 

Језик докумената 

Члан 154. 

Правила пословања АИФ-а из државе чланице и треће државе и проспект АИФ-а из 

државе чланице и треће државе када постоји обавеза њиховог објављивања, морају 

бити доступни или достављени члановима, односно акционарима у Републици на 

српском језику. 

Преостала документација и информације о АИФ-у из државе чланице, односно из 

треће државе морају бити доступни или достављени члановима, односно акционарима 

у Републици на српском или језику који се уобичајено користи у подручју 

међународних финансија. 



За веродостојност и тачност превода документације и информација из ст. 1. и 2. овог 

члана одговара ДЗУАИФ из државе чланице, односно ДЗУАИФ из треће државе. 

XII. ДЕПОЗИТАР 

1. Лица која могу обављати послове депозитара 

Члан 155. 

ДЗУАИФ је дужан да за сваки АИФ којим управља изабере депозитара у складу са 

одредбама овог закона и са истим у писаној форми закључи уговор о пружању услуга 

депозитара, у складу са овим законом. 

Уговор из става 1. овог члана мора бити у складу са прописима ЕУ који, у вези са 

алтернативним инвестиционим фондовима, ближе уређују изузетке, опште услове 

пословања, депозитаре, финансијски левериџ, транспарентност и надзор. 

АИФ има само једног депозитара. 

У Републици депозитар може бити кредитна институција са седиштем у Републици, 

која има сагласност Комисије за обављања послова депозитара за конкретан АИФ. 

Депозитар може да буде и само инвестиционо друштво које има дозволу Комисије за 

обављање додатних услуга чувања и администрирања финансијских инструмената за 

рачун клијента, у складу са законом који уређује тржиште капитала. 

Депозитар мора трајно да испуњава све организационе захтеве и услове потребне за 

обављање послова депозитара према одредбама овог закона. 

Руководилац дeпoзитaрa је лице oдгoвoрно зa пoслoвaњe oргaнизaциoнe jeдиницe кoja 

oбaвљa пoслoвe дeпoзитaрa унутaр крeдитнe институциje. 

Комисија даје претходну сагласност на именовање рукoвoдиоца дeпoзитaрa АИФ-а, 

који мoрa имaти oдгoвaрajућe искуствo и добар углед. 

У циљу избегавања сукоба интереса између депозитара, ДЗУАИФ-а и/или АИФ-а 

и/или члана, односно акционара АИФ-а: 

1) ниједан субјект не сме да делује и као ДЗУАИФ и као депозитар; 

2) главни брокер који делује као друга уговорна страна АИФ-а не сме да делује као 

депозитар тог АИФ-а, уколико није функционално и хијерархијски одвојио обављање 

послова депозитара од послова главног брокера и ако потенцијалне сукобе интереса 

примерено препознаје, истима управља, прати их и објављује члановима, односно 

акционарима АИФ-а. 

Делегирање послова чувања и администирања финансијских инструмената главном 

брокеру из става 9. тачка 2) овог члана дозвољено је ако су испуњени услови за 

делегирање у складу са одредбама овог закона. 

На уговор из става 1. овог члана, закључен између депозитара и ДЗУАИФ-а примењује 

се право матичне државе чланице АИФ-а. 



У извршавању својих обавеза предвиђених овим законом, ДЗУАИФ и депозитар дужни 

су да поступају у складу са прописима ЕУ који, у вези са алтернативним 

инвестиционим фондовима, ближе уређују изузетке, опште услове пословања, 

депозитаре, финансијски левериџ, транспарентност и надзор. 

Комисија прописује: 

1) садржај уговора из става 1. овог члана; 

2) детаљније услове за обављање послова депозитара; 

3) кадровске и организационе оспособљености и техничке опремљености за обављање 

послова депозитара. 

Члан 156. 

Депозитар АИФ-а који је основан у Републици може бити искључиво депозитар из 

члана 155. став 4. овог закона. 

Када ДЗУАИФ из Републике управља АИФ-ом из друге државе чланице или из треће 

државе, депозитар се оснива на некој од следећих локација: 

1) за АИФ-ове из друге државе чланице, у матичној држави чланици АИФ-а; 

2) за АИФ-ове из треће државе, у држави у којој је АИФ основан или у Републици. 

Када је Република референтна држава чланица ДЗУАИФ-у из треће државе, депозитар 

за АИФ-ове из треће државе којима управља тај ДЗУАИФ, је из државе у којој је 

основан АИФ или из Републике. 

Именовање депозитара из треће државе од стране ДЗУАИФ-а из Републике спроводи 

се под следећим условима: 

1) постоје примерени поступци сарадње и размене информација између Комисије и 

надлежног органа друге државе чланице у којој ДЗУАИФ намерава да стави на 

тржиште уделе у АИФ-у и надлежних органа депозитара; 

2) депозитар подлеже ефикасним пруденцијалним захтевима, укључујући минималне 

капиталне захтеве усклађене са прописима ЕУ; 

3) трећа држава у којој је основан депозитар није уврштена на списак ФАТФ-a као 

ризична држава или територија; 

4) трећа држава, у којој је основан депозитар је потписала споразум са Републиком и 

сваком другом државом чланицом у којој ДЗУАИФ намерава да стави на тржиште 

уделе у АИФ-у из треће државе, који у потпуности испуњава стандарде из члана 26. 

ОЕЦД-овог модела пореске конвенције о приходима и капиталу и обезбеђује ефикасну 

размену информација у погледу пореске материје укључујући све мултилатералне 

пореске споразуме; 

5) уговор између ДЗУАИФ-а и депозитара мора садржати одредбе о одговорности 

депозитара према АИФ-у или члановима, односно акционарима у АИФ-у. 



Избор и промена депозитара 

Члан 157. 

Комисија даје сагласност на одабир депозитара за АИФ у оквиру поступка издавања 

дозволе за оснивање АИФ-а, као и претходну сагласност на сваку следећу промену 

депозитара. 

Комисија прописује услове за давање сагласности из става 1. овог члана. 

2. Послови депозитара 

Члан 158. 

Депозитар за АИФ обавља следеће послове: 

1) контролне послове; 

2) праћење тока новца АИФ-а; 

3) послове чувања имовине АИФ-а. 

Контролни послови 

Члан 159. 

У зависности од врсте имовине у коју АИФ улаже, депозитар за АИФ обавља следеће 

контролне послове: 

1) обезбеђује да се издавање, откуп и исплата удела у АИФ-у обављају у складу са 

овим законом, правилима пословања АИФ-а и проспекта АИФ-а када постоји обавеза 

његовог објављивања; 

2) обезбеђује да је нето вредност имовине АИФ-а и цена удела у АИФ-у обрачуната у 

складу са сопственим рачуноводственим политикама, односно методологијама 

вредновања, овим законом, правилима пословања АИФ-а и проспектом АИФ-а када 

постоји обавеза његовог објављивања; 

3) извршава налоге ДЗУАИФ-а у вези са трансакцијама финансијским инструментима 

и другом имовином која чини портфолио АИФ-а, под условом да нису у супротности 

са овим законом, правилима пословања АИФ-а и проспектом АИФ-а када постоји 

обавеза његовог објављивања; 

4) обезбеђује да сви приходи и друга права која произлазе из трансакција имовином 

АИФ-а буду уплаћени на рачун АИФ-а у уобичајеним временским роковима; 

5) обезбеђује да се приходи АИФ-а користе у складу са овим законом, правилима 

пословања АИФ-а и проспектом АИФ-а када постоји обавеза његовог објављивања; 

6) контролише да се имовина АИФ-а улаже у складу са унапред утврђеним циљевима и 

одредбама правила пословања АИФ-а, проспекта АИФ-а када постоји обавеза његовог 

објављивања и овим законом; 



7) извештава Комисију и ДЗУАИФ о спроведеном поступку контроле и обрачуна нето 

вредности имовине АИФ-а; 

8) пријављује Комисији свако озбиљније или теже кршење овог закона и уговора о 

обављању послова депозитара од стране ДЗУАИФ-а. 

Праћење тока новца АИФ-а 

Члан 160. 

Депозитар је дужан да обезбеди ефикасно и примерено праћење тока новца АИФ-а, а 

пре свега да све уплате чланова, извршене у сврху издавања удела у АИФ-у, као и сва 

остала новчана средства АИФ-а, буду евидентирана на новчаним рачунима, који: 

1) су отворени у име АИФ-а или у име ДЗУАИФ-а за рачун АИФ-а или у име 

депозитара за рачун АИФ-а; 

2) су отворени код банке са седиштем у Републици или држави чланици или банке са 

седиштем у трећој држави са дозволом за рад издатом од стране надлежног органа, на 

тржиштима где су такви новчани рачуни потребни за пословање АИФ-а и који су 

предмет прописа који имају исти ефекат као и прописи Републике који уређују банке и 

тржиште капитала и над којима се ефикасно спроводи надзор; 

3) се воде у складу са принципима заштите имовине клијената прописане законом 

којим се уређује тржиште капитала. 

Када су новчани рачуни отворени у име депозитара, а за рачун АИФ-а, на њима се не 

смеју држати: 

1) сопствена новчана средства лица из става 1. тачкa 2) овог члана; 

2) сопствена новчана средства депозитара. 

Депозитар је дужан да води и редовно ажурира сопствену евиденцију о новчаним 

средствима АИФ-а евидентираним на новчаним рачунима отвореним код лица из става 

1. тачкa 2) овог члана. 

Чување имовине АИФ-а 

Члан 161. 

Депозитар чува имовину АИФ-а на следећи начин: 

1) за финансијске инструменте који могу да се чувају, депозитар ће: 

(1) регистровати све финансијске инструменте који могу бити евидентирани на рачуну 

финансијских инструмената отвореном у евиденцијама депозитара и све 

материјализоване финансијске инструменте који су физички испоручени депозитару, 

(2) обезбедити да се сви финансијски инструменти који могу бити евидентирани на 

рачуну финансијских инструмената отвореном у књигама депозитара, воде на 

одвојеним рачунима на начин како је то прописано законом којим се уређује тржиште 



капитала, отвореним у име АИФ-а или у име ДЗУАИФ-а а за рачун АИФ-а, тако да се у 

сваком тренутку може јасно утврдити која имовина припада АИФ-у; 

2) за другу имовину АИФ-а депозитар ће: 

(1) проверити и потврдити да је она власништво АИФ-а, односно ДЗУАИФ-а за рачун 

АИФ-а, на основу информација или докумената које је депозитару доставио АИФ или 

ДЗУАИФ или на основу информација из јавно доступних регистара и евиденција и 

других екстерних извора, уколико су информације доступне на тај начин, 

(2) ажурно водити евиденцију о наведеној имовини. 

Депозитар је дужан да редовно доставља потпуни списак имовине АИФ-а ДЗУАИФ-у, 

за сваки АИФ за који обавља послове депозитара, или да сходно омогући ДЗУАИФ-у 

стални увид у позиције АИФ-а отворене код депозитара. 

Депозитар је дужан да извештава ДЗУАИФ о битним догађајима који наступају код 

издавалаца хартија од вредности и других финансијских инструмената везаним за 

имовину АИФ-а која су му поверена на чување и извршава налоге ДЗУАИФ-а који 

произлазе из битних догађаја. 

Одвојеност пословања депозитара и ДЗУАИФ-а и вођење имовине АИФ-а 

Члан 162. 

У извршавању својих послова и обавеза предвиђених овим законом, депозитар и 

ДЗУАИФ поступају са пажњом доброг стручњака, у складу са начелом савесности и 

поштења, независно и искључиво у интересу АИФ-а и чланова АИФ-а. 

Депозитар не сме у односу на АИФ-а да обавља друге послове који могу довести до 

сукоба интереса између АИФ-а, чланова АИФ-а или ДЗУАИФ-а и депозитара, уколико 

није функционално и хијерархијски спроведено одвајање послова депозитара од 

осталих послова који би могли довести до сукоба интереса и уколико потенцијалне 

сукобе интереса примерено не препознаје, истима управља, прати и објављује 

члановима АИФ-а. 

Руководилац депозитара не сме бити лице запослено у ДЗУАИФ-у. 

Чланови управе ДЗУАИФ-а не смеју бити запослени код депозитара. 

Имовину АИФ-а депозитар чува и води тако да се у сваком тренутку може јасно 

направити разлика између имовине која припада АИФ-у од имовине депозитара, 

односно имовине осталих клијената депозитара. 

Имовина АИФ-а коју депозитар чува у име АИФ-а или у име ДЗУАИФ-а а за рачун 

АИФ-а није власништво депозитара и не улази у имовину депозитара, не може се 

укључити у ликвидациону или стечајну масу депозитара, нити се може користити за 

измиривање обавеза депозитара према трећим лицима. 

У случају одузимања дозволе за рад или дозволе за обављање делатности депозитара 

или покретања стечајног поступка или поступка ликвидације над депозитаром, 



ДЗУАИФ је дужан да одмах раскине уговор о обављању услуга депозитара и прибави 

претходну сагласност Комисије за закључење уговора са новим депозитаром. 

Депозитар коме је одузета сагласност за обављање делатности депозитара, дозвола за 

рад или над којом је покренут стечајни поступак или поступак ликвидације је дужан да 

одмах пренесе средства АИФ-а на депозитара са којим је ДЗУАИФ закључио уговор. 

Ако ДЗУАИФ, односно затворени АИФ који има својство правног лица са интерним 

управљањем не поступи у складу са ставом 7. овог члана, Комисија доноси решење 

којим одређује новог депозитара. 

Комисија може предложити ДЗУАИФ-у, односно затвореном АИФ-у који има својство 

правног лица са интерним управљањем, промену депозитара ако су услед његовог 

пословања интереси чланова, односно акционара АИФ-а значајније угрожени. 

У случају несолвентности депозитара или трећег лица из члана 163. овог закона, на 

коју је депозитар делегирао чување имовине, имовина АИФ-а која је на чувању код 

депозитара не улази у стечајну или ликвидациону масу депозитара или трећег лица, 

нити може да буде предмет принудне наплате у вези са потраживањем према 

депозитару или том трећем лицу. 

3. Делегирање послова депозитара на треће лице 

Члан 163. 

Депозитар може делегирати само послове из члана 161. овог закона трећем лицу, које 

може бити домаћа или страна банка. 

Делегирање је дозвољено ако су испуњени следећи услови: 

1) послови се не делегирају како би се избегле обавезе и захтеви из овог закона; 

2) делегирање се спроводи из објективних разлога и са циљем повећања ефикасности 

тих послова; 

3) депозитар мора бити у могућности да докаже да је треће лице изабрано применом 

дужне пажње; 

4) да је депозитар у свако доба у могућности да са дужном пажњом и ефикасно врши 

надзор над обављањем делегираних послова; 

5) депозитар докаже да треће лице испуњава и да ће за време док је уговор о 

делегирању на снази континуирано испуњавати следеће услове: 

(1) има одговарајућу унутрашњу структуру и искуство потребно и примерено природи 

и комплексности имовине АИФ-а која му је поверена на чување, 

(2) у односу на делегирање послова депозитара то мора да буде лице: 

– које подлеже пруденцијалном надзору и надзору према одредбама меродавног права 

(укључујући захтеве о адекватности капитала) које је усклађено са релевантним 

прописима ЕУ, 



– над којим се редовно врши периодична независна екстерна ревизија како би се 

обезбедило и потврдило да лице у поседу и/или има надзор над финансијским 

инструментима који су јој поверени на чување, 

(3) одваја имовину клијената депозитара од сопствене имовине и имовине депозитара 

тако да се у било којем тренутку може утврдити која имовина припада клијентима тог 

депозитара, 

(4) предузима све потребне радње како би обезбедио да у случају несолвентности 

трећег лица, имовина АИФ-а коју треће лице држи на чувању не улази у стечајну и/или 

ликвидациону масу трећег лица, 

(5) без дозволе АИФ-а или ДЗУАИФ-а за рачун АИФ-а и претходног обавештавања 

депозитара не сме да располаже имовином АИФ-а која му је поверена на чување, 

(6) испуњава обавезе и забране из чл. 161. и 162. овог закона. 

Изузетно од става 2. тачка 5) подтачка (2) овог члана, када прописи трећих држава 

захтевају да се одређени финансијски инструменти чувају код домаћег лица, а у тој 

држави нема домаћих лица који задовољавају услове за делегирање из става 2. тачка 5) 

подтачка (2) овог члана, депозитар може делегирати послове таквом домаћем лицу 

само у мери у којој то захтева пропис треће државе и само док нема домаћег лица које 

задовољава услове за делегирање из ст. 1. и 2. овог члана, и само ако: 

1) су чланови АИФ-а пре делегирања уредно обавештени да је делегирање потребно 

ради правних ограничења у трећој држави и о условима које оправдавају то 

делегирање и ризицима повезанима са таквим делегирањем; 

2) да је ДЗУАИФ упутио депозитару да делегира послове чувања таквих финансијских 

инструмената том домаћем лицу. 

Треће лице може даље делегирати обављање делегираних послова само ако су 

испуњени услови из ст. 1. до 3. овог члана у ком случају се сходно примењује члан 166. 

овог закона. 

Депозитар одговара ДЗУАИФ-у и члановима, односно акционарима АИФ-а за избор 

трећег лица. 

У смислу овог члана, услуге које пружају системи за поравнање хартија од вредности у 

складу са одредбама закона који уређују коначност поравнања у платним системима и 

системима за поравнање финансијских инструмената, не сматрају се делегирањем 

послова чувања. 

Члан 164. 

Депозитар мора добити претходну сагласност Комисије за делегирање послова на 

трећа лица. 

Комисија прописује услове и поступак за давање сагласности за делегирање послова на 

треће лице. 



Депозитар који је делегирао послове из члана 161. овог закона на треће лице доставља 

Комисији: 

1) обавештење о закљученом уговору са трећим лицем; 

2) списак свих трећих лица са којима је закључио уговор о делегирању, најкасније до 

31. марта сваке године. 

Депозитар списак из става 3. тачка 2) овог члана доставља ДЗУАИФ-у, који ће га без 

одлагања објавити на својој интернет страници. 

Члан 165. 

Када је депозитар делегирао послове из члана 161. овог закона на треће лице, правила 

пословања АИФ-а, односно проспекта када постоји обавеза његовог објављивања, 

морају да садрже у делу који се односи на депозитара и следеће: 

1) опис свих послова које је депозитар делегирао на трећа лица, списак свих трећих 

лица са којима депозитар има закључен уговор о делегирању, као и потенцијалних 

сукоба интереса који из таквог делегирања могу настати; 

2) изјаву депозитара да ће ажуриране информације из тачке 1) овог става члановима, 

односно акционарима АИФ-а бити доступне на захтев. 

4. Одговорност депозитара 

Члан 166. 

Депозитар је одговоран ДЗУАИФ-у и члановима, односно акционарима АИФ-а, 

уколико он или треће лице на које је делегирао своје послове изгуби финансијске 

инструменте из члана 161. став 1. овог закона. 

У случају губитка финансијских инструмената који су поверени на чување, депозитар у 

имовину АИФ-а враћа финансијски инструмент исте врсте или примерени износ 

новчаних средстава, у разумном року. 

Депозитар не одговора за губитак финансијских инструмената који су му поверени на 

чување, ако докаже да је губитак настао због спољних, ванредних и непредвидивих 

околности, чије последице није могао избећи или отклонити. 

Депозитар одговара ДЗУАИФ-у и члановима, односно акционарима АИФ-а и за било 

коју другу причињену штету која је настала као последица пропуштања депозитара у 

обављању послова депозитара прописаних: 

1) овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона; 

2) прописима ЕУ којима се уређује пословање депозитара АИФ-ова. 

На одговорност депозитара из ст. 1. до 4. овог члана не утиче чињеница да је депозитар 

делегирао обављање послова трећим лицима у складу са чланом 163. овог закона. 



У случају губитка финансијских инструмената које на чувању држи треће лице на које 

је депозитар делегирао послове у складу са одредбама овог закона, депозитар се може 

ослободити одговорности ако докаже да: 

1) је делегирање извршено уз испуњење услова из члана 163. овог закона; 

2) постоји писани споразум између депозитара и трећег лица о изричитом преносу 

одговорности на треће лице који омогућава да АИФ или ДЗУАИФ за рачун АИФ-а 

директно постави захтев трећем лицу који се односи на губитак финансијских 

инструмената или да исти захтев за њих постави депозитар; 

3) постоји писани споразум између депозитара и АИФ-а, односно ДЗУАИФ-а који 

делује за рачун АИФ-а, који одредбом омогућава ослобођење депозитара од 

одговорности уз навођење објективног разлога за уговарање таквог ослобођења. 

Када прописи трећих држава захтевају да су одређени финансијски инструменти 

поверени на чување код локалних субјеката, а у тој држави нема локалних субјеката 

који испуњавају услове за делегирање из члана 163. став 2. тачка 5) подтачка (2) овог 

закона, депозитар се може ослободити од одговорности према ДЗУАИФ-у и 

члановима, односно акционарима у АИФ ако су испуњени следећи услови: 

1) правила пословања АИФ-а, односно проспект АИФ-а када постоји обавеза његовог 

објављивања, изричито омогућавају такво ослобођење од одговорности према 

условима из овог става; 

2) инвеститори у АИФ-у су пре улагања уредно информисани о таквом ослобођењу од 

одговорности и условима које оправдавају такво ослобођење од одговорности; 

3) АИФ или ДЗУАИФ за рачун АИФ-а је упутио депозитару да делегира послове 

чувања таквих финансијских инструмената том локалном субјекту; 

4) у писаном споразуму закљученом између АИФ-а или ДЗУАИФ-а за рачун АИФ-а и 

депозитара изричито је допуштено такво ослобођење од одговорности; 

5) у писаном споразуму закљученом између депозитара и трећег лица изричито је 

прописан пренос одговорности са депозитара на тај локални субјект и да АИФ или 

ДЗУАИФ за рачун АИФ-а могу поднети сопствене захтеве који се односе на губитак 

финансијских инструмената директно против тог локалног субјекта или да исти захтев 

за њих може поднети депозитар. 

Остваривање захтева и права депозитара и према депозитару 

Члан 167. 

ДЗУАИФ је овлашћен и дужан да у сопствено име извршава захтеве и права чланова, 

односно акционара АИФ-а према депозитару. То не спречава чланове, односно 

акционаре АИФ-а да појединачно и самостално остварују имовинско-правне захтеве 

према депозитару, под условом да то не доводи до двоструке правне заштите или до 

неравноправног поступања према члановима, односно акционарима АИФ-а. 

Обавештавање депозитара о питањима важним за надзор 



Члан 168. 

Депозитар је дужан да Комисији на њен захтев достави обавештења и информације о 

свим питањима битним за обављање надзора над обављањем послова депозитара за 

АИФ-ове. 

Када депозитар, при извршавању својих дужности и обавеза из овог закона, утврди 

неправилности и/или незаконитости које су последица активности ДЗУАИФ-а, а које 

представљају кршење обавеза ДЗУАИФ-а одређених овим законом, правилима 

пословања АИФ-а, односно проспекта АИФ-а када постоји обавеза његовог 

објављивања, о истима без одлагања писаним путем обавештава Комисију. 

Депозитар је дужан да Комисији, овлашћеним ревизорима и другим лицима 

овлашћеним за обављање контроле, омогући приступ и достави све информације о 

АИФ-у. 

Комисија прописује начин обавештавања о неправилностима из става 2. овог члана. 

Ревизија извршавања обавеза депозитара 

Члан 169. 

Депозитар мора да именује овлашћеног ревизора, који једном годишње сачињава 

извештај о испуњењу обавеза депозитара, о чему је дужан да без одлагања обавести 

Комисију. 

Овлашћени ревизор из става 1. овог члана је ревизор који ревидира годишње 

финансијске извештаје кредитне институције и који мора имати адекватно искуство у 

односу на предмет ревизије. 

Депозитар мора именовати овлашћеног ревизора у року утврђеном прописима који 

уређују ревизију. 

Комисија може наложити депозитару да именује новог ревизора, у року од једног 

месеца од пријема обавештења из става 1. овог члана, ако оцени да је то потребно како 

би се остварила сврха ревизије. 

Овлашћени ревизор је дужан да, по завршетку ревизорског извештаја о испуњењу 

обавеза депозитара, исти без одлагања достави депозитару. Депозитар је дужан да без 

одлагања, а најкасније у року од четири месеца након истека пословне године за коју 

се извештај саставља, исти достави Комисији. 

Ако Комисија утврди да ревизија извршавања обавеза депозитара није обављена или 

извештај о испуњењу обавеза депозитара није састављен у складу са овим законом, 

прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија и правилима ревизорске струке, 

или ако обављеним надзором над депозитаром или на други начин утврди да ревизија и 

извештај о испуњењу обавеза депозитара о извршавању обавеза депозитара није 

заснован на истинитим и објективним чињеницама, може одбити извештај о испуњењу 

обавеза депозитара и захтевати од депозитара да ревизију обави други ревизор, а на 



трошак депозитара. У том случају Комисија може јавно објавити информацију о 

одбијању извештаја о испуњењу обавеза депозитара и разлозима одбијања извештаја. 

Комисија прописује обим и садржину извештаја о испуњењу обавеза депозитара. 

Пословна тајна 

Члан 170. 

Депозитар је дужан да чува као пословну тајну све информације које су му доступне о 

члановима, односно акционарима АИФ-а, њиховим уделима у АИФ-у, као и уплатама 

и исплатама, а у складу са одредбама овог закона и закона којим се уређују банке, 

односно кредитне институције. 

5. Промена депозитара 

Члан 171. 

Депозитар који намерава да престане са обављањем послова депозитара АИФ-а, дужан 

је да о томе најкасније три месеца пре престанка обављања тих послова, достави 

обавештење Комисији и ДЗУАИФ-у који управља АИФ-ом за који обавља послове 

депозитара. 

У случају из става 1. овог члана, ДЗУАИФ је дужан да закључи уговор са другим 

депозитаром и Комисији поднесе захтев за давање сагласности за промену депозитара 

најкасније 30 дана пре него што тренутни депозитар престане са обављањем послова 

депозитара. 

Ако ДЗУАИФ не закључи уговор са новим депозитаром у складу са ставом 2. овог 

члана, односно ако Комисија не да сагласност за промену депозитара пре него што 

тренутни депозитар престане да обавља послове депозитара, трeнутни дeпoзитaр може 

да нaстaви пружaњe услугa дeпoзитaрa у дoдaтнoм рoку од 60 дана рачунајући од 

предвиђеног датума престанка обављања послова депозитара. 

У случају да ни у додатном року од 60 дана из става 3. овог члана не буде закључен 

уговор о обављању послова депозитара са новим депозитаром и добијена сагласност 

Комисије, АИФ-ови за које је депозитар обављао послове депозитара морају бити 

ликвидирани, односно распуштени у складу са одредбама овог закона. 

Члан 172. 

ДЗУАИФ може да промени депозитара уз претходну сагласност Комисије у складу са 

чланом 157. овог закона. 

Депозитар који је вршио услуге депозитара мора у року од три дана од пријема 

обавештења ДЗУАИФ-а о раскиду, односно отказу уговора о обављању послова 

депозитара, обавестити Комисију да ли према свим његовим сазнањима постоје 

неразрешене повреде овог закона или других прописа. 

Члан 173. 



На дан када је уговором о обављању послова депозитара закљученим са новим 

депозитаром предвиђено да ће нови депозитар почети са обављањем послова 

депозитара, досадашњи депозитар је дужан да сву имовину АИФ-а пренесе на чување и 

администрирање новом депозитару са којом ДЗУАИФ закључи уговор о обављању 

послова депозитара и за коју добије дозволу Комисије. 

Досадашњи депозитар мора да преда новом депозитару и књиге рачуна, евиденције и 

све друге документе и материјале битне за пословање АИФ-а за који је до тада обављао 

послове депозитара, и то било у писаној или електронској форми, зависно од начина 

вођења тих информација. 

Члан 174. 

Комисија доноси решење којим повлачи сагласност на одабир депозитара: 

1) даном покретања поступка ликвидације или стечаја депозитара; 

2) даном одузимања дозволе за рад депозитару од стране надлежног органа који му је 

издао ту дозволу; 

3) ако је дозвола издата на основу неистинитих, нетачних информација или 

информација које доводе у заблуду, односно на неки други непрописан начин; 

4) ако депозитар престане да испуњава услове под којима је дозвола издата; 

5) ако утврди да депозитар не испуњава сопствене дужности у складу са преузетим 

обавезама и/или одредбама овог закона, нарочито у односу на делегиране послове; 

6) ако постоје услови који доводе у сумњу способност депозитара за уредно, 

благовремено и квалитетно испуњење дужности у складу са преузетим обавезама и/или 

одредбама овог закона, нарочито у односу на делегиране послове; 

7) ако депозитар систематично и/или тешко крши одредбе овог закона или правила 

пословања АИФ-а, односно када је то предвиђено одредбама проспекта АИФ-а; 

8) када се оправдано сумња да ДЗУАИФ и депозитар заједнички делују на штету 

интереса чланова, односно акционара у АИФ-у. 

У случају из става 1. овог члана, ДЗУАИФ је дужан да у року од 30 дана од повлачења 

сагласности на одабир депозитара, закључи уговор са другим депозитаром и поднесе 

захтев за издавање одговарајуће сагласности Комисије у складу са одредбама овог 

закона. 

Комисија ће о захтеву из става 2. овог члана одлучити у року од 15 радних дана од дана 

пријема захтева. 

У случају да ДЗУАИФ не поступи у складу са ставом 2. овог члана или ако Комисија 

одбије захтев из става 2. овог члана, АИФ-ови за које је депозитар обављао послове 

депозитара морају бити ликвидирани, односно распуштени, у складу са одредбама овог 

закона које прописују ликвидацију и распуштање АИФ-а. 



Комисија прописује начин поступања ДЗУАИФ-а и депозитара у случајевима из ст. 1. 

и 2. овог члана. 

XIII. ВРСТЕ АИФ-ОВА И ОГРАНИЧЕЊА УЛАГАЊА 

1. Општа ограничења улагања 

Члан 175. 

Улагање имовине АИФ-а подлеже ограничењима утврђеним овим законом, 

подзаконским актима Комисије и правилима пословања и проспектом АИФ-а, када 

постоји обавеза његовог објављивања. 

Ограничење улагања имовине АИФ може се прекорачити када АИФ остварује права 

првенства уписа или права уписа која произлазе из преносивих хартија од вредности 

или инструмената тржишта новца који чине део његове имовине и приликом продаје 

имовине АИФ-а ради исплате већег броја удела у АИФ-у. 

Ако је прекорачење ограничења из става 1. овог члана последица околности на које 

ДЗУАИФ није могао утицати, промене стратегије улагања АИФ-а или остваривања 

права уписа из става 2. овог члана, ДЗУАИФ је дужан да усклади улагање АИФ-а са 

јавном понудом у року од шест месеци од дана настанка прекорачења улагања и 

предузима трансакције са имовином АИФ-а на првом месту у сврху усклађивања 

улагања имовине АИФ-а, при чему мора узимати у обзир интересе чланова АИФ-а, 

настојећи при томе да евентуални губитак сведе на најмању могућу меру. 

Изузетно, Комисија може на захтев ДЗУАИФ-а, да продужи рок из става 3. овог члана 

за додатних шест месеци, ако је то у интересу чланова, односно акционара АИФ-а. 

Ако је прекорачење ограничења из става 1. овог члана последица околности на које 

ДЗУАИФ није могао утицати или остваривања права уписа из става 2. овог члана, 

ДЗУАИФ је дужан да усклади улагање АИФ-а са приватном понудом на један од 

следећих начина: 

1) како је то предвиђено правилима пословања АИФ-а, односно проспектом АИФ-а 

када постоји обавеза његовог објављивања; 

2) ако то није утврђено правилима и/или проспектом АИФ-а када постоји обавеза 

његовог објављивања, а постоји утврђена процедура добијања сагласности и доношења 

одлука чланова АИФ-а у таквим случајевима, тада је дужан да прибави сагласност 

чланова, односно акционара на поступање које ће предложити, водећи рачуна о 

њиховом најбољем интересу; 

3) ако то није могуће у складу са тач. 1) и 2) овог става, ускладити улагање у року од 

шест месеци од дана настанка прекорачења улагања и предузети трансакције са 

имовином АИФ-а на првом месту у сврху усклађивања улагања имовине АИФ-а, при 

чему мора узети у обзир интересе чланова АИФ-а, настојећи при томе да евентуални 

губитак сведе на најмању могућу меру. 



Ако је прекорачење ограничења из става 1. овог члана последица трансакције коју је 

закључио ДЗУАИФ, а којом се у тренутку закључења прекорачило ограничење 

улагања или додатно повећало прекорачење, ДЗУАИФ је дужан да усклади улагање 

АИФ-а по сазнању за прекорачење ограничења. ДЗУАИФ је дужан да АИФ-у и/или 

члановима, односно акционарима АИФ-а надокнади тако насталу штету. 

Ограничења улагања из става 1. овог члана могу бити прекорачена у првих шест 

месеци од дана оснивања АИФ-а, уз поштовање начела диверсификације ризика и 

заштите интереса чланова, односно акционара. 

2. Врсте АИФ-ова 

а) Опште одредбе 

Члан 176. 

У Републици могу да се оснују: 

1) АИФ-ови са јавном понудом; 

2) АИФ-ови са приватном понудом. 

АИФ-ови из става 1. овог члана могу да се оснују као отворени или затворени АИФ-

ови. 

Инвеститори у АИФ 

Члан 177. 

Удели у АИФ-у могу да се нуде професионалним и полупрофесионалним 

инвеститорима. 

Изузетно од става 1. овог члана, удели у АИФ-у са јавном понудом могу да се нуде и 

малим инвеститорима. 

Процена примерености полупрофесионалног инвеститора 

Члан 178. 

ДЗУАИФ је дужан да сачини процену примерености полупрофесионалног 

инвеститора, а која обухвата следеће критеријуме: 

1) усклађеност циљева и инвестиционе стратегије АИФ-а и инвестиционих циљева 

инвеститора; 

2) способност инвеститора за преузимање ризика који произлазе из улагања у уделе у 

АИФ-у; 

3) знање и искуство инвеститора потребно за разумевање ризика улагања у уделе у 

АИФ-у. 

У сврху процене из става 1. овог члана, ДЗУАИФ је дужан да прикупи податке о 

инвестиционим циљевима инвеститора, његовој финансијској ситуацији, као и знању и 

искуству на подручју улагања. 



ДЗУАИФ је дужан да инвеститору на јасан и разумљив начин омогући увид у податке 

о битним карактеристикама АИФ-а, као и врстама и значењу свих ризика повезаних са 

улагањем у конкретан АИФ, и да прибави од инвеститора посебну потписану изјаву о 

разумевању и прихватању истих. 

Користећи податке прикупљене на основу става 2. овог члана, ДЗУАИФ је дужан да 

процени да ли је улагање у уделе појединог АИФ-а примерено за инвеститора и 

састави извештај о примерености који је дужан доставити инвеститору. 

Ако ДЗУАИФ не прикупи податке из става 2. овог члана потребне за процену 

примерености из става 1. овог члана и изјаву из става 3. овог члана, или на основу 

извршене процене примерености оцени да улагање у уделе појединог АИФ-а за 

инвеститора није примерено, ДЗУАИФ не сме да закључи уговор о улагању, о чему ће 

обавестити инвеститора. 

Обавештење из става 5. овог члана се даје у писаној форми. 

ДЗУАИФ је дужан да усвоји и примењује примерене поступке и процедуре који 

обезбеђују тачност, потпуност, ажурност и документовање прикупљених података о 

инвеститору. 

Комисија прописује услове под којима ДЗУАИФ процењује да мали инвеститор има 

довољно искуства на тржишту капитала и стручног знања, да би разумео ризике 

улагања, а у циљу стицања статуса полупрофесионалног инвеститора, као и садржину 

података из става 2. овог члана. 

б) АИФ са јавном понудом 

Отворени АИФ са јавном понудом 

Члан 179. 

Када се инвестиционе јединице отвореног АИФ-а нуде јавном понудом, сходно се 

примењује закон којим се уређује оснивање и рад отворених инвестиционих фондова 

са јавном понудом, а у вези са израдом и објавом проспекта и правила пословања 

АИФ-а, достављањем проспекта и правила члановима, понудом инвестиционих 

јединица и оглашавање, израду, објаву и доставу свих информација, извештаја и 

података, који се требају учинити доступнима инвеститорима. 

ДЗУАИФ који управља отвореним АИФ-ом са јавном понудом дужан је да обезбеди да 

се нето вредност имовине АИФ-а по уделу у АИФ-у обрачунава и објављује бар на дан 

вредновања у којем је обављено издавање или откуп инвестиционих јединица, а 

најмање једном месечно. 

ДЗУАИФ који управља отвореним АИФ-ом са јавном понудом дужан је да омогући 

издавање и откуп инвестиционих јединица најмање једном месечно. 

ДЗУАИФ који управља отвореним АИФ-ом са јавном понудом дужан је да члану 

АИФ-а исплати износ од откупа инвестиционих јединица најкасније у року од седам 

радних дана од дана пријема уредног захтева за откуп. 



Када се инвестиционе јединице отвореног АИФ-а нуде јавном понудом, ДЗУАИФ је 

дужан да изради кључне информације за инвеститоре сходно закону којим се уређује 

оснивање и рад отворених инвестиционих фондова са јавном понудом. 

Затворени АИФ са јавном понудом 

Члан 180. 

Јавном понудом могу се нудити удели у затвореном АИФ-у који има својство правног 

лица под условом да је проспектом и/или правилима пословања АИФ-а предвиђена 

обавеза листирања акција тог АИФ-а на регулисаном тржишту у смислу закона којим 

се уређује тржиште капитала. 

ДЗУАИФ је дужан да у року од 30 дана од дана оснивања затвореног АИФ-а са јавном 

понудом предузме све потребне мере за листирање акција АИФ-а на регулисаном 

тржишту, што обухвата подношење уредног захтева за листирање у складу са 

правилима регулисаног тржишта. 

У проспекту и/или правилима пословања затвореног АИФ-а са јавном понудом 

ДЗУАИФ је дужан да утврди права и обавезе акционара, ДЗУАИФ-а и АИФ-а у случају 

неиспуњења обавеза из става 2. овог члана. 

Дозвољена улагања АИФ-а са јавном понудом 

Члан 181. 

ДЗУАИФ који управља АИФ-ом са јавном понудом мора да, узимајући у обзир 

инвестициону стратегију и циљеве АИФ-а наведене у проспекту, обезбеди примерени 

степен диверсификације ризика улагања. 

Имовина АИФ-а са јавном понудом искључиво се може улагати у: 

1) преносиве хартије од вредности и/или инструменте тржишта новца; 

2) инвестиционе јединице УЦИТС фондова; 

3) инвестиционе јединице УЦИТС фондова и уделе у другим отвореним 

инвестиционим фондовима који задовољавају услове из закона, а који су дозволу за 

рад добили у другој држави чланици или у трећој држави; 

4) уделе у АИФ-овима са јавном понудом који су добили дозволу за рад, односно 

дозволу за понуду малим инвеститорима од стране Комисије; 

5) уделе у АИФ-у АИФ-а са јавном понудом који су дозволу за рад, односно дозволу за 

понуду малим инвеститорима добили од стране надлежног органа државе чланице или 

треће државе са којима је обезбеђена сарадња са Комисијом, а који подлежу надзору за 

који Комисија сматра да је истоветан ономе прописаном законом, и чија су овлашћења 

везана за улагања и задуживање једнаке или више ограничавајуће од дозвољених 

улагања и ограничења улагања из овог члана и ограничења прописаних подзаконским 

актима Комисије; 



6) депозите код банака који су расположиви на први захтев и који доспевају за 

максимално 12 месеци, под условом да банка има регистровано седиште у Републици 

или другој држави чланици или, ако банка има регистровано седиште у трећој држави, 

под условом да подлеже надзору за који Комисија сматра да је истоветан ономе 

прописаним правом ЕУ; 

7) инструменте тржишта новца којима се не тргује на регулисаним тржиштима из тачке 

1) овог става, а чије је издавање или издавалац регулисан у сврху заштите инвеститора 

и штедних улога; 

8) робу којом се тргује на робним берзама; 

9) непокретности. 

Ако је имовина АИФ-а уложена у непокретности примењује се одредба члана 183. став 

3. овог закона. 

На имовину из става 2. тач. 1) и 7) овог члана сходно се примењују одредбе закона 

којим се уређује оснивање и пословање отворених инвестиционих фондова са јавном 

понудом у делу који се односи на дозвољена улагања и утврђивање вредности имовине 

и цене удела у АИФ-овима. 

Улагање у уделе у АИФ-овима којима управља исти ДЗУАИФ мора бити предвиђено 

проспектом АИФ-а са јавном понудом. 

Имовина АИФ-ова може се држати у новцу на банковном рачуну, под условом да 

банка има регистровано седиште у Републици. 

Комисија прописује имовину у коју се имовина АИФ-ова са јавном понудом може 

улагати, начин, услове и ограничења за такво улагање. 

Члан 182. 

ДЗУАИФ је дужан да обезбеди да укупна изложеност АИФ-а са јавном понудом према 

финансијским изведеним инструментима ни у којем случају не сме да пређе 110% нето 

вредности имовине АИФ-а. Изложеност се обрачунава узимајући у обзир тренутну 

вредност основне имовине, ризик друге уговорне стране, будућа кретања тржишта и 

расположиво време за ликвидацију позиција. 

Када преносиве хартије од вредности или инструмент тржишта новца садржи уграђени 

изведени финансијски инструмент, он се узима у обзир приликом обрачуна укупне 

изложености имовине према финансијски изведеним инструментима. 

Затворени АИФ са јавном понудом за улагање у непокретности 

Члан 183. 

Затворени АИФ са јавном понудом за улагање у непокретности је АИФ чија се 

имовина, у складу са правилима пословања АИФ-а и проспектом, када постоји обавеза 

његовог објављивања претежно улаже у непокретности. 



АИФ из става 1. овог члана мора у пословном имену имати речи „затворени АИФ са 

јавном понудом за улагање у непокретности”. 

Затворени АИФ са јавном понудом за улагање у непокретности није и не може бити 

инвеститор, извођач нити други учесник у изградњи у смислу закона којим се уређује 

планирање и изградња. 

Дозвољена улагања затвореног АИФ-а са јавном понудом за улагање у непокретности 

Члан 184. 

Затворени АИФ са јавном понудом за улагање у непокретност сме да стиче 

непокретности у Републици, другој држави чланици и трећој држави на основу 

реципроцитета, и то: 

1) стамбене и/или пословне зграде; 

2) грађевинска земљишта на којима се граде грађевине из тачке 1) овог става, ако се 

према објективним критеријумима може рачунати са завршетком изградње у 

примереном року не дужем од две године; 

3) неизграђена грађевинска земљишта на којима је према важећим прописима 

дозвољена градња стамбених и/или пословних зграда; 

4) пољопривредна земљишта; 

5) улагања у друге непокретности које су изричито предвиђене проспектом и/или 

правилима пословања АИФ-а. 

Затворени АИФ са јавном понудом за улагање у непокретности може да стекне 

непокретности из става 1. овог члана: 

1) које се налазе на географским подручјима назначеним у проспекту и/или правилима 

пословања АИФ-а; 

2) за које је ДЗУАИФ од стране екстерног проценитеља из члана 123. овог закона 

примио извештај који садржи процену вредности непокретности, у року од 15 дана од 

дана израде тог извештаја, а који садржи евентуалну оптерећеност хипотекама и изјаву 

да би непокретност на захтев ДЗУАИФ-а могла у примерено кратком року бити 

отуђена по процењеној вредности; 

3) које морају бити стечене или чије стицање мора бити уговорено у року од шест 

месеци од дана примања извештаја из тачке 2) овог става и по цени не већој од 105% 

процењене вредности, уколико ДЗУАИФ-у нису познати услови који упућују да 

извештај из тачке 2) овог става више није релевантан; 

4) које се могу стећи директно или посредством једног или више друштава посебне 

намене чији је власник у целости АИФ и чија је сврха да остварује права власништва 

над непокретношћу за рачун АИФ-а. Такво улагање се у смислу овог закона сматра 

директним улагањем у непокретности. Друштво посебне намене стиче, отуђује и 

управља некретнином за рачун АИФ-а у сагласности са инвестиционом стратегијом и 



циљевима. Када је примењиво, друштво посебне намене мора имати истог ревизора и 

састављати финансијске извештаје за исте извештајне периоде на исти извештајни 

датум као и АИФ. Финансијски извештаји друштва посебне намене консолидују се са 

финансијским извештајима АИФ-а. 

Ако је изричито предвиђено проспектом и/или правилима пословања АИФ-а, улагањем 

у непокретности сматрају се и улагања у: 

1) уделе или акције привредних друштава чији је предмет пословања искључиво или 

претежно стицање, продаја, давање у закуп, и/или управљање непокретностима; 

2) уделе другог АИФ-а за улагање у непокретности; 

3) друге преносиве хартије од вредности или изведене финансијске инструменте чија 

цена зависи од некретнина. 

Затворени АИФ са јавном понудом за улагање у непокретности, осим у имовину 

наведену у ст. 1. до 3. овог члана, може улагати у другу имовину из члана 181. овог 

закона, ако је то изричито предвиђено правилима пословања и проспектом АИФ-а када 

постоји обавеза његовог објављивања. 

Комисија прописује ограничења улагања затвореног АИФ-а са јавном понудом за 

улагање у непокретности. 

в) АИФ са приватном понудом 

Улагања АИФ-а са приватном понудом 

Члан 185. 

Имовина АИФ-а са приватном понудом може се улагати у: 

1) преносиве хартије од вредности или инструменте тржишта новца; 

2) уделе у друштвима са ограниченом одговорношћу или у другим привредним 

друштвима; 

3) инструменте налик власничким инструментима у које може улагати АИФ приватног 

капитала, у складу са овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог 

закона; 

4) јединице или акције инвестиционих фондова из члана 181. став 2. тачка 4) овог 

закона; 

5) депозите код финансијских институција које имају регистровано седиште у 

Републици, другој држави чланици или трећој држави; 

6) изведене финансијске инструменте којима се тргује на регулисаном тржишту у 

смислу закона којим се уређује тржиште капитала у Републици, држави чланици и 

трећој држави, или изведених финансијских инструмената којима се тргује изван 

регулисаног тржишта (ОТЦ изведене инструменте); 

7) потраживања по датим зајмовима; 



8) непокретности; 

9) робу; 

10) друге врсте имовине, ако је то изричито предвиђено правилима пословања АИФ-а. 

Приликом улагања имовине АИФ-а, ДЗУАИФ се мора придржавати следећих услова: 

1) укупна вредност улагања у преносиве хартије од вредности, инвестиционе јединице 

или инструменте тржишта новца чији је издавалац једно лице и вредности депозита 

код тог лица и изложености које произлазе из трансакција са ОТЦ изведеним 

инструментима закључених са тим лицем не сме да пређе 40% вредности имовине 

АИФ-а. Лица која су у односу блиске повезаности сматрају се једним издаваоцем; 

2) ограничење из тачке 1) овог става не примењује се на преносиве хартије од 

вредности или инструменте тржишта новца чији је издавалац или за које гарантује 

Република или територијална аутономија или јединица локалне самоуправе Републике, 

држава чланица или јединица локалне управе државе чланице, трећа држава или 

међународна јавна организација које су једна или више држава чланица чланице; 

3) укупна вредност улагања у инструменте налик власничким инструментима из става 

1. тачка 3) овог члана не сме да пређе 20% вредности имовине АИФ-а; 

4) ако се имовина АИФ-а улаже у инвестиционе јединице инвестиционих фондова 

којима управља, директно или на основу делегирања, исти ДЗУАИФ или неко друго 

друштво са којим је тај ДЗУАИФ повезан заједничком управом или контролом, или 

битним директним или индиректним међусобним власничким учешћем, такав 

ДЗУАИФ или друго друштво не смеју наплаћивати улазну или излазну накнаду код 

улагања АИФ-а у инвестиционе јединице тих других инвестиционих фондова; 

5) ако се значајан део имовине АИФ-а улаже у инвестиционе јединице других 

инвестиционих фондова, у правилима пословања АИФ-а, уз максималну накнаду за 

управљање коју је могуће зарачунати из имовине самог АИФ-а, мора бити јасно 

наведена и максимална накнада за управљање коју је могуће зарачунати из имовине 

других инвестиционих фондова у које се намерава улагати, а у годишњим извештајима 

АИФ-а мора јасно бити назначен максимални проценат накнаде за управљање која је 

обрачуната из имовине АИФ-а и из имовине другог инвестиционог фонда у који је тај 

АИФ уложио. 

Ограничење из става 2. тач. 1) и 3) овог члана не примењује се на АИФ-ове приватног 

капитала ни на АИФ-ове предузетничког капитала. 

Ако је имовина АИФ-а са приватном понудом уложена у непокретности сходно се 

примењује одредба члана 192. ст. 2. до 4. овог закона. 

Врсте АИФ-ова са приватном понудом 

Члан 186. 

ДЗУАИФ у Републици може да оснује АИФ са приватном понудом било које врсте, у 

складу са одредбама закона и подзаконских аката Комисије, и то: 



1) АИФ са приватном понудом опште природе; 

2) посебне врсте АИФ-ова са приватном понудом: 

(1) АИФ приватног капитала (private equity), 

(2) АИФ предузетничког капитала (venture capital), 

(3) АИФ са приватном понудом за улагање у непокретности, 

(4) фонд фондова, 

(5) хеџ фонд, 

(6) специјализовани АИФ, 

(7) европски фонд предузетничког капитала, 

(8) европски фонд социјалног предузетништва. 

Европски фонд предузетничког капитала и европски фонд социјалног предузетништва 

из става 1. тачка 2) подтач. (7) и (8) овог члана уређени су посебним прописима ЕУ. 

Члан 187. 

ДЗУАИФ је дужан да у правилима пословања АИФ-а са приватном понудом пропише: 

1) инвестициону стратегију и циљеве АИФ-а; 

2) врсту имовине у које АИФ може да улаже, технике за ефикасно управљање 

имовином које може користити и ограничења улагања; 

3) управљање ризицима за појединачни АИФ, профил ризичности АИФ-а и степен 

диверсификације ризика улагања; 

4) услове у којима АИФ може користити финансијски левериџ, врсту, извор и ниво 

дозвољеног финансијског левериџа, повезаних ризика, свих ограничења у вези са 

коришћењем финансијског левериџа, свих поступака у вези поновне употребе 

колатерала и имовине, као и максималног нивоа финансијског левериџа који ДЗУАИФ 

има право да користи за АИФ. 

ДЗУАИФ може у правилима пословања АИФ-а са приватном понудом да пропише: 

1) најмањи или највећи допуштени број инвеститора; 

2) постојање одбора који чине представници инвеститора, послове које исти обавља, 

начин рада и број чланова одбора; 

3) рок за приступ нових инвеститора АИФ-у, уколико је АИФ основан на одређено 

време. 

Најнижи износ обавезне уплате појединог инвеститора у АИФ са приватном понудом 

је 50.000 евра, на начин како је прописано правилима пословања АИФ-а. 

АИФ са приватном понудом опште природе 



Члан 188. 

Имовина АИФ-а са приватном понудом опште природе се може улагати у имовину из 

члана 185. став 1. тач. 1) и 4) до 10) овог закона и мора се извршити барем шест 

различитих улагања у имовину. 

Уплата полупрофесионалних инвеститора у основни АИФ са приватном понудом 

опште природе је једнократна без обавезе даљњих уплата. 

Комисија прописује начин и ограничења улагања АИФ-а са приватном понудом опште 

природе, обрачуна уплата и утврђивање релевантних трошкова. 

АИФ приватног капитала (private equity) 

Члан 189. 

АИФ приватног капитала је АИФ са приватном понудом чија се имовина, у складу са 

правилима пословања АИФ-а, претежно улаже у привредне субјекте са циљем 

оптимизације њихове пословне и финансијске успешности, а у очекивању реализације 

повратка уложених средстава. 

Улагања имовине АИФ-а приватног капитала у привредне субјекте из става 1. овог 

члана морају бити у форми власничких инструмената или инструмената налик 

власничким инструментима. 

АИФ приватног капитала може се основати само на одређено време. 

Комисија прописује начин и инструменте у које улаже АИФ приватног капитала, 

ограничења, начин и динамику уплата чланова, односно акционара АИФ-а приватног 

капитала, начин и обим ограничења улагања, обрачуна уплата и утврђивања 

релевантних трошкова. 

Улагање полупрофесионалних инвеститора у АИФ-у приватног капитала 

Члан 190. 

Полупрофесионали инвеститор у АИФ-у приватног капитала је мали инвеститор: 

1) који се за потребе улагања у уделе једног АИФ-а приватног капитала обавезује да 

уплати укупно минимално 250.000 евра или еквивалентну новчану вредност, на начин 

како је прописано правилима пословања АИФ-а; 

2) за који ДЗУАИФ процени да инвеститор поседује довољно искуства и стручног 

знања да је способан да разуме укључене ризике и да је улагање у АИФ приватног 

капитала у складу са његовим инвестиционим циљевима. 

Полупрофесионалним инвеститорима у АИФ-у приватног капитала сматрају се 

релевантна лица у односу на ДЗУАИФ, уколико су исти инвеститори у АИФ-у којима 

тај ДЗУАИФ управља, и на њих се не примењују одредбе става 1. овог члана. 

На процену примерености из става 1. тачка 2) овог члана сходно се примењује члан 

178. овог закона. 



АИФ предузетничког капитала (venture capital) 

Члан 191. 

АИФ предузетничког капитала је АИФ са приватном понудом чија се имовина, у 

складу са правилима пословања АИФ-а, претежно улаже у привредне субјекте који су 

новоосновани или су у почетним фазама пословања, а према процени ДЗУАИФ-а 

показују потенцијал за раст и ширење пословања. 

Улагања АИФ-а предузетничког капитала у привредне субјекте из става 1. овог члана 

морају бити у форми власничких инструмената или инструмената налик власничким 

инструментима. 

Комисија прописује начин и инструменте у које улаже у АИФ предузетничког 

капитала, ограничења, начин и динамику уплата чланова, односно акционара у АИФ 

предузетничког капитала, начин и обим ограничења улагања, обрачуна уплата и 

утврђивања релевантних трошкова. 

АИФ са приватном понудом за улагање у непокретности 

Члан 192. 

АИФ са приватном понудом за улагање у непокретности је АИФ чија се имовина, у 

складу са правилима пословања АИФ-а, претежно улаже у непокретности или имовину 

која се сматра улагањем у непокретности у смислу члана 184. ст. 1. до 3. овог закона. 

Затворени АИФ са приватном понудом за улагање у непокретност сме да стиче 

непокретности у Републици и другој држави, и то: 

1) стамбене и/или пословне зграде; 

2) грађевинска земљишта на којима се граде грађевине из тачке 1) овог става, ако се 

према објективним критеријумима може рачунати са завршетком изградње у 

примереном року не дужем од две године; 

3) неизграђена грађевинска земљишта на којима је према важећим прописима 

дозвољена градња стамбених и/или пословних зграда; 

4) пољопривредна земљишта; 

5) улагања у друге непокретности које су изричито предвиђене проспектом и/или 

правилима пословања АИФ-а. 

Затворени АИФ са приватном понудом за улагање у непокретности може да стекне 

непокретност из става 1. овог члана: 

1) које се налази на географским подручјима назначеним у проспекту и/или правилима 

пословања АИФ-а; 

2) за које је ДЗУАИФ од стране екстерног проценитеља из члана 123. овог закона 

примио извештај који садржи процену вредности непокретности, у року од 15 дана од 

дана израде тог извештаја, а који садржи евентуалну оптерећеност хипотекама и изјаву 



да би непокретност на захтев ДЗУАИФ-а могла у примерено кратком року бити 

отуђена по процењеној вредности; 

3) које морају бити стечене или чије стицање мора бити уговорено у року од шест 

месеци од дана примања извештаја из тачке 2) овог става и по цени не већој од 105% 

процењене вредности, уколико ДЗУАИФ-у нису познати услови које упућују да 

извештај из тачке 2) овог става више није релевантан; или 

4) које се могу стећи директно или посредством једног или више друштава посебне 

намене чији је власник у целости АИФ и чија је сврха да остварује права власништва 

над непокретношћу за рачун АИФ-а. Такво улагање се у смислу овог закона сматра 

директним улагањем у непокретности. Друштво посебне намене стиче, отуђује и 

управља некретнином за рачун АИФ-а у сагласности са инвестиционом стратегијом и 

циљевима. Када је примењиво, друштво посебне намене мора имати истог ревизора и 

састављати финансијске извештаје за исте извештајне периоде на исти извештајни 

датум као и АИФ. Финансијски извештаји друштва посебне намене консолидују се са 

финансијским извештајима АИФ-а. 

Ако је изричито предвиђено проспектом и/или правилима пословања АИФ-а, улагањем 

у непокретности сматрају се и улагања у: 

1) уделе или акције привредних друштава чији је предмет пословања искључиво или 

претежно стицање, продаја, давање у закуп, и/или управљање непокретности; 

2) уделе другог АИФ-а за улагање у непокретности; и 

3) друге преносиве хартије од вредности или изведене финансијске инструменте чија 

цена зависи од некретнина. 

АИФ из става 1. овог члана може се основати само као затворени АИФ. 

АИФ из става 1. овог члана мора у свом пословном имену имати речи „за улагање у 

непокретности”. 

Најмање 70% нето вредности имовине АИФ-а мора бити уложено у непокретности или 

имовину која се сматра улагањем у непокретности у смислу ст. 2. до 4. овог члана. 

Ограничења улагања из става 7. овог члана могу бити прекорачена у прве две године 

од оснивања затвореног АИФ-а са приватном понудом за улагања у непокретности. 

Комисија прописује начин и инструменте у које улаже АИФ са приватном понудом за 

улагање у непокретности, ограничења улагања, начин и динамику уплата чланова, 

односно акционара у АИФ са приватном понудом за улагање у непокретности, начин и 

обим ограничења улагања, обрачуна уплата и утврђивања релевантних трошкова. 

Фонд фондова 

Члан 193. 

Фонд фондова је АИФ са приватном понудом чија се имовина, у складу са правилима 

пословања АИФ-а, претежно улаже у уделе других АИФ-а. 



Најмање 70% нето вредности АИФ-а из става 1. овог члана мора бити уложено у уделе 

других АИФ-ова. 

АИФ из става 1. овог члана може се основати као АИФ који улаже у хеџ фондове, АИФ 

који улаже у АИФ-ове приватног капитала, АИФ који улаже у специјализоване АИФ-

ове или који улаже у различите врсте АИФ-ова. 

Пословно име АИФ-а из става 1. овог члана мора да јасно упућује да је у питању фонд 

фондова. 

Комисија прописује начин и инструменте у које улаже фонд фондова, ограничења, 

начин и динамику уплата чланова, односно акционара у фонд фондова, начин и обим 

ограничења улагања, обрачуна уплата и утврђивања релевантних трошкова. 

Хеџ фонд 

Члан 194. 

Хеџ фонд је АИФ са приватном понудом чија се имовина, у складу са правилима 

пословања АИФ-а, може улагати у високо ризичну имовину, различитих врста, ради 

остваривања високог приноса у кратком року. 

У хеџ фонд могу улагати само професионални инвеститори. 

Комисија прописује начин, ограничења и инструменте у које улаже хеџ фонд. 

Специјализовани АИФ 

Члан 195. 

Специјализовани АИФ је АИФ са приватном понудом који се специјализује за улагање 

у поједину индустрију или подручје, као што су одрживи развој, екологија, енергија, 

технологија, промет и друго, или у поједине робе, као што су на пример племенити 

метали, уметничка дела, накит, драго камење и друго. 

Најмање 70% нето вредности АИФ-а из става 1. овог члана мора бити уложено у 

специфично подручје које је предмет улагања АИФ-а. 

Име АИФ-а из става 1. овог члана мора у свом имену укључивати специфично 

подручје које је предмет улагања АИФ-а. 

Комисија прописује начин, ограничења и инструменте у које улаже специјализовани 

АИФ, ограничења, начин и динамику уплата чланова, односно акционара у 

специјализовани АИФ, начин и обим ограничења улагања, обрачуна уплата и 

утврђивања релевантних трошкова. 

XIV. ПОСЕБНЕ ФОРМЕ ОРГАНИЗОВАЊА АИФ-ОВА 

1. Кровни АИФ и подфондови 

Члан 196. 

ДЗУАИФ може основати кровни АИФ, који се састоји од два или више подфондова. 



Кровни АИФ није правно лице. 

ДЗУАИФ може за поједине подфондове одредити различите износе улазних и излазних 

накнада, накнада за управљање и других трошкова, а приликом промене појединачних 

подфондова инвеститори не плаћају улазне и излазне накнаде. 

Када се АИФ састоји од подфондова, сваки од подфондова сматраће се посебним 

АИФ-ом у смислу обавеза из овог закона. 

Подфонд може бити пратећи фонд у смислу члана 203. овог закона. 

Оснивање кровног АИФ-а 

Члан 197. 

ДЗУАИФ је дужан да добије дозволу Комисије за оснивање, односно организовање и 

управљање кровним АИФ-ом, као и дозволу за оснивање, односно организовање и 

управљање сваким подфондом кровног АИФ-а. 

Након оснивања, односно организовања кровног АИФ-а, ДЗУАИФ може, уз дозволу 

Комисије, накнадно основати нове подфондове које ће укључити у наведени главни 

АИФ, при чему је дужан придржавати се одредбе члана 199. став 2. овог закона. 

ДЗУАИФ који управља са најмање два АИФ-а може основати кровни АИФ из 

постојећих АИФ-ова претварањем тих фондова у подфондове и укључивањем истих у 

кровни АИФ. 

На захтев за оснивање кровног АИФ-а и подфондова сходно се примењују одредбе 

овог закона које се односе на оснивање АИФ-ова. 

Пословно име кровног АИФ-а и подфондова 

Члан 198. 

Пословно име кровног АИФ-а мора садржати назнаку „кровни АИФ”. 

Пословно име подфонда мора садржати пословно име кровног АИФ-а без назнаке 

„кровни АИФ” и пословно име према којем се подфонд јасно разликује од осталих 

подфондова кровног АИФ-а. 

Документи кровног АИФ-а 

Члан 199. 

ДЗУАИФ је дужан да усвоји правила пословања кровног АИФ-а и изради проспект 

кровног АИФ-а када постоји обавеза његовог објављивања. За подфондове кровног 

АИФ-а не усвајају се посебна правила пословања, нити се израђују посебни проспекти 

када постоји обавеза њиховог објављивања, него су специфичности свакога подфонда 

одређени правилима пословања и проспектом кровног АИФ-а, када постоји обавеза 

његовог објављивања. 



У правилима пословања, односно проспекту када постоји обавеза његовог 

објављивања, мора бити јасно назначено које одредбе се односе на све подфондове 

кровног АИФ-а, а које се односе само на појединачни подфонд. 

Правила пословања кровног АИФ-а морају, уз податке прописане чланом 139. овог 

закона, да садрже идентификацију да је реч о кровном АИФ-у. 

Кад ДЗУАИФ након оснивања кровног АИФ-а оснива додатне подфондове, сходно ће 

променити и допунити правила пословања АИФ-а и проспект кровног АИФ-а, када 

постоји обавеза његовог објављивања. 

Имовина и улагања подфонда 

Члан 200. 

Имовина једног подфонда одвојена је од имовине другог подфонда. 

Обавезе, односно потраживања произашла из трансакција за рачун једног подфонда, 

подмирују се искључиво из имовине, односно у корист имовине тог подфонда. 

На сваки подфонд кровног АИФ-а на примерени начин примењују се одредбе овог 

закона и подзаконских аката о дозвољеним улагањима и ограничењима улагања 

поједине врсте фонда. 

ДЗУАИФ може успостављене процесе управљања ризицима појединачних подфондова 

објединити у заједнички процес управљања ризицима кровног АИФ-а, при чему се за 

појединачни подфонд наводе само специфичности управљања ризицима које се односе 

на наведени подфонд. 

Послови депозитара и одвајање имовине 

Члан 201. 

ДЗУАИФ је дужан да за рачун кровног АИФ-а са депозитаром закључи уговор о 

обављању послова депозитара за кровни АИФ и све његове подфондове. 

Депозитар је дужан да на основу уговора о обављању послова депозитара за кровни 

АИФ обавља наведене послове за рачун сваког појединог подфонда. 

ДЗУАИФ и депозитар дужни су да обезбеде одвајање имовине сваког појединачног 

подфонда. 

Имовина подфондова држи се и води одвојено од имовине других подфондова кровног 

АИФ-а, као и од имовине ДЗУАИФ-а и имовине депозитара. 

Престанак 

Члан 202. 

Кровни АИФ престаје да постоји када: 

1) у кровни АИФ више нису укључена најмање два подфонда; 

2) сви подфондови кровног АИФ-а буду укључени у други кровни АИФ. 



Распуштање кровног АИФ-а или подфонда се, поред разлога за распуштање 

прописаних чланом 216. овог закона, спроводи и када: 

1) ДЗУАИФ донесе одлуку о распуштању; 

2) наступи случај који је правилима, односно проспектом када постоји обавеза његовог 

објављивања, предвиђен као разлог за распуштање подфонда или кровног АИФ-а; 

3) није могуће спровести принудни пренос послова управљања кровним АИФ-ом у 

складу са одредбама овог закона. 

2. Главни и пратећи АИФ 

Захтев за издавање дозволе за оснивање, односно организовање пратећег АИФ-а 

Члан 203. 

ДЗУАИФ мора добити дозволу Комисије за оснивање, односно организовање пратећег 

АИФ-а. 

Пратећи АИФ може да настане оснивањем новог или променом форме постојећег 

АИФ-а у пратећи АИФ. 

Сматра се да европски пасош има ДЗУАИФ из Републике пратећег АИФ-а из друге 

државе чланице само ако је главни АИФ из Републике или из друге државе чланице и 

њиме управља ДЗУАИФ из Републике или друге државе чланице. 

Ако неки од услова из става 3. овог члана нису испуњени, онда се такав пратећи АИФ 

сматра АИФ-ом из треће државе. 

Уколико је пратећи АИФ основан као АИФ са јавном понудом, тада и главни АИФ 

може бити само АИФ са јавном понудом. 

Члан 204. 

ДЗУАИФ подноси Комисији захтев за издавање дозволе за оснивање, односно 

организовање пратећег АИФ-а. 

Уз захтев из става 1. овог члана истовремено се подноси и захтев за промену правила 

пословања АИФ-а и проспекта АИФ-а, када постоји обавеза његовог објављивања, 

уколико се пратећи АИФ оснива, односно организује променом форме постојећег 

АИФ-а. 

Уз захтев за издавање дозволе за оснивање, односно организовање пратећег АИФ-а 

прилажу се: 

1) правила пословања и проспект пратећег АИФ-а и главног АИФ-а, када постоји 

обавеза његовог објављивања; 

2) споразум о размени информација између ДЗУАИФ-ова главног АИФ-а и пратећег 

АИФ-а, односно интерна правила, која се доносе на основу овог закона и подзаконских 

аката Комисије који се доносе на основу овог закона; 



3) споразум о размени података између депозитара пратећег АИФ-а и главног АИФ-а, 

када се он закључује, у складу са одредбама овог закона и подзаконских аката 

Комисије донетих на основу овог закона; 

4) споразум о размени информација између овлашћеног ревизора пратећег и главног 

АИФ-а из члана 206. овог закона, када је то примењиво; 

5) потврда надлежног органа главног АИФ-а, када главни АИФ има седиште или је 

основан у другој држави чланици; 

6) текст обавештења члановима, односно акционарима из члана 205. овог закона, када 

је то примењиво. 

Комисија издаје дозволу за оснивање, односно организовање пратећег АИФ-а ако 

утврди да ДЗУАИФ који је поднео захтев, пратећи АИФ, његов депозитар, ревизор, и 

главни АИФ испуњавају све услове прописане овим законом. 

Члан 205. 

Након пријема дозволе Комисије за оснивање, односно организовање пратећег АИФ-а 

променом форме постојећег АИФ-а и промене правила пословања АИФ-а и проспекта 

када постоји обавеза његовог објављивања, која има за последицу промену главног 

АИФ-а, ДЗУАИФ је дужан да члановима, односно акционарима пратећег АИФ-а, 

достави обавештење које садржи: 

1) информацију о дозволи Комисије и промени правила пословања АИФ-а и проспекта, 

када постоји обавеза његовог објављивања; 

2) информацију о планираном датуму почетка улагања средстава пратећег АИФ-а у 

главни АИФ, или ако је пратећи већ улагао у главни АИФ о датуму када ће улагање 

пратећег АИФ-а у главни АИФ прекорачити ограничење улагања у инвестиционе 

јединице једног инвестиционог фонда, како је одређено овим законом, правилима 

пословања и проспектом пратећег АИФ-а када постоји обавеза његовог објављивања; 

3) изјаву да чланови пратећег АИФ-а у року од 30 дана од пријема тог обавештења, 

могу тражити откуп или исплату својих удела у АИФ-у без плаћања излазне накнаде. 

ДЗУАИФ је дужан да обавештење из става 1. овог члана проследи члановима, односно 

акционарима пратећег АИФ-а најмање 30 дана пре почетка улагања средстава пратећег 

АИФ-а у главни АИФ. 

Када се уделима у АИФ-у пратећег АИФ-а из друге државе чланице тргује у 

Републици, обавештење из става 1. овог члана, члановима, односно акционарима, који 

су уделе у пратећем АИФ-у стицали у Републици, мора да буде достављено на српском 

језику. 

Почетак улагања средстава пратећег АИФ-а у главни АИФ 

Члан 206. 



Пратећи АИФ може да почне да улаже у главни АИФ тек када протекне рок из члана 

205. став 2. овог закона и када ступе на снагу споразум о размени информација 

ДЗУАИФ-а главног и пратећег АИФ-а, као и депозитара главног и пратећег АИФ-а и 

интерна акта када главним и пратећим АИФ-овима управља исти ДЗУАИФ, споразум о 

размени информација између депозитара пратећег и главног АИФ-а из члана 204. овог 

закона и, када је примењиво, споразум између ревизора главног и пратећег АИФ-а из 

члана 204. овог закона. 

Комисија прописује садржину споразума о размени информација из става 1. овог члана 

и услове под којима се он може закључити, као и ограничења улагања пратећег АИФ-а. 

Правила пословања и проспект пратећег АИФ-а 

Члан 207. 

Правила пословања пратећег АИФ-а, поред обавезне садржине из члана 139. овог 

закона, садрже и: 

1) изјаву да је реч о пратећем АИФ-у у складу са чланом 2. став 1. тачка 17) овог 

закона, као и пословно име главног АИФ-а; 

2) циљеве улагања и стратегију улагања пратећег АИФ-а, са описом ризика повезаних 

са улагањем у уделе главног АИФ-а и профил ризичности и склоност ризику пратећег 

АИФ-а; 

3) изјаву да су приноси пратећег и главног АИФ-а једнаки, или у којој се мери и из 

којег разлога разликују; 

4) опис улагања преосталих средстава пратећег АИФ-а; 

5) кратак и јасан опис својстава главног АИФ-а, његовог инвестиционог циља и 

стратегије улагања, профил ризичности и склоност ризику; 

6) идентификацију места на којем је и начина на који је могуће добити правила и када 

је то примењиво проспект главног АИФ-а; 

7) сажетак споразума између ДЗУАИФ-а главног АИФ-а и ДЗУАИФ-а пратећег АИФ-

а, односно интерних правила пословања АИФ-а и место на којем је могуће добити 

додатне информације о том споразуму; 

8) опис свих накнада или трошкова који пратећи АИФ плаћа главном АИФ-у на основу 

његовог улагања у уделе главног АИФ-а, као и укупних трошкова пратећег и главног 

АИФ-а; 

9) опис пореских ефеката на пратећи АИФ везаних уз улагање у уделе главног АИФ-а. 

Код пратећег АИФ-а са јавном понудом, подаци из става 1. овог члана садржани су у 

проспекту АИФ-а. 

Полугодишњи и годишњи извештаји пратећег АИФ-а 

Члан 208. 



Поред података које морају садржати полугодишњи и годишњи извештаји АИФ-а, 

годишњи извештаји пратећег АИФ-а садрже и приказ укупних трошкова пратећег и 

главног АИФ-а. 

У полугодишњим и годишњим извештајима пратећег АИФ-а наводи се и место на 

којем је и начин на који је могуће добити полугодишње и ревидиране годишње 

извештаје главног АИФ-а. 

Обрачун изложености пратећег АИФ-а 

Члан 209. 

Укупна изложеност пратећег АИФ-а у односу на изведене финансијске инструменте 

рачуна се тако да се директна изложеност пратећег АИФ-а у односу на изведене 

инструменте рачуна заједно са: 

1) стварном изложеношћу главног АИФ-а према изведеним инструментима, 

пропорционално са улагањем пратећег АИФ-а у главни АИФ; 

2) највећом могућом укупном изложеношћу главног АИФ-а према изведеним 

инструментима, како је одређено правилима и проспектом главног АИФ-а када постоји 

обавеза његовог објављивања, пропорционално са улагањем пратећег АИФ-а у главни 

АИФ. 

Обрачун и објављивање нето вредности имовине 

Члан 210. 

ДЗУАИФ-и који управљају главним и пратећим АИФ-овима су дужни да предузму 

одговарајуће мере за усклађивање времена за обрачун и објаву, односно обавештавање 

инвеститора на начин прописан правилима пословања АИФ-а о нето вредности 

имовине главног и пратећег АИФ-а, како би се спречиле могуће злоупотребе које би 

могле настати због временске неусклађености. 

Остале обавезе ДЗУАИФ-а 

Члан 211. 

ДЗУАИФ главног АИФ-а је дужан да обавести Комисију о сваком пратећем АИФ-у тог 

главног АИФ-а. 

ДЗУАИФ главног АИФ-а дужан је да обавести Комисију и о пријему прве уплате од 

сваког пратећег АИФ-а у главни АИФ. 

ДЗУАИФ главног АИФ-а не наплаћује улазне и излазне накнаде пратећем АИФ-у. 

ДЗУАИФ пратећег АИФ-а је дужан да члану пратећег АИФ-а, на његов захтев, без 

плаћања накнаде достави: 

1) правила пословања и проспект главног АИФ-а, када постоји обавеза његовог 

објављивања; 

2) годишње извештаје главног АИФ-а; 



3) полугодишње извештаје главног АИФ-а; 

4) споразум између ДЗУАИФ-а главног и пратећег АИФ-а, односно интерна правила 

пословања ДЗУАИФ-а који управља главним и пратећим АИФ-ом. 

ДЗУАИФ пратећег АИФ-а са јавном понудом је дужан у свим маркетиншким 

материјалима тог АИФ-а навести да је реч о пратећем АИФ-у и пословно име главног 

АИФ-а. 

Праћење пословања главног АИФ-а 

Члан 212. 

ДЗУАИФ пратећег АИФ-а је дужан да ефикасно прати адекватност управљања и 

пословања главног АИФ-а. 

Мишљење о адекватности управљања и пословања из става 1. овог члана ДЗУАИФ 

пратећег АИФ-а формира на основу информација и документације коју добија од 

ДЗУАИФ-а главног АИФ-а, његовог депозитара и овлашћеног ревизора. 

Накнаде које прими ДЗУАИФ пратећег АИФ-а или било које друго лице које делује у 

име пратећег АИФ-а или његовог ДЗУАИФ-а, а везано за улагање у уделе главног 

АИФ-а, припадају пратећем АИФ-у и чине његову имовину. 

Комисија је дужна да обавести ДЗУАИФ који управља пратећим АИФ-ом, односно, 

када је то примењиво, и депозитара пратећег АИФ-а, о свим надзорним мерама које је 

изрекла у вези са пословањем главног АИФ-а. 

Престанак постојања главног АИФ-а 

Члан 213. 

ДЗУАИФ пратећег АИФ-а мора, након доношења одлуке о ликвидацији главног АИФ-

а, односно одлуке о распуштању главног АИФ-а, без одлагања започети ликвидацију, 

односно распуштање пратећег АИФ-а. 

Став 1. овог члана не примењује се ако Комисија ДЗУАИФ-у пратећег АИФ-а изда 

одобрење за: 

1) промену правила пословања и проспекта пратећег АИФ-а, када постоји обавеза 

његовог објављивања на основу које ће пратећи АИФ улагати најмање 85% сопствене 

имовине у уделе другог главног АИФ-а; 

2) промену правила пословања и проспекта пратећег АИФ-а, када постоји обавеза 

његовог објављивања, на основу које пратећи АИФ промени форму у АИФ који није 

пратећи АИФ. 

ДЗУАИФ пратећег АИФ-а је дужан да захтев за издавање одобрења за промене из 

става 2. овог члана, односно одлуку о ликвидацији или распуштању пратећег АИФ-а 

достави Комисији у року од два месеца од дана када је примио обавештење о 

намераваној ликвидацији, односно распуштању главног АИФ-а. Ако је ДЗУАИФ 

пратећег АИФ-а примио обавештење о намераваној ликвидацији, односно распуштању 



главног АИФ-а пет или више месеци пре почетка ликвидације, односно распуштања, 

дужан је да тај захтев или обавештење достави Комисији најкасније три месеца пре тог 

дана. 

ДЗУАИФ пратећег АИФ-а дужан је да по доношењу одлуке о ликвидацији, односно 

распуштању пратећег АИФ-а из става 1. овог члана о томе обавести све чланове, 

односно акционаре пратећег АИФ-а без одлагања. 

Ликвидација главног АИФ-а спровешће се у року од три месеца од дана када је 

ДЗУАИФ главног АИФ-а о намераваној ликвидацији обавестио: 

1) све чланове главног АИФ-а; 

2) Комисију; 

3) надлежни орган матичне државе чланице пратећег АИФ-а. 

Статусне промене и промене форме организовања главног АИФ-а у који је укључен 

други АИФ 

Члан 214. 

Приликом спровођења статусне промене или промене форме организовања главног 

АИФ-а са другим АИФ-ом, ДЗУАИФ пратећег АИФ-а је дужан да без одлагања 

започне поступак ликвидације, односно распуштања пратећег АИФ-а. 

Изузетно од става 1. овог члана, ДЗУАИФ пратећег АИФ-а неће спровести поступак 

ликвидације, односно распуштања пратећег АИФ-а, ако му Комисија изда одобрење: 

1) за промену правила пословања и проспекта пратећег АИФ-а када постоји обавеза 

његовог објављивања, на основу које ће пратећи АИФ остати пратећи АИФ тог главног 

АИФ-а; 

2) за промену главног АИФ-а и правила пословања и проспекта пратећег АИФ-а када 

постоји обавеза његовог објављивања, на основу које ће пратећи АИФ постати пратећи 

АИФ новог главног АИФ-а, а који настаје статусном променом, односно променом 

форме организовања главног АИФ-а са другим фондом; 

3) за промену главног АИФ-а, као и правила пословања и проспекта пратећег АИФ-а 

када постоји обавеза његовог објављивања, на основу које ће пратећи АИФ постати 

пратећи АИФ другог главног АИФ-а; 

4) за промену правила пословања и проспекта пратећег АИФ-а када постоји обавеза 

његовог објављивања, на основу које ће пратећи АИФ постати АИФ који није пратећи 

АИФ. 

Главни АИФ може да спроведе статусну промену, односно промену форме 

организовања након протека рока од 60 дана од дана када је главни АИФ обавестио 

чланове, односно акционаре главног АИФ-а и Комисију о намери спровођења статусне 

промене. 



Главни АИФ мора у року из става 3. овог члана, на захтев пратећег АИФ-а, да откупи 

сопствене уделе у АИФ-у, при чему не сме пратећем АИФ-у да наплати било какве 

излазне накнаде. 

ДЗУАИФ пратећег АИФ-а је дужан да захтев за издавање одобрења из става 2. овог 

члана, односно одлуку о ликвидацији, односно распуштању пратећег АИФ-а достави 

Комисији у року од месец дана од дана када је примио обавештење о намери 

спровођења статусне промене, односно промене форме организовања главног АИФ-а. 

Ако је ДЗУАИФ пратећег АИФ-а примио обавештење о намераваној статусној 

промени, односно промени форме организовања главног АИФ-а у року већем од 

четири месеца пре дана спровођења статусне промене, односно промене форме 

организовања, дужан је да Комисији достави тај захтев или обавештење најкасније три 

месеца пре тог датума. 

ДЗУАИФ пратећег АИФ-а дужан је да након доношења одлуке о ликвидацији, односно 

распуштању пратећег АИФ-а из става 1. овог члана о томе обавести све чланове 

пратећег АИФ-а без одлагања. 

Члан 215. 

Ако главни АИФ привремено обустави издавање и/или откуп својих удела у АИФ-у, 

било на сопствену иницијативу или на захтев надлежних органа, сваки од његових 

пратећих АИФ-ова има право да привремено обустави издавање и/или откуп својих 

удела у АИФ-у на онај временски период на који је то учинио и главни АИФ. 

XV. ЛИКВИДАЦИЈА, СТЕЧАЈ, РАСПУШТАЊЕ И ПРЕСТАНАК АИФ-А 

Основи распуштања АИФ-а 

Члан 216. 

Распуштање АИФ-а који нема својство правног лица спроводи се у случају: 

1) добровољног престанка обављања делатности ДЗУАИФ-а, ако управљање АИФ-ом 

није пренето другом ДЗУАИФ-у; 

2) ако депозитар престане да послује као депозитар или ако Комисија одузме дозволу 

за избор депозитара, а ДЗУАИФ не поступи у складу са чланом 174. став 2. овог закона 

или ако Комисија одбије захтев из члана 174. став 2. овог закона; 

3) ако је ДЗУАИФ-у одузета дозвола за рад или је покренут стечај или ликвидација, а 

управљање АИФ-ом није пренето на други ДЗУАИФ у складу са одредбама овог 

закона, односно када ДЗУАИФ више није у могућности да управља АИФ-ом; 

4) када Комисија наложи управи ДЗУАИФ-а распуштање АИФ-а; 

5) у другим случајевима који су предвиђени овим законом, правилима пословања 

АИФ-а и проспектом АИФ-а када постоји обавеза његовог објављивања. 

Лице из члана 217. став 1. овог закона без одлагања доноси одлуку о распуштању 

АИФ-а након што наступе разлози за почетак распуштања. 



Спровођење поступка распуштања АИФ-а 

Члан 217. 

Распуштање АИФ-а који нема својство правног лица спроводи: 

1) ДЗУАИФ, осим уколико је над ДЗУАИФ-ом покренут стечајни поступак или 

ликвидација или му је Комисија одузела дозволу за рад или више није у могућности да 

управља АИФ-ом; 

2) ДЗУАИФ, осим уколико му је надлежни орган матичне државе чланице ДЗУАИФ-а, 

одузео дозволу за рад; 

3) депозитар АИФ-а, у случају немогућности спровођења распуштања АИФ-а од 

стране ДЗУАИФ-а; 

4) лице именовано од стране Комисије, у случају када је ДЗУАИФ или депозитар 

АИФ-а у стечају или им је одузета дозвола за рад. 

Комисија је дужна да именује лице из става 1. тачка 4) овог члана без одлагања, 

поступајући при том са повећаном пажњом и бринући се о правима и интересима 

чланова АИФ-а. 

Комисија прописује: 

1) услове, трошкове и рокове распуштања АИФ-ова; 

2) извештавање у току распуштања; 

3) начин и услове именовања лица које спроводи поступак распуштања из става 1. 

тачка 4) овог члана. 

Обавештавање чланова АИФ-а и Комисије о распуштању АИФ-а који нема 

својство правног лица 

Члан 218. 

Лице које спроводи поступак распуштања АИФ-а који нема својство правног лица, 

дужно је да након доношења одлуке о распуштању АИФ-а, односно од дана именовања 

о томе обавести Комисију и да уз то обавештење приложи текст за објаву и 

обавештење из става 2. овог члана. 

Лице које спроводи поступак распуштања АИФ-а који нема својство правног лица, 

дужно је да у року од три радна дана од дана доношења одлуке о распуштању АИФ-а 

сваком члану АИФ-а достави обавештење о покретању поступка распуштања, а ако се 

ради о отвореном АИФ-у са јавном понудом и јавно објави информацију о распуштању 

АИФ-а. 

Ако ДЗУАИФ као лице које спроводи поступак распуштања АИФ-а који нема својство 

правног лица, не испуни своју обавезу из ст. 1. и 2. овог члана, депозитар АИФ-а је 

дужан да исту испуни у роковима из ст. 1. и 2. овог члана, а који почињу да теку оног 



дана када је депозитар сазнао или је морао да сазна за пропуст ДЗУАИФ-а као лица 

које спроводи поступак распуштања АИФ-а. 

Депозитар има право да као лице које спроводи поступак распуштања АИФ-а од 

ДЗУАИФ-а захтева накнаду трошкова који су за њега настали услед испуњења обавезе 

из става 3. овог члана. 

Комисија прописује садржину и начин објављивања информације, као и садржину и 

начин достављања обавештења из става 2. овог члана. 

Правне последице распуштања АИФ-а 

Члан 219. 

Забрањено је свако даље издавање или откуп удела у АИФ-у након доношења одлуке о 

распуштању. 

АИФ неће имати обавезу плаћања накнаде ни плаћања трошкова у вези са поступком 

распуштања од дана доношења одлуке о распуштању, изузев накнаде депозитару из 

члана 218. став 4. овог закона. 

Лице које спроводи поступак распуштања АИФ-а је дужно да Комисији достави 

коначни извештај и извештај о спроведеном распуштању АИФ-а и одговоран је за 

израду тих извештаја. 

Лице које спроводи поступак распуштања АИФ-а је дужно да у поступку спровођења 

распуштања АИФ-а поступа у најбољем интересу чланова и да води рачуна да се 

распуштање спроведе у разумном року, при чему се прво измирују обавезе АИФ-а 

доспеле до дана доношења одлуке о распуштању, укључујући захтеве за откуп удела у 

АИФ-у који су поднети до дана доношења одлуке о распуштању, након чега се 

подмирују све друге обавезе АИФ-а које нису доспеле до дана доношења одлуке о 

распуштању, а произлазе из трансакција повезаних уз управљање имовином. 

Преостала нето вредност имовине АИФ-а, након измирења обавеза АИФ-а из става 4. 

овог члана расподељује се члановима, сразмерно њиховим инвестиционим јединицама 

у АИФ-у. 

Ликвидација и стечај затвореног АИФ-а који има својство правног лица 

Члан 220. 

Ликвидација затвореног АИФ-а који има својство правног лица спроводи се у складу 

са одредбама закона којим се уређују привредна друштва, осим уколико овим законом 

или актом Комисије није прописано другачије. 

Стечај затвореног АИФ-а који има својство правног лица спроводи се у складу са 

одредбама закона којим се уређује стечај привредних друштава. 

Ликвидациони, односно стечајни управник затвореног АИФ-а који има својство 

правног лица је дужан да следећег радног дана од доношења одлуке о ликвидацији, 

односно стечају, односно од дана именовања, о томе обавести Комисију. 



Престанак АИФ-а основаног на одређено време 

Члан 221. 

Датум престанка АИФ-а основаног на одређено време одређује се правилима 

пословања АИФ-а и проспектом када постоји обавеза његовог објављивања. 

Када је АИФ основан на одређено време, ДЗУАИФ ће један дан пре престанка 

постојања АИФ-а обрачунати цену удела у АИФ-у тог АИФ-а и по тој цени извршити 

откуп свих удела у АИФ-у и у потпуности исплатити чланове, односно акционаре 

АИФ-а. 

Исплата средстава на рачуне чланова, односно акционара АИФ-а спровешће се 

најкасније у року од седам дана након престанка АИФ-а осим уколико правилима 

пословања АИФ-а, односно проспектом када постоји обавеза његовог објављивања, 

није утврђено другачије. 

ДЗУАИФ, односно скупштина затвореног АИФ-а који има својство правног лица може 

донети одлуку о престанку АИФ-а основаног на одређено време и пре датума 

престанка одређеног његовим правилима пословања и проспектом када постоји обавеза 

његовог објављивања ако је остварена сврха тог АИФ-а или је таква одлука у интересу 

чланова, односно акционара АИФ-а, а таква је могућност предвиђена правилима 

пословања АИФ-а и проспектом када постоји обавеза његовог објављивања. 

У случају престанка АИФ-а основаног на одређено време пре датума престанка 

одређеног његовим правилима пословања и проспектом када постоји обавеза његовог 

објављивања, ДЗУАИФ је дужан да о својој одлуци без одлагања обавести Комисију и 

чланове, односно акционаре АИФ-а и не сме члановима, односно акционарима АИФ-а 

да наплаћује излазну накнаду. 

Ако је АИФ основан на одређено време, ДЗУАИФ, односно скупштина затвореног 

АИФ-а који има својство правног лица може донети одлуку о продужењу његовог 

трајања ако је таква могућност предвиђена правилима пословања АИФ-а и проспектом 

када постоји обавеза његовог објављивања. О тој одлуци ДЗУАИФ без одлагања 

обавештава Комисију и чланове, односно акционаре АИФ-а. 

Члановима, односно акционарима који желе да иступе из АИФ-а због продужења рока 

његовог трајања, ДЗУАИФ је дужан да откупи уделе у АИФ-у на дан предвиђеног 

престанка АИФ-а у случају: 

1) АИФ-а са јавном понудом; 

2) АИФ-а са приватном понудом, осим уколико је у правилима пословања АИФ-а 

предвиђено другачије. 

Комисија прописује услове и начин престанка АИФ-а, као и услове и начин продужења 

трајања АИФ-а основаног на одређено време. 

XVI. СТАТУСНА ПРОМЕНА И ПРОМЕНА ВРСТЕ АИФ-А 

Промена врсте АИФ-а 



Члан 222. 

АИФ са приватном понудом који нема својство правног лица може да постане АИФ са 

јавном понудом који нема својство правног лица искључиво уз сагласност Комисије 

која се даје у року од 30 дана од подношења захтева и уредне документације, ако су 

испуњени следећи услови: 

1) таква промена није изричито забрањена правилима пословања АИФ-а; 

2) са том променом сагласно је најмање ¾ чланова предметног АИФ-а. 

У случају из става 1. овог члана, ДЗУАИФ је дужан да у року од седам дана од истека 

рока из става 1. овог члана обавести чланове о таквој промени, у којој ће навести да 

инвеститори који нису били сагласни са том променом могу захтевати откуп 

инвестиционих јединица без плаћања излазне накнаде до истека рока од најмање 30 

дана од дана обавештења ако је Комисија дала сагласност из става 1. овог члана. 

АИФ са јавном понудом који нема својство правног лица може постати АИФ са 

приватном понудом који нема својство правног лица искључиво ако су испуњени 

следећи услови: 

1) таква промена није изричито забрањена проспектом и правилима пословања АИФ-а; 

2) с том је променом сагласно најмање ¾ инвеститора предметног АИФ-а; 

3) инвеститори задовољавају критеријуме да постану инвеститори у АИФ са 

приватном понудом. 

У случају из става 3. овог члана, ДЗУАИФ је дужан да обавести чланове, односно 

акционаре и омогући им откуп удела у АИФ-у без плаћања излазне накнаде на начин и 

у роковима прописаним ставом 2. овог члана оним члановима, односно акционарима и 

који нису били сагласни са том променом или који више не задовољавају услове да 

буду инвеститори у АИФ. 

У случајевима из ст. 1. и 3. овог члана, ако се ради о АИФ-у који има својство правног 

лица, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује оснивање и пословање 

привредних друштава и када је то примењиво, закона којим се уређује тржиште 

капитала. 

Отворени АИФ са приватном понудом који нема својство правног лица може 

променити врсту и постати УЦИТС фонд искључиво уз сагласност Комисије, ако су 

испуњени следећи услови: 

1) таква промена није изричито забрањена правилима пословања АИФ-а; 

2) са том променом је сагласно најмање ¾ чланова, односно акционара предметног 

АИФ-а. 

Отворени АИФ са јавном понудом који нема својство правног лица може променити 

врсту и постати УЦИТС фонд искључиво уз претходну сагласност Комисије, ако су 

испуњени следећи услови: 



1) таква промена није изричито забрањена проспектом и правилима пословања АИФ-а; 

2) са том променом је сагласно најмање ¾ инвеститора предметног АИФ-а. 

У случајевима из ст. 6. и 7. овог члана, ДЗУАИФ је дужан да обавести чланове, 

односно акционаре о промени форме АИФ-а и упозори их на право откупа удела у 

АИФ-у без плаћања излазне накнаде за оне чланове, односно акционаре који нису 

сагласни са таквом променом, на начин и у року прописаним ставом 2. овог члана. 

Статусна промена АИФ-а који нема својство правног лица 

Члан 223. 

Два или више АИФ-ова који немају својство правног лица могу се припојити или 

спојити, уз претходну дозволу Комисије. 

Припајање АИФ-ова спроводи се преносом целокупне имовине, права и обавеза једног 

или више АИФ-ова (у даљем тексту: АИФ преносилац) на други постојећи АИФ (у 

даљем тексту: АИФ преузималац). 

Спајање АИФ-ова се спроводи оснивањем новог АИФ-а преузимаоца, на који се 

преноси целокупна имовина, права и обавезе два или више АИФ-а преносиоца који се 

спајају. 

Приликом статусне промене АИФ-ова који немају својство правног лица у поступку 

може учествовати више АИФ-ова преносилаца и само један АИФ преузималац. 

Комисија прописује услове за спровођење статусне промене АИФ-ова који немају 

својство правног лица. 

Статусне промене затворених АИФ-ова који имају својство правног лица 

Члан 224. 

На статусне промене затворених АИФ-ова који имају својство правног лица примењују 

се одредбе закона којим се уређују привредна друштва осим ако овим законом или 

прописом Комисије није прописано другачије. 

XVII. НАДЗОР НАД ПОСЛОВАЊЕМ ДЗУАИФ-А, АИФ-А, ДЕПОЗИТАРА И 

ОСТАЛИХ СУБЈЕКАТА 

Надзор 

Члан 225. 

Комисија врши надзор пословања ДЗУАИФ-а и АИФ-а, као и надзор над обављањем 

услуга депозитара (у даљем тексту: субјекти надзора) у складу са овим законом. 

Кoмисиja у рeшaвaњу у упрaвним ствaримa примeњуje oдрeдбe зaкoнa кojим сe урeђуje 

oпшти упрaвни пoступaк. 

Решења која Комисија доноси у поступку надзора су коначна. 

Субјекти надзора 



Члан 226. 

Комисија врши надзор над субјектима надзора у складу са овим законом и законом 

који регулише тржиште капитала. 

Комисија има право увида у документацију и друге податке којима располажу субјекти 

надзора или друга лица, а који су од значаја за поступак надзора. 

Субјекти надзора према одредбама овог закона су: 

1) ДЗУАИФ из Републике и њихови огранци изван Републике; 

2) АИФ основан у Републици; 

3) АИФ основан у другој држави чланици, а чији се удели у АИФ-у стављају на 

тржиште у Републици; 

4) АИФ основан у трећој држави, а чији се удели у АИФ-у стављају на тржиште у 

Републици; 

5) ДЗУАИФ из друге државе чланице који обавља делатност непосредно у Републици, 

у мери прописаној овим законом; 

6) огранак ДЗУАИФ-а из друге државе чланице која послује у Републици, у мери 

прописаној овим законом; 

7) ДЗУАИФ из треће државе који обавља делатност непосредно у Републици, у мери 

прописаној овим законом; 

8) огранак ДЗУАИФ-а из треће државе која послује у Републици; 

9) депозитар АИФ-а из Републике, у делу пружања услуга депозитара. 

Члан 227. 

Комисија може, након спроведеног надзора пословања да наложи субјекту надзора 

мере надзора прописане овим законом у циљу успостављања законитог и уредног 

пословања субјекта надзора, заштите интереса чланова, односно акционара АИФ-а и 

заштите јавног интереса. 

Комисија може, након спроведеног надзора пословања да наложи субјекту надзора и 

оне мере надзора прописане европским прописима који уређују поједине врсте 

фондова, као што су фондови предузетничког капитала и фондови социјалног 

предузетништва, а у циљу успостављања законитог и уредног пословања субјекта 

надзора, заштите интереса чланова, односно акционара АИФ-а и заштите јавног 

интереса. 

Надзор ДЗУАИФ-ова и АИФ-ова из Републике 

Члан 228. 



Комисија је овлашћена да, када је то потребно за спровођење надзора у складу са овим 

законом и подзаконским актима, захтева извештаје и информације, као и да спроводи 

надзор пословања, контролу пословних књига и пословне документације: 

1) лица које је са ДЗУАИФ-ом и АИФ-ом у односу блиске повезаности; 

2) имаоца квалификованог учешћа ДЗУАИФ-а; 

3) другог лица или субјекта који може имати корисне и/или потребне информације за 

спровођење поступка надзора. 

Комисија је овлашћена да, у случају када ДЗУАИФ делегира обављање одређених 

делатности на трећа лица, од тих лица захтева извештаје и информације, спроводи 

надзор пословања, контролу пословних књига, пословне документације и осталих 

докумената у оном делу који се односи на обављање делатности које су делегиране, 

као и да привремено забрани обављање тих делатности трећем лицу. 

У случају да је за надзор лица из става 2. овог члана надлежан други орган, Комисија 

заједно с тим органом спроводи контролу пословних књига и пословне документације 

лица из става 2. овог члана, у складу са одредбама овог закона које се односе на 

сарадњу између надлежних органа. 

Надзор ДЗУАИФ-а и АИФ-ова изван Републике 

Члан 229. 

Комисија врши надзор пословања ДЗУАИФ-ова и АИФ-ова који се налазе изван 

Републике, осим уколико није другачије прописано овим законом. 

Надзорне мере 

Члан 230. 

Ако Комисија у поступку надзора утврди незаконитости и неправилности у поступању 

по одредбама овог закона, доноси решење којим се налаже отклањање незаконитости и 

неправилности у одређеном року, и може предузети и једну или више следећих мера: 

1) изрећи јавну опомену; 

2) повући сагласности на именовање чланова управе; 

3) издати налог за забрану издавања удела у АИФ-у у трајању до три месеца; 

4) предузети друге мере у складу са законом којим се уређује тржиште капитала. 

Комисија независно од других предузетих мера из овог члана, може изрећи новчану 

казну субјекту надзора, као и члану управе, која не може бити мања од 1% ни већа од 

5% прописаног минималног капитала, односно капитала субјекта надзора по 

последњем финансијском извештају, односно не може бити мања од једне зараде ни 

већа од збира дванаест зарада које је члан управе примио у периоду од дванаест месеци 

пре дана доношења решења. 



Када Комисија смaтрa дa пoстoje чињeницe кoje укaзуjу нa пoстojaњe кривичнoг дeлa, 

приврeднoг прeступa или прeкршaja, Кoмисиja упућуje прeдлoг зa приjaву, oднoснo 

зaхтeв oргaну нaдлeжнoм зa спрoвoђeњe истрaгe, кривичнo гoњeњe и прeкршajни 

пoступaк. 

Члан 231. 

Комисија је овлашћена да према ДЗУАИФ-у предузме мере надзора из члана 232. овог 

закона ако: 

1) ДЗУАИФ није поступио у складу са решењем којим Комисија налаже мере за 

отклањање незаконитости и неправилности из члана 230. став 1. овог закона; 

2) није успоставио, не спроводи или редовно не одржава организационе, техничке, 

кадровске или друге услове за пословање прописане чл. 39. до 52. овог закона; 

3) ако утврди да је прописани капитал ДЗУАИФ-а испод прописаног минимума 

утврђеног овим законом; 

4) ако не поштује одредбе о ограничењима улагања АИФ-а којима управља или о 

другим ограничењима прописаним правилима пословања АИФ-а, односно проспектом 

када постоји обавеза његовог објављивања, као и одредбама овог закона или 

подзаконским актима донетим на основу овог закона; 

5) у другим случајевима када Комисија то сматра потребним. 

Члан 232. 

Ако наступе услови из члана 231. овог закона Комисија може решењем да: 

1) наложи ДЗУАИФ-у да повећа капитал на одговарајући ниво који је предвиђен овим 

законом; 

2) наложи ДЗУАИФ-у опозив члана или чланова надзорног или управног одбора и 

именовање новог члана или нових чланова надзорног или управног одбора; 

3) привремено забрани ДЗУАИФ-у: 

(1) исплату из резерве и добити ДЗУАИФ-а члановима ДЗУАИФ-а, члановима управе 

и запосленима у ДЗУАИФ-у, 

(2) закључење послова са лицима која су са ДЗУАИФ-ом у односу блиске повезаности, 

(3) издавање и откуп удела у АИФ-у и продају удела у АИФ-у, 

(4) располагање имовином АИФ-а, 

(5) обављање појединих или свих послова одређене врсте или забранити ширење 

мреже лица овлашћених за продају удела АИФ-а или увођење нових производа или их 

ограничити; 

4) наложи ДЗУАИФ-у да успостави, спроводи или побољша организационе, техничке, 

кадровске или друге услове за пословање прописане чл. 39. до 52. овог закона; 



5) наложи ДЗУАИФ-у да успостави, спроводи или побољша организационе, техничке, 

кадровске или друге услове за пословање у складу са прописима ЕУ који, у вези са 

алтернативним инвестиционим фондовима, ближе уређују изузетке, опште услове 

пословања, депозитаре, финансијски левериџ, транспарентност и надзор; 

6) наложи ДЗУАИФ-у ликвидацију АИФ-а или припајање другом АИФ-у; 

7) наложи ДЗУАИФ-у да у року који одреди Комисија пренесе управљање АИФ-ом на 

други ДЗУАИФ, у складу са одредбама члана 60. овог закона и поступком за 

добровољни пренос послова управљања АИФ-ом; 

8) наложи ДЗУАИФ-у побољшање стратегија, политика и процеса управљања 

ризицима; 

9) наложи ДЗУАИФ-у да у даљем пословању смањује ризике који су повезани са 

пословањем ДЗУАИФ-а или АИФ-а којим управља; 

10) наложи ДЗУАИФ-у смањење трошкова пословања, укључујући ограничење зарада 

запослених и других примања чланова управе, надзорног одбора или управног одбора 

и других запослених ДЗУАИФ-а; 

11) наложи ДЗУАИФ-у друге сразмерне мере које су потребне да би ДЗУАИФ 

пословао у складу са одредбама овог закона и прописима донетим на основу овог 

закона или на основу других закона којима се уређује пословање ДЗУАИФ-а и прописа 

донетих на основу тих закона. 

Комисија решењем из става 1. овог члана одређује рок за предузимање мера из става 1. 

овог члана, када је то примењиво, као и рок за достављање извештаја Комисији о 

поступању по налозима из решења. 

Надзор ДЗУАИФ-а из Републике који обавља делатности у другој држави 

чланици 

Члан 233. 

Комисија је надлежна за надзор ДЗУАИФ-а из Републике уколико ДЗУАИФ управља 

и/или ставља на тржиште уделе у АИФ-у у другој држави чланици без обзира на 

овлашћења које надлежни орган државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а има за 

спровођење надзора. 

Када ДЗУАИФ из Републике обавља делатности на подручју државе чланице домаћина 

ДЗУАИФ-а, за надзор над применом одредаба члана 37, члана 39. став 1. тачка 7) и 

члана 40. овог закона надлежан је надлежни орган државе чланице домаћина 

ДЗУАИФ-а. 

Комисија може да спроведе непосредни надзор пословања након што претходно 

обавести надлежни орган државе чланице домаћина када ДЗУАИФ из Републике 

обавља делатности на подручју државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а, директно или 

преко огранка. 



Комисија може да захтева од надлежног органа државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а 

да обави непосредни надзор над пословањем огранка тог ДЗУАИФ-а. 

Мере надзора над огранком ДЗУАИФ-а у држави чланици домаћину 

Члан 234. 

Ако ДЗУАИФ из Републике који директно или преко огранка обавља делатности у 

другој држави чланици, супротно упозорењу надлежног органа државе чланице 

домаћина, истом не достави документацију или информације које одговарају онима из 

члана 247. став 1. овог закона или не поступи по упозорењу надлежног органа државе 

чланице домаћина или не престане са кршењем прописа те државе чланице, Комисија 

ће наложити мере надзора у складу са одредбама овог закона и о предузетим мерама 

обавестити надлежни орган државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а, односно, по 

потреби, захтевати потребне информације од релевантних надзорних органа трећих 

држава. 

Ако супротно мерама које Комисија предузме у складу са ставом 1. овог члана или ако 

се те мере покажу непримеренима или ако одредбе овог закона и прописа који су на 

основу наведеног донети или других прописа не предвиђају одговарајуће мере, 

ДЗУАИФ и даље одбија да надлежном органу државе чланице домаћина достави 

документацију и информације или настави са кршењем одредаба прописа те државе 

чланице, надлежни орган државе чланице домаћина може, након што обавести 

Комисију, наложити мере надзора у оквиру својих овлашћења, како би спречило или 

санкционисало даље незаконитости и/или неправилности и, у мери у којој је то 

потребно, спречило ДЗУАИФ да иницира било какве даље трансакције на његовом 

подручју. Ако ДЗУАИФ из Републике обавља делатност управљања АИФ-има на 

подручју државе чланице домаћина, надлежни орган државе чланице домаћина може 

захтевати да такав ДЗУАИФ престане да обавља делатност управљања тим АИФ-има. 

Обавештавање надлежних органа државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а 

Члан 235. 

Ако Комисија ДЗУАИФ-у из Републике одузме дозволу за рад, односно изрекне 

надзорну меру забране обављања одређених делатности, дужна је да о томе без 

одлагања обавести надлежни орган државе чланице у којој тај ДЗУАИФ директно или 

преко огранка пружа услуге. 

Надлежност Комисије за надзор над депозитаром 

Члан 236. 

Комисија је надлежна за спровођење надзора над депозитаром када депозитар обавља 

послове прописане овим законом. 

Комисија у оквиру надзора проверава и процењује ризике којима је депозитар изложен 

или би могао бити изложен у делу послова које обавља у складу са овим законом, 

узимајући у обзир мишљења Народне банке Србије, односно других надзорних и 

регулаторних органа који су надлежни за надзор пословања страних депозитара. 



Комисија је овлашћена да, у случају да је депозитар делегирао обављање одређених 

делатности на трећа лица, од трећег лица, односно депозитара захтева да Комисији 

достави извештаје и информације у вези са обављањем делегираних послова од стране 

трећег лица, као и да Комисији омогући да спроведе преглед пословања, контролу 

пословних књига, пословне документације и осталих докумената у оном делу који се 

односи на обављање делатности које су делегиране, као и да привремено или трајно 

повуче претходну сагласност Комисије за делегирање послова на треће лице. 

Комисија увек, у случају да је депозитар делегирао обављање одређених делатности на 

трећа лица, спроводи поступак надзора на захтев Народне банке Србије. 

Народна банка Србије и Комисија закључују споразум у вези са пословима 

дефинисаним у ставу 2. овог члана, којим се ближе уређује размена информација и 

предузимање активности неопходних за спровођење надзора и других овлашћења и 

обавеза прописаних овим законом, у року од шест месеци од дана ступања на снагу 

овог закона. 

Мере надзора које Комисија може наложити депозитару 

Члан 237. 

Ако Комисија у поступку надзора утврди незаконитости и неправилности у поступању 

депозитара по одредбама овог закона, Комисија доноси решење којим се налаже 

отклањање неправилности и незаконитости у одређеном року и може предузети и једну 

или више следећих мера: 

1) дати препоруку управи депозитара; 

2) изрећи опомену; 

3) повући сагласност на избор депозитара; 

4) наложити промену трећег лица на које су делегирани послови депозитара, посебно у 

случају пропуста или ако постоје околности које доводе у сумњу способност трећег 

лица за уредно, правовремено и квалитетно испуњавање дужности у складу са 

преузетим обавезама или одредбама овог закона. 

На мере надзора из става 1. тач. 1) и 2) овог члана сходно се примењују одредбе члана 

31, члана 228. и чл. 230. до 232. овог закона. 

Комисија без одлагања обавештава надлежни орган за контролу пословања банака о 

мерама предузетим према депозитару из става 1. овог члана. 

Надлежност Комисије за надзор над пословањем ДЗУАИФ-а из друге државе 

чланице преко огранка у Републици 

Члан 238. 

Комисија је надлежна за надзор ДЗУАИФ-а из друге државе чланице који у Републици 

управља и/или тргује АИФ-ом преко огранка, у делу који се односи на испуњење 

услова из члана 52, члана 53. став 1. и члана 54. овог закона. 



Овлашћења надлежног органа матичне државе чланице ДЗУАИФ-а у обављању 

надзора над радом огранка ДЗУАИФ-а из друге државе чланице 

Члан 239. 

Ако ДЗУАИФ из друге државе чланице послује преко огранка у Републици, надлежни 

орган матичне државе чланице ДЗУАИФ-а може од Комисије да захтева сарадњу у 

обављању надзорних активности у Републици, тако што ће: 

1) спровести директни надзор пословања самостално или помоћу лица које је она 

овластила, по претходном обавештењу Комисије; 

2) захтевати од Комисије обављање директног надзора над пословањем огранка 

ДЗУАИФ-а из друге државе чланице на подручју Републике. 

Изузетно од става 1. овог члана, Комисија је овлашћена да спроведе непосредни надзор 

над огранком ДЗУАИФ-а из друге државе чланице ради заштите интереса инвеститора 

и других лица које користе услуге ДЗУАИФ-а или ради заштите јавног интереса. 

Надлежни орган матичне државе чланице овлашћен је да учествује у непосредном 

надзору из ст. 1. и 2. овог члана, независно од тога ко обавља непосредни надзор над 

пословањем огранка ДЗУАИФ-а. 

Овлашћења Комисије у обављању надзора над ДЗУАИФ-ом из друге државе 

чланице 

Члан 240. 

Комисија неће захтевати од ДЗАУИФ-а више података од оних које захтева од 

ДЗУАИФ-а из Републике, уколико ДЗУАИФ из друге државе чланице који на подручју 

Републике послује директно или преко огранка, на захтев Комисије достави сву 

документацију или информације које су Комисији потребне за надзор усклађености 

ДЗУАИФ-а са одредбама овог закона, а за чији је надзор Комисија надлежна. 

Ако Комисија утврди да ДЗУАИФ из друге државе чланице, који на подручју 

Републике управља и/или ставља на тржиште уделе у АИФ-у директно или помоћу 

огранка, крши одредбе овог закона за чији је надзор надлежна Комисија, решењем ће 

да наложи престанак вршења активности које представљају повреду одредби овог 

закона о чему ће без одлагања обавестити надлежни орган матичне државе чланице 

ДЗУАИФ-а. 

Ако ДЗУАИФ из друге државе чланице, који на подручју Републике послује директно 

или преко огранка, супротно ставу 1. овог члана одбије да Комисији достави тражену 

документацију и информације или ако ДЗУАИФ из друге државе чланице који на 

подручју Републике послује директно или преко огранка, не поступи у складу са 

решењем из става 2. овог члана, Комисија ће о томе без одлагања обавестити надлежни 

орган матичне државе чланице ДЗУАИФ-а. 

Надлежни орган матичне државе чланице ДЗУАИФ-а ће након пријема обавештења из 

става 3. овог члана у најкраћем могућем року: 



1) предузети све одговарајуће мере како би се обезбедило да ДЗУАИФ из друге државе 

чланице који на подручју Републике послује директно или преко огранка достави 

информације које захтева Комисија у складу са ставом 1. овог члана или да поступи у 

складу са решењем Комисије из става 2. овог члана; 

2) захтевати потребне информације од надлежних органа трећих држава. 

Надлежни орган матичне државе чланице ДЗУАИФ-а ће обавестити Комисију о 

мерама из става 4. тачка 2) овог члана. 

Ако супротно мерама које предузме надлежни орган матичне државе чланице 

ДЗУАИФ-а у складу са ставом 4. овог члана или ако се те мере покажу као 

непримерене или ако прописи матичне државе чланице ДЗУАИФ-а не предвиђају такве 

мере, а ДЗУАИФ и даље одбија да Комисији достави документацију и информације 

или настави да крши одредбе овог закона, Комисија може, након што обавести 

надлежни орган матичне државе чланице ДЗУАИФ-а, да наложи мере надзора у оквиру 

својих овлашћења, како би спречила или санкционисала даље незаконитости и/или 

неправилности и, у мери у којој је то потребно, спречила ДЗУАИФ да иницира било 

какве даље трансакције на подручју Републике. Ако такав ДЗУАИФ обавља делатност 

управљања АИФ-има на подручју Републике, Комисија може захтевати да ДЗУАИФ 

престане обављати делатност управљања тим АИФ-овима. 

Ако Комисија има основане сумње да ДЗУАИФ крши прописе за чији надзор Комисија 

није надлежна, дужна је да о томе обавести надлежни орган матичне државе чланице 

ДЗУАИФ-а које ће предузети одговарајуће мере и ако је потребно захтевати додатне 

информације од надлежних органа трећих држава. 

Ако упркос мерама које је предузео надлежни орган матичне државе чланице 

ДЗУАИФ-а или због тога што се те мере покажу непримеренима или из разлога што 

матична држава чланица ДЗУАИФ-а није предузела потребне мере у разумном року, 

ДЗУАИФ настави са поступањем које очигледно угрожава интересе инвеститора тог 

АИФ-а, финансијску стабилност или интегритет тржишта у Републици, Комисија може 

након што обавести надлежни орган матичне државе чланице ДЗУАИФ-а, а ради 

заштите интереса чланова, односно акционара у АИФ-у, заштите финансијске 

стабилности или интегритета тржишта да наложи мере надзора у оквиру својих 

овлашћења, укључујући и могућност спречавања тог ДЗУАИФ-а у даљем стављању на 

тржиште удела у АИФ-у тог АИФ-а у Републици. 

Комисија ће поступити у складу са одредбама ст. 7. и 8. овог члана и онда када има 

јасне и оправдане разлоге за неслагање са издавањем дозволе за рад коју је референтна 

држава чланица издала ДЗУАИФ-у из треће државе који на подручју Републике 

послује директно или преко огранка. 

Комисија може да се обрати ЕСМА-и уколико се не слаже са неком од мера које је 

предузео надлежни орган матичне државе чланице ДЗУАИФ-а у складу са ст. 4, 5. и 7. 

овог члана. 



Комисија ће надлежном органу матичне државе чланице АИФ-а за који јој је познато 

да се њиме управља из друге државе чланице доставити обавештење у случају 

одузимања дозволе за рад ДЗУАИФ-а у односу на све или поједине делатности. 

Када Комисија прими обавештење надлежног органа матичне државе чланице 

ДЗУАИФ-а које управља АИФ-ом из Републике, о одузимању дозволе за рад том 

ДЗУАИФ-у, у односу на све или на поједине делатности, предузеће одговарајуће мере 

за заштиту интереса инвеститора, укључујући, између осталог, и забрану обављања 

трансакција или забрану издавања или откупа удела у АИФ-у, на подручју Републике. 

Надлежност Комисије за надзор над пословањем ДЗУАИФ-а са седиштем у трећој 

држави 

Члан 241. 

Уколико је Комисија одређена као надлежни орган референтне државе чланице 

ДЗУАИФ-а, вршиће надзор над пословањем ДЗУАИФ-а на онај начин и у оном обиму 

у којем обавља надзор над ДЗУАИФ-ом са седиштем у Републици. 

У случају када Комисија као надлежни орган референтне државе чланице ДЗУАИФ-а 

утврди да ДЗУАИФ из треће државе крши одредбе овог закона и подзаконских аката 

донетих на основу овог закона, о томе ће одмах обавестити ЕСМА-у, наводећи разлоге. 

У случају да Комисија није одређена као надлежни орган референтне државе чланице 

ДЗУАИФ-а, дужна је да надзор над пословањем ДЗУАИФ-а из треће државе обавља на 

онај начин и у оном обиму у којем обавља надзор над ДЗУАИФ-ом из друге државе 

чланице. 

Објављивање изречених мера и санкција 

Члан 242. 

Комисија може да информише јавност о изреченим мерама у вези са кршењем 

одредаба овог закона, објављивањем одлука на својој интернет страници, након што је 

лице коме је мера изречена обавештено о таквој одлуци. 

Пре информисања јавности о изреченим мерама из става 1. овог члана које се односе на 

депозитара из Републике, Комисија ће се консултовати са Народном банком Србије. 

Комисија објављује податке о врсти и природи повреда одредаба овог закона, а услове 

у вези са објављивањем тих података Комисија прописује подзаконским актом. 

Одлуке објављене у складу са овим чланом биће доступне јавности на интернет 

страници Комисије најмање пет година од дана њиховог објављивања. 

XVIII. САРАДЊА СА ДРУГИМ НАДЗОРНИМ ОРГАНИМА РЕПУБЛИКЕ И 

ОРГАНИМА ЕУ 

Европски надзорни органи 

Члан 243. 



Европски орган за банкарство (European Banking Authority – у даљем тексту: ЕBA) 

основан за надзор банака је регулисан Уредбом (ЕЗ) 1093/2010 Европског парламента и 

Савета ЕУ. 

Европски орган за надзор осигурања и пензијских осигурања (European Insurance and 

Occupational Pensions Authority – у даљем тексту: ЕIOPA) је регулисан Уредбом (ЕЗ) 

1094/2010 Европског парламента и Савета ЕУ. 

ЕSRB је регулисан Уредбом (ЕЗ) 1092/2010 Европског парламента и Савета ЕУ. 

ЕСМА, EBA и EIOPA заједно чине Европски систем финансијских агенција, коме 

припада и ESRB. 

Сарадња надзорних органа Републике 

Члан 244. 

Комисија и други надлежни органи Републике, који су одговорни за надзор над 

финансијским институцијама, дужни су да на захтев надлежних органа доставе све 

информације о појединим субјектима надзора, потребне за спровођење надзора, у 

поступку издавања дозволе за рад или другим поступцима. 

Надлежни органи дужни су да се међусобно обавештавају о неправилностима или 

другим информацијама које су утврдили, ако су такве неправилности или информације 

важне за рад других надлежних органа. 

Члан 245. 

ДЗУАИФ који је субјект у финансијском конгломерату у смислу закона којим се 

уређују финансијски конгломерати, укључује се: 

1) у консолидовани надзор банака и инвестиционих друштава или у додатни надзор 

друштава за осигурање у групи осигуравача; 

2) у додатни надзор ако је група финансијски конгломерат; 

3) у поступак утврђивања постојања финансијског конгломерата. 

ДЗУАИФ се укључује у финансијски сектор којем припада и у групи, а ако не припада 

искључиво једном сектору у групи, укључује се у најмањи финансијски сектор. 

За потребе додатног надзора из става 1. тачкa 2) овог члана, према ДЗУАИФ-у се 

поступа као према делу финансијског сектора у који је он укључен на основу става 2. 

овог члана. 

Сарадња са надлежним органима из друге државе чланице, ЕСМА-ом и ЕSRB-ом 

Члан 246. 

Комисија сарађује са надлежним органима других држава чланица, ЕСМА-ом и ЕSRB-

ом. Комисија им доставља информације важне за извршење њихових надзорних 

надлежности над применом прописа којима се у правни поредак државе чланице 

преносе одредбе прописа ЕУ који, у вези са алтернативним инвестиционим фондовима, 



ближе уређују изузетке, опште услове пословања, депозитаре, финансијски левериџ, 

транспарентност и надзор, осталих прописа на снази у тој држави чланици, као и 

прописа који уређују фондове предузетничког капитала и фондове социјалног 

предузетништва. У ту сврху Комисија је дужна да другим надлежним органима, 

достави све информације важне за извршење њихових надзорних надлежности без 

одлагања, на њихов захтев или на сопствену иницијативу. 

Комисија са надлежним органима друге државе чланице сарађује и путем учествовања 

у вези са спровођењем надзора. 

Комисија је дужна да у оквиру сарадње достави информације из ст. 1. и 2. овог члана, 

чак и када поступање које је предмет надзора, односно радњи у вези са спровођењем 

надзора не представља кршење позитивно правних прописа у Републици. 

Комисија надлежном органу државе чланице домаћина ДЗУАИФ-а доставља копију 

докумената којима се уређују поступци сарадње из члана 68. став 1. тачкa 1) и члана 

82. став 2. тачкa 1) овог закона, као и информације о ДЗУАИФ-у из треће државе које 

је примила од надлежног органа треће државе, као и када је то примењиво у складу са 

чланом 247. ст. 5. и 6. овог закона. 

Када Комисија од надлежног органа друге државе чланице прими копију докумената 

којима се уређују поступци сарадње из члана 68. став 1. тачка 1) и члана 82. став 2. 

тачкa 1) овог закона, а сматра да садржина истих није у складу са захтевима 

регулаторних техничких стандарда из става 4. овог члана, Комисија може упутити 

предмет ЕСМА-и. 

Комисија ЕСМА-у на свака три месеца обавештава о: 

1) свим дозволама које је издала ДЗУАИФ-овима за обављање послова управљања 

АИФ-овима на основу овог закона; 

2) свим дозволама које је одузела ДЗУАИФ-овима у складу са овим законом. 

Сарадња приликом провере пословања 

Члан 247. 

Комисија може да захтева сарадњу надлежног органа државе чланице у којој је 

потребно спровести проверу пословања одређеног лица, односно у којој је потребно 

предузети друге радње у вези са спровођењем надзора, а у циљу испуњавања обавеза 

из овог закона. 

Надлежни орган друге државе чланице дужан је да, након пријема захтева Комисије из 

става 1. овог члана: 

1) спроведе проверу пословања или да предузме друге радње у спровођењу надзора; 

2) омогући Комисији спровођење провере пословања или предузимање других радњи у 

спровођењу надзора; 



3) омогући трећем лицу које Комисија овласти (овлашћеном ревизору или другом 

стручњаку) спровођење провере пословања или предузимање других радњи у 

спровођењу надзора. 

Комисија може од надлежног органа друге државе чланице да захтева да, уколико 

надлежни орган друге државе чланице на територији те државе чланице обавља радње 

из става 1. овог члана, лица запослена у Комисији учествују, односно помажу у 

обављању тих радњи у сарадњи са запосленима у том надлежном органу. 

Уколико друга држава чланица поднесе захтев за сарадњу Комисија ће да: 

1) спроведе проверу пословања одређеног субјекта или предузме друге радње у вези са 

спровођењем надзора које треба предузети у Републици; 

2) омогући надлежном органу друге државе чланице или трећем лицу које она одреди, 

да спроведе провере пословања или да предузме друге радње у вези са спровођењем 

надзора у Републици; 

3) омогући трећем лицу (овлашћеном ревизору или другом стручњаку) које она одреди 

да спроведе проверу пословања или да предузме друге радње у вези са спровођењем 

надзора у Републици. 

Комисија, на захтев надлежног органа друге државе чланице, омогућава његовим 

представницима да учествују, односно помажу у обављању радњи из става 4. овог 

члана, у сарадњи са представницима Комисије. 

Комисија задржава право на контролу над спровођењем провере пословања или 

предузимања других радњи у вези са спровођењем надзора, уколико надлежни орган 

друге државе чланице обавља радње из става 4. овог члана у Републици, и може да 

захтева од надлежног органа друге државе чланице да представници Комисије 

учествују, односно помажу у обављању истих, у сарадњи са представницима тог 

надлежног органа. 

Одбијање сарадње 

Члан 248. 

Комисија може одбити захтев за достављање информација из члана 246. став 1. или 

захтев за сарадњу из члана 247. став 4. овог закона у случају да: 

1) радње у вези са спровођењем надзора, провера на лицу места или размена 

информација могу имати негативан утицај на суверенитет, сигурност или јавни ред у 

Републици; 

2) је већ покренут поступак за иста дела и за иста лица пред надлежним судом 

Републике; 

3) је већ призната правоснажна одлука надлежног суда Републике за иста лица и исте 

радње пред надлежним органима. 



Комисија је дужна да у случају одбијања сарадње о томе обавести надлежни орган који 

је такву сарадњу захтевао и да му достави све доступне информације о разлозима 

одбијања сарадње. 

Обавештавање надлежног органа о сумњи на кршење прописа 

Члан 249. 

Ако Комисија има јасне и оправдане разлоге за сумњу да ДЗУАИФ који не подлеже 

надзору Комисије чини или је извршио радње које представљају кршење одредби 

закона и подзаконских аката којима се одредбе прописа ЕУ који, у вези са 

алтернативним инвестиционим фондовима, ближе уређују изузетке, опште услове 

пословања, депозитаре, финансијски левериџ, транспарентност и надзор преносе у 

правни поредак Републике или друге државе чланице, о томе ће, са што више 

информација, обавестити ЕСМА-у и надлежни орган матичне државе чланице и државе 

чланице домаћина тог ДЗУАИФ-а. 

Комисија, уколико прими обавештење из става 1. овог члана од надлежног органа 

друге државе чланице, предузима одговарајуће мере и обавештава ЕСМА-у и тај 

надлежни орган друге државе чланице о исходу тих мера, као и битним догађајима који 

су се у међувремену догодили, у мери у којој је то могуће. 

Стaвови 1. и 2. овог члана не искључују остала овлашћења надзора која Комисија има у 

складу са овим законом. 

Заштита личних података 

Члан 250. 

Приликом размене и достављања информација надлежним органима других држава, 

односно приликом обавештавања надлежних органа других држава, Комисија је дужна 

да са личним подацима поступа у складу са законом који уређује заштиту података о 

личности. 

Комисија податке из става 1. овог члана мора чувати најдуже пет година. 

Откривање информација трећим државама 

Члан 251. 

Комисија може да достави трећој држави информације и податке у вези са обрадом 

информација о чињеницама и условима које су важне за извршавање обавеза и 

овлашћења те треће државе, само онда када оцени да је такав пренос информација 

потребан ради испуњења захтева из прописа ЕУ који, у вези са алтернативним 

инвестиционим фондовима, ближе уређују изузетке, опште услове пословања, 

депозитаре, финансијски левериџ, транспарентност и надзор, да трећа држава 

обезбеђује одговарајући ниво заштите податка о личности и испуњава друге захтеве у 

складу са прописима којима се регулише заштита података о личности. Трећа држава 

не сме да достави такве информације другој држави без изричите сагласности 

Комисије. 



Комисија надзорном органу треће државе доставља информације које је примила од 

надлежног органа друге државе чланице, само уколико се надлежни орган са тим 

изричито сагласи и за сврху за коју је сагласност дата. 

Размена информација у погледу могућих системских последица пословања 

ДЗУАИФ-а 

Члан 252. 

Комисија размењује информације са надлежним органима других држава чланица, кад 

је то важно за праћење и реаговање на могуће последице које би пословање појединог 

ДЗУАИФ-а или ДЗУАИФ-ова уопштено могло да има на стабилност системски 

значајних финансијских институција и за правилно функционисање тржишта на којем 

ДЗУАИФ-и послују. 

Комисија доставља ЕСМА-и и ЕSRB-у информације из става 1. овог члана. 

Комисија ЕСМА-и и ЕSRB-у на њихов захтев доставља информације о пословању 

ДЗУАИФ-ова који су субјекти надзора Комисије. 

Комисија једном годишње или по потреби ЕСМА-и доставља збирне информације о 

санкцијама и мерама изреченим због повреде одредаба овог закона и подзаконских 

аката донетих на основу овог закона, а у циљу објаве таквих информација у годишњем 

извештају ЕСМА-е. 

Обавеза чувања поверљивих информација 

Члан 253. 

Лица запослена у Комисији, овлашћени ревизори и друга стручна лица која су 

запослена или су била ангажована од стране Комисије, дужна су да све информације 

које су сазнали у вези са субјектима надзора у току рада за Комисију чувају као 

поверљиве. 

Обавеза чувања поверљивих информација из става 1. овог члана не односи се на: 

1) достављање поверљивих информација за потребе спровођења кривичног поступка 

или поступка који му претходи, на захтев или налог надлежног суда, надлежног органа 

за сузбијање корупције и организованог криминала, Рeпубличкoг jaвнoг тужилaштва, 

Министарства унутрашњих послова, ако му је то писаним путем наложило Државно 

правобранилаштво, или на писани захтев овлашћеног органа из Републике или друге 

државе; 

2) достављање поверљивих информација у случајевима кад је над субјектом надзора 

покренут стечајни поступак или је у току поступак ликвидације. 

Размена и достављање информација између Комисије и надлежних органа других 

држава чланица, ЕСМА-е и ЕSRB-а не сматра се одавањем поверљивих информација, а 

Комисија, надлежни органи других држава чланица, ЕСМА и ЕSRB дужни су да чувају 

примљене информације као поверљиве и могу их употребити искључиво у сврху за 

коју су дати. У обавештењу којим се размењују или достављају подаци може се 



назначити да се подаци не смеју објавити без изричите дозволе надлежних органа који 

су дали информације. 

Када Комисија прими поверљиве информације у складу са ставом 3. овог члана, исти 

се могу користити само: 

1) при провери испуњавања услова за издавање сагласности о којима се одлучује на 

основу овог закона; 

2) при обављању надзора, нарочито у смислу провере пословања, административних и 

рачуноводствених процедура и механизама унутрашњих контрола и при изрицању 

надзорних мера; 

3) у прекршајним поступцима и у поступцима пред управним судом који се воде 

против решења Комисије. 

Решавање спорова 

Члан 254. 

Комисија може да се обрати ЕСМА-и у случају неслагања са надлежним органом друге 

државе чланице у погледу одређене процене, поступања или пропуста једног 

надлежног органа у подручјима сарадње или координације између надлежних органа 

из више држава чланица. 

XIX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

1. Кривична дела 

Неовлашћено обављање делатности ДЗУАИФ-а и депозитара 

Члан 255. 

Ко се неовлашћено бави делатностима ДЗУАИФ-а или делатностима депозитара у 

намери да себи или другом лицу оствари имовинску корист, казниће се новчаном 

казном или казном затвора до једне године. 

Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист или другим лицима 

нанета имовинска штета у износу који прелази 1.500.000 динара, учинилац ће се 

казнити затвором до три године и новчаном казном. 

2. Привредни преступи 

Члан 256. 

Новчаном казном од 500.000 до 3.000.000 динара, казниће се за привредни преступ 

ДЗУАИФ, који: 

1) обавља делатности супротно члану 9. овог закона; 

2) има учешће у капиталу и управљању другим правним лицима супротно одредбама 

члана 11. овог закона; 



3) уложи део или целу имовину портфолија којим управља у АИФ-ове којима управља, 

без претходне сагласности чланова, односно акционара АИФ-а супротно одредбама 

члана 41. овог закона; 

4) делегира послове супротно одредбама чл. 55. до 57. и 59. овог закона; 

5) пренесе право управљања на други ДЗУАИФ супротно одредбама члана 60. овог 

закона; 

6) не поднесе Комисији захтев за издавање одобрења за преузимање управљања у 

складу са чланом 62. став 2. овог закона; 

7) ставља на тржиште уделе у АИФ-у из друге државе чланице пре пријема 

обавештења из члана 63. став 4. овог закона, односно супротно забрани Комисије из 

члана 63. став 5. овог закона; 

8) спроведе намераване промене супротно забрани Комисије из члана 63. став 9. овог 

закона; 

9) ставља на тржиште уделе у АИФ-у из Републике или државе чланице у другој 

држави чланици пре пријема обавештења из члана 64. овог закона; 

10) спроведе намераване промене супротно забрани Комисије из члана 64. став 14. овог 

закона; 

11) почне да обавља делатност у другој држави чланици пре пријема обавештења из 

члана 65. став 7. овог закона; 

12) спроведе намераване промене супротно забрани Комисије из члана 65. став 10. овог 

закона; 

13) професионалним инвеститорима у Републици нуди уделе у АИФ-у из треће државе 

када нису испуњени услови из члана 69. овог закона; 

14) спроведе намераване промене супротно забрани Комисије из члана 69. став 7. овог 

закона; 

15) ставља на тржиште уделе у АИФ-у из треће државе пре пријема обавештења из 

члана 70. став 5. овог закона; 

16) ставља на тржиште у трећој држави уделе у АИФ-у из Републике супротно забрани 

Комисије из члана 71. ст 3. и 4. овог закона; 

17) је из треће државе и ставља на тржиште уделе у АИФ-у АИФ-а из Републике пре 

пријема обавештења из члана 83. став 3. овог закона; 

18) је из треће државе и ставља на тржиште уделе у АИФ-у АИФ-а из Републике 

супротно забрани Комисије из члана 83. ст. 4. и 9. овог закона; 

19) је из треће државе и коме је Република референтна држава чланица, а који пре 

пријема обавештења члана 84. став 6. овог закона стави на тржиште уделе у АИФ-у; 

20) изврши било коју радњу из члана 90. овог закона; 



21) у случају да завршетком периода за почетну понуду инвестиционих јединица нису 

прикупљена предвиђена средства не врати инвеститорима уплаћена средства или не 

одбије примљене понуде инвеститора у складу са чланом 112. став 8. овог закона; 

22) закључи уговор са АИФ-ом који нема својство правног лица у супротности са 

чланом 114. став 4. овог закона; 

23) одбије да закључи уговор о улагању, а не врати инвеститору уплаћена средства 

сагласно члану 117. став 11. овог закона; 

24) нуди уделе у АИФ-у малим инвеститорима без претходне дозволе Комисије 

супротно члану 135. став 1. овог закона; 

25) не донесе и не објави документацију у вези са АИФ-ом који оснива, односно 

организује и којим управља у складу чланом 136. овог закона. 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за привредни преступ и одговорно лице у 

ДЗУАИФ-у новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара. 

Члан 257. 

Новчаном казном од 500.000 до 3.000.000 динара, казниће се за привредни преступ 

депозитар који не спроведе поступак ликвидације, односно распуштања АИФ-а у 

складу са чланом 61. овог закона. 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за привредни преступ и одговорно лице у 

депозитару новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара. 

Члан 258. 

Новчаном казном од 500.000 до 3.000.000 динара, казниће се за привредни преступ 

правно лице, које: 

1) делегира обављање делегираних послова уколико нису испуњени услови из члана 

58. овог закона; 

2) је блиско повезано лице са ДЗУАИФ-ом и закључи уговор са АИФ-ом којим тај 

ДЗУАИФ управља супротно члану 114. став 4. овог закона. 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за привредни преступ и одговорно лице у 

правном лицу новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара. 

3. Прекршаји 

Члан 259. 

Новчаном казном од 300.000 до 2.000.000 динара, казниће се за прекршај ДЗУАИФ, 

који: 

1) обавља додатне делатности за које није добио дозволу Комисије, у складу са чланом 

12. овог закона; 



2) не поднесе Комисији захтев за издавање дозволе за рад у складу са чланом 17. став 

1. овог закона; 

3) не достави обавештења у складу са чланом 18. овог закона; 

4) нуди уделе ЕuVECA или ЕuSEF супротно члану 19. овог закона; 

5) улаже свој капитал супротно члану 21. овог закона; 

6) не обезбеди додатни капитал у складу са чланом 22. овог закона; 

7) не обавести Комисију о свим значајним променама података и услова под којима му 

је издата дозвола за рад, у складу са чланом 28. овог закона; 

8) не поступа у складу са чланом 40. овог закона, у вези са сукобом интереса; 

9) не поступа у складу са чланом 42. овог закона, у вези са праћењем усклађености; 

10) не поступа у складу са чланом 44. овог закона, у вези са управљањем ризицима; 

11) не поступа у складу са чланом 45. овог закона, у вези са управљањем ликвидношћу; 

12) не предузима примерене мере које су потребне да би се обезбедило његово 

непрекидно и редовно пословање у складу са чланом 46. овог закона; 

13) успоставља и спроводи политике награђивања супротно члану 47. овог закона; 

14) не формира одбор за награђивање, у складу са чланом 48. овог закона; 

15) не успостави и не води јасне и примерене процедуре из чл. 49. и/или 50. овог 

закона; 

16) не објављује на својој интернет страници податке из члана 52. овог закона; 

17) не води пословне књиге, не саставља финансијске извештаје или их не доставља 

Комисији у складу са чл. 53. и 54. овог закона; 

18) не обавести депозитара АИФ-ова, надзорне одборе АИФ-ова којима управља и 

Комисију о доношењу одлуке о престанку обављања делатности у складу са чланом 62. 

став 1. овог закона; 

19) не покрене поступак ликвидације, односно распуштања АИФ-а у складу са чланом 

62. став 3. овог закона; 

20) не достави Комисији обавештење у складу са чланом 63. ст. 3. и/или 8. овог закона; 

21) не достави Комисији обавештење у складу са чланом 64. стaв 3. овог закона; 

22) не достави Комисији податке у складу са чланом 65. ст. 2. и/или 3. овог закона; 

23) нуди уделе у АИФ-овима из треће државе уколико нису испуњени услови из члана 

68. овог закона; 

24) не достави Комисији обавештење у складу са чланом 70. став 1. овог закона; 

25) не достави Комисији обавештење у складу са чланом 71. ст. 2. и/или 5. овог закона; 



26) не достави Комисији обавештење у складу са чланом 77. став 3. овог закона; 

27) не достави Комисији обавештење у складу са чланом 83. ст. 1. и/или 7. овог закона; 

28) не достави Комисији обавештење у складу са чланом 84. став 1. овог закона; 

29) не води своје пословање у складу са чланом 87. овог закона; 

30) не достави Комисији обавештење из члана 96. овог закона; 

31) наплаћује члановима, односно акционарима АИФ-а или АИФ-у накнаде које нису 

прописане правилима пословања АИФ-а и проспектом када постоји обавеза његовог 

објављивања супротно члану 97. ст. 1. и 2. овог закона; 

32) из имовине АИФ-а наплаћује трошкове или накнаде који нису одређени у члану 99. 

став 2. овог закона; 

33) не обавести Комисију о прикупљеним новчаним средствима у року од три дана од 

дана завршетка периода почетне понуде у складу са чланом 112. став 7. овог закона; 

34) не поступа у складу са чл. 122. до 124. овог закона у вези са утврђивањем 

вредности имовине АИФ-а; 

35) не поступа у складу са чл. 129. и 130. овог закона у вези са обустављањем издавања 

или откупа инвестиционих јединца; 

36) оглашава и врши маркетинг АИФ-ова супротно чл. 132. и 133. овог закона; 

37) не обавести Комисију о уговору закљученом у складу са чланом 134. став 3. овог 

закона; 

38) пре закључења уговора о улагању инвеститору не достави документацију из члана 

138. став 2. овог закона; 

39) не сачини редован годишњи финансијски извештај за сваки АИФ којим управља и 

чије уделе ставља на тржиште у складу са чланом 142. став 1. овог закона; 

40) не омогући на свим местима на којима се спроводи продаја удела у АИФ-у увид у 

документацију из члана 143. став 1. овог закона; 

41) не извештава Комисију о главним тржиштима на којима ставља на тржиште уделе у 

АИФ-у у складу са чл. 145. и 146. овог закона; 

42) не доставља обавештења у складу са чланом 149. овог закона; 

43) стиче контролу у нелистираном друштву или издаваоцу, а не поступа у складу са 

чл. 150. до 152. овог закона; 

44) не достави информације у складу са чланом 153. овог закона; 

45) не раскине уговор о обављању услуга депозитара и не закључи уговор са новим 

депозитаром у складу са чланом 162. став 7. овог закона; 



46) у случају прекорачења ограничења улагања АИФ-а не усклади улагање АИФ-а у 

складу са чланом 175. овог закона; 

47) не сачини процену примерености полупрофесионалног инвеститора у складу са 

чланом 178. овог закона; 

48) у року од 30 дана од дана оснивања затвореног АИФ-а са јавном понудом не 

предузме све потребне мере за листирање акција АИФ-а на регулисаном тржишту у 

складу са чланом 180. став 2. овог закона; 

49) не обезбеди да укупна изложеност АИФ-а са јавном понудом којим управља према 

финансијским изведеним инструментима не пређе 110% нето вредности имовине 

АИФ-а у складу са чланом 182. овог закона; 

50) улаже имовину АИФ-а са приватном понудом супротно одредбама чл. 185, 188, 

189. и чл. 191. до 195. овог закона; 

51) не достави Комисији обавештења из члана 211. ст. 1. и 2. овог закона у вези са 

пратећим АИФ-овима главног АИФ-а којим управља. 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно лице у ДЗУАИФ-у 

новчаном казном од 10.000 до 150.000 динара. 

Члан 260. 

Новчаном казном од 300.000 до 2.000.000 динара, казниће се за прекршај депозитар, 

који: 

1) не контролише наплату накнада акционарима, односно члановима ДЗУАИФ-а у 

складу са чланом 97. став 3. овог закона; 

2) без дозволе ДЗУАИФ-а поступа у супротности са чланом 99. став 3. овог закона; 

3) не поступа у складу са чланом 129. овог закона у вези са обустављањем издавања и 

откупа инвестиционих јединца; 

4) не обезбеди ефикасно и примерено праћење тока новца АИФ-а у складу са чланом 

160. став 1. овог закона; 

5) на рачунима који су отворени у његово име, а за рачун АИФ-а држи средства која 

нису наведена у члану 160. став 2. овог закона; 

6) не води, односно не ажурира редовно сопствену евиденцију о новчаним средствима 

АИФ-а у складу са чланом 160. став 3. овог закона; 

7) чува имовину АИФ-а супротно члану 161. овог закона; 

8) у случају одузимања дозволе за рад или дозволе за обављање делатности депозитара 

или покретању стечајног поступка или поступка ликвидације не поступи у складу са 

чланом 162. став 8. овог закона у вези са преносом средстава АИФ-а; 

9) делегира послове депозитара супротно одредбама чл. 163. до 165. овог закона; 



10) у случају губитка финансијских инструмената АИФ-а који су му поверени на 

чување не врати у имовину АИФ-а финансијске инструменте исте врсте или примерени 

износ новчаних средстава у складу са чланом 166. став 2. овог закона; 

11) не достави Комисији обавештења и информације из члана 168. овог закона; 

12) не именује овлашћеног ревизора у складу са чланом 169. овог закона; 

13) не чува као пословну тајну податке из члана 170. овог закона; 

14) не достави обавештења Комисији и ДЗУАИФ-у у складу са чланом 171. став 1. овог 

закона. 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно лице у депозитару 

новчаном казном од 10.000 до 150.000 динара. 

Члан 261. 

Новчаном казном од 300.000 до 2.000.000 динара, казниће се за прекршај правно лице, 

које: 

1) користи појам „алтернативни инвестициони фонд” или појам изведен или скраћен из 

тог појма супротно одредбама члана 7. овог закона; 

2) користи појам „друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима” 

или други сличан појам супротно одредбама члана 8. став 10. овог закона; 

3) води регистар инвестиционих јединица АИФ-а, а које поступи у супротности са 

одредбама чл. 118. и 119. овог закона; 

4) води регистар инвестиционих јединица АИФ-а, а не одбије захтев за упис у регистар 

уколико је испуњен неки од услова из члана 121. овог закона; 

5) је депозитар именовао као овлашћеног ревизора, а који не сачини извештај о 

испуњењу обавеза депозитара у складу са чланом 169. овог закона; 

6) спроводи поступак распуштања АИФ-а који нема својство правног лица у 

супротности са чланом 218. ст. 1. и 2. овог закона; 

7) не достави Комисији извештаје и информације које Комисија захтева у складу са 

чланом 228. овог закона. 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном од 10.000 до 150.000 динара. 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај предузетник новчаном казном 

од 15.000 до 200.000 динара. 

Члан 262. 

Новчаном казном од 10.000 до 150.000 динара, казниће се за прекршај чланови управе 

ДЗУАИФ-а, лица која су запослена у ДЗУАИФ-у и повезана лица ДЗУАИФ-а која 

поступају супротно члану 38. овог закона. 



XX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 263. 

Друштва за управљање која управљају затвореним или приватним фондовима у складу 

са Законом о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 51/09, 

31/11 и 115/14) дужна су да ускладе своја акта и пословање, односно пословање фонда 

којим управљају и поднесу захтев Комисији за добијање дозволе у складу са овим 

законом и подзаконским актима Комисије у року од девет месеци од дана ступања на 

снагу овог закона. 

Лица која иступају у правном промету користећи појам „инвестициони фонд”, а немају 

одговарајућу дозволу Комисије, дужна су да ускладе своја акта и пословање са 

одредбама овог закона, односно закона који уређује отворене инвестиционе фондове са 

јавном понудом, као и да поднесу захтев Комисији за добијање одговарајуће дозволе у 

року од девет месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 264. 

Поступци који дo дaнa пoчeткa примeнe овог закона нису окончани, окончаће се по 

одредбама Закона о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 

51/09, 31/11 и 115/14). 

Члан 265. 

Комисија ће донети прописе за спровођење овог закона у року од шест месеци од дана 

ступања на снагу овог закона. 

Члан 266. 

Одредбе члана 1. став 2. тач. 2) и 3), члана 2. став 1. тач. 7), 10), 14), 19) до 23), 25), 30), 

31), 46) и 47), члана 6, члана 9. став 9, члана 10. тач. 3) и 4), члана 13. ст. 2. и 3, члана 

15. став 2. тач. 5) и 6), члана 16. ст. 4. и 5, члана 19, члана 22. ст. 4. и 6, члана 27. став 5, 

члана 37. став 2, члана 39. став 3, члана 40. ст. 5. до 7, члана 42. став 3, члана 43. став 3, 

члана 44. ст. 3. и 10, члана 45. став 4, члана 53. став 5, члана 54. став 3, члана 56. став 5, 

члана 57. став 2, члана 58, члана 59. став 3, чл. 63. до 70, члана 71. став 1. тач. 2) и 3), 

чл. 72. до 86, члана 95. став 3, члана 111. став 5, члана 116. став 6, члана 123. став 6. 

тачка 4), члана 124. став 4, члана 129. став 3, члана 130. став 4, члана 131, члана 134. 

став 2, члана 139. став 1. тач. 18) и 30), члана 142. став 2, члана 144. став 4, члана 145. 

ст. 3. до 5, члана 146. став 1. тачка 1), ст. 4, 6. и 7, члана 147. ст. 3, 5. до 12, члана 148. 

став 12, чл. 153. и 154, члана 155. ст. 2, 5, став 9. тачка 2) и ст. 10. до 12, члана 160. став 

1. тач. 2), став 2. тач. 1) и став 3, члана 163. ст. 3, 4. и 6, члана 166. став 4. тач. 2) и став 

7, члана 175. став 3. и 4, члана 186. став 1. тачка 2) подтач. (7) и (8) и став 2, члана 203. 

ст. 3. до 5, члана 205. став 3, члана 213. став 5. тачка 3), члана 217. став 1. тачка 2), 

члана 226. став 3. тач. 3) до 8), члана 227. став 2, члана 229, члана 232. став 1. тачка 5), 

чл. 233. до 235, чл. 238. до 241, члана 243, чл. 246. до 249, члана 250. став 2, чл. 251. и 

252, члана 253. ст. 3. и 4, члана 254, члана 256. став 1. тач. 7) до 15) и 17) до 19), члана 

258. став 1. тачка 1), члана 259. став 1. тач. 4), 20) до 24), 26) до 28) и 44) и члана 260. 



став 1. тачка 6) овог закона почеће да се примењују од дана пријема Републике Србије 

у ЕУ. 

Члан 267. 

Одредбе члана 4. став 4, члана 14. став 2, члана 52, члана 55. став 2, члана 60. ст. 1. и 2, 

члана 98. став 4, члана 101. став 1, члана 105. став 4. тачка 1), члана 126, члана 133. 

став 1, члана 135, члана 136. став 1. тач. 2) и 3), члана 139. став 5, члана 140. став 1, 

члана 143. став 2, члана 176. став 1. тачка 1), члана 177. став 2, чл. 179. до 184, члана 

185. став 1. тачка 4), члана 207. став 2, члана 211. став 5, члана 221. став 7. тачка 1), 

члана 222. ст. 1. до 5. и став 7, члана 256. став 1. тачка 24) и члана 259. став 1. тач. 16), 

48) и 49) овог закона почеће да се примењују од 1. јануара 2021. године. 

Члан 268. 

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

Републике Србије”, а примењује се по истеку шест месеци од дана његовог ступања на 

снагу. 

 

 


