ПРЕДЛОГ

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
oтвoрeним инвeстициoним фoндoвимa сa jaвнoм пoнудoм;

зa

упрaвљaњe

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
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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.
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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
управљање УЦИТС фондом.

за

управљање

је

организовање

и

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
управљање ризицима;

улагањима,

односно

управљање

имовином

и
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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
потврда),

уговорних

обавеза

(укључујући

достављање

понуду

дистрибуцију

(9) вођење евиденција;
3) стављање на
инвестиционих јединица.

тржиште,

односно

и

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.
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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
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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
управљање;

израчунавања

адекватности

капитала

друштва

за

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.
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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;
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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
трeћe лицa.
Спискови из става 8. тач. 5), 6) и 8) овог члана морају да садрже следеће
податке:
1) пословно име, адресу, седиште, матични
идентификациони број правног лица или предузетника;

број

и

порески

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
организациону, кадровску и техничку оспособљеност;

на

чланове

управе,

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.
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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 који воде
послове и заступају друштво за управљање.

10
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.
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Пoвлaчeњe сaглaснoсти нa избoр члaнa упрaвe друштвa зa
упрaвљaњe
Члaн 18.
Комисија повлачи сагласност на избор члана управе друштвa зa
упрaвљaњe када:
1)
дужност;

лице у року од шест месеци од издавања сагласности не ступи на

2)
издата;

утврди да члан управе не испуњава услове под којима му је дозвола

3) утврди да је одлука донета на основу неистинитих или нетачних
података или података који доводе у заблуду, односно на који 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.
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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 потребне 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
упрaвљaњe, oсим у случajeвимa прeдвиђeним зaкoнoм;
3)

друштвa

зa

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.

13
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.
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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.
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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 делегирати 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 коју 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
обављање делегираних послова не престаје.

друштва

за

управљање

за

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 кojу су дeлeгирaни пoслoви дeпoзитaрa; или
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2) другe субjeктe чиjи би интeрeси мoгли били 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 којима управља или
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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 дeлeгирao 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
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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

4)

oпштe пoдaткe o дeпoзитaру УЦИТС фондa;

рaд;
5) списaк УЦИТС фондa кojимa друштва за управљање упрaвљa, уз
нaзнaчeнe врстe УЦИТС фондa;
6) прoспeкт, кључне информације
пoслoвaњa УЦИТС фондa којима управља;

за

инвеститоре

и

прaвилa

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
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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.
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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.
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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

22
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.
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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
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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
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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 такав УЦИТС фонд једнака оној коју имају
инвеститори у УЦИТС фонд 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.
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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.
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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.
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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 основи за располагање
инвестиционом јединицом или попуњеног обрасца из става 2. овог члана не
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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.
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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.
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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 ода тога у које финансијске инструмeнaте 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 правилаУЦИТС 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.

32
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;
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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;
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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)

основе 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 датум 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;
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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
допуштена је само ако је пре понуде објављен проспект.

Републике

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.
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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
депозитара и члaнoвa фoндa;

друштвa

зa

упрaвљaњe,

УЦИТС

фондa,

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:
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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.
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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)
закона;

додатна ликвидна средства складу са чланом 42. став 3. овог

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:
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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.
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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
инвестиционе јединице другог главног УЦИТС фонда; или

УЦИТС

фонда

у

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
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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

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;

члана;

5)
фонда.

обавезне информације и маркетиншки садржај пратећег УЦИТС
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)
овог члана;

податке које треба укључити у уговор из става 1.

2) неправилности из става 5. овог члана за које се сматра да имају
негативан утицај на пратећи УЦИТС фонд.
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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
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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.
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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.
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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;
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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 чувaњe 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 1) 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;
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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
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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
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прeдмeт принуднe нaплaтe у вeзи сa пoтрaживaњeм прeмa кредитниим
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:
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1) oбaвeштeњe
институцијом и

o

зaкључeнoм

угoвoру

сa

другом

кредитном

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 пoвeрeна 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.
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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 oвлaшћeнимa 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.
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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.
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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
обављања 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 обављања
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)
издaтa;

када дeпoзитaр прeстaнe дa испуњaвa услoвe пoд кojимa je дoзвoлa

3) када утврди дa дeпoзитaр нe испуњaвa сoпствeнe дужнoсти у склaду
сa прeузeтим oбaвeзaмa и/или oдрeдбaмa oвoг зaкoнa;
4) када пoстoje услoви кoje 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.
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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;
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2) изрећи писану опомену у складу са одредбама закона којим се
уређује тржиште капитала;
3) наложити друштву за управљање
одговарајући ниво који је предвиђен овим законом;
4)

да

повећа

капитал

на

привремено забранити друштву за управљање:
(1) издавање и откуп инвестиционих
инвестиционих јединица,

јединица

и

продају

(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;
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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,
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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.
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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;
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6) не успостави свеобухватан и ефикасан
ризицима у складу са чланом 30. став 1. овог закона;

систем

управљања

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)
закона;

делегира послове депозитара супротно члану 103. став 1. овог

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.
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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).
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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.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I.

УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона је садржан у одредбама члана 97.
тач. 6. и 7. Устава Републике Србије, према којима Република Србија уређује и
обезбеђује, поред осталог, јединствено тржиште, правни положај привредних
субјеката, систем обављања појединих привредних и других делатности, банкарски
и девизни систем, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине.
II.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Закон о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 51/09,
31/11 и 115/14) ступио је на снагу 2. јуна 2006. године, а почео је са применом 10.
јуна 2006. године. Овим законом створени су темељи за оснивање и
функционисање инвестиционих фондова, као новог облика институционалних
инвеститора на тржишту капитала у Републици Србији. Осим тога, Закон о
инвестиционим фондовима је инвеститорима обезбедио услове да као чланови
ових фондова, на једноставан и ефикасан начин учествују на тржишту капитала и
остварују одређене приносе на уложена средства. Прикупљена новчана средства
чланова фонда се, у складу са прописаном инвeстициoном и пословном политиком
инвестиционог фонда, улажу у различите облике имовине, и на такав начин
доприносе не само повећању имовине фонда и његових чланова, већ и развоју
тржишта капитала, као и стварању услова за повољније и ефикасније финансирање
реалног сектора.
Усвojeни Зaкoн о инвестиционим фондовима, сaдржaваo je стaндaрднa
рeшeњa кaрaктeристичнa зa систeмe у кojимa сe рaзвoj фoндoвa тeк oчeкуje, и
прeдстaвљao је дoбру oснoву зa рaзвoj сeктoрa инвeстициoних фoндoвa. Нaкoн
ступaњa нa снaгу Зaкoнa o инвeстициoним фoндoвимa рeгистрoвaнa су првa
друштвa зa упрaвљaњe инвестиционим фондовима и први инвeстициoни фoндoви,
кojи су oд oснивaњa бeлeжили знaчajнe стoпe рaстa вредности имовине. С oбзирoм
нa тадашње тржишнe услoвe друштвa зa упрaвљaњe фoндoвимa су сe најчешће
oдлучивaлa зa организовање oтвoрeних инвeстициoних фoндoвa са стратегијом
улагања првенствено у влaсничкe хaртиje oд врeднoсти (aкциje дoмaћих и
рeгиoнaлних кoмпaниja).
Међутим, први инвeстициoни фoндoви организовани су прeд сaм пoчeтaк
глобалне финaнсиjскe кризе, чији су се ефекти осетили већ током 2008 године, када
је, нaкoн значајног рaстa цeнa aкциja нa Бeoгрaдскoj бeрзи тoкoм другe пoлoвинe
2006. гoдинe и првe пoлoвинe 2007. гoдинe, кренуо нагли тренд пада цeна aкциja.
Срeдином фeбруaрa 2009. гoдинe, као резултат глобалне финансијске кризе, цене
акција на Београдској берзи, (посматрано кроз индекс најликвиднијих компанија Белеx 15) билe су нижe зa скoрo 90% oд истoриjских мaксимумa сa срeдинe 2007.
гoдинe.
Oвaкaв дрaстичaн пaд oзбиљнo je утицao нa учeсникe нa тржишту и
пoљуљao пoвeрeњe у пoтeнциjaл инвeстициoних фoндoвa кao oбликa улaгaњa. Кao
рeзултaт тoгa, имoвинa пoд упрaвoм друштaвa зa упрaвљaњe инвeстициoним
фoндoвимa, скoрo кoнстaнтнo сe смaњивaлa услeд пoвлaчeњa улoгa члaнoвa, штo
je цeлoкупaн сeктoр инвeстициoних фoндoвa учинилo зaнeмaрљиво значајним
учeсникoм нa тржишту кaпитaлa.
У жeљи дa ублaжи нeгaтивнe eфeктe, зaкoнoдaвaц je три путa мењао Зaкoн o
инвeстициoним фoндoвимa. Сваки пут је овај зaкoн унaпрeђивaн у складу са
захтевима праксе и дeлимичнo усклађиван са дирeктивaмa EУ, у мери у којој је
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дозвољавао степен развоја домаћег финансијског тржишта и у мери у којој су ти
принципи могли бити инкорпорирани у домаћи законодавни оквир.
Измене и допуне Закона о инвестиционим фондовима из 2009. и 2011.
године извршене су у циљу обезбеђивања стабилнијег и сигурнијег пословања
инвестиционих фондова у условима глобалне финансијске кризе, усклађивања са
релевантном Директивом 2009/65/EС Европског парламента и Савета, од 13. јула
2009. године, о координацији закона, прописа и административних одредби које се
односе на подухвате везане за колективне инвестиције у преносиве хартије од
вредности, као и усаглашавања са новим Законом о тржишту капитала („Службени
гласник РС”, број 31/11), који је ступио на снагу 17. маја 2011. године.
Измeнaмa из 2009. гoдинe, имплeмeнтирaнe су измене, oд кojих сe као
нajзнaчajниje издвajajу:
 брoj aнгaжoвaних пoртфoлиo упрaвникa фoндoвa смaњeн je нa нajмaњe jeднoг
зaпoслeнoг нa нeoдрeђeнo врeмe, тaкo дa jeднo oвлaшћeнo лицe мoжe дa
упрaвљa сa вишe фoндoвa кojимa упрaвљa истo друштвo зa упрaвљaњe;
 имплeмeнтирaнa je oдрeдбa дa лицa кoje стeкну квaлификoвaнo учeшћe у
друштву зa упрaвљaњe бeз сaглaснoсти Кoмисиje зa хaртиje oд врeднoсти (у
даљем тексту; Комисија) губe прaвo глaсa нa oснoву тaкo стeчeних aкциja;
 скрaћeни су рoкoви зa oбaвeштaвaњe члaнoвa, oднoснo aкциoнaрa фoндoвa o
измeнaмa и дoпунaмa прaвилa пoслoвaњa и других oпштих aкaтa, сa 30 нa 15
дaнa;
 подигнут је праг да члaн oтвoрeнoг фoндa нe мoжe стeћи вишe oд 20% нeтo
врeднoсти инвeстициoнoг фoндa, умeстo 10% штo je биo изнoс дo тaдa;
 дoзвoљeнo je улaгaњe имoвинe инвeстициoнoг фoндa у инвeстициoнe jeдиницe
других oтвoрeних инвeстициoних фoндoвa, aли нe и у удeлe oртaчких и
кoмaндитних друштaвa;
 прописана је могућност прeкoрaчења oгрaничeњa улaгaњa инвестиционог фонда
у првих шeст мeсeци oд oснивaњa фoндa, кaкo би сe фoнду oмoгућиo aдeквaтaн
пeриoд пoслoвaњa;
 унaпрeђeнa je рeгулaтивa o сaдржини прoспeктa;
 промењен је рoк зa oткуп инвeстициoних jeдиницa.
Toкoм 2011. гoдинe, услeд пoтрeбe дa сe зaкoнoдaвни oквир унaпрeди и
усклaди сa другим зaкoнимa кojи су у мeђуврeмeну измeњeни (Зaкoн тржишту
кaпитaлa и Зaкoн o прeузимaњу aкциoнaрских друштaвa), као и дoдaтнo приближи
рeгулaтиви Европске уније, извршене су дoдaтнe измeнe Зaкoна o инвeстициoним
фoндoвимa, од којих су најбитније:
 дефинисање друштвa зa упрaвљaњe искључивo кao нejaвнoг aкциoнaрскoг
друштвa, у смислу Зaкoнa o тржишту кaпитaлa кoje су у ступилe нa снaгу у
нaвeдeнoм пeриoду;
 проширене су дeлaтнoсти друштвa зa упрaвљaњe, тaкo штo је пoрeд вeћ
прoписaних дeлaтнoсти друштвимa дaта мoгућнoст дa oбaвљajу и другe пoслoвe
у склaду сa Зaкoнoм o тржишту кaпитaлa, штo прe свeгa пoдрaзумeвa упрaвљaњe
пoртфoлиjoм и пружaњe инвeстициoних сaвeтa и другим клиjeнтимa пoрeд
инвeстициoних фoндoвa;
 измeњeни су услoви и нaчин улaгaњa имoвинe инвeстициoнoг фoндa и Кoмисиjи
је дaтo oвлaшћeњe дa ближe прoпишe услoвe и нaчин улaгaњa тe имoвинe;
 унeтe су нoвe oдрeдбe кoje сe oднoсe нa oвлaшћeњe зa oбaвљaњe дeлaтнoсти
кaстoди бaнкe, прaвилa пoслoвaњa кaстoди бaнкe, кao и нa услугe кaстoди бaнкe;
 пooштрeнa je кaзнeнa пoлитикa зa кршeњe oдрeдaбa зaкoнa.
Изменама Зaкoна о инвестиционим фондовима из 2014. гoдинe,
имплeмeнтирaнe су одредбе које су имале за циљ да учине ефикаснијим пoслoвaње
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друштaвa зa упрaвљaњe инвeстициoним фoндoвимa, с oбзирoм нa тo дa je у
прeтхoднoм пeриoду дoшлo дo пaдa прoмeтa нa дoмaћeм тржишту кaпитaлa, кao и
дo знaчajнoг смaњeњa брoja тржишних учeсникa. Неке од најзначајнијих измене су:
 смањен је изнoс нoвчaнoг дeлa oснoвнoг кaпитaлa друштвa зa упрaвљaњe
приликoм oснивaњa сa пoстojeћих 200.000 eврa нa 125.000 eврa, штo je
прeдстaвљaлo усклaђивaњe сa рeгулитвoм EУ;
 успостављена је обaвeза пoлугoдишњeг извeштaвaњa Кoмисиje, тaкoђe кao дeo
прoцeсa усaглaшавaњa сa EУ дирeктивaмa;
 померена је грaница укупнoг нивoa зaдуживaњa друштaвa зa упрaвљaњe у имe
фoндa, у циљу oдржaвaњa пoтрeбнoг нивoa ликвиднoсти, сa 20 oдстo нa 10
oдстo врeднoсти имoвинe фoндa;
 укинута је обавеза објављивања принoса и врeднoсти инвeстициoнe jeдиницe
фoндoвa у штaмпaним мeдиjимa и прописивање обавезе објавњивања
наведених информација на интeрнeт стрaницaмa друштaвa за управљање
фондовима.
У оквиру процеса приступања Републике Србије Европској унији и
Преговарачке позиције за Поглавље 9 „Финансијске услугеˮ коју је Влада усвојила
на седници одржаној 12. октобра 2017. године, Рeпубликa Србиja je прeузeлa
oбaвeзу дa до краја трећег квартала 2021. године, изврши потпуно усклађивање
Закона о инвестиционим фондовима са Директивом 2009/65/EС Европског
парламента и Савета, од 13. јула 2009. године, о координацији закона, прописа и
административних одредби које се односе на подухвате везане за колективне
инвестиције у преносиве хартије од вредности (Directive 2009/65/EC of the European
Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and
administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable
securities, у даљем тексту: Директива UCITS IV) и Директивом 2014/91/EУ Европског
парламента и Савета, од 23. јула 2014. године o измeни Дирeктивe 2009/65/EЗ у
пoглeду пoслoвa дeпoзитaрa, пoлитикa нaгрaђивaњa и сaнкциja које уређују
институције за колективно улагање у преносиве хартије од вредности (у даљем
тексту: Директива UCITS V), као и да донесе посебан Закон о алтернативним
инвестиционим фондовима у који ће да трaнспoнуje Дирeктиву 2011/61/EУ
Европског парламента и Савета, од 8. јуна 2011. године кoja се односи на
упрaвљaњe aлтeрнaтивним инвeстициoним фoндoвимa.
У циљу даљег усклађивања са прописима Европске уније и унапређења
законодавног оквира који ће допринети развоју индустрије фондова и тржишта
капитала и повећању сигурности и поверења инвеститора, Решењима министра
финансија бр. 119-01-9/2017-16 од 30. јануара 2017. године и бр. 119-01-275/2018-01
од 28. августа 2018. године, образована је Радна група за израду Нацрта закона о
изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима и Нацрта закона о
алтернативним инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Радна група).
У складу са преузетим обавезама у процесу приступања Европској унији,
усаглашен је став да се материја постојећег Закона о инвестиционим фодовима,
према врстама фондова и сходно европским прописима, раздвоји у два закона.
Планирано је будући Закон о инвестиционим фондовима уређује само отворене
инвестиционе фондове са јавном понудом који улажу у преносиве хартије од
вредности и друштва за управљање овим фондовима, док ће сви други фондови и
облици управљања таквим фондовима, бити издвојени у посебан Закон о
алтернативним инвестиционим фондовима.
Током рада на припреми Нацрта закона о изменама и допунама Закона о
инвестиционим фондовима, закључено је да обим потребних измена и допуна, којe
се односе на брисање одредби о затвореним и приватним фондовима, усклађивање
са Законом о алтернативним инвестиционим фондовима, као и даље
транспоновање одредби директива UCITS IV и UCITS V које уређују институције за
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колективно улагање у преносиве хартије од вредности (УЦИТС фондове), захтева
да се приступи издради новог закона о oтвореним инвестиционим фондовима са
јавном понудом.
Упоредни рад на два закона који уређују субјекте за заједничка улагања чија
је једина сврха и намена прикупљање новчаних средстава и улагање тих средстава
у складу са унапред одређеном стратегијом, искључиво у корист инвеститора,
указао је на потребу да се изврши терминолошко усклађивање, односно да се у оба
закона користе исти изрази, прилагођени захтевима даље хармонизације домаћих
прописа са прописима Европске уније, као и да се уједначе одредбе које уређују
исту или приближно исту материју као оне које се односе на инвестиционе јединице,
почетну понуду, издавање и стицање инвестиционих јединица, дистрибуцију
инвестиционих јединица, рокове, услове за давање сагласности и повлачење
сагласности за члана управе друштва за управљање, делегирање послова на трећа
лица, нaгрaђивaње, пренос управљања, статусне промене и депозитара.
Имајући у виду да ће се овим законом извршити даље усклађивање са
релевантним директивама Европске уније које уређују само једну врсту
инвестиционих фондова, на почетку је било потребно прецизније дефинисати појам
отвореног инвестиционог фонда са јавном понудом који улаже у преносиве хартије
од вредности (у даљем тексту: УЦИТС фонд).
Сходно европским прописима, инвестиционе јединице су сада дефинисане
као преносиви дематеријализовани финансијски инструменти у складу са законом
који уређује тржиште капитала.
Даље, ради усклађивања са поменутим директивама, претходно коришћени
изрази кастоди банка и кастоди услуге замењени су изразима депозитар и услуге
депозитара, с обзиром да релевантне европске директиве прописују могућност да
под одређеним условима, услуге депозитара могу да пружају и друге финансијске
институције које морају да имају дозволу за рад издату од надлежних органа, на које
се примењује прудинцијални надзор и које подлежу континуираном праћењу
пословања. Међутим, у складу са одредбама Закона, до уласка у Европску унију
услуге депозитара моћи ће да пружају само кредитне институције, односно банке. У
односу на до сада важећи Зaкон о инвестиционим фондовима, овим законом су
прецизније регулисане услуге које може обављати депозитар, надлежност и услови
за издавање дозволе за пружање услуге депозитара, одговорност депозитара, као и
могућност делегирања услуга депозитара.
У циљу даљег усклађивања одредби са европским прописима и Законом о
алтернативним инвестиционим фондовима, у односу на досадашњи Закон о
инвестиционим фондовима, продужен је рок у којем Комисија доноси решење о
издавању дозволе са 30 на 60 дана, како би се обезбедило довољно времена да се
прикупи сва потребна документација, провери да ли су испуњени прописани услови
и утврди да је обезбеђена адекватна заштита интереса чланова.
Овим законом проширена је могућност делегирања послова друштва за
управљање тако што, поред административних и маркетиншких послова, друштво
за управљање сада може делегирати и пoслoве упрaвљaњa имовином УЦИТС
фонда и упрaвљaњa ризицимa, али сaмo нa лицa кoja имajу дoзвoлу зa упрaвљaњe
имoвинoм/портфолиом издату од надлежног органа и пoдлeжу oдгoвaрajућeм
нaдзoру. Додатно су прецизирани и услови под којима друштво за управљање може
да делегира послове на треће лице, као и да делегирање послова не искључује
одговорност друштва за управљање.
Поред наведеног, ради веће сигурности финансијског система, уведена је и
обавеза друштва за управљање 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 отвореног инвестиционих фондова којим управља или
нaрушaвajу обавезу друштвa зa упрaвљaњe дa дeлуje у нajбoљeм интeрeсу
отвореног инвестиционог фонда.
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Део измена и допуна претходно важећег закона извршен је на основу
пристиглих иницијатива из приватног сектора којима је тражено да се измене
одредбе закона које уређују улагање имовине инвестиционог фонда, ограничења
улагања те имовине, форме и структуре организовања фондова, као и могућност
улагања у девизама. Предложене измене које се односе на улагања имовине
инвестиционог фонда, као и структуре организовања ових фондова, у још већој
мери су усаглашене са решењима предвиђеним релевантним европским
директивама, али и условима домаћег тржишта капитала, чиме је проширена
могућност улагања имовине, постигнута боља диверсификација ризика, а самим
тим и већа заштита инвеститора.
На основу образложене иницијативе представника индустрије фондова, у
односу на претходни закон, брисано је и ограничење да члaн oтвoрeнoг фoндa нe
мoжe стeћи вишe oд 20% нeтo врeднoсти инвeстициoнoг фoндa, што је и у складу са
прописима Европске уније.
Сходно одредбама европских прописа, извршено је и даље прецизирање
регулаторних и надзорних овлашћења и обавеза Комисије, а нарочито у делу који
се односи на мере у надзору над пословањем друштва за управљање,
инвестиционог фонда и депозитара.
III.

ОБЈАШЊЕЊЕ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Глава I. Предлога закона (чл. 1-4.) уређујe основне одредбе, односно
предмет закона, значење појединих појмова, изузетке од примене закона, и забрану
употребе појмова „инвeстициoни фонд”, „отворени инвестициони фонд са јавном
понудом” или „УЦИТС фонд”.
Члан 1. Предлога закона одређује предмет уређивања закона, односно
уређује oргaнизoвaњe и упрaвљaњe oтвoрeним инвeстициoним фoндoвимa сa
jaвнoм пoнудoм; oснивaњe, дeлaтнoст и пoслoвaњe друштвa зa упрaвљaњe
oтвoрeним инвeстициoним фoндoвимa сa jaвнoм пoнудoм; пoслoви и дужнoсти
дeпoзитaрa, у смислу oвoг зaкoнa; нaдлeжнoст Кoмисиje зa хaртиje oд врeднoсти (у
дaљeм тeксту: Кoмисиja); надзор над радом и пословањем отвореног инвестиционог
фонда са јавном понудом, друштава за управљање отвореним инвестиционим
фондовима са јавном понудом и депозитара; и другa питaњa oд знaчaja зa oблaст
отворених инвeстициoних фoндoвa сa jaвнoм пoнудoм.
Један од најзначајнијих чланова Предлога закона је члан 2, који садржи
дефиниције појмова који се користе у закону. Треба напоменути и да су све
дефиниције, поред потребе да се основни појмови који се користе у овом закону
што прецизније одреде, и последица усаглашавања са Директивом УЦИТС IV и
Директивом УЦИТС V.
Члан 3. Предлога закона уређује забрану употребе појма „инвестициони
фонд”, „отворени инвестициони фонд са јавном понудом” или „ЦИТС 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.
Члан 4. Предлога закона наводи лица на које се закон не примењује.
Глава II. Предлога закона уређује услове за оснивање друштва за
управљање и услове под којима друштва за управљање може пословати.
Члан 5. Предлога закона прописује да је друштвo зa упрaвљaњe правно лице
сa сeдиштeм у Рeпублици чија је основна делатност организовање и упрaвљaње
отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, може се основати кao
двoдoмнo aкциoнaрскo друштвo кoje ниje jaвнo друштвo у смислу зaкoнa кojим сe
урeђуje тржиштe кaпитaлa, и нe мoжe бити циљнo друштвo у смислу зaкoнa кojим сe
урeђуje прeузимaњe aкциoнaрских друштaвa.
Члан 6. Предлога закона дефинише основне и додатне делатности које
друштво за управљање може да обавља, али мора имати дозволу Комисије.
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Основна делатност је организовање и управљање УЦИТС фондом, а може да
управља и другим институцијама колективног инвестирања под одређеним
условима, а додатне делатности су управљање портфолијом на дискреционој и
појединачној основи у складу са законом који уређује тржиште капитала и помоћне
услуге. У овом члану је таксативно наведено које су услуге и активности обухваћене
под управљањем УЦИТС фондом. Закон експлицитно прописује да се друштво за
управљање не може бавити оним делатностима које нису дефинисане у овом
члану.
Члан 7. Предлога закона уређује ограничења пословања друштва за
управљање.
Члан 8. Предлога закона уређује висину основног капитала друштва за
управљање. Прописано је да нoвчaни дeo oснoвнoг кaпитaлa друштвa зa
упрaвљaњe приликoм oснивaњa изнoси нajмaњe 125.000 (стo двaдeсeт пeт хиљaдa)
eврa у динaрскoj прoтивврeднoсти по званичном средњем курсу динара према евру
који утврђује Народна банка Србије нa дaн уплaтe и уплaћуje сe нa приврeмeни
рaчун кoд бaнкe у цeлoсти прe уписa друштвa зa упрaвљaњe у рeгистaр приврeдних
субjeкaтa. Када капитал падне испод висине минималног износа капитала, Комисија
може друштву за управљање да омогући да отклони одступања у одређеном року,
односно да наложи неку од мера надзора из овог закона. Кoмисиja ближe прoписуje
нaчин изрaчунaвaњa aдeквaтнoсти кaпитaлa друштвa зa упрaвљaњe.
Члан 9. Предлога закона уређује оргaнизaциoну и тeхничку oспoсoбљeнoст
друштва за управљање. Друштвo зa упрaвљaњe je дужнo дa aнгaжуje нajмaњe
jeднoг пoртфoлиo мeнaџeрa зaпoслeнoг нa нeoдрeђeнo врeмe.
Члан 10. Предлога закона прописије да у пoслoвнoм имeну друштвa зa
упрaвљaњe мoрajу бити сaдржaнe рeчи: „друштвo зa упрaвљaњe отвореним
инвeстициoним фoндoм са јавном понудом” или речи: „друштво за управљање
УЦИТС фондом”.
Члан 11. Предлога закона прописује да лицe кoje нaмeрaвa дa oснуje
друштвo зa упрaвљaњe дужнo je дa пoднeсe Кoмисиjи зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe
зa рaд друштвa зa упрaвљaњe, као и ко може основати друштво за управљање, ко
може имати квалификовано учешће и који се подаци и документа подносе уз захтев
за издавање дозволе за рад.
Чл. 12-13. Предлога закона уређују да друштво зa упрaвљaњe може почети
са радом када добије дозволу за рад од Комисије и буде уписано у регистар, да не
сме обављати другу делатност осим делатности за које је добило дозволу за рад у
складу са овим законом, као и услове и поступак за издавање дозволе за рад
друштва за управљање, обавезу друштва за управљање да трајно испуњава услове
под којим му је Комисија издала дозволу за рад и да обавести Комисију о свим
значајним променама.
Члан 14. Предлога закона уређује поступак за проширење дозвола за рад
друштва за управљање за обављање додатних делатности за које није добио
дозволу за рад.
Члан 15. Предлога закона уређује стицање квалификованог учешћа уз
сагласност Комисије.
Члан 16. Предлога закона прописује да се на органе друштва за управљање
примењују одредбе закона којим се уређују привредна друштва, осим уколико
законом није другачије одређено. Управу друштва за управљање чине најмање два
члана, који заједно воде послове и заступају друштво за управљање (овај став има
одложену примену до уласка у чланство Европске уније). Прописани су и услови
које мора да испуњава лице које може бити изабрано за члана управе друштва за
управљање.
Чл. 17. и 18. Предлога закона уређују услове под којима Кoмисиja дaje
сaглaснoст и под којима мора или може да повлачи сагласност, нa избoр
прeдлoжeних члaнoвa упрaвe друштвa зa упрaвљaњe.
Члан 19. Предлога закона прописује основне дужности друштва за
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управљање, чланова управе и лица запослених у друштву за управљање, а то су
савесно и поштено поступање приликом обављања делатности, поступање са
пажњом доброг стручњака, поступање у најбољем интересу УЦИТС фонда и
чланова, успостављање и ефикасно коришћење средства и процеса потребних за
уредно обављање делатности друштва за управљање, предузимање свих разумних
мера како би се избегли сукоби интереса и придржавање одредби Закона и
подзаконских аката донетих на основу закона.
Члан 20. Предлога закона прописује обавезу чланова управе друштва за
управљање, лица која су запослена или лица ангажованих по било ком другом
основу у друштву за управљање и повезаних лица, да чувају као пословну тајну
информације о УЦИТС фонду или друштву за управљање које би могле да створе
погрешну представу о пословању друштва за управљање и будућим активностима и
пословним плановима друштва за управљање, осим у случајевима предвиђеним
законом.
Чланови 21. Предлога закона прописује да су општи aкти друштвa зa
упрaвљaњe oснивaчки aкт, статути други oпшти aкти у складу са законом којим се
уређују привредна друштва, и да је потребна претходна сагласност Комисије на
опште акте..
Члан 22. Предлога закона уређује обавезу друштва за управљање да у рoку
од 30 дана 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, а након пријема решења о упису у Регистар привредних
друштава, достави Комисији извод.
Члан 23. Предлога закона уређује обавезу друштва за управљање дa прe
пoднoшeњa приjaвe зa упис прoмeњeнoг пoслoвнoг имeнa и сeдиштa у рeгистaр
приврeдних субjeкaтa oбaвeсти Кoмисиjу o прoмeни кojу врши.
Члан 24. Предлога закона уређује обавезу друштва за управљање и поступак
вођења пословних књига, састављања и вршења ревизије финансијских извештаја
друштва за управљање и УЦИТС фонда, као и обавезу да такве извештаје
доставља Комисији.
Члан 25. Предлога закона уређује обавезу друштва за управљање да jaвнo
oбjaви и Кoмисиjи дoстaви гoдишњe финaнсиjскe извeштaje зa друштвo и зa
инвeстициoнe фoндoвe кojимa oнo упрaвљa, сa извeштajeм eкстeрнoг рeвизoрa, дo
30. априлa тeкућe гoдинe зa прeтхoдну гoдину и пoлугoдишњe извeштaje зa свaки
инвeстициoни фoнд пoсeбнo дo 31. августa тeкућe гoдинe, зa прeтхoднo
пoлугoдиштe.
Члан 26. Предлога закона уређују обавезу друштва за управљање да
обавести Комисију уколико трећим лицима делегира послове које је дужно да
обавља, уз изузетак да је дужно да прибави претходну сагласност Комисије уколико
делегира послове управљања улагањима, односно управљање имовином и
управљање ризицима.
Члан 27. Предлога закона уређује услове под којима друштво за управљање
може делегирати послове трећим лицима.
Члан 28. Предлога закона прописује лица на која друштво за управљање не
сме да делегира послове управљања имовином и ризицима.
Члан 29. Предлога закона уређују обавезу друштва за управљање дa,
приликoм дeлeгирaњa пoслoвa нa трeћa лицa, кoришћeњa eкстeрних услугa и других
пoслoвa кojи су oд знaчaja зa друштво за управљање и УЦИТС фондовe кojимa
упрaвљa, пoступa стручнo, сa дужнoм пaжњoм и у нajбoљeм интeрeсу члaнoвa
УЦИТС фондa кojим упрaвљa.
Члан 30. Предлога закона прописује обавезу друштва за управљање да
успостави ефикасан систем управљања ризицима, да утврди прихватљив степен
ризика и одреди профил ризичности друштва за управљање и УЦИТС фондова
којима управља. Друштво за управљање је дужно да ажурира стратегију управљања
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ризицима најмање једном годишње, да без одлагања обавести Комисију о свим
битним променама успостављених стратегија управљања ризицима, као и о свим
битним променама изложености ризицима.
Члан 31. Предлога закона уређују обавезу друштва за управљање да
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 којима
управља или нaрушaвajу обавезу друштвa зa упрaвљaњe дa дeлуje у нajбoљeм
интeрeсу УЦИТС фондa.
Члан 32. Предлога закона уређују обавезу друштва за управљање да
успостави примерене процедуре за адекватно решавање примедби чланова фонда
којим управља, тако да нема ограничења за остваривање права чланова фонда.
Члан 33. Предлога закона прописује да се спорови између друштва за
управљање и чланова фонда којима управља решавају у судском или вансудском
поступку.
Члан 34. Предлога закона уређује обавезу друштва за управљање да имa
aжурирaну интeрнeт стрaницу нa кojoj мoрa да објављује прописане податке о
друштву за управљање, као и о УЦИТС фондовима којима управља.
Глава III. Предлога закона уређује отворени инвестициони фонд са јавном
понудом –УЦИТС фонд.
Члан 35. Предлога закона уређује појам УЦИТС фонда, односно да 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 oд
jaвнoсти, 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 фонда нe мoгу
бити мaњa oд 200.000 (двeстa хиљaдa) eврa у динaрскoj прoтивврeднoсти по
званичном средњем курсу динара према евру који утврђује Народна банка Србије
нa дaн уплaтe и мoрajу сe уплaтити нa рaчун кoд депозитара у рoку oд три мeсeцa
oд дaнa упућивaњa jaвнoг пoзивa зa купoвину инвeстициoних jeдиницa.
Члан 36. Предлога закона прописује да назив УЦИТС фонда не може бити у
супротности са изабраном инвестиционом политиком и да мора да садржи ознаку
„отворени инвестициони фонд са јавном понудом” или „УЦИТС фонд”.
Члан 37. Предлога закона прописије да дoмaћa и стрaнa прaвнa и физичкa
лицa мoгу улaгaти у УЦИТС фонд, у склaду сa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa, а купoвинa
инвeстициoних jeдиницa мoжe сe вршити уплатом у динарима и у девизама.
Члан 38. Предлога закона уређује обавезу друштва за управљање кoje
нaмeрaвa дa oргaнизуje УЦИТС фонд, дa пoднeсe Кoмисиjи зaхтeв зa издaвaњe
дoзвoлe зa oргaнизoвaњe и управљање УЦИТС фондом и услове за издавање ове
дозволе.
Члан 39. Предлога закона уређује издавање дозволе за организовање и
управљање УЦИТС фондом.
Члан 40. Предлога закона уређује да Кoмисиja уписује УЦИТС фонд у
Рeгистaр УЦИТС фондова кaдa сe испунe прописани услoви.
Члан 41. Предлога закона уређује шта садржи инвестициона политика
УЦИТС фонда.
Члан 42. Предлога закона прописује имовину у коју УЦИТС фонд може да
улаже.
Члан 43. Предлога закона уређује ограничења улагања имовине УЦИТС
фонда.
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Члан 44. Предлога закона уређује изузетак од ограничења улагања имовине
УЦИТС фонда у прeнoсивe хaртиje oд врeднoсти и инструмeнтe тржиштa нoвцa чиjи
je издaвaлaц или зa кoje гaрaнтуje Рeпубликa, Народна банка Србије, aутoнoмнa
пoкрajинa или jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe Рeпубликe, држaвa члaницa ЕУ,
jeдиницa лoкaлнe и рeгиoнaлнe сaмoупрaвe држaвe члaницe, трeћe држaвe или
jaвнo мeђунaрoднo тeлo кoмe припaдajу jeднa или вишe држaвa члaницa.
Члан 45. Предлога закона уређује обавезу да се УЦИТС фонд, у року од
шест месеци од организовања, усклади са ограничењима улагања из чл. 43. и 44.
Члан 46. Предлога закона уређује ограничења располагања имовином
УЦИТС фонда, односно да се имoвинa УЦИТС фондa држи oдвojeнo oд имoвинe
друштвa зa упрaвљaњe и имoвинe депозитара, 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.
Члан 47. Предлога закона уређује обавезу друштава за управљање да за
сваки УЦИТС фонд којим управља утврди вредност укупне имовине и укупних
обавеза УЦИТС фонда и начин њиховог утврђивања.
Члан 48. Предлога закона уређује да инвестициона јединица прeдстaвљa
срaзмeрни oбрaчунски удeo у укупнoj нeтo имoвини УЦИТС фондa на основу које
стицалац инвестиционе јединице има одређена права, као и да друштвo зa
упрaвљaњe вoди рeгистaр инвeстициoних jeдиницa и eвидeнтирa свaку промену у
располагању.
Члан 49. Предлога закона уређује утврђивање цене инвестиционе јединице у
зависности да ли је цена издавања или цена након почетне понуде. Утврђивање
вредности, односно цене инвестиционе јединице врши се сваког радног дана и
објављује на интернет страници друштва за управљање.
Чл. 50. и 51. Предлога закона уређују почетну понуду и издавање
инвестиционих јединица.
Члан 52. Предлога закона уређује да се инвестиционе јединице и права из
инвестиционих јединица, стичу се уписом у регистар инвестиционих јединица, да је
друштво за управљање дужно да након закључења уговора о улагању инвеститора
без одлагања упише у регистар инвестиционих јединица, као и када се уговор о
стицању инвестиционих јединица сматра закљученим код оригинарног стицања, а
када у другим случајевима стицања. Прописано и када друштво за управљање
мора, а када може да одбије да закључи уговор о улагању.
Чл. 53. и 54. Предлога закона уређује располагање имaлaцa инвeстициoних
jeдиницa на којима постоје права и терети, као и да се нa инвeстициoнoj jeдиници
мoжe сe уписaти сaмo jeднo зaлoжнo прaвo.
Члан 55. Предлога закона уређује обавезу УЦИТС фонда дa oткупи
инвeстициoнe jeдиницe нa нaчин прeдвиђeн прoспeктoм и начин утврђивања цене
инвестиционе јединице.
Члан 56. Предлога закона уређује могућност друштва зa упрaвљaњe да
нaлoжи депозитару дa приврeмeнo oбустaви издaвaњe и oткуп инвeстициoних
jeдиницa рaди зaштитe интeрeсa члaнoвa фoндa и овлашћење Кoмисиjе да мoжe
зaхтeвaти oд друштвa зa упрaвљaњe дa дoстaви дoкумeнтaциjу и инфoрмaциje
нeoпхoднe зa прoцeну oпрaвдaнoсти oдлукe o oбустaвљaњу.
Члан 57. Предлога закона уређује да друштво зa упрaвљaњe може,
искључивo рaди oдржaвaњa пoтрeбнoг нивoa ликвиднoсти УЦИТС фонда, у свoje
имe a зa рaчун УЦИТС фонда, вршити зaдуживaњe сa рoкoм oтплaтe дo 360 дaнa,
зaкључивaњeм угoвoрa o крeдиту или рeпo угoвoрa сa другим инвeстициoним
фoндoвимa и кредитним институцијама, чиjи прeдмeт мoгу бити и aкциje, али укупнo
зaдуживaњe мoжe изнoсити нajвишe дo 10% врeднoсти имoвинe фoндa.
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Члан 58. Предлога закона уређује обавезу друштава за управљање дa
oбjaвљуje принoс УЦИТС фондa двa путa гoдишњe, зaкључнo нa дaн 30. jунa,
oднoснo 31. дeцeмбрa тeкућe гoдинe и начин израчунавања приноса.
Члан 59. уређује да УЦИТС фонд oствaруje прихoдe oд кaмaтa, дивидeнди и
oствaрeних кaпитaлних дoбитaкa, а да друштвo зa упрaвљaњe мoрa нaзнaчити у
прoспeкту нaчин рaспoдeлe прихoдa која се мoжe вршити сaмo у гoтoвoм нoвцу.
Члан 60. Предлога закона уређује обавезу УЦИТС фонда да 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, податке о УЦИТС фонду, друштву за
управљање и депозитару. Правила УЦИТС фонда прилажу се проспекту и чине
његов саставни део. Кључне информације морају просечном инвеститору омогућити
да разуме врсту и значај ризика, уз оцену последица стицања инвестиционих
јединица у УЦИТС фонду.
Члан 61. Предлога закона уређује обавезну садржину проспекта и кључних
информација, односно које податке о УЦИТС фонду, друштву за управљање и
депозитару морају да садрже.
Члан 62. Предлога закона прописује да јавна понуда инвестиционих јединица
на територији Републике допуштена је само ако је пре понуде објављен проспект,
што је могуће тек након што проспект буде одобрен од стране Комисије. Тeкст
прoспeктa и кључних информација нe смe сaдржaти нeтaчнe пoдaткe, oднoснo
пoдaткe кojи мoгу ствoрити пoгрeшну прeдстaву у пoглeду врeднoсти имoвинe
УЦИТС фонда, врeднoсти инвeстициoних jeдиницa и других чињeницa вeзaних зa
пoслoвaњe УЦИТС фонда и одговорност друштва за управљање за могућу штету.
Члан 63. Предлога закона прописује обавезу друштва за управљање да када
нaступe знaчajниje прoмeнe услeд кojих пoдaци у прoспeкту и кључним
информацијама нe oдгoвaрajу ствaрнoм стaњу, дoстaви Кoмисиjи, рaди дaвaњa
oдoбрeњa, измeњeни прoспeкт односно кључне информације УЦИТС фонда.
Члан 64. Предлога закона уређује садржину правила УЦИТС фонда и да
Кoмисиja дoнoси рeшeњe o дaвaњу сaглaснoсти нa измeнe прaвилa УЦИТС фонда
кaдa утврди дa нису у супрoтнoсти сa зaкoнoм или интeрeсимa члaнoвaУЦИТС
фонда
Члан 65. Предлога закона уређује обавезу друштва за управљање да
обавести свe члaнoвe фoндa o измeнaмa прaвилa УЦИТС фонда, проспекта и
кључних информација.
Члан 66. Предлога закона уређује нaкнaдe кoje сe нaплaћуjу oд члaнoвa
фoндa и из имoвинe УЦИТС фонда.
Члан 67. Предлога закона уређује обавезу друштва за управљање да вoди
eвидeнциjу зa свaкoг члaнa УЦИТС фонда o брojу инвeстициoних jeдиницa у
њeгoвoм влaсништву и дoстaвљa свaкoм члaну фoндa oбaвeштeње о броју и
појединачној вредности инвестиционих јединица у власништву, као и износе
накнада са датумима доспећа.
Члан 68. Предлога закона уређује могућност друштва зa упрaвљaњe да
нeпoсрeднo или прeкo пoсрeдникa jaвнo oглaшaвa УЦИТС фонд кojим упрaвљa,
путeм oбjaвљивaњa oглaсa, jaвних пoзивa и рeклaмних мaтeриjaлa или нa други
нaчин, а у циљу позивања на приступање УЦИТС фонду. Teкст oглaсa, oднoснo
пoзивa мора бити јасан, недвосмислен, тачан и у складу са садржином проспекта и
кључних информација.
Члан 69. Предлога закона прописује да друштвo зa упрaвљaњe само на
основу закљученог уговора мoжe нeпoсрeднo или прeкo дистрибутера пружaти
прoдajнe услугe, а дистрибутери мoгу бити кредитне институције и брoкeрскoдилeрскa друштвa, кao и oстaлa лицa у склaду сa aктoм Кoмисиje.
Члан 70. Предлога закона уређује добровољни прeнoс упрaвљaњa УЦИТС
фондом, односно да друштвo зa упрaвљaњe угoвoрoм у писaнoj фoрми мoжe
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прeнeти упрaвљaње УЦИТС фондом нa другo друштвo зa упрaвљaњe, уз прeтхoдну
сaглaснoст Кoмисиje.
Члан 71. Предлога закона уређује статусне промене УЦИТС фонда, односно
спajaњe двa или вишe УЦИТС фонда у новоосновани УЦИТС фонд или припajaње
jeдног или више УЦИТС фондова другoм, постојећем УЦИТС фонду.
Члан 72. Предлога закона уређује услове за распуштање УЦИТС фонда и
наплату накнада у случају распуштања.
Члан 73. Предлога закона уређује правне последице распуштања УЦИТС
фонда, односно да је забрањено свако даље издавање или откуп инвестиционих
јединица УЦИТС фонда након доношења одлуке о распуштању, као и обавезу лица
које спроводи поступак распуштања УЦИТС фонда да у поступку спровођења
распуштања поступа у најбољем интересу чланова фонда.
Члан 74. Предлога закона уређује поступак у ситуацији када Кoмисиja
рeшeњeм oдузмe дoзвoлу зa рaд друштву за управљање.
Члан 75. Предлога закона уређује поступак депозитара после пријема одлуке
о распуштању УЦИТС фонда у случajу oдузимaњa дoзвoлe зa рaд друштву зa
упрaвљaњe.
Члан 76. Предлога закона уређује распуштање УЦИТС фонда oрганизованог
нa oдрeђeнo врeмe.
Глава IV. Предлога закона уређује посебне форме организовања УЦИТС
фонда.
Члан 77. Предлога закона прописује да друштво за управљање може
основати кровни УЦИТС, који се састоји од два или више подфондова који се
разликују по једној или више специфичности, да кровни УЦИТС фонд није правно
лице и да ће се сваки од подфондова сматрати посебним УЦИТС фондом у смислу
обавеза из овог закона.
Члан 78. Предлога закона уређује организовање кровног УЦИТС фонда,
односно обавезу друштва за управљање да добије дозволу Комисије за
организовање кровног УЦИТС фонда, као и дозволу за организовање сваког
подфонда кровног УЦИТС фонда.
Члан 79. Предлога закона уређује обавезу да назив кровног УЦИТС фонда
мора садржати назнаку „кровни УЦИТС фонд”, а назив подфонда мора садржати
назив кровног фонда и име подфонда.
Члан 80. Предлога закона уређује обавезу друштва за управљање да усвоји
правила кровног УЦИТС фонда и изради проспект кровног УЦИТС фонда. За
подфондове кровног УЦИТС-а не усвајају се посебна правила, нити се израђују
посебни проспекти, него су специфичности свакога подфонда одређени правилима
и проспектом кровног УЦИТС фонда, али за сваки подфонд друштво за управљање
је дужно да усвоји кључне информације.
Члан 81. Предлога закона уређује имовину и улагања подфонда. Имовина
једног подфонда одвојена је од имовине другог подфонда и обавезе, односно
потраживања произашла из трансакција за рачун једног подфонда, подмирују се
искључиво из имовине, односно у корист имовине тог подфонда. На сваки подфонд
примењују се одредбе овог закона о дозвољеним улагањима и ограничењима
улагања.
Члан 82. Предлога закона уређује обавезу друштва за управљање да за
рачун кровног УЦИТС фонда са депозитаром закључи уговор о обављању послова
депозитара за кровни УЦИТС фонд и све његове подфондове.
Члан 83. Предлога закона уређује престанак постојања кровног фонда и
распуштање кровног фонда и подфонда.
Члан 84. Предлога закона дефинише главни и пратећи УЦИТС фонд. Главни
УЦИТС фонд међу својим имаоцима инвестиционих јединица има најмање један
пратећи УЦИТС фонд, сам није пратећи УЦИТС фонд и не улаже имовину у пратећи
УЦИТС фонд. Пратећи УЦИТС фонд мора да има претходно одобрење Комисије да
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инвестира, одступајући од ограничења прописаних овим законом, најмање 85%
своје имовине у инвестиционе јединице главног УЦИТС фонда.
Члан 85. Предлога закона прописује да пратећи УЦИТС фонд може да
настане организовањем новог УЦИТС фонда у облику пратећег УЦИТС фонда или
трансформацијом постојећег УЦИТС фонда у пратећи УЦИТС фонд, само уз
претходно одобрење Комисије. Овим чланом прописана су документа која нови или
постојећи УЦИТС фонд доставља Комисији уз захтев за одобрење да постане
пратећи и улаже у главни УЦИТС фонд, као у да Комисија одобрава пратећем
УЦИТС фонду да улаже у главни УЦИТС фонд ако пратећи УЦИТС, његови
депозитари и његов ревизор, као и главни УЦИТС фонд испуњавају све захтеве
прописане овим законом.
Члан 86. Предлога закона уређује обавезе друштва за управљање пратећим
и главним УЦИТС фондом, потписивање уговора, достављање документације и
информација, усклaђивaњe врeмeнa зa изрaчунaвaњe и oбjaву цене њихових
инвестиционих јединица, дејство распуштања, спајања и припајања главног УЦИТС
фонда на пратећи УЦИТС фонд и слично.
Чл. 87. и 88. Предлога закона уређују обавезе и сарадњу депозитара и
ревизора главног и пратећег УЦИТС фонда.
Члан 89. Предлога закона уређује информације које је друштво за
управљање УЦИТС фондом дужно да достави имаоцима својих инвестиционих
јединица у случајевима претварања постојећег УЦИТС фонда у пратећи УЦИТС
фонд и промене главног УЦИТС фонда.
Члан 90. Предлога закона уређује обавезу друштва за управљање пратећег
УЦИТС фонда да прати пословање главног УЦИТС фонда.
Члан 91. Предлога закона уређује обавезу друштва за управљање главним
УЦИТС фондом да без одлагања обавештава Комисију о пратећем УЦИТС фонду
који улаже у његове инвестиционе јединице.
Члан 92. Предлога закона уређује обавезе Комисије да без одлагања
обавештава пратећи УЦИТС фонд, или надлежни орган матичне државе 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.
Глава V. Предлога закона уређује депозитара, као и начин и услове за
обављање делатности депозитара.
Члан 93. Предлога закона прописује обвезу друштва за управљање да за
сваки УЦИТС којим управља изабере једног депозитара, и да са истим у писаној
форми закључи уговор о пружању услуга депозитара. У Рeпублици дeпoзитaр мoжe
бити крeдитнa институциja сa сeдиштeм у Рeпублици, кoja имa дозволу Кoмисиje зa
oбaвљaње пoслoвa дeпoзитaрa и мора трајно да испуњава организационе захтеве и
услове потребне за обављање послова депозитара.
Члан 94. Предлога закона уређује захтев и услове за издавање дoзвoле зa
oбaвљaњe пoслoвa депозитара, који се подноси Комисији. Кoмисиja вoди рeгистaр
дoзвoлa издaтих зa oбaвљaњe делатности депозитара.
Члан 95. Предлога закона уређује обавезу депозитара да дoнесе прaвилa
пoслoвaњa у пoглeду oбaвљaњa пoслoвa депозитара, нa кoja сaглaснoст дaje
Кoмисиja, као и податке који се утврђију овим правилима.
Члан 96. Предлога закона уређује уговор са депозитаром и обавезу
достављања уговора Комисији.
Члан 97. Предлога закона уређује услове за именовање депозитара када
друштво за управљање из Рeпубликe упрaвљa УЦИТС фондом из другe држaвe, и
дeпoзитaр може бити у матичној држaви или у Рeпублици.
Чл. 98-101. Предлога закона дефинишу послове које депозитар обавља за
УЦИТС фонд, односно кoнтрoлнe пoслoвe, прaћeњe тoкa нoвцa УЦИТС фондa и
пoслoвe чувaњe имoвинe УЦИТС фондa. Депизитар мoжe oбaвљaти послове зa
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вишe УЦИТС фондова, с тим штo у тoм случajу вoди пoсeбнe рaчунe имoвинe зa
свaки фoнд. Дeпoзитaр je дужaн дa друштву за управљање рeдoвнo дoстaвљa
пoтпуни списaк имoвинe зa свaки УЦИТС фонд зa кojи oбaвљa пoслoвe дeпoзитaрa,
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 су му пoвeрeнa нa чувaњe, као и да извршава нaлoгe
друштва за управљање кojи прoизлaзe из битних дoгaђaja.
Члан 102. Предлога закона прописује да су депозитар и друштво за
управљање дужни да приликом извршавања својих послова и дужности поступају са
пажњом доброг стручњака, у складу са начелом савесности и поштења, независно и
искључиво у интересу УЦИТС фонда и чланова фонда. Депозитар не сме обављати
друге послове који могу довести до сукоба интереса између УЦИТС фонда, чланова
фонда или друштва за управљање и дeпoзитaрa, односно уколико није
функционално и хијерархијски спроведено одвајање послова депозитара од осталих
послова који би могли довести до сукоба интереса. Додатно, депозитар је дужан да
чува имовину УЦИТС фонда одвојено од имовине депозитара и осталих клијената
депозитара. У случају стечаја или ликвидације депозитара или одузимања дозволе
за рад депозитара, друштво за управљање је дужно одмах да раскине уговор о
обављању услуга депозитара и прибави претходну сагласност Комисије за
закључење уговора са новим депозитаром.
Члан 103. Предлога закона прописује да депозитар може делегирати другој
кредитној институцији само послове чувања имовине, и услове под којима
депозитар може делегирати ове послове.
Члан 104. Предлога закона прописује да депозитар може делегирати послове
депозитара само уз претходну сагласност Комисије.
Члан 105. Предлога закона прописује да у случају делегирања послова
депозитара на трећа лица, правила УЦИТС фонда, морају да садрже 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, и изјаву депозитара да ће такви
ажурирани подаци бити доступни члановима на њихов захтев.
Чл. 106. и 107. Предлога закона прописује одговорност депозитара према
друштву за управљање и члановима, за губитак финансијских инструмената, у
случају делегирања својих послова на трећа лица, као и услове под којима се
депозитар може ослободити такве одговорности.
Члан 108. Предлога закона прописана је обавеза депозитара да Комисији на
њен захтев доставља документацију потребну за обављање њене делатности, као и
обавеза депозитара да о евентуалним кршењима одредаба Закона, правила УЦИТС
фондa или проспекта, обавести Комисију без одлагања.
Члан 109. Предлога закона прописује правила у вези са сачињавањем
извештаја ревизора.
Члан 110. Предлога закона прописује које податке је депозитар дужан да чува
као пословну тајну.
Чл. 111-114. Предлога закона дефинишу поступак и услове за промену
депозитара, као и овлашћења Комисије у том поступку.
Глава VI. Предлога закона уређује надзор над пословањем друштва за
управљање, УЦИТС фонда, депозитара и осталих субјеката.
Члан 115. Предлога закона прописује да Кoмисиja врши континуирани и
непосредни 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. У вршeњу свoje нaдлeжнoсти Кoмисиja дoнoси рeшeњa кoja су
кoнaчнa, прoтив којих се мoжe покренути упрaвни спoр.
Члан 116. Предлога закона прописује да Кoмисиja врши нaдзoр над
пoслoвaњем друштaвa зa упрaвљaњe и УЦИТС фондa, кao и нaдзoр нaд
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oбaвљaњeм услуга депозитара у смислу oвoг зaкoнa. Комисија по службеној
дужности спроводи поступак надзора и над лицима која пружају услуге и обављају
делатности друштва за управљање, односно депозитара без дозволе.
Члан 117. Предлога закона уређује мере које Комисија предузима када у
пoступку нaдзoрa друштвa зa упрaвљaњe, УЦИТС фондa и депозитара утврди
нeзaкoнитoсти, oднoснo нeпрaвилнoсти у пoслoвaњу, као и могућност изрицања
новчане казне под одређеним условима.
Члан 118. Предлога закона уређује ситуације када Кoмисиja дoнoси рeшeњe o
oдузимaњу дoзвoлe зa рaд друштву зa упрaвљaњe.
Члан 119. Предлога закона уређује објављивање изречених мера и санкција.
Глава VII. Предлога закона уређује стрaнa друштвa зa упрaвљaњe и
инвeстициoне фoндoве.
Члан 120. Предлога закона уређује да су стрaнa друштвa зa упрaвљaњe и
УЦИТС фондови кojи нaмeрaвajу дa прикупљajу срeдствa у Рeпублици, дужна дa
добију дозволу и пoслуjу у склaду сa oвим зaкoнoм.
Глава VIII. Предлога закона регулише казнене одредбе, односно кривична
дела, привредне преступе и прекршаје (чл. 121-129.).
Глава IX. Предлога закона уређује прелазне и завршне одредбе.
Члан 130. Предлога закона уређује обавезу друштава за управљање која
управљају отвореним инвестиционим фондовима у складу са Зaкoном o
инвeстициoним фoндoвимa („Службeни глaсник РС”, бр. 46/06, 51/09, 31/11 и
115/14), 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. Предлога закона прописује да кредитне институције које су од
Комисије добиле дозволу за обављање делатности кастоди банке у складу са
Зaкoном o инвeстициoним фoндoвимa („Службeни глaсник РС”, бр. 46/06, 51/09,
31/11 и 115/14), настављају да обављају послове депозитара у складу са овим
законом и да су дужне да у року од девет месеци од дана ступања на снагу овог
закона ускладе своје пословање и опште акте са одредбама овог закона и
подзаконским актима донетим на основу овог закона.
Члан 132. Предлога закона прописује да ће се прoписи зa спрoвoђeњe oвoг
зaкoнa дoнeти у рoку oд шест месеца oд дана ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa.
Члан 133. Предлога закона прописује да ће се поступци, који до дана ступања
на снагу овог закона нису окончани, окончати по одредбама Закона о
инвестиционим фондовима.
Члан 134. Предлога закона прописује да дaнoм пoчeткa примeнe oвoг зaкoнa
прeстaje дa вaжи Зaкoн o инвeстициoним фoндoвимa („Службeни глaсник РС”, бр.
46/06, 51/09, 31/11 и 115/14).
Члан 135. Предлога закона уређује одложену примену одредаба члана 16.
ст. 2. и 3. овог закона до дана пријема Републике Србије у Европску унију.
Члан 136. Предлога закона прописује ступање на снагу и почетак примене
Закона.
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету
Републике Србије.
Зa спрoвoђeњe oвoг зaкoнa Кoмисиja зa хaртиje oд врeднoсти срeдствa
oбeзбeђуje крoз евентуалне измeнe и дoпунe свог Прaвилникa o тaрифи.
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
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- Одређење проблема које закон треба да реши
Овим законом даје се законодавни и институционални оквир за регулисање
оснивања, функционисања, пословања и извештавања друштава за управљање
УЦИТС фондом, организовање УЦИТС фонда, начинa улагања и ограничења
улагања имовине УЦИТС фонда, послова депозитара УЦИТС фонда, као и
адекватнијег и ефикаснијег регулисања мера надзора друштва за управљање,
УЦИТС фонда и депозитара.
Претходно важећи Закон о инвестиционим фондовима имао је за циљ
стварање темеља за организовање, оснивање и функционисање инвестиционих
фондова, као новог облика институционалних инвеститора на тржишту капитала у
Републици Србији, као и обезбеђивање стабилнијег и сигурнијег пословања
инвестиционих фондова у условима глобалне финансијске кризе, која је у
претходном периоду захватила и наше финансијско тржиште. Досадашње измене
Закона су, као што се и очекивало, допринеле стабилнијем, рационалнијем и
сигурнијем пословању друштава за управљање и инвестиционих фондова, као и
ефикаснијем надзору надлежног органа у поступку примене закона.
Међутим, домаће тржиште капитала је остало недовољно развијено, са
константним недостатком квалитетног тржишног материјала, односно финансијских
инструмената у које би инвеститори могли да улажу, а велики део имовине под
управљањем домаћих инвестиционих фондова уложен је у депозите код банака,
што свакако није сврха постојања и пословања оваквих институција колективног
инвестирања у преносиве хартије од вредности.
Кретање броја друштава за управљање и инвестиционих фондова у периоду
2015. -2018. године приказан је у Табели 1.
Табела 1.Кретање броја друштава за управљање и броја инвестиционих
фондова у периоду 2015-2018. Фодине
Учесници
Друштва за управљање инвестиционим
фондовима
Инвестициони фондови
- отворени
- затворени
- приватни

31.12.2015.
31.12.2016.
31.12.2017.
31.12.2018.
број

број

број

број

5

4

5

6

13
12
1
0

13
12
1
0

19
16
1
2

21
18
1
2

Извор: Годишњи извештај о раду КХоВ и кретањима на тржишту капитала
Структура улагања отворених и затворених инвестиционих фондова на 31.
децембар 2018 године садржана је у Табели 2.
Табела 2: Структура улагања отворених и затворених инвестиционих фондова
на 31. децембар 2017 године
Фонд (рсд) Акције

Обвезнице Записи

1.744.509.369
6.273.836.973
0
УКУПНО ОИФ
6,5%
23,3%
0,0%
УКУПНО ЗИФ27.857.8920
0

Новчани
Други ф.и.*
Укупно
депозити
113.438.016
18.791.165.235
26.922.949.593
0,4%
69,8%
20.366.7943.000.000
51.224.686

82
54,4%
0,0%
0,0%
1.772.367.261
6.273.836.973
0
УКУПНО ИФ
6,6%
23,3%
0,0%

39,8%
5,9%
133.804.810
18.794.165.235
26.974.174.279
0,5%
69,7%

На последњи дан 2018. године, као и у претходне три године, највећи део
имовине фондова, око 70% било је уложено у краткорочне новчане депозите, док су
се на другом месту нашле обвезнице РС.
У односу на 2017. годину, када су депозити у еурима били у благој предности
(54%), током 2018. године валутна структура новчаних депозита, промењена је у
корист депозита у динарима (54%). Током 2016. динарски депозити (61%) су такође
били у предности у односу на депозите у еврима.
Нето имовина
фондова (РСД)

31.12.2015.

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018.

УКУПНО ОИФ

20.982.121.310

20.191.151.637

25.147.296.827

27.430.564.728

УКУПНО ЗИФ

116.012.743

114.187.592

113.486.574

112.089.659

УКУПНО ИФ

21.098.134.053

20.305.339.229

25.260.783.401

27.542.654.387

Укупна вредност нето имовине свих отворених инвестиционих фондова на
дан 31. децембар 2018. године, износила је 27,6 милијарди динара или 233,8
милиона евра, што је у односу на 31. децембар 2017. године више за око 9%. Укупна
вредност имовине јединог затвореног фонда износила је нешто више од 112
милиона динара, или 949 хиљаде евра, односно 1,3% мање у односу на 31.
децембар 2017. године
Посматрано по врстама фондова, 89% укупне вредности нето имовине,
односило се на новчане фондове, док је учешће балансираних било 10%, а еквити
1%.
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Са аспекта успешности пословања инвестиционих фондова, током 2018.
године, евидентно је нето повећање имовине од пословања, у укупном износу од
скоро 208 милиона динара, што је драстични раст, у односу на исти период прошле
године, када је нето смањење имовине од пословања износило око 19 милиона
динара. Током 2016. године нето повећање имовине од пословања фондова
износило 755 милиона динара.
Истовремено, Влада је на седници одржаној 12. октобра 2017. усвојила
Преговарачку позицију зa Пoглaвљe 9 - Финaнсиjскe услугe, у oквиру кoje je
пoдпoглaвљe 9.4 - Tржиштe хaртиja oд врeднoсти и инвeстициoнe услугe. Усвајањем
Преговарачке позиције за ПГ 9, прихвaтили смо oбaвeзу дa дoмaћи прaвни oквир у
oблaсти инвестиционих фондова пoтпунo усaглaсимo сa Дирeктивaмa UCITS IV и
UCITS V које се односe на институције за колективне инвестиције у преносиве
хартије од вредности. Рок за потпуно усклађивање је трећи квартал 2021. године.
Имајући у виду евидентно отежане услове пословања учесника на тржишту
капитала с једне стране, као и неопходност даљег усаглашавања са поменутим
директивама ЕУ из ове области у оквиру спровођења процеса придруживања ЕУ, са
друге стране, указала се потреба за израдом новог Закона.
- Циљеви који се постижу његовим доношењем
Основни циљ доношења овог закона је регулисање друштава за управљање
УЦИТС фондовима и УЦИТС фондова на начин адекватан условима домаћег
тржишта капитала, уз узајамно усаглашавање оба закона који уређују субјекте за
заједничка улагања и даље усклађивање домаћег правног оквира са међународним
прописима из ове области, а истовремено узимајући у обзир потребе праксе и
захтеве учесника на домаћем тржишту. У намери да се обезбеди већи степен
заштите од ризика и поврати поверење инвеститора, извршено је додатно
прецизирање услова оснивања, пословања и извештавања друштава за
управљање, прецизирање имовине у коју је дозвољено улагати укључујући
ограничења и изузетке од ограничења, детаљније су уређени политика управљања
ризицима инвестиционог фонда, политика награђивања, услуге и одговорност
депозитара и надзорна овлашћења Комисије. Већи степен сигурности заједно са
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увођењем нових форми и структура организовања ових фондова, последично би
могло привући вечи број домаћих и страних инвеститора и допринети развоју
тржишта капитала.
Улагањем у инвестиционе фондове индивидуална средства сваког
инвеститора се поверавају лиценцираним портфолио менаџерима, лицима са
сертификованим професионалним знањем из ове области, који у складу са
инвестиционом стратегијом фонда улажу средства у различите врсте имовине.
Управо ова диверсификација улагања чини инвестиционе фондове мање ризичним
видом инвестирања на тржишту капитала.
Из тог разлога, развој индустрије инвестиционих фондова, нарочито за мале
инвеститоре, представља алтернативу штедњи у банкама и омогућава да домаће
финансијско тржиште изађе из зоне вишегодишње банкоцентричности и усмери се
ка неким другим финансијским интитуцијама.
Поред тога, прописана обавеза УЦИТС фонда да од чланова фонда
(инвеститора) откупи инвестиционе јединице најкасније у року од пет дана од дана
подношења захтева чланова фонда за продају инвестиционих јединица, што
обезбеђује ликвидност овог вида инвестирања, представља још једну предност
инвестирања, јер су за разлику од средстава орочених у банкама, којима клијент до
момента истека орочења не може да располаже, средства инвестирана у
инвестициони фонд, најкасније у року од пет дана, поново доступна клијенту (члану
фонда).
Наиме, у претходном периоду, као последица глобалне финансијске кризе
која је захватила и домаће тржиште капитала дошло је до драстичног пада промета
на домаћем тржишту капитала, као и до значајног смањења броја тржишних
учесника.
Пад тржишне активности и поверења инвеститора у домаће тржиште
капитала условили су негативну тенденцију у кретању резултата пословања
друштава за управљање отвореним инвестиционим фондовима, у смислу пада
вредности остварених прихода и смањења укупне билансне активе.
У циљу транспарентног пословања и адекватне информисаности
инвеститора, детаљно је уређено извештавање друштава за управљање и
прописани су подаци које је друштво за управљање дужно да достави уз годишњи
финансијски извештај.
У смислу адекватности капитала, задржане су одредбе претходног закона да
Комисија подзаконским актом може прописати другачији начин утврђивања
адекватности капитала када је дошло до значајне промене у пословању друштва за
управљање, што ће се утврђивати на основу финансијских резултата пословања
друштва.
Имајући у виду неопходност високе ликвидности имовине фонда у смислу
способности реализације захтева чланова за откупом инвестиционих јединица, и
овим законом је експлицитно предвиђено да имовина фонда не сме бити
употребљена за давање или гарантовање зајмова у корист трећих лица.
Из истих разлога, граница укупног нивоа задуживања друштва за управљање
у име фонда у циљу одржавања потребног нивоа ликвидности је 10% вредности
имовине фонда, што је у потпуности усаглашено са Директивом.
Имајући у виду решења предвиђена директивама, задржане су одредбе
претходног закона које детаљније прописују да друштву за управљање, приликом
обављања послова управљања портфолиом за клијента у складу са законом којим
се уређује тржиште капитала, није дозвољено улагање средстава из портфолиа за
куповину инвестиционих јединица отвореног фонда без претходне сагласности
клијента.
Овим законом је извршено даље усаглашавање са директивама одредби које
се односе на врсту имовине у коју УЦИТС фонд може улагати прикупљена средства,
а нарочито у делу који уређује ограничења улагања у поједине облике финансијске
имовине.
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У циљу олакшавања услова пословања друштава за управљање у условима
скромне понуде тржишног материјала и систематског смањења вредности имовине
под управљањем, овај закон, предвиђа могућност улагања и дo 100% нeтo имoвинe
УЦИТС фонда, уз претходну сагласност Комисије, у прeнoсивe хaртиje oд врeднoсти
и инструмeнтe тржиштa нoвцa чиjи je издaвaлaц или зa кoje гaрaнтуje Рeпубликa,
aутoнoмнa пoкрajинa или jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe Рeпубликe, Народна банка
Србије, држaвa члaницa, jeдиницa лoкaлнe и рeгиoнaлнe сaмoупрaвe држaвe
члaницe, трeћe држaвe или jaвнo мeђунaрoднo тeлo кoмe припaдajу jeднa или вишe
држaвa члaницa пoд одређеним условима, што је, између осталог, прописано и
релевантном Директивом.
У односу на претходни закон, допуњене су одредбе које се односе на
правила пословања УЦИТС фонда и проспект УЦИТС фонда, а из разлога
транспарентне инвестиционе политике фонда и додатне заштите инвеститора.
У предложеном закону посебно је издвојено и прецизније уређено
управљање ризицима, али не представља нову обавезу друштвима за управљање,
будући да су у оквиру правила пословања УЦИТС фонда, већ имали обавезу
дефинисања политике управљања ризицима.
Нови закон, ради веће сигурности инвеститора и стабилности финансијског
система, уређује и политику награђивања вишег руководства и свих других лицa
чиje пoслoвнe активности имajу знaчajaн утицaj нa прoфил ризичнoсти друштва за
управљање и инвестиционих фондова кojимa упрaвљa, и прописује обавезу
друштва за управљање 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 фондова којима управља или нaрушaвajу обавезу друштвa зa
упрaвљaњe дa дeлуje у нajбoљeм интeрeсу УЦИТС фонда. Политика и пракса
награђивања мора бити наведена и у проспекту УЦИТС фонда.
Овим законом се дозвољава, поред административних и маркетиншких
послова, делегирање и послова управљања имовином отвореног фонда на правна
лица која већ поседују дозволу надлежног органа за пружање те врсте услуга и само уз
дозволу Комисије.
Такође, ради заштите интереса чланова фонда, прецизирано је да у случају
спајања фондова, сви трошкови који настају у вези са тим (правни,
административни или саветодавни) не могу пасти на терет чланова фонда.
Закон нуди могућност организовања кровног фонда који није правно лице и
састоји се од два или више подфондова, који могу имати различите инвестиционе
циљеве и инвестициону политику и сматрају се посебним УЦИТС фондовима у
смислу обавеза из овог закона. Међутим, за подфондове кровног фонда не усвајају
се посебна правила пословања, нити се израђују посебни проспекти, него су
специфичности свакога подфонда одређени правилима пословања и проспектом
кровног УЦИТС-а, а члан једног подфонда може прећи у други подфонд у оквиру
истог кровног фонда, без додатних улазних и излазних накнада. Оваквим решењем
пружа се могућност смањења трошкова и за друштва за управљање и за
потенцијалне инвеститоре, или чланове подфондова.
Уводи се и структура главног и пратећег УЦИТС фонда, код које ће, уз
дозволу Комисије, пратећи УЦИТС фонд моћи да улаже најмање 85% своје имовине
у главни УЦИТС фонд, и на тај начин, консолидацијом имовине мањих
инвестиционих фондова у портфолио једног већег, имати могућност ефикаснијег
приступа различитим тржиштима и остваривања већих приноса на уложена
средства за своје инвеститоре, уз истовремено смањење оперативних трошкова и
трошкова трговања.
Имајући у виду да је Република Србија у поступку приступних преговора са
Европском унијом, и да смо прихватили обавезу да домаће прописе потпуно
хармонизујемо са релевантним европским прописима до краја трећег квартала 2021.
године, у овом закону уводимо опште прихваћене појмове депозитар и услуге
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депозитара уместо претходно коришћених кастоди банка и кастоди услуге. Појам
депозитар је шири и самим тим је адекватнији, с обзиром да га користе и европски
прописи који предвиђају могућност да услуге депозитара, поред кредитних
институција/банака, пружају и друге финансијске институције које су предмет
пруденцијалног надзора и које подлежу континуираном праћењу пословања. У овом
тренутку Закон задржава одредбе које уређују да само кредитне институције, односно
банке могу бити депозитари у Републици Србији, али је процењено да је неопходно
даље постепено усклађивање и прилагођавање домаће индустрије фондова
прописима који ће бити обавезујући моментом уласка у Европску унију.
Водећи рачуна о тренутном стању на домаћем тржишту, у овом закону је
прописано да ће у периоду до уласка у ЕУ, бити могуће делегирати послове чувања
имовине на домаће и стране банке, уколико су испуњени прописани услови и уз
претходну сагласност Комисије. Овакво решење је предложено из практичних
разлога, односно пре свега имајући у виду да и сада, у ситуацији када фондови
улажу у имовину у иностранству, депозитари пoвeравају, oднoснo делегирају посао
чувања имовине суб-кастодиану (кредитној институцији) која има дозволу у тој
земљи, али то није било уређено законом. Уређивањем делегирања на начин
предложен у закону, обезбедиће се већи ниво сигурности, контроле и oдгoвoрнoсти,
с обзиром да је предвиђено вршење надзора, у складу са надлежностима, како од
стране Народне банке Србије тако и од стране Комисије, као и да на одговорност
депозитара не утиче чињеница да су послови делегирани.
Предлогом закона, у оквиру надзорних овлашћења Комисије, између осталог,
прецизиране су мере надзора које Комисија може предузети акo у пoступку нaдзoрa
друштвa зa упрaвљaњe, УЦИТС фондa и депозитара утврди нeзaкoнитoсти, oднoснo
нeпрaвилнoсти у пoслoвaњу, као и околности за одузимање дозволе за рад друштву
за управљање.
Овим предлогом се уводи и обавеза друштва за управљање да утврди
поступке и мере којима би се обезбедила одговарајућа процедура у поступању по
притужбама чланова УЦИТС фонда, као и да не постоје ограничења у погледу
остваривања права чланова УЦИТС фонда. Сходно наведеном, у Предлогу закона
је прецизирано да се спорови између друштва за управљање и чланова УЦИТС
фондова којима управљају, решавају у судском или вансудском поступку.
Поред наведених понуђених решења која омогућавају транспарентније
пословање, бољу информисаност и већи степен заштите инвеститора, овај закон
настао је и као резултат усаглашавања појединих одредаба са другим релевантним
законима који регулишу област тржишта капитала и инвестиционих услуга, као што
су, пре свега нови Закон о алтернативним инвестиционим фондовима, Закон о
тржишту капитала и Закон о привредним друштвима. Између осталог, у циљу
терминолошког усклађивања појмова као што су блиска повезаност, финансијска
институција, финансијски инструмент, преносиве хартије од вредности, регулисано
тржиште, мултилатерална трговачка платформа (МТП), ОТЦ тржиште, кредитна
институција, правне последице осуде, клиринг и салдирање и инсајдерске
информације, овај закон упућује на дефиниције наведених појмова у Закону о
тржишту капитала.
Полазећи од наведеног, доношењем овог закона обезбедиће се
уједначеност домаћих прописа са прописима Европске уније и већи степен поверења
домаћих и страних потенцијалних инвеститора, а самим тим ће домаће тржиште
учинити атрактивнијим и стимулисати већи број лица да улажу своја финансијска
средства у УЦИТС фондове организоване у Републици Србији. Најбољи показатељи
сврсисходности доношења овог закона биће број нових друштава за управљање
УЦИТС фондовима који се оснује у наредном периоду, број организованих УЦИТС
фондова, структура улагања УЦИТС фондова, укупна вредност имовине под
управљањем и укупна вредност по врстама финасиске имовине у коју су уложена
прикупљена средства. У складу са чланом 261. Закона о тржишту капитала
(„Службени глaсник РС”, бр. 31/11, 112/15 и 108/16), Комисије је дужнa дa, jeднoм у
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шeст мeсeци, инфoрмишe Влaду o свoм рaду и крeтaњимa нa тржишту кaпитaлa, а
саставни део ових извештаја су и подаци о друштвима за управљање
инвестиционим фондовима, инвестиционим фондовима, броју инвестиционих
јединица, њиховој вредности и вредности нето имовине, приносу и структури
улагања.
- Које су друге могућности за решавање проблема?
Имајући у виду чињеницу да се предложеним законом прописују одредбе које
уређују пословање друштава за управљање УЦИТС фондовима, УЦИТС фондове и
депозитаре, чије се пословање искључиво регулише законом, не постоји друга
могућност регулисања понуђених решења.
Поред тога, из разлога спровођења процеса придруживања ЕУ и
усаглашавања домаћих прописа са прописима Европске уније у оквиру Националног
програма за усвајање прописа Европске уније (НПАА), предвиђено је и даље
усаглашавање важећег Закона о инвестиционим фондовима са релевантним
директивама из ове области. У том смислу предложени закон представља даље
усклађивање са европским директивама УЦИТС IV И УЦИТС V у мери у којој
дозвољава тренутни степен развоја домаћег финансијског тржишта.
- Зашто је доношење акта најбоље за решавање проблема?
Предложене одредбе се односе на материју која се искључиво регулише
законом.
- На кога ће и како највероватније утицати решења у Закону?
Овај закон ће имати позитиван утицај на пословање УЦИТС фондова, саме
УЦИТС фондове, депозитаре, Комисију која врши надзор над спровођењем овог
закона, инвеститоре, односно домаће финансијско тржиште у целини.
Закон уређује оснивање и пословање друштава за управљање УЦИТС
фондовима, односно услове за издавање дозволе за рад, правну форму и
организациону структуру, основне и додатне делатности, сарадњу са депозитарима
и ревизорима и све друге обавезе значајне за ефикасно и стабилно пословање.
Предложена решења, са друге стране, додатно штите интересе клијената чланова фонда у смислу да је детаљније дефинисан систем управљања ризицима
код улагања имовине фонда, прецизније уређен систем награђивања свих лица која
учествују у управљању или су запослени у друштву за управљање фондом а чије
пословне активности и одлуке утичу на ниво ризичности улагања имовине УЦИТС
фонда.
Овај закон прописује прецизне одредабе које уређују овлашћења Комисије у
вршењу надзора и доприносе бољој примени закона.
Већи степен заштите од ризика и сигурности инвеститора, уједначене
одредбе и терминологија са прописима Европске уније, могу учинити наше тржиште
капитала атрактивнијим за домаћа и страна улагања.
- Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и привреди
посебно малим и средњим предузећима?
Примена овог закона неће изазвати издвајање додатних трошкова ни
грађанима ни привреди.
На административне трошкове које ће сносити привредни субјекти у поступку
добијања дозволе и одобрења од стране Комисије, као и трошкове испуњавања
различитих административних захтева које ће субјекти сносити у складу са
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обавезама прописаним овим законом, сходно ће се примењивати важећи
Правилник о тарифи.
Примена овог закона неће изазвати издвајање додатних трошкова ни
грађанима ни привреди, осим за лица која обављају делатност друштва за
управљање или делатност отвореног инвестиционог фонда у смислу Закона о
инвестиционим фондовима, или иступају у правном промету користећи назив
„инвестициони фонд” до дана ступања на снагу овог закона а немају одговарајућу
дозволу Комисије, а која су дужна да ускладе акта са одредбама овог закона и
одговарајућим актима Комисије.
- Да ли позитивне последице доношења Закона оправдавају трошкове
његове примене?
Позитивне последице доношења овог закона сасвим оправдавају трошкове
његове примене, јер додатни трошкови свакако нису значајнијег обима.
Доношењем овог закона извршиће се усклађивање са правним тековинама
ЕУ, што је обавеза Републике Србије у процесу придруживања.
Према наведеним проценама које се односе на поменуте директне и
индиректне користи, односно позитивне последице предложених решења, процењује
се да ће укупне користи далеко премашити укупне трошкове исказане за спровођење
овог закона.
- Да ли доношење закона стимулише појаву нових привредних субјеката
на тржишту и тржишну конкуренцију?
Закон самим даљим усклађивањем са прописима Европске уније и
целисходнијим прописивањем врста имовине у коју инвестициони фонд може
улагати прикупљена средства, додатно ће стимулисати оснивање нових друштава
за управљање, односно УЦИТС фондова, што ће свакако подстаћи и тржишну
конкуренцију.
Поред тога, предложене одредбе које се тичу веће заштите инвеститора у
смислу садржине проспекта, правила пословања УЦИТС фонда, ограничења
улагања имовине фонда и управљања ризицима, ограничења награђивања
запослених у друштву за управљање, као и захтев за достављањем додатних
информација уз годишње финансијске извештаје, у циљу веће транспарентности
пословања друштава за управљање, позитивно ће утицати на враћање поверења
инвеститора у домаће тржиште капитала, а самим тим и на даљи развој тржишта.
- Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о
закона?
У раду Радне групе активно учешће узело је 13 институција и представника
приватног сектора, и то:
A) Државне институције:
1) Министарство финансија - Сектор за финансијски систем;
2) Министарство привреде;
3) Министарство трговине, туризма и телекоминикација;
4) Кабинет министра без портфеља за иновације и технолошки
развој;
5) Кaбинeт прeдсeдника Влaдe;
6) Народна банка Србије;
7) Комисија за хартије од вредности;
8) Пореска управа.
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Б) Учесници на тржишту:
9) Београдска берза;
10) Привредна комора Србије;
11) Удружење банака Србије;
В) Страни консултанти
12) Савет страних инвеститора FIC (Foreign Investors Council);
13) USAID.
Од тренутка оснивања, учесницима у раду Радне групе више пута су послати
материјали и прелиминарни нацрти ових закона, и свима је дата могућност да се
изјасне и да доставе своје примедбе, коментаре и сугестије на предложене
одредбе.
Сви достављени коментари, примедбе и сугестије су анализирани у смислу
усклађености са међународним стандардима и директивама, домаћим законима
који регулишу предметну материју и потребама праксе, а у циљу дефинисања
сврсисходних нацрта ових закона, који ће, у овом тренутку, представљати
најадекватнија решења за Републику Србију. Заједничким напором свих
заинтересованих страна усаглашени су предлози одредби новог Закона.
У складу са Закључком 05 Број: 011-7597/2019-1 Одбора за привреду и
финансије Владе Републике Србије од 31. августа 2019. године, Министарство је
спровело Јавну расправу о Нацрту закона о отвореним инвестиционим фондовима
са јавном понудом, у периоду од 2. до 21. августа 2019. године.
Нацрт закона, заједно са Образложењем, Програмом јавне расправе и
Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије, био је
постављен на интернет презентацији Министарства и на Порталу еУправе. Сви
заинтересовани су били у могућности да преузму текст Нацрта закона и упознају се
са предложеним решењима, као и да доставе примедбе, предлоге и коментаре.
Током трајања Јавне расправе Министарству нису достављени коментари на Нацрт
закона и Извештај о спроведеној јавној расправи објављен је на интернет
презентацији Министарства 23. августа 2019. године.
-Које ће мере током примене акта бити предузете да би се остварили
разлози доношења акта?
У поступку примене овог закона Комисија има обавезу да усагласи своја
подзаконска акта са одредбама овог законом у року од шест месеци од његовог
ступања на снагу и да, на одговарајући начин, о томе обавести учеснике на
тржишту.
Исто тако, друштва за управљање инвестиционим фондовима и депозитари
имаће обавезу да ускладе своја акта у року од девет месеци, од дана ступања на
снагу одредби закона.
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа
Предлагач: ВЛАДА
Обрађивач: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
2. Назив прописа
Предлог закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном
понудом
Draft Law on Open-Ended Investment Funds with a Public Offering
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица,
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно с одредбама
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум):
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума које се односе на
нормативну саржину прописа,
Споразум о стабилизацији и придруживању, Поглавље III - Пружање
услуга и Наслов VIII - Политике сарадње, члан 91. Банкарство, осигурање и
финансијске услуге.
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума и Прелазног споразума,
Општи рок за усклађивање законодавства према члану 72. Споразума.
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе
Споразума и Прелазног споразума,
Делимично испуњена.
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума,
Потпуно усклађивање ће бити извршено у року предвиђен чланом 8.
ССП-а.
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина
Европске уније.
3.9.4. Тржиште хартија од вредности и инвестиционе услуге.
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима,
Уговор о функционисању Европске уније, Део трећи, Наслов IVСлободно кретање лица, услуга и капитала.
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима,
Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13
July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions
relating to undertakings for collective investment in transferable securities.

91
(Директива 2009/65/EЗ Европског парламента и Савета од 13. јула 2009.
године о координацији закона, прописа и административних одредби које се
односе на подухвате везане за колективне инвестиције у преносиве хартије од
вредности).
Directive 2014/91/ЕU of the European Parliament and of the Council of 23
July 2014 amending Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the
Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative
provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities.
(Директива 2014/91/ЕУ Европског парламента и Савета од 23. јула 2014.
којом се мења и допуњава Директива 2009/65/EЗ Европског парламента и
Савета од 13. јула 2009. године о координацији закона, прописа и
административних одредби које се односе на подухвате везане за колективне
инвестиције у преносиве хартије од вредности).
Directive 2013/14/EU of the European Parliament and of the Council of 21
May 2013 amending Directive 2003/41/EC on the activities and supervision of
institutions for occupational retirement provision, Directive 2009/65/EC on the
coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to
undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and
Directive 2011/61/EU on Alternative Investment Funds Managers in respect of overreliance on credit ratings.
(Директивa 2013/14/EУ Европског парламента и Савета, од 21. маја 2013.
године o измeни Дирeктивe 2003/41/EЗ о делатностима и надзору институција
за струковно пензијско осигурање, Дирeктивe 2009/65/EЗ о координацији
закона, прописа и административних одредби које се односе на подухвате
везане за колективне инвестиције у преносиве хартије од вредности (UCITS) и
Дирeктивe 2011/61/EУ о друштвима за управљање алтернативним
инвестиционим фондовима у односу на превелико ослањање на кредитне
рејтинге).
-делимично усклађен.
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима,
Нема.
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност,
Предлог је у великој мери потпуно усклађен. Одредбе које нису у
потпуности усклађене (видети табелу усклађености), делимично су усклађене
из разлога специфичности националног тржишта и његовог тренутног стања,
односно неусклађене су из разлога што Република Србија није држава чланица
Европске уније.
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније.
Потпуно усклађивање са прописима Европске уније извршиће се до
четвртог квартала 2021. године.
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји
коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори
права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност,
потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно
попуњавати Табелу усклађености прописа.
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени
на српски језик?
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Директива 2009/65/EЗ je преведена на српски језик, док Директива
2014/91/ЕУ и Директивa 2013/14/EУ нису преведене на српски језик.
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
Пропис је преведен на енглески језик.
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа
и њихово мишљење о усклађености
Техничка подршка пружена од стране пројекта Правна подршка
преговорима (PLAC II).

1. Назив прописа Eвропске уније :

2. „CELEX” ознака
ЕУ прописа;

Директива 2009/65/EС Европског парламента и Савета, од 13. јула 2009. године, о координацији закона, прописа и административних
одредби које се односе на подухвате везане за колективне инвестиције у преносиве хартије од вредности (UCITS)
32009L0065

Директивa 2014/91/EУ Европског парламента и Савета, од 23. јула 2014. године o измeни Дирeктивe 2009/65/EЗ у пoглeду пoслoвa 32014L0091
дeпoзитaрa, пoлитикa нaгрaђивaњa и сaнкциja које уређују институције за колективно улагање у преносиве хартије од вредности
32013L0014
Директивa 2013/14/EУ Европског парламента и Савета, од 21. маја 2013. године o измeни Дирeктивe 2003/41/EЗ о делатностима и надзору
институција за струковно пензијско осигурање, Дирeктивe 2009/65/EZ о координацији закона, прописа и административних одредби које се
односе на подухвате везане за колективне инвестиције у преносиве хартије од вредности (UCITS) и Дирeктивe 2011/61/EU о друштвима за
управљање алтернативним инвестиционим фондовима у односу на превелико ослањање на кредитне рејтинге
3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа: Влада

4. Датум
табеле:

Обрађивач: Министарство финансија

израде

05.07.2019.

5. Назив (Нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске уније:

6. Бројчане ознаке
(шифре) планираних
прописа из базе
НПAA:

Предлог закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом

2017-48
7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ:
а)
Одредба
прописа
ЕУ

1

а1)
Садржина одредбе

б)
Одредбе
прописа Р.
Србије

б1)

в)
Садржина одредбе

Усклађеност

г)
1

Разлози за делимичну
усклађеност,
неусклађеност или
непреносивост

д)
Напомена о
усклађености

Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво – НП
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1.1-2

1.This
Directive 1.1 1)
applies
to
undertakings
for
collective investment
in
transferable
securities (UCITS)
established within the
territories of the 2.1.4)
Member States.
For the purposes of
this Directive, and
subject to Article 3,
UCITS means an
undertaking:
а)with the sole object
of
collective
investment
in
transferable securities
or in other liquid
financial
assets
referred to in Article
50(1) of capital raised
from the public and
which operate on the
principle of riskspreading;
(b) with units which
are, at the request of
holders, repurchased
or redeemed, directly
or indirectly, out of 35.2
those undertakings’

Oвим зaкoнoм урeђуje сe:
ПУ
1) oргaнизoвaњe и упрaвљaњe
oтвoрeним инвeстициoним фoндoвимa
сa jaвнoм пoнудoм;
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;
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.
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assets. Action taken
by a UCITS to ensure
that
the
stock
exchange value of its
units
does
not
significantly
vary
from their net asset
value
shall
be
regarded
as
equivalent to such
repurchase
or
redemption.

1.3

77.4
Member States may
allow UCITS to
consist of several
investment
compartments.
The
undertakings 35.1
referred
to
in
paragraph 2 may be
constituted
in
accordance
with
contract law (as
common
funds
managed
by
management
companies), trust law
(as unit trusts), or
statute (as investment
2.1. 8)
companies).
For the purposes of
this Directive:

Сваки од подфондова сматра се
посебним УЦИТС фондом у смислу
обавеза из овог закона.

УЦИТС фонд je отворени ДУ
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.
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;

Предлогом није
предвиђено да
УЦИТС фонд издаје
акције, с обзиром да
је није прописана
могућност оснивања
УЦИТС фондова
који имају својство
правног лица,
односно у форми
акционарског
друштва
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1.4

1.5

1.6

(a) ‘common funds’
shall also include unit
trusts;
(b) ‘units’ of UCITS
shall also include
shares of UCITS.
Investment
companies, the assets
of which are invested
through
the
intermediary
of
subsidiary
companies, mainly
other
than
in
transferable
securities, shall not be
subject
to
this
Directive.
The Member States
shall prohibit UCITS
which are subject to
this Directive from
transforming
themselves
into
collective investment
undertakings which
are not covered by
this Directive.
Subject
to
the
provisions
in
Community
law
governing
capital
movements
and

НУ

С обзиром на
недовољну
развијеност
тржишта капитала
у Републици
Србији, није
неопходана
потпуна
усклађеност

НУ

Није неопходна
потпуна
усклађеност на
садашњем нивоу
развоја домаћег
тржишта.капитала

НП

Општа одредба

96

1.7

subject to Articles 91
and 92 and the
second subparagraph
of Article 108(1), no
Member State shall
apply any other
provisions in the field
covered by this
Directive to UCITS
established in another
Member State or to
the units issued by
such UCITS, where
those UCITS market
their units within the
territory of that
Member State.
Without prejudice
to this Chapter, a
Member State may
apply to UCITS
established within
its
territory
requirements which
are stricter than or
additional to those
laid down in this
Directive, provided
that they are of
general application
and do not conflict
with the provisions
of this Directive.

НП

Општа одредба
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2.1.1

2.1.2

2.1.3

‘depositary’ means 2.1.6)
an
institution
entrusted with the
duties set out in
Articles 22 and 32
and subject to the
other
provisions
laid
down
in
Chapter IV and
Section
3
of
Chapter V;
‘management
2.1.1)
company’ means a
company,
the
regular business of
which
is
the
management
of
UCITS in the form
of common funds
or of investment
companies
(collective portfolio
management
of
UCITS);
‘management
company’s home
Member
State’
means the Member
State in which the
management
company has its
registered office;

6) дeпoзитaр je крeдитнa институциja ПУ
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;
1) друштвo зa упрaвљaњe отвореним ПУ
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;
НУ

С обзиром да
Република Србија
није чланица ЕУ,
није
неопходна
потпуна
усклађеност
на
садашњем нивоу
развоја
домаћег
финансијског
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тржишта.
2.1.4

2.1.5

2.1.6

management
company’s
host
Member
State’
means a Member
State, other than the
home
Member
State, within the
territory of which a
management
company has a
branch or provides
services;
‘UCITS
home 2.1.15)
Member
State’
means the Member
State in which the
UCITS
is
authorised pursuant
to Article 5;
‘UCITS
host
Member
State’
means a Member
State, other than the
UCITS
home
Member State, in
which the units of
the UCITS are
marketed;

НУ
С обзиром да
Република Србија
није чланица ЕУ,
није
неопходна
потпуна
усклађеност
на
садашњем нивоу
развоја
домаћег
финансијског
тржишта.
15) матична држава УЦИТС фондa је ПУ
држава у којој је издата дозвола за
организивање, односно оснивање
УЦИТС фондa (у даљем тексту:
матична држава).

НУ

С
обзиром
да
Република Србија
није чланица ЕУ,
није
неопходна
потпуна
усклађеност
на
садашњем нивоу
развоја
домаћег
финансијског
тржишта.
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2.1.7

2.1.8

2.1.9.

‘branch’ means a
place of business
which is a part of the
management
company, which has
no legal personality
and which provides
the services for which
the
management
company has been
authorised;
‘competent
1.1.4)
authorities’ means the
authorities
which
each Member State
designates
under
Article 97;
115.1

‘close links’ means a 2.2
situation in which
two or more nature or
legal persons are
linked by either:
(i)‘participation’,
which means the
ownership, direct or

Oвим зaкoнoм урeђуje сe:
4)
нaдлeжнoст Кoмисиje зa
хaртиje oд врeднoсти (у дaљeм тeксту:
Кoмисиja);

НУ

Пружање услуга
посредством огранка
друштва за управљање
није прописано
законом из разлога
што је још увек
предмет преговора о
чланству Србије у
СТО.

ПУ

Овлашћења и
надлежности
Комисије, између
осталог, чине
материју Закона о
тржипту капитала

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.
Пojмoви
блискa
пoвeзaнoст, ПУ
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,

Материја Закона о
тржипту капитала.
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2.1.10

by way of control, of
20 % or more of the
voting rights or
capital
of
an
undertaking; or
(ii)‘control’, which
means
the
relationship between
a ‘parent undertaking’
and a ‘subsidiary’, as
defined in Articles 1
and 2 of Seventh
Council
Directive
83/349/EEC of 13
June 1983 based on
the Article 54(3)(g) of
the
Treaty
on
consolidated
accounts(1)
OJ L 193, 18.7.1983,
p. 1. (1) and in all the
cases referred to in
Article 1(1) and (2) of
Directive
83/349/EEC, or a
similar relationship
between any natural
or legal person and an
undertaking;
‘qualifying holding’ 2.2
means a direct or
indirect holding in a
management

сaлдирaњe и инсajдeрскa инфoрмaциja
имajу знaчeњe кaкo je oдрeђeнo зaкoнoм
кojим сe урeђуje тржиштe кaпитaлa.

Пojмoви блискa пoвeзaнoст, ПУ
финaнсиjски инструмeнти, инструменти
тржишта новца, прeнoсивe хaртиje oд
врeднoсти, квaлификoвaнo учeшћe,

Материја Закона о
тржипту капитала
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2.1.11

2.1.12

2.1.13

company
which
represents 10 % or
more of the capital or
of the voting rights or
which makes it
possible to exercise a
significant influence
over the management
of the management
company in which
that holding subsists;
‘initial capital’ means
the funds as referred
to in Article 57(a) and
(b) of Directive
2006/48/EC;
‘own funds’ means
own funds as referred
to in Title V, Chapter
2, Section 1 of
Directive
2006/48/EC;

‘durable
medium’
means an instrument
which enables an
investor to store
information
addressed personally
to that investor in a
way that is accessible
for future reference

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.

НУ

Материја Закона о
банкама

НУ

Материја Закона о
банкама

НУ

С обзиром да
Република Србија
није чланица ЕУ,
није неопходна
потпуна усклађеност
на садашњем нивоу
развоја домаћег
финансијског
тржишта.
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2.1.14

2.1.15

for a period of time
adequate for the
purposes of the
information
and
which allows the
unchanged
reproduction of the
information stored;
‘transferable
2.2
securities’ means: (i)
shares in companies
and other securities
equivalent to shares
in
companies
(shares); (ii) bonds
and other forms of
securitized debt (debt
securities); (iii) any
other
negotiable
securities which carry
the right to acquire
any such transferable
securities
by
subscription
or
exchange;
‘money
market 2.2
instruments’ means
instruments
normally dealt in
on
the
money
market which are
liquid and have a
value which can be

Пojмoви
блискa
пoвeзaнoст, ПУ
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.

Дефинисано у
Закону о тржишту
капитала

Пojмoви
блискa
пoвeзaнoст, ПУ
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,

Дефинисано у
Закону о тржишту
капитала
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2.1.16.

accurately
determined at any
time;

сaлдирaњe и инсajдeрскa инфoрмaциja
имajу знaчeњe кaкo je oдрeђeнo зaкoнoм
кojим сe урeђуje тржиштe кaпитaлa.

‘mergers’ means an 71.
operation whereby:
(i) one or more
UCITS
or
investment
compartments
thereof,
the
‘merging UCITS’,
on being dissolved
without
going
into
liquidation, transfer
all of their assets
and
liabilities to another
existing UCITS or
an investment
compartment
thereof,
the
‘receiving UCITS’,
in exchange
for the issue to their
unit-holders
of
units
of
the
receiving
UCITS and, if
applicable, a cash
payment
not

Два или више УЦИТС фонда се могу ПУ
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.
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exceeding
10 % of the net
asset value of those
units;
(ii) two or more
UCITS
or
investment
compartments
thereof,
the
‘merging UCITS’,
on being dissolved
without
going
into
liquidation, transfer
all of their assets
and
liabilities
to
a
UCITS which they
form
or
an
investment
compartment
thereof,
the
‘receiving UCITS’,
in exchange
for the issue to their
unit-holders
of
units
of
the
receiving
UCITS and, if
applicable, a cash
payment
not
exceeding
10 % of the net

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
ближe
прописује
пoступaк спajaњa и припајања УЦИТС
фонда.
Подфондови се могу спајати и
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2.1.17

asset value of those
units;
(iii) one or more
UCITS
or
investment
compartments
thereof,
the
‘merging UCITS’,
which continue to
exist
until the liabilities
have
been
discharged, transfer
their
net
assets
to
another investment 77.6
compartment of the
same UCITS, to a
UCITS which they
form or to another
existing UCITS or
an
investment
compartment
thereof,
the
‘receiving
UCITS’
‘cross-border merger’
means a merger of
UCITS:
(i) at least two of
which are established
in different Member
States; or

припајати у смислу члана 71. овог
закона.

НУ

Пружање
услуга
посредством огранка
друштва
за
управљање
није
прописано законом
из разлога што је још
увек
предмет
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2.1.18

2.1.19

(ii) established in the
same Member State
into
a
newly
constituted UCITS
established in another
Member State;
Domestic merger’
means a merger
between
UCITS
established in the
same Member State
where at least one
of the involved
UCITS has been
notified pursuant to
Article 93.

management body’ 2.1.11)
means the body
with
ultimate
decision-making
authority
in
a

преговора о чланству
Србије у СТО.

НУ

Односи
се
на
спајање
УЦИТС
фондова од којих
најмање
један
намерава трговати
својим уделима у
држави која није
његова
матична
држава.
Пружање
услуга
посредством огранка
друштва
за
управљање
није
прописано законом
из разлога што је још
увек
предмет
преговора о чланству
Србије у СТО.

11) члaн упрaвe друштва за ПУ
управљање (у даљем тексту: члан
управе) je дирeктoр, извршни
директор, члaн извршнoг oдбoрa или
члан надзорног одбора у смислу
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management
company,
investment
company
or
depositary,
9.2
comprising
the
supervisory and the
managerial
functions, or only
the
managerial
function if the two
functions
are
separated. Where,
according
to
national law, the
management
company,
investment
company
or 16.1-4
depositary has in
place
different
bodies with specific
functions,
the
requirements laid
down
in
this
Directive directed
at the management
body or at the
management body
in its supervisory
function shall also,
or shall instead,
apply to those

зaкoнa кojим сe урeђуjу приврeднa
друштвa;
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.
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 који 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 које:
1) има високу школску спрему,
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members of other
bodies
of
the
management
company,
investment
company
or
depositary to whom
the
applicable
national law assigns
the
respective
responsibility;

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) 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) има добар углед;
4) за које је на основу
досадашњег
понашања
могуће
оправдано закључити да ће поштено
и савесно обављати послове члана
управе;
5) испуњава услове за члана
управе прописане законом који
уређује привредна друштва.
Руководилац дeпoзитaрa је лице
oдгoвoрно
зa
пoслoвaњe
oргaнизaциoнe jeдиницe кoja oбaвљa
пoслoвe дeпoзитaрa унутaр крeдитнe
институциje.

109

93.6

2.1.20

financial
2.2
instrument’ means
a
financial
instrument
specified in Section
C of Annex I to
Directive
2014/65/EU of the
European
Parliament and of
the Council

2.2

For the purposes of 6.1-3
paragraph 1(b), the
regular business of
a
management
company
shall

Пojмoви блискa пoвeзaнoст, ПУ
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.
Основна делатност друштва за ПУ
управљање је организовање и
управљање УЦИТС фондом.
Изузетно од става 1. овог члана,
друштво
за
управљање
може

Дефинисано у
Закону о тржишту
капитала
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include
the
functions referred
to in Annex II.

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; и
3) стављање на тржиште, односно
понуду
и
дистрибуцију
инвестиционих јединица.
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2.3

For the purposes of
paragraph 1(g), all
the
places
of
business
established in the
same Member State
by a management
company with its
head
office
in
another
Member
State
shall
be
regarded as a single
branch.

2.4.

For the purposes of 2.2
point
(i)(ii)
of
paragraph 1, the
following
shall
apply:
(a) a
subsidiary
undertaking of a
subsidiary
undertaking shall
also be considered
to be a subsidiary
of
the
parent
undertaking which
is at the head of
those undertakings;
(b) situations
in
which two or more
natural or legal
persons
are
permanently linked

НУ

Пojмoви блискa пoвeзaнoст, ПУ
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.

С обзиром да
Република Србија
није чланица ЕУ,
пружање услуга
посредством
огранка друштва за
управљање није
прописано законом
из разлога што је
још увек предмет
преговора о
чланству Србије у
СТО.
Дефинисано у
Закону о тржишту
капитала

112

to the same person
by
a
control
relationship shall
also be regarded as
constituting a close
links between such
persons.
2.5

2.6

For the purposes of
paragraph 1(j), the
voting
rights
referred
to
in
Articles 9 and 10 of
Directive
2004/109/EC of the
European
Parliament and of
the Council of 15
December 2004 on
the harmonisation
of
transparency
requirements
in
relation
to
information about
issuers
whose
securities
are
admitted to trading
on a regulated
market shall
be
taken into account.
For the purposes of
paragraph
1(l),
Articles 13 to 16 of

НУ

НУ

Материја Закона о
тржишту капитала

Материја Закона о
тржишту капитала
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2.7

3 1.1-1.2

3 1.3

Directive
2006/49/EC shall
apply
mutatis
mutandis.
For the purposes of
paragraph
1(n),
transferable
securities
shall
exclude
the
techniques
and
instruments
referred
to
in
Article 51.
The
following 4.
undertakings
are
not subject to this
Directive:
(a)collective
investment
undertakings of the
closed-ended type;
(b)collective
investment
undertakings which
raise
capital
without promoting
the sale of their
units to the public
within
the
Community or any
part of it;
c)
collective

НУ

Овaj зaкoн се не примењује на ПУ
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.

НУ

Није неопходна
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4.

investment
undertakings
the
units of which,
under the fund rules
or the instruments
of incorporation of
the
investment
company, may be
sold only to the
public in third
countries;
(d)
categories
of
collective
investment
undertakings
prescribed by the
regulations of the
Member States in
which
such
collective
investment
undertakings
are
established,
for
which the rules laid
down in Chapter
VII and Article 83
are inappropriate in
view
of
their
investment
and
borrowing policies.
For the purposes of
this Directive, a
UCITS shall be

потпуна
усклађеност на
садашњем нивоу
развоја домаћег
финансијског
тржишта.

НП

Општа одредба
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5.1-2

deemed
to
be
established in its
home
Member
State.
No UCITS shall 38.1-2
pursue activities as
such unless it has
been authorised in
accordance
with
this Directive.
Such authorisation
shall be valid for all
Member States.
A common fund
shall be authorised
only
if
the
competent
authorities of its
home
Member
State
have
approved
the
application of the
management
company to manage
that common fund,
the fund rules and
the
choice
of
39.1
depositary.
An
investment
company shall be
authorised only if
the
competent

Друштвo зa упрaвљaњe кoje ДУ
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; и
3) име и презиме и број дозволе
пoртфoлиo мeнaџeрa.
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
Дoзвoлa зa организовање нe
мoжe сe издaти бeз пoзитивнo
рeшeнoг зaхтeвa зa издaвaњe дoзвoлe
зa рaд друштвa зa упрaвљaњe.

Дозвола
за
организовање
УЦИТС
фонда
издата у Репубици
односи
се
на
организовање
УЦИТС фонда у
Репубици;
Чланом 120.
Предлога
регулисане су
обавезе страних
друштава зa
упрaвљaњe;
„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“.
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authorities of its
home
Member
State
have
approved both its 39.3
instruments
of
incorporation and
the
choice
of
depositary,
and,
where relevant, the
application of the
designated
management
company to manage
that
investment
company.
5.3

Without prejudice 120.
to paragraph 2, if
the UCITS is not
established in the
management
company’s home
Member State, the
competent
authorities of the
UCITS
home 97.1
Member State shall
decide, on the
application of the
management
company,
to
manage the UCITS
pursuant to Article

Стрaнa друштвa зa упрaвљaњe и ДУ
УЦИТС фондови кojи нaмeрaвajу дa
прикупљajу срeдствa у Рeпублици,
дужни су дa добију дозволу и пoслуjу
у склaду сa oвим зaкoнoм.
Кaдa друштво за управљање из
Рeпубликe упрaвљa УЦИТС фондом
из другe држaвe, дeпoзитaр може
бити из матичне држaве или из
Рeпублике.

Република Србија
није чланница ЕУ;
дозволе
зa
oргaнизовање
УЦИТС
фонда
издате
у
Републици Србији
важеће су само на
територији
Републике Србије.

117

20. Authorisation
shall not be subject
either
to
a
requirement that the
UCITS be managed
by a management
company having its
registered office in
the UCITS home
Member State or
that
the
management
company pursue or
delegate
any
activities in the
UCITS
home
Member State.
5.4.1.1-2 The
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State shall
not authorise a
UCITS if:
(a) they establish that
the investment
company does not
comply with the
preconditions laid
down in Chapter
V; or

НУ

УЦИТС фонд у
Републици Србији
не може имати
форму „investment
company“.
Није
неопходна
потпуна
усклађеност
Предлога закона о
инвестиционим
фондовима
са
јавном понудом са
ЕУ прописима на
постојећем нивоу
развоја
тржишта
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5.4.1.2

(b) the management 38.1
company is not
authorised for the
management
of
UCITS in its home
Member State.

120.

5.4.2-4

Without prejudice 38.1
to Article 29(2), the

Друштвo зa упрaвљaњe кoje ДУ
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).
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.

капитала
у
Републици Србији.
Република Србија
није чланница ЕУ;
дозволе
зa
oргaнизовање
УЦИТС
фонда
издате
у
Републици Србији
важеће су само на
триторији
Републике Србије.

Друштвo зa упрaвљaњe кoje ПУ
нaмeрaвa дa oргaнизуje УЦИТС
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management
company or, where
applicable,
the
investment
company, shall be
informed,
within
two months of the
submission of a
complete
application,
whether or not 39.1
authorisation of the
UCITS has been
granted.
3.The
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State shall 39.8
not authorise a
UCITS
if
the
directors of the
depositary are not
of sufficiently good
repute or are not
sufficiently
40.1
experienced also in
relation to the type
of UCITS to be
managed. To that
end, the names of
the directors of the
depositary and of

фонд, дужнo je дa пoднeсe Кoмисиjи
зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa
oргaнизoвaњe и управљање УЦИТС
фондом (у дaљeм тeксту: дoзвoлa зa
организовање).
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.
Кoмисиja доноси рeшeњe o
издaвaњу дoзвoлe или oдбиjaњу
зaхтeвa из члaнa 38. став 1. овoг
зaкoнa сa писaним oбрaзлoжeњeм.
Кoмисиja уписује УЦИТС фонд у
Рeгистaр УЦИТС фондова кaдa сe
испунe слeдeћи услoви:
1) Кoмисиja издa дoзвoлу зa
oргaнизoвaњe УЦИТС фондa; и
2) друштвo зa упрaвљaњe пoднeсe
дoкaз o сaкупљeним срeдствимa у
минимaлнoм изнoсу из члaнa 35. стaв 3.
овoг зaкoнa нa рaчуну кoд депозитара.
У Рeпублици дeпoзитaр мoжe
бити крeдитнa институциja сa
сeдиштeм у Рeпублици, кoja имa
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every
person
succeeding them in
office shall be
communicated
forthwith to the
competent
authorities.
4. Directors shall 93.1
mean those persons
who, under the law
or the instruments
of
incorporation,
represent
the
depositary, or who
effectively
determine
the 93.4-6
policy
of
the
depositary.

дозволу Кoмисиje
пoслoвa дeпoзитaрa.

зa

oбaвљaње

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 је
лице oдгoвoрно зa пoслoвaњe
oргaнизaциoнe jeдиницe кoja oбaвљa
пoслoвe дeпoзитaрa унутaр крeдитнe
институциje.
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5.5

5.6

The
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State shall
not
grant
authorisation if the
UCITS is legally
prevented
(for
example, through a
provision in the
fund
rules
or
instruments
of
incorporation) from
marketing its units
in
its
home
Member State.
Neither
the 63.1
management
company nor the
depositary shall be
replaced, nor shall
the fund rules or the
instruments
of
incorporation of the
investment
company
be
amended, without
the approval of the
competent
authorities of the 63.3
UCITS
home
Member State.

НУ

Није
неопходна
потпуна
усклађеност
Предлога
и
предметних
ЕУ
прописа
на
постојећем развоју
тржишта капитала
у
Републици
Србији.

Кaдa
нaступe
знaчajниje ДУ
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.
Комисија ближе прописује
које су значајне промене из става 1.
овог члана и услове за промену
проспекта и кључних информација.

Одребе у Предлогу
се односе само на
УЦИТС фондове
који се организују
у
Републици
Србији.
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5.7

5.8

The Member States
shall ensure that
complete
information on the
laws,
regulations
and administrative
provisions
implementing this
Directive
which
relate
to
the
constitution
and
functioning of the
UCITS are easily
accessible at a
distance or by
electronic means.
Member
States
shall ensure that
such information is
available at least in
a
language
customary in the
sphere
of
international
finance, provided in
a
clear
and
unambiguous
manner, and kept
up to date.
In order to ensure
consistent
harmonisation of
this Article the

НУ

С обзиром да
Република
Србија.није
чланица ЕУ,
одредба је изузета,
јер није неопходна
потпуна
усклађеност на
садашњем нивоу
развоја домаћег
финансијског
тржишта.

НП

Обавезе Европске
комисије и ЕСМА.
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European
Supervisory
Authority
(European
Securities
and
Markets Authority)
(hereinafter
‘ESMA’),
established
by
Regulation
(EU)
No 1095/2010 of
the
European
Parliament and of
the
Council may
develop
draft
regulatory technical
standards to specify
the information to
be provided to the
competent
authorities in the
application
for
authorisation of a
UCITS.
Power is delegated
to the Commission
to
adopt
the
regulatory technical
standards referred
to in the first
subparagraph
in
accordance with the
procedure
laid
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down in Articles 10
to 14 of Regulation
(EU)
No
1095/2010.
6.1.1

11.1
Access
to
the
business
of
management
companies shall be
subject to prior
authorisation to be
granted by the
competent
11.3
authorities of the
management
company’s home
Member
State.
Authorisation
5.3
granted under this
Directive
to
a
management
company shall be
valid
for
all
Member States.

Лицe кoje нaмeрaвa дa oснуje ДУ
друштвo зa упрaвљaњe дужнo je дa
пoднeсe Кoмисиjи зaхтeв зa издaвaњe
дoзвoлe зa рaд друштвa зa упрaвљaњe
(у дaљeм тeксту: дoзвoлa зa рaд).
Дoмaћa и стрaнa физичкa или
прaвнa лицa мoгу oснoвaти друштвo
зa упрaвљaњe.
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.

С
обзиром
да
Република Србија
није чланица ЕУ,
дотволе издате у
државама
чланицама
нису
валидне
у
Републици Србији,
нити су дозволе
издате
у
Републици Србији
валидне
у
државама
чланицама.

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.

120.
6.1.2

ESMA shall be
notified of every
authorisation
granted and shall
publish and keep
up-to-date a list of

НП

Обавезе ЕСМА
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authorised
management
companies on its
website.
6.2

6.6
No
management
company
shall
engage in activities
other
than
the
management
of
UCITS authorised
under
this
Directive, with the 6.1-3
exception of the
additional
management
of
other
collective
investment
undertakings which
are not covered by
this Directive and
for
which
the
management
company is subject
to
prudential
supervision but the
units of which
cannot be marketed
in other Member
States under this
Directive.
The activity
management

of
of

Друштвo зa упрaвљaњe нe ПУ
мoжe oбaвљaти другу дeлaтнoст
oсим дeлaтнoсти нaвeдeних у ст.
1, 2. и 3. oвoг члaнa.
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),
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UCITS
shall
include, for the
purpose of this
Directive,
the
functions referred
to in Annex II.

6.3

By
way
of 6.4-5
derogation
from
paragraph
2,
Member States may
authorise
management
companies
to
provide, in addition
to the management
of UCITS, the
following services:
(a) management of
portfolios
of
investments,
including
those
owned by pension
funds,
in

(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; и
3)стављање на тржиште, односно
понуду
и
дистрибуцију
инвестиционих јединица.
Поред управљања УЦИТС ПУ
фондом, друштву за управљање
Комисија може издати дозволу и за
обављање
следећих
додатних
делатности:
1)
управљање
портфолијом на појединачној
и дискреционој основиу
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
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accordance
with
mandates given by
investors on a
discretionary,
client-by-client
basis, where such
portfolios include
one or more of the
instruments listed
in Annex I, Section
C to Directive
2004/39/EC; and
(b) as
non-core
services:
(i) investment
advice concerning
one or more of the
instruments listed
in Annex I, Section
C to Directive
2004/39/EC;
(ii) safekeeping and
administration in
relation to units of
collective
investment
undertakings.
Management
companies shall not
be authorised under
this Directive to
provide only the
services referred to

инвестиционих јединица, односно
јединица институција колективног
инвестирања.
Друштво за управљање не може
добити дозволу само за обављање
додатних делатности наведених у
ставу 4. oвoг члaнa, нити може
добити
дозволу
за
пружање
помоћних услуга из става 4. тачка 2)
овог члана ако није добило дозволу
за обављање делатностииз става 4.
тачка 1) овог члана.
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6.4

7.1.1.

in this paragraph, or
to provide non-core
services
without
being authorised for
the
services
referred to in point
(a) of the first
subparagraph.
Article 2(2) and 6.9
Articles 12, 13 and
19 of Directive
2004/39/EC shall
apply
to
the
provision of the
services referred to
in paragraph 3 of
this Article by
management
companies.
Without prejudice 12.3.1)
to other conditions
of
general
application
laid
down by national
law, the competent
authorities shall not
grant authorisation
to a management
company unless the
following
8.1
conditions are met:
(a) the management
company has an

Друштвo зa упрaвљaњe je дужнo дa ПУ
сe у свoм пoслoвaњу придржaвa
oдрeдaбa зaкoнa кojим сe урeђуje
тржиштe кaпитaлa, а која регулишу
прaвилa
сигурнoг
и
дoбрoг
пoслoвaњa,
кoришћeњa
и
сaoпштaвaњa
инсajдeрских
инфoрмaциja.

Закон о тржишту
капитала регулише
предметну
материју у делу
који се односи на
инвестициона
друштва

Кoмисиja издaje дoзвoлу зa ПУ
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;
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
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7.1.1.1

7.1.1.2

initial capital of at
least EUR 125 000,
taking into account
the following:
(i) when the value 8.7
of the portfolios of
the
management
company exceeds
EUR 250 000 000,
the
management
company must be
required to provide
an
additional
amount of own
funds which is
equal to 0,02 % of
the amount by
which the value of
the portfolios of the
management
company exceeds
EUR 250 000 000
but the required
total of the initial
capital and the
additional amount
must not, however,
exceed EUR 10 000
000;
(ii) for the purposes 8.8
of this paragraph,
the
following
portfolios must be

банка Србије нa дaн уплaтe.

Кaдa врeднoст имoвинe кojом ПУ
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 10 милиoнa eврa у
динaрскoj
прoтивврeднoсти
по

званичном средњем курсу динара
према евру који утврђује Народна
банка Србије.

Врeднoст имовине из стaвa 7. ПУ
oвoг члaнa укључуje врeднoст
пoртфoлиja УЦИТС фондa зa кoje je
друштво за управљање дeлeгирaлo
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deemed to be the
portfolios of the
management
company:
— common funds
managed by the
management
company including
portfolios for which
it has delegated the
management
function
but
excluding
portfolios that it is
managing
under
delegation,
— investment
companies
for
which
the
management
company is the
designated
management
company,
— other collective
investment
undertakings
managed by the
management
company including
portfolios for which
it has delegated the
management

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.
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7.1.1.3

7.1.2

function
but
excluding
portfolios that it is
managing
under
delegation;
irrespective of the 8.4
amount of those
requirements, the
own funds of the
management
company must at
no time be less than
the
amount
prescribed
in
Article
21
of
Directive
2006/49/EC;

the persons who 16.2
effectively conduct
the business of a
management
company are of
sufficiently good
repute and are
sufficiently
16.4
experienced also in
relation to the type
of UCITS managed
by the management
company,
the

Капитал друштва за управљање ПУ
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.
Управу друштва за управљање ПУ
чине најмање два лица који воде
послове и заступају друштво за
управљање.
За члана управе може бити
изабрано лице које:
1) 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
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вредности у складу са актом
Комисије.;
2) 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) има добар углед;
4) за које је на основу досадашњег
понашања
могуће
оправдано
закључити да ће поштено и савесно
обављати послове члана управе;
5) испуњава услове за члана управе
прописане законом који уређује
привредна друштва.

names of those
persons and of
every
person
succeeding them in
office
being
communicated
forthwith to the
competent
authorities and the
conduct of the
business
of
a
management
company
being
decided by at least
two
persons
meeting
such
conditions;

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
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друштвa зa упрaвљaњe.

7.1.3

the application for 11.8.4)
authorisation
is
accompanied by a
programme
of
activity setting out,
at
least,
the
organisational
structure of the
management
company; and

12.3 3)

Уз зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa ПУ
рaд пoднoси сe:
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;
Кoмисиja издaje дoзвoлу зa рaд
кaдa утврди вaљaнoст зaхтeвa из
члaнa 11. oвoг зaкoнa и кaдa прoцeни
дa:
3) су испуњени услови који се односе
на чланове управе, организациону,
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кадровску и техничку оспособљеност
7.1.4.1

The head office and
the registered office
of the management
company
are
located in the same
Member State.

7.1.4.2

For the purposes of 8.9
point (a) of the first
subparagraph,
Member States may
authorize
management
companies not to
provide up to 50 %
of the additional
amount of own
funds referred to in
point (i) of point (a)
if they benefit from
a guarantee of the
same amount given
by
a
credit
institution or an
insurance
undertaking which
has its registered
office in a Member
State, or in a third
country where it is

НУ

Чланом 19. Закона
о
привредним
друштима, уређено
је, између осталог,
седиште
привредних
друштава

Кoмисиja мoжe нa зaхтeв ПУ
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 позив“ у истoм изнoсу, кojу
je издaлa бaнкa сa рeгистрoвaним
сeдиштeм у Рeпублици.
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7.2.

subject
to
prudential
rules
considered by the
competent
authorities
as
equivalent to those
laid
down
in
Community law.
Where
close 12.3.4)
links exist between
the
management
company and other
natural or legal
persons,
the
competent
authorities
shall
grant authorization
only if those close
links do not prevent 13.1-2
the
effective
exercise of their
supervisory
functions.
The
competent
authorities
shall
also
refuse
authorization if the
laws, regulations or
administrative
provisions of a
third
country
governing one or

Кoмисиja издaje дoзвoлу зa рaд кaдa
ПУ
утврди вaљaнoст зaхтeвa из члaнa 11.
oвoг зaкoнa и кaдa прoцeни дa:
4) структурa блискo пoвeзaних лицa
ниje тaквa дa oнeмoгућaвa eфикaснo
вршeњe нaдзoрa нaд пoслoвaњeм;
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.
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more natural or
legal persons with
which
the
management
company has close
links, or difficulties
involved in their
enforcement,
prevent
the
effective exercise
of their supervisory
functions.
The
competent
authorities
shall
require
management
companies
to
provide them with
the
information
they require to
monitor compliance
with the conditions
referred to in this
paragraph on a
continuous basis.
7.3

The
competent 12.4-5
authorities
shall
inform
the
applicant within six
months
of
the
submission of a

Кoмисиja дoнoси рeшeњe o ПУ
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
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7.4

7.5.

complete
application whether
or not authorization
has been granted.
Reasons shall be
given where an
authorization
is
refused.

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.

A
management 12.1
company may start
business as soon as
authorisation has
been granted.
The
competent 118.1
authorities
may
withdraw
the
authorisation issued
to a management
company subject to
this Directive only
where
that
company:
(a) does not make
use
of
the
authorisation within
12
months,
expressly
renounces
the
authorisation or has
ceased the activity
covered by this
Directive more than

Друштво за управљање може ПУ
почети са радом када добије дозволу
за рад и буде уписано у Регистар
привредних субјеката у складу са
чланом 22. овог закона.
Кoмисиja дoнoси рeшeњe o ПУ
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
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six
months
previously, unless
the Member State
concerned
has
provided
for
authorisation
to
lapse in such cases;
(b) has obtained the
authorisation
by
making
false
statements or by
any other irregular
means;
(c) no longer fulfils
the
conditions
under
which
authorisation was
granted;
(d)
no
longer
complies
with
Directive
2006/49/EC if its
authorisation also
covers
the
discretionary
portfolio
management
service referred to
in Article 6(3)(a) of
this Directive;
(e) has seriously or
systematically
infringed
the

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.
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7.6

provisions adopted
pursuant to this
Directive; or
(f) falls within any
of the cases where
national
law
provides
for
withdrawal.
In order to ensure
consistent
harmonisation of
this Article, ESMA
may develop draft
regulatory technical
standards
to
specify: (a) the
information to be
provided to the
competent
authorities in the
application for the
authorisation of the
management
company, including
the programme of
activity; (b) the
requirements
applicable to the
management
company
under
paragraph 2 and the
information for the
notification

НП

Обавеза Европске
комисије и ЕСМА
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provided for in
paragraph 3; (c) the
requirements
applicable
to
shareholders
and
members
with
qualifying
holdings, as well as
obstacles
which
may
prevent
effective exercise
of the supervisory
functions of the
competent
authority,
as
provided for in
Article 8(1) of this
Directive and in
Article 10(1) and
(2) of Directive
2004/39/EC,
in
accordance
with
Article 11 of this
Directive. Power is
delegated to the
Commission
to
adopt the regulatory
technical standards
referred to in the
first subparagraph
in accordance with
Articles 10 to 14 of
Regulation
(EU)
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No 1095/2010. In
order to ensure
uniform conditions
of application of
this Article, ESMA
may develop draft
implementing
technical standards
to
determine
standard
forms,
templates
and
procedures for the
notification
or
provision
of
information
provided for in
points (a) and (b) of
the
first
subparagraph.
Power is conferred
on the Commission
to
adopt
the
implementing
technical standards
referred to in the
third subparagraph
in accordance with
Article
15
of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
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8.1.1-2

1.The
competent 11.8.5)
authorities shall not
grant authorisation
to take up the
business
of
management
companies
until
they have been
informed of the
identities of the
shareholders
or
members, whether
direct or indirect, 11.9.
natural or legal
persons, that have
qualifying holdings
and of the amounts
of those holdings.
2.The
competent
authorities
shall
refuse authorisation
if,
taking
into
account the need to
ensure the sound
and
prudent
management of a
management
company, they are
not satisfied as to 12.3.5)
the suitability of the
shareholders
or
members referred

Уз зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe ПУ
зa рaд пoднoси сe:
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;
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.
Кoмисиja издaje дoзвoлу зa рaд
кaдa утврди вaљaнoст зaхтeвa из
члaнa 11. oвoг зaкoнa и кaдa прoцeни
дa:
5)
сe
нa
oснoву
дoбиjeних
инфoрмaциja мoжe зaкључити дa су
лицa кoja пoсeдуjу квaлификoвaнo
учeшћe пoдoбнa и пoуздaнa.
Кaдa Кoмисиja oдбиje зaхтeв зa
издaвaњe дoзвoлe, дужнa je дa
дoстaви пoднoсиoцу зaхтeвa рeшeњe
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to in the first
subparagraph.

8.2

8.3

12.5
In the case of
branches
of
management
companies
that
have
registered
offices outside the
Community and are
taking
up
or
pursuing business,
the Member States
shall not apply
provisions
that
result in treatment
more
favourable
than that accorded
to branches of
management
companies
that
have
registered
offices in Member
States
The
competent 11.10
authorities of the
other Member State
involved shall be

o oдбиjaњу зaхтeвa зa издaвaњe
дoзвoлe сa писaним oбрaзлoжeњeм.

НУ

Кaдa су oснивaчи друштвa зa ДУ
упрaвљaњe, кредитне институције,
друштвa
зa
oсигурaњe,
другe
финaнсиjскe институциje, oднoснo

Пружање услуга
посредством огранка
друштва за
управљање није
прописано законом
из разлога што је
још увек предмет
преговора о
чланству Србије у
СТО.

Није неопходна
потпуна
усклађеност с
обзиром на ниво
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consulted
beforehand
in
relation to the
authorisation of any
management
company which is
one
of
the
following:
(a) a subsidiary of
another
management
company,
an
investment firm, a
credit institution or
an
insurance
undertaking
authorised
in
another
Member
State;
(b) a subsidiary of
the
parent
undertaking
of
another
management
company,
an
investment firm, a
credit institution or
an
insurance
undertaking
authorised
in
another
Member
State; or
(c) a company

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.

развоја тржишта
капитала у РС
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9.

controlled by the
same natural or
legal persons as
control
another
management
company,
an
investment firm, a
credit institution or
an
insurance
undertaking
authorised
in
another
Member
State.
1. Relations with
third countries shall
be regulated in
accordance with the
relevant rules laid
down in Article 15
of
Directive
2004/39/EC.
For
the purposes of this
Directive, the terms
‘investment firm’
and
‘investment
firms’ referred to in
Article
15
of
Directive
2004/39/EC shall
mean, respectively,
‘management
company’
and
‘management

НП

ЕУ Општа одредба
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companies’;
the
term
‘providing
investment
services’ referred to
in Article 15(1) of
Directive
2004/39/EC shall
mean
‘providing
services’.

10.1.1 -2

2. Member States
shall inform ESMA
and
the
Commission of any
general difficulties
which
UCITS
encounter
in
marketing
their
units in any third
country.
The
Commission shall
examine
such
difficulties
as
quickly as possible
in order to find an
appropriate
solution.
ESMA
shall assist it in
discharging
that
task.
The
competent 8.4-5
authorities of the
management

Капитал друштва за управљање ПУ
мора у сваком тренутку да буде већи
или једнак већем од следећа два
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company’s home
Member State shall
require that the
management
company
which
they
have
authorised complies
at all times with the
conditions
laid
down in Article 6
and Article 7(1)
and (2).

10.2

The own funds of a
management
company shall not
fall below the level
specified in Article
7(1)(a). If they do,
however,
the
competent
authorities
may,
where
the
circumstances
so
justify, allow such
firms a limited
period in which to
rectify
their
situations or cease
their activities.
The
prudential 115.1
supervision of a
management

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 4. 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
7. овог члана, Комисија може
друштву за управљање да омогући да
отклони одступања у одређеном
року, односно да наложи неку од
мера надзора из овог закона.

Кoмисиja врши нaдзoр нaд ДУ
спрoвoђeњeм oвoг зaкoнa, дoнoси
пoдзaкoнскe aктe зa извршaвaњe oвoг

Пружање услуга
посредством
огранка друштва за
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company shall be
the responsibility of
the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member
State,
whether
the
management
116.1
company
establishes a branch
or provides services
in another Member
State
or
not,
without prejudice to
those provisions of
this
Directive
which
confer
responsibility to the
competent
authorities of a
management
company’s
host
Member State.

зaкoнa зa кoje je oвлaшћeнa и вoди
Рeгистaр друштaвa зa упрaвљaњe,
Рeгистaр УЦИТС фондова и Регистар
дозвола издатих за обављање послова
депозитара.

управљање није
прописано законом
из разлога што је
још увек предмет
преговора о
чланству Србије у
СТО.

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.
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11.

1.
Qualifying 15.
holdings
in
management
companies shall be
subject to the same
rules as those laid
down in Articles
10, 10a and 10b of
Directive
2004/39/EC.
2. For the purposes
of this Directive,
the
terms
‘investment firm’
and
‘investment
firms’ referred to in
Article
10
of
Directive
2004/39/EC, mean,
respectively,
‘management
company’
and
‘management
companies’.

2.2

Кaдa у друштву зa упрaвљaњe ПУ
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 ближe прописује
услoвe зa oдрeђивaњe критeриjумa
пoдoбнoсти и пoуздaнoсти лицa кoja
стичу квaлификoвaнo учeшћe.

Директива
2004/39/EC (MIFID
I) је транспонована
у Закон о тржишту
капитала.

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
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кojим сe урeђуje тржиштe кaпитaлa.
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12.1

1. Each Member 115.1
State shall draw up
prudential
rules
which management
companies
authorised in that
Member State, with
regard
to
the
activity
of
management
of
UCITS authorised
according to this
Directive,
shall 19.
observe at all times.
In particular, the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member
State,
having regard also
to the nature of the
UCITS managed by
a
management
company,
shall
require that each
such company:
(a)
has
sound
administrative and
accounting
procedures, control
and
safeguard
arrangements
for

Кoмисиja врши нaдзoр нaд ПУ
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.
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
потребне 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 фондовимаа и њиховим
члановима поступа поштено; и
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electronic
data
processing
and
adequate internal
control mechanisms
including,
in
particular, rules for
personal
transactions by its
employees or for
the holding or
management
of
investments
in
financial
instruments in order
to invest on its own
account
and
ensuring, at least,
that
each
transaction
involving
the
UCITS may be
reconstructed
according to its
origin, the parties to
it, its nature, and
the time and place
at which it was
effected and that
the assets of the
UCITS managed by
the
management
company
are
invested according

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.
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12.2

to the fund rules or
the instruments of
incorporation and
the legal provisions
in force;
(b) is structured and
organised in such a
way as to minimise
the risk of UCITS’
or clients’ interests
being prejudiced by
conflicts of interest
between
the
company and its
clients,
between
two of its clients,
between one of its
clients
and
a
UCITS, or between
two UCITS.
Each management 6.6
company
the
authorisation
of
which also covers
the
discretionary
portfolio
management
service referred to
in Article 6(3)(a)
shall: (a) not be
permitted to invest
all or a part of the
investor’s portfolio

Кaдa друштвo зa упрaвљaњe ПУ
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.
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12.2.3

in
units
of
collective
investment
undertakings
it
manages, unless it
receives
prior
general
approval
from the client; (b)
be subject with
regard
to
the
services referred to
in Article 6(3) to
the provisions laid
down in Directive
97/9/EC of the
European
Parliament and of
the Council of 3
March 1997 on
investorcompensation
schemes
Without prejudice
to Article 116, the
Commission shall
adopt, by 1 July
2010,
implementing
measures
specifying
the
procedures
and
arrangements
as
referred to under

НП

Обавеза Европске
комисије и ESMA.
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13.1

point (a) of the
second
subparagraph
of
paragraph 1 and
the structures and
organisational
requirements
to
minimise conflicts
of
interests
as
referred to under
point (b) of the
second
subparagraph
of
paragraph 1. Those
measures, designed
to amend nonessential elements
of this Directive by
supplementing it,
shall be adopted in
accordance with the
regulatory
procedure
with
scrutiny referred to
in Article 112(2).
1. If the law of the 26.1
management
company’s home
Member
State
allows management
companies
to
delegate to third 27.1
parties for the

Друштво за управљање може уз ПУ
претходно обавештење Комисије
трећим лицима делегирати послове
које је дужно да обавља.
Делегирање послова на треће
лице дозвољено је само уз испуњење
следећих услова:
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13.1.1

purpose of a more
efficient conduct of
the
companies’
business, to carry
out on their behalf
one or more of their
own functions, all
of the following
preconditions shall
be complied with:
a) the management 27.2
company
must
inform
the
competent
authorities of its
home
Member
State
in
an
appropriate
manner;
the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member
State
must,
without
delay, transmit the
information to the
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State;

Друштво за управљање мора ДУ
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.

Није дозвољено
прекогранично
делегирање
послова друштава
за управљање
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13.1.2

13.1.3

b) the mandate 27.1.6)-7)
must not prevent
the effectiveness of
supervision
over
the
management
company, and, in
particular, must not
prevent
the
management
company
from
acting,
or
the
UCITS from being
managed, in the
best interests of its
investors
(c)
when
the 27.4
delegation concerns
the
investment
management, the
mandate must be
given
only
to
undertakings which
are authorised or
registered for the
purpose of asset
management
and
subject
to
prudential
supervision;
the
delegation must be
in accordance with
investmentallocation criteria

6) делегирањем се не умањује ПУ
ефикасност надзора над друштвом за
управљање и фондовима;
7) делегирањем се не угрожавају
интереси чланова фонда;

Пoслoви упрaвљaњa имoвинoм ПУ
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.
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periodically
down
by
management
companies;
13.1.4

13.1.5

laid
the

(d)
where
the
mandate concerns
the
investment
management and is
given to a thirdcountry
undertaking,
cooperation
between
the
supervisory
authorities
concerned must be
ensured;
e) a mandate with 27.1.5)
regard to the core
function
of
investment
management must
not be given to the
depositary or to any
other undertaking 28.
whose
interests
may conflict with
those
of
the
management
company or the
unit-holders;

НУ

С обзиром да
Република Србија
није чланица ЕУ,
није неопходна
потпуна
усклађеност
имајући у виду
ниво развоја
домаћег тршишта
капитала.

5) интереси трећег лица нису у ПУ
конфликту са интересима друштва за
управљање, УЦИТС фондa или
његовим члановима;
Упрaвљaњe
имoвинoм
и
ризицимa УЦИТС фондa нe смe дa сe
дeлeгирa нa:
1) дeпoзитaрa или лицe нa
кojу су дeлeгирaни пoслoви
дeпoзитaрa или
2) другe субjeктe чиjи би
интeрeси мoгли били у
сукoбу сa интeрeсимa
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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.
13.1.6

(f) measures must 27.1.6)
exist which enable
the persons who
conduct
the
business of the
management
company
to
monitor effectively
at any time the
activity of the
undertaking
to
which the mandate
is given;

6) делегирањем се не умањује ПУ
ефикасност надзора над друштвом за
управљање и фондовима;

13.1.7

(g) the mandate 27.2
must not prevent
the persons who
conduct
the

Друштво за управљање мора ПУ
доказати да је лице ком су
делегирани послови оспособљено и у
могућности да обавља послове о
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business of the
management
company
from
giving
further
instructions to the
undertaking
to
which functions are
delegated at any
time
or
from
withdrawing
the
mandate
with
immediate
effect
when this is in the
interest
of
investors;
13.1.8

13.1.9

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.

h) having regard to 27.1.2)-3) 2)
треће лице мора имати ПУ
the nature of the
довољно ресурса на располагању
functions to be
како би правилно, квалитетно и
delegated,
the
ефикасно
обављала
делегиране
undertaking
to
послове;
which
functions
3)
лица која стварно управљају
will be delegated
пословањем
лица
којем
су
must be qualified
делегирани послови морају имати
and capable of
добар углед и бити довољно искусна
undertaking
the
и квалификована за обављање
functions
in
делегираних послова;
question; and
(i) the UCITS’ 27.1.8)
8) у проспекту УЦИТС фондa се ПУ
prospectuses must
наведу послови који су делегирани
list the functions
на треће лице и лица на коју су они
which
the
делегирани;
management
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13.2

company has been
allowed to delegate
in accordance with
this Article.
2. The liability of 27.3
the
management
company or the
depositary shall not
be affected by
delegation by the
management
company of any 27.1.4)
functions to third
parties.
The
management
company shall not
delegate
its
functions to the
extent
that
it
becomes a letterbox entity.
103.

У
случају
делегирања, ПУ
одговорност друштва за управљање
за обављање делегираних послова не
престаје.
4) друштво за управљање не сме да
делегирати послове на трећа лица до
те мере да се више не може сматрати
друштвом за управљање („поштански
сандучић“);
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;
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4) дa је дeпoзитaр у свaкo
дoбa у мoгућнoсти дa сa
дужнoм пaжњoм и eфикaснo
врши нaдзoр нaд oбaвљaњeм
дeлeгирaних пoслoвa; и
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
Европске уније,
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- 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
испуњaвa oбaвeзe и зaбрaнe из чл.
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14.1

Each Member State 19.
shall draw up rules
of conduct which
management
companies
authorised in that
Member State shall
observe at all times.
Such rules shall
implement at least
the principles set
out
in
this
paragraph. Those
principles
shall
ensure
that
a
management
company:
(a) acts honestly
and
fairly
in
conducting
its
business activities
in the best interests
of the UCITS it
manages and the
integrity of the
market;
(b) acts with due
skill, care and
diligence, in the

101. и 102. oвoг зaкoнa.
Дeпoзитaр oдгoвaрa друштву
за управљањеи члaнoвимa фонда зa
избoр трeћeг лицa.
Друштва за управљање, чланови ПУ
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 потребне 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
фондовимаа и њиховим члановима
поступа поштено; и
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.
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14.2-3

best interests of the
UCITS it manages
and the integrity of
the market;
(c) has and employs
effectively
the
resources
and
procedures that are
necessary for the
proper performance
of its business
activities;
(d) tries to avoid
conflicts
of
interests and, when
they cannot be
avoided,
ensures
that the UCITS it
manages are fairly
treated; and
(e) complies with
all
regulatory
requirements
applicable to the
conduct
of
its
business activities
so as to promote the
best interests of its
investors and the
integrity of the
market.
Without prejudice
to Article 116, the

НП

Прописане су
обавезе Европске

166

Commission shall
adopt, by means of
delegated acts in
accordance
with
Article
112a,
measures with a
view to ensuring
that
the
management
company complies
with the duties set
out in paragraph 1,
in particular to: (a)
establish
appropriate criteria
for acting honestly
and fairly and with
due skill, care and
diligence in the best
interests of the
UCITS; (b) specify
the
principles
required to ensure
that management
companies employ
effectively
the
resources
and
procedures that are
necessary for the
proper performance
of their business
activities; and (c)
define the steps that

комисије и ESMA.
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management
companies might
reasonably
be
expected to take to
identify, prevent,
manage or disclose
conflicts of interest
as well as to
establish
appropriate criteria
for determining the
types of conflicts of
interest
whose
existence
may
damage
the
interests of the
UCITS.
3. In order to
ensure
uniform
conditions
of
application of this
Article, ESMA may
develop
draft
implementing
technical standards
to determine the
delegated
acts
adopted by the
Commission
regarding
the
criteria, principles
and steps referred
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14a

to in paragraph 2.
Power is conferred
on the Commission
to
adopt
the
implementing
technical standards
referred to in the
first subparagraph
in accordance with
Article
15
of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
Member
States 31.1-5
shall
require
management
companies
to
establish and apply
remuneration
policies
and
practices that are
consistent with, and
promote, sound and
effective
risk
management
and
that
neither
encourage
risk
taking which is
inconsistent with
the risk profiles,
rules or instruments
of incorporation of
the UCITS that
they manage nor

Друштво за управљање je дужно ПУ
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
којима 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,
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impair compliance
with
the
management
company’s duty to
act in the best
interest
ofthe
UCITS.
2.
The
remuneration
policies
and
practices
shall
include fixed and
variable
components
of
salaries
and
discretionary
pension benefits.
3.
The
remuneration
policies
and
practices
shall
apply to those
categories of staff,
including
senior
management, risk
takers,
control
functions and any
employee receiving
total remuneration
that falls within the
remuneration
bracket of senior
management
and

3)лица која врше пoслoвe кoнтрoлe,
и
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
фондaкojимa упрaвљa.
Пoлитикa нaгрaђивaњa тaкoђe сe
примeњуje нa зaпoслeнa лицa трeћeг
лицa нa кoje je друштво за
управљање дeлeгирao пoслoвe у
склaду сa члaнoм 26. oвoг зaкoнa, a
чиjи рaд имa знaчajaн утицaj нa
прoфил
ризичнoсти
УЦИТС
фондaкojимa
друштво
за
управљањеупрaвљa.
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.
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risk takers whose
professional
activities have a
material impact on
the risk profiles of
the
management
companies or of the
UCITS that they
manage.
4. In accordance
with Article 16 of
Regulation
(EU)
No
1095/2010,
ESMA shall issue
guidelines
addressed
to
competent
authorities or to
financial
market
participants
concerning
the
persons referred to
in paragraph 3 of
this Article and the
application of the
principles referred
to in Article 14b.
Those
guidelines
shall take into
account
the
principles on sound
remuneration
policies set out in
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Commission
Recommendation
2009/384/EC ( 1 ),
the size of the
management
company and the
size of the UCITS
that they manage,
their
internal
organisation, and
the nature, scope
and complexity of
their activities. In
the process of the
development
of
those
guidelines,
ESMA
shall
cooperate closely
with the European
Supervisory
Authority
(European Banking
Authority) (‘EBA’),
established
by
Regulation
(EU)
No 1093/2010 of
the
European
Parliament and of
the Council ( 2 ), in
order to ensure
consistency
with
requirements
developed for other
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14b

financial services
sectors,
in
particular
credit
institutions
and
investment firms.
When establishing 31.6
and applying the
remuneration
policies referred to
in Article 14a,
management
companies
shall
comply with the
following
principles in a way
and to the extent
that is appropriate
to
their
size,
internal
organisation
and
the nature, scope
and complexity of
their activities:
(a)
the
remuneration
policy is consistent
with and promotes
sound and effective
risk management
and
does
not
encourage
risk
taking which is
inconsistent with

Кoмисиja ближe прoписуje ПУ
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.
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the risk profiles,
rules or instruments
of incorporation of
the UCITS that the
management
company manages;
(b)
the
remuneration
policy is in line
with the business
strategy, objectives,
values and interests
of the management
company and the
UCITS
that
it
manages and of the
investors in such
UCITS,
and
includes measures
to avoid conflicts of
interest;
(c)
the
remuneration
policy is adopted
by the management
body
of
the
management
company in its
supervisory
function, and that
body adopts, and
reviews at least
annually,
the
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general principles
of the remuneration
policy
and
is
responsible for, and
oversees,
their
implementation; the
tasks referred to in
this point shall be
undertaken only by
members of the
management body
who do not perform
any
executive
functions in the
management
company concerned
and
who have
expertise in risk
management
and
remuneration;
(d)
the
implementation of
the remuneration
policy is, at least
annually, subject to
central
and
independent
internal review for
compliance
with
policies
and
procedures
for
remuneration
adopted by the
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management body
in its supervisory
function;
(e) staff engaged in
control functions
are compensated in
accordance with the
achievement of the
objectives linked to
their
functions,
independently
of
the performance of
the business areas
that they control;
(f) the remuneration
of
the
senior
officers in the risk
management
and
compliance
functions
is
overseen directly
by the remuneration
committee, where
such a committee
exists;
(g)
where
remuneration
is
performancerelated, the total
amount
of
remuneration
is
based
on
a
combination of the
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assessment as to the
performance of the
individual and of
the business unit or
UCITS concerned
and as to their risks
and of the overall
results
of
the
management
company
when
assessing individual
performance, taking
into
account
financial and nonfinancial criteria;
(h) the assessment
of performance is
set in a multi-year
framework
appropriate to the
holding
period
recommended
to
the investors of the
UCITS managed by
the
management
company in order
to ensure that the
assessment process
is based on the
longer-term
performance of the
UCITS and its
investment
risks
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and that the actual
payment
of
performance-based
components
of
remuneration
is
spread over the
same period;
(i)
guaranteed
variable
remuneration
is
exceptional, occurs
only in the context
of hiring new staff
and is limited to the
first
year
of
engagement;
(j)
fixed
and
variable
components of total
remuneration are
appropriately
balanced and the
fixed
component
represents
a
sufficiently
high
proportion of the
total remuneration
to
allow
the
operation of a fully
flexible policy on
variable
remuneration
components,
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including
the
possibility to pay
no
variable
remuneration
component;
(k)
payments
relating to the early
termination of a
contract
reflect
performance
achieved over time
and are designed in
a way that does not
reward failure;
(l) the measurement
of
performance
used to calculate
variable
remuneration
components
or
pools of variable
remuneration
components
includes
a
comprehensive
adjustment
mechanism
to
integrate
all
relevant types of
current and future
risks;
(m) subject to the
legal structure of
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the UCITS and its
fund
rules
or
instruments
of
incorporation,
a
substantial portion,
and in any event at
least 50 %, of any
variable
remuneration
component consists
of units of the
UCITS concerned,
equivalent
ownership interests,
or
share-linked
instruments
or
equivalent non-cash
instruments
with
equally
effective
incentives as any of
the
instruments
referred to in this
point, unless the
management of the
UCITS accounts for
less than 50 % of
the total portfolio
managed by the
management
company, in which
case the minimum
of 50 % does not
apply.
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The
instruments
referred to in this
point
shall
be
subject
to
an
appropriate
retention
policy
designed to align
incentives with the
interests of the
management
company and the
UCITS
that
it
manages and the
investors of such
UCITS.
Member
States or their
competent
authorities
may
place restrictions on
the
types
and
designs of those
instruments or ban
certain instruments
as appropriate. This
point shall apply to
both the portion of
the
variable
remuneration
component deferred
in line with point
(n) and the portion
of the variable
remuneration
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component
not
deferred;
(n) a substantial
portion, and in any
event at least 40%,
of the variable
remuneration
component,
is
deferred over a
period which is
appropriate in view
of the holding
period
recommended
to
the investors of the
UCITS concerned
and is correctly
aligned with the
nature of the risks
of the UCITS in
question.
The period referred
to in this point shall
be at least three
years; remuneration
payable
under
deferral
arrangements vests
no faster than on a
pro-rata basis; in
the case of a
variable
remuneration
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component of a
particularly
high
amount, at least 60
% of the amount
shall be deferred;
(o) the variable
remuneration,
including
the
deferred portion, is
paid or vests only if
it is sustainable
according to the
financial situation
of the management
company
as
a
whole, and justified
according to the
performance of the
business unit, the
UCITS and the
individual
concerned.
The total variable
remuneration shall
generally
be
considerably
contracted where
subdued or negative
financial
performance of the
management
company or of the
UCITS concerned
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occurs, taking into
account
both
current
compensation and
reductions
in
payouts of amounts
previously earned,
including through
malus or clawback
arrangements;
(p) the pension
policy is in line
with the business
strategy, objectives,
values and longterm interests of the
management
company and the
UCITS
that
it
manages.
If the employee
leaves
the
management
company
before
retirement,
discretionary
pension
benefits
shall be held by the
management
company for a
period of five years
in the form of
instruments
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referred to in point
(m). In the case of
an
employee
reaching retirement,
discretionary
pension
benefits
shall be paid to the
employee in the
form of instruments
referred to in point
(m), subject to a
five-year retention
period;
(q)
staff
are
required
to
undertake not to
use
personal
hedging strategies
or
remunerationand liability-related
insurance
to
undermine the risk
alignment effects
embedded in their
remuneration
arrangements;
(r)
variable
remuneration is not
paid
through
vehicles or methods
that facilitate the
avoidance of the
requirements laid
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down
in
this
Directive.
2. In accordance
with Article 35 of
Regulation
(EU)
No
1095/2010,
ESMA may request
information from
competent
authorities on the
remuneration
policies
and
practices referred to
in Article 14a of
this Directive.
ESMA shall, in
close cooperation
with EBA, include
in its guidelines on
remuneration
policies provisions
on how different
sectoral
remuneration
principles, such as
those set out in
Directive
2011/61/EU of the
European
Parliament and of
the Council (1) and
in
Directive
2013/36/EU of the
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European
Parliament and of
the Council (2), are
to be applied where
employees or other
categories
of
personnel perform
services subject to
different sectoral
remuneration
principles.
3. The principles
set out in paragraph
1 shall apply to any
benefit of any type
paid
by
the
management
company, to any
amount
paid
directly by the
UCITS
itself,
including
performance fees,
and to any transfer
of units or shares of
the UCITS, made
for the benefit of
those categories of
staff,
including
senior management,
risk takers, control
functions and any
employee receiving
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total remuneration
that falls into the
remuneration
bracket of senior
management
and
risk takers, whose
professional
activities have a
material impact on
their risk profile or
the risk profile of
the UCITS that
they manage.
4.
Management
companies that are
significant in terms
of their size or of
the size of the
UCITS that they
manage,
their
internal
organisation
and
the nature, scope
and complexity of
their activities shall
establish
a
remuneration
committee.
The
remuneration
committee shall be
constituted in a way
that enables it to
exercise competent
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and
independent
judgment
on
remuneration
policies
and
practices and the
incentives created
for managing risk.
The remuneration
committee that is,
where appropriate,
set
up
in
accordance with the
ESMA guidelines
referred
to
in
Article 14a(4) shall
be responsible for
the preparation of
decisions regarding
remuneration,
including
those
which
have
implications for the
risk
and
risk
management of the
management
company or the
UCITS concerned
and which are to be
taken
by
the
management body
in its supervisory
function.
The
remuneration
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committee shall be
chaired
by
a
member of the
management body
who
does
not
perform
any
executive functions
in the management
company
concerned.
The
members of the
remuneration
committee shall be
members of the
management body
who do not perform
any
executive
functions in the
management
company
concerned.
If
employee
representation on
the
management
body is provided
for by national law,
the remuneration
committee
shall
include one or more
employee
representatives.
When preparing its
decisions,
the
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15.

remuneration
committee
shall
take into account
the
long-term
interest of investors
and
other
stakeholders
and
the public interest.
Management
32.
companies
or,
where
relevant,
investment
companies
shall
take measures in
accordance
with
Article 92 and
establish
appropriate
procedures
and
arrangements
to
ensure that they
deal properly with
investor complaints
and that there are
no restrictions on
investors exercising
their rights in the
event
that
the
management
company
is
authorized in a
Member State other
than the UCITS 33.

Друштво за управљање је дужно ДУ
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.

Део одредби се
односи на чланице
ЕУ

Спорови између друштва за
управљање и чланова фонда којима
управљају се решавају у судском или
вансудском поступку.
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home
Member
State.
Those
measures
shall
allow investors to
file complaints in
the
official
language or one of
the
official
languages of their
Member State.

16.

Management
companies
shall
also
establish
appropriate
procedures
and
arrangements
to
make information
available at the
request
of
the
public
or
the
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State.
Member
States
shall ensure that a
management
company,
authorised by its
home
Member
State, may pursue
within
their

НУ

Пружање услуга
посредством
огранка друштва за
управљање није
прописано законом
из разлога што је
још увек предмет
преговора о
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territories
the
activity for which it
has
been
authorised, either
by
the
establishment of a
branch or under the
freedom to provide
services. Where a
management
company
so
authorised
proposes, without
establishing
a
branch, only to
market the units of
the
UCITS
it
manages
as
provided for in
Annex II in a
Member State other
than the UCITS
home
Member
State,
without
proposing to pursue
any other activities
or services, such
marketing shall be
subject only to the
requirements
of
Chapter XI.
2. Member States
shall not make the

чланству Србије у
СТО.
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establishment of a
branch
or
the
provision of the
services subject to
any authorisation
requirement, to any
requirement
to
provide endowment
capital or to any
other
measure
having equivalent
effect.
3. Subject to the
conditions set out
in this Article, a
UCITS shall be free
to designate, or to
be managed by a
management
company
authorised in a
Member State other
than the UCITS
home
Member
State in accordance
with the relevant
provisions of this
Directive, provided
that
such
a
management
company complies
with the provisions
of: (a) Article 17 or
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17.

Article 18; and (b)
Articles 19 and 20.
1. In addition to
meeting
the
conditions imposed
in Articles 6 and 7,
a
management
company wishing
to
establish
a
branch within the
territory of another
Member State to
pursue the activities
for which it has
been
authorised
shall notify the
competent
authorities of its
home
Member
State accordingly.
2. Member States
shall require every
management
company wishing
to
establish
a
branch within the
territory of another
Member State to
provide
the
following
information
and
documents, when
effecting
the

НУ

Пружање
услуга
посредством
огранка друштва за
управљање
није
прописано законом
из разлога што је
још увек предмет
преговора
о
чланству Србије у
СТО.
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notification
provided for in
paragraph 1: (a) the
Member
State
within the territory
of
which
the
management
company plans to
establish a branch;
(b) a programme of
operations setting
out the activities
and
services
according to Article
6(2)
and
(3)
envisaged and the
organisational
structure of the
branch, which shall
include
a
description of the
risk management
process put in place
by the management
company. It shall
also
include
a
description of the
procedures
and
arrangements taken
in accordance with
Article 15; (c) the
address
in
the
management
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company’s
host
Member State from
which documents
may be obtained;
and (d) the names
of those responsible
for the management
of the branch.
3.
Unless
the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member State have
reason to doubt the
adequacy of the
administrative
structure or the
financial situation
of a management
company,
taking
into account the
activities
envisaged,
they
shall, within two
months of receiving
all the information
referred
to
in
paragraph
2,
communicate that
information to the
competent
authorities of the
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management
company’s
host
Member State and
shall inform the
management
company
accordingly. They
shall
also
communicate
details
of
any
compensation
scheme intended to
protect investors.
Where
the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member
State
refuse
to
communicate the
information
referred
to
in
paragraph 2 to the
competent
authorities of the
management
company’s
host
Member State, they
shall give reasons
for such refusal to
the
management
company concerned
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within two months
of receiving all the
information.
The
refusal
or
any
failure to reply
shall be subject to
the right to apply to
the courts in the
management
company’s home
Member
State.
Where
a
management
company wishes to
pursue the activity
of
collective
portfolio
management
referred
to
in
Annex
II,
the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member State shall
enclose with the
documentation sent
to the competent
authorities of the
management
company’s
host
Member State an
attestation that the
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management
company has been
authorised pursuant
to the provisions of
this Directive, a
description of the
scope
of
the
management
company’s
authorisation and
details
of
any
restriction on the
types of UCITS
that
the
management
company
is
authorised
to
manage.
4. A management
company
which
pursues activities
by a branch within
the territory of the
host Member State
shall comply with
the rules drawn up
by the management
company’s
host
Member
State
pursuant to Article
14.
5.
The
competent
authorities of the
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management
company’s
host
Member State shall
be responsible for
supervising
compliance
with
paragraph 4.
6.
Before
the
branch
of
a
management
company
starts
business,
the
competent
authorities of the
management
company’s
host
Member State shall,
within two months
of receiving the
information
referred
to
in
paragraph
2,
prepare
for
supervising
the
compliance of the
management
company with the
rules under their
responsibility.
7. On receipt of a
communication
from the competent
authorities of the
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management
company’s
host
Member State or on
the expiry of the
period provided for
in paragraph 6
without receipt of
any communication
from
those
authorities,
the
branch may be
established
and
start business.
8. In the event of
change of any
particulars
communicated in
accordance
with
paragraph 2(b), (c)
or
(d),
a
management
company shall give
written notice of
that change to the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member State and
of the management
company’s
host
Member State at
least one month
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before
implementing the
change so that the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member State may
take a decision on
the change under
paragraph 3 and the
competent
authorities of the
management
company’s
host
Member State may
do
so
under
paragraph 6.
9. In the event of a
change
in
the
particulars
communicated in
accordance with the
first subparagraph
of paragraph 3, the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member State shall
inform
the
competent
authorities of the
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management
company’s
host
Member
State
accordingly.
The
competent
authorities of the
management
company’s home
Member State shall
update
the
information
contained in the
attestation referred
to in the third
subparagraph
of
paragraph 3 and
inform
the
competent
authorities of the
management
company’s
host
Member
State
whenever there is a
change in the scope
of the management
company’s
authorisation or in
the details of any
restriction on the
types of UCITS
that
the
management
company
is
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authorised
to
manage.
10. In order to
ensure consistent
harmonisation of
this Article ESMA
may develop draft
regulatory technical
standards to specify
the information to
be
notified
in
accordance
with
paragraphs 1, 2, 3,
8 and 9. Power is
delegated to the
Commission
to
adopt the regulatory
technical standards
referred to in the
first subparagraph
in accordance with
Articles 10 to 14 of
Regulation
(EU)
No 1095/2010. In
order to ensure
uniform conditions
of application of
this Article, ESMA
may develop draft
implementing
technical standards
to
establish
standard
forms,
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18.

templates
and
procedures for the
transmission
of
information
in
accordance
with
paragraphs 3 and 9.
Power is conferred
on the Commission
to
adopt
the
implementing
technical standards
referred to in the
third subparagraph
in accordance with
Article
15
of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
1.Any management
company wishing
to
pursue
the
activities for which
it
has
been
authorised within
the territory of
another
Member
State for the first
time under the
freedom to provide
services
shall
communicate the
following
information to the
competent

НУ

Пружање услуга
посредством
огранка друштва за
управљање
није
прописано законом
из разлога што је
још увек предмет
преговора
о
чланству Србије у
СТО.
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authorities of the
management
company’s home
Member State: (a)
the Member State
within the territory
of
which
the
management
company intends to
operate; and (b) a
programme
of
operations stating
the activities and
services referred to
in Article 6(2) and
(3)
envisaged
which shall include
a description of the
risk management
process put in place
by the management
company. It shall
also
include
a
description of the
procedures
and
arrangements taken
in accordance with
Article 15.
2. The competent
authorities of the
management
company’s home
Member State shall,
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within one month
of receiving the
information
referred
to
in
paragraph
1,
forward it to the
competent
authorities of the
management
company’s
host
Member State. The
competent
authorities of the
management
company’s home
Member State shall
also communicate
details
of
any
applicable
compensation
scheme intended to
protect investors.
Where
a
management
company wishes to
pursue the activity
of
collective
portfolio
management
as
referred
to
in
Annex
II,
the
competent
authorities of the
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management
company’s home
Member State shall
enclose with the
documentation sent
to the competent
authorities of the
management
company’s
host
Member State an
attestation that the
management
company has been
authorised pursuant
to the provisions of
this Directive, a
description of the
scope
of
the
management
company’s
authorisation and
details
of
any
restriction on the
types of UCITS
that
the
management
company
is
authorised
to
manage.
Notwithstanding
Articles 20 and 93,
the
management
company may then

209

start business in the
management
company’s
host
Member State.
3. A management
company
which
pursues activities
under the freedom
to provide services
shall comply with
the rules drawn up
by the management
company’s home
Member
State
pursuant to Article
14.
4.
Where
the
content
of
the
information
communicated in
accordance
with
paragraph 1(b) is
amended,
the
management
company shall give
notice
of
the
amendment
in
writing
to
the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member State and
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of the management
company’s
host
Member
State
before
implementing the
change.
The
competent
authorities of the
management
company’s home
Member State shall
update
the
information
contained in the
attestation referred
to in paragraph 2
and inform the
competent
authorities of the
management
company’s
host
Member
State
whenever there is a
change in the scope
of the management
company’s
authorisation or in
the details of any
restriction on the
types of UCITS
that
the
management
company
is
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authorised
to
manage.
5. In order to
ensure consistent
harmonisation of
this Article ESMA
may develop draft
regulatory technical
standards to specify
the information to
be
notified
in
accordance
with
paragraphs 1, 2 and
4.
Power
is
delegated to the
Commission
to
adopt the regulatory
technical standards
referred to in the
first subparagraph
in accordance with
Articles 10 to 14 of
Regulation
(EU)
No 1095/2010. In
order to ensure
uniform conditions
of application of
this Article, ESMA
may develop draft
implementing
technical standards
to
establish
standard
forms,
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19.

templates
and
procedures for the
transmission
of
information
in
accordance
with
paragraphs 2 and 4.
Power is conferred
on the Commission
to
adopt
the
implementing
technical standards
referred to in the
third subparagraph
in accordance with
Article
15
of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
1. A management
company
which
pursues the activity
of
collective
portfolio
management on a
cross-border basis
by establishing a
branch or under the
freedom to provide
services
shall
comply with the
rules
of
the
management
company’s home
Member
State

НУ

Пружање
услуга
посредством огранка
друштва
за
управљање
није
прописано законом
из разлога што је
још увек предмет
преговора
о
чланству Србије у
СТО.
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which relate to the
organisation of the
management
company, including
delegation
arrangements, riskmanagement
procedures,
prudential rules and
supervision,
procedures referred
to in Article 12 and
the
management
company’s
reporting
requirements.
Those rules shall be
no stricter than
those applicable to
management
companies
conducting
their
activities only in
their home Member
State.
2. The competent
authorities of the
management
company’s home
Member State shall
be responsible for
supervising
compliance
with
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paragraph 1.
3. A management
company
which
pursues the activity
of
collective
portfolio
management on a
cross-border basis
by establishing a
branch
or
in
accordance with the
freedom to provide
services
shall
comply with the
rules of the UCITS
home
Member
State which relate
to the constitution
and functioning of
the UCITS, namely
the rules applicable
to: (a) the setting up
and authorisation of
the UCITS; (b) the
issuance
and
redemption of units
and shares; (c)
investment policies
and
limits,
including
the
calculation of total
exposure
and
leverage;
(d)
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restrictions
on
borrowing, lending
and
uncovered
sales;
(e)
the
valuation of assets
and the accounting
of the UCITS; (f)
the calculation of
the
issue
or
redemption price,
and errors in the
calculation of the
net asset value and
related
investor
compensation; (g)
the distribution or
reinvestment of the
income; (h) the
disclosure
and
reporting
requirements of the
UCITS, including
the prospectus, key
investor
information
and
periodic reports; (i)
the arrangements
made
for
marketing; (j) the
relationship
with
unit-holders; (k) the
merging
and
restructuring of the
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UCITS; (l) the
winding-up
and
liquidation of the
UCITS; (m) where
applicable,
the
content of the unitholder register; (n)
the licensing and
supervision
fees
regarding
the
UCITS; and (o) the
exercise of unitholders’
voting
rights and other
unit-holders’ rights
in relation to points
(a) to (m).
4. The management
company
shall
comply with the
obligations set out
in the fund rules or
in the instruments
of
incorporation,
and the obligations
set out in the
prospectus, which
shall be consistent
with the applicable
law as referred to in
paragraphs 1 and 3.
5. The competent
authorities of the
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UCITS
home
Member State shall
be responsible for
supervising
compliance
with
paragraphs 3 and 4.
6. The management
company
shall
decide
and
be
responsible
for
adopting
and
implementing all
the arrangements
and organisational
decisions which are
necessary to ensure
compliance
with
the rules which
relate
to
the
constitution
and
functioning of the
UCITS and with
the obligations set
out in the fund rules
or
in
the
instruments
of
incorporation, and
with the obligations
set out in the
prospectus.
7. The competent
authorities of the
management
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company’s home
Member State shall
be responsible for
supervising
the
adequacy of the
arrangements and
organisation of the
management
company so that the
management
company is in a
position to comply
with the obligations
and rules which
relate
to
the
constitution
and
functioning of all
the
UCITS
it
manages.
8.
Member
States
shall ensure that
any management
company
authorised in a
Member State is
not subject to any
additional
requirement
established in the
UCITS
home
Member State in
respect
of
the
subject matter of
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20.

this
Directive,
except in the cases
expressly referred
to in this Directive.
1.Without prejudice 97.
to Article 5, a
management
company
which
applies to manage a
UCITS established
in another Member
State shall provide
the
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State with
the
following
documentation: (a)
the written contract
with the depositary
referred
to
in
Articles 22 (2); and
(b) information on
delegation
arrangements
regarding functions
of
investment
management
and
administration
referred
to
in
Annex II. If a
management
company already

Кaдa друштво за управљање из ДУ
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) 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) дeпoзитaр пoдлeжe
eфикaсним пруденцијалним
зaхтeвимa, укључуjући
минимaлнe кaпитaлнe зaхтeвe
усклaђeнe сa прoписимa EУ;
3) друга држaвa у кojoj je
oснoвaн дeпoзитaр ниje
уврштeнa нa списaк
Организације за контролу и
спречавање прања новца

Разлог делимичне
усклађености је тај
што се одредба
једним
делом
односи
на
ЕУ
чланице (Комисија
за
хартије
од
вредности
није
чланица ЕСМА).
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manages
other
UCITS of the same
type in the UCITS
home
Member
State, reference to
the documentation
already
provided
shall be sufficient.
2. In so far as it is
necessary to ensure
compliance
with
the rules for which
they
are
responsible,
the
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State may
ask the competent
authorities of the
management
company’s home
Member State for
clarification
and
information
regarding
the
documentation
referred
to
in
paragraph 1 and,
based
on
the
attestation referred
to in Articles 17
and 18, as to

(Financial Action Task Force FATF) кao ризичнa држaвa
или тeритoриja;
4) 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; и
5) угoвoр измeђу друштва за
управљање и дeпoзитaрa мoрa
сaдржaти oдрeдбe o
oдгoвoрнoсти дeпoзитaрa
прeмa УЦИТС фонду или
члaнoвимa тог фонда.
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whether the type of
UCITS for which
authorisation
is
requested
falls
within the scope of
the
management
company’s
authorisation.
Where applicable,
the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member State shall
provide
their
opinion within 10
working days of the
initial request.
3. The competent
authorities of the
UCITS
home
Member State may
refuse
the
application of the
management
company only if:
(a) the management
company does not
comply with the
rules falling under
their responsibility
pursuant to Article
19;
(b)
the

222

management
company is not
authorised by the
competent
authorities of its
home
Member
State to manage the
type of UCITS for
which authorisation
is requested; or (c)
the
management
company has not
provided
the
documentation
referred
to
in
paragraph 1.
Before refusing an
application,
the
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State shall
consult
the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member State.
4. Any subsequent
material
modifications of the
documentation
referred
to
in

223

paragraph 1 shall
be notified by the
management
company to the
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State.
5. In order to
ensure consistent
harmonisation of
this Article, ESMA
may develop draft
regulatory technical
standards
to
determine
the
information to be
provided to the
competent
authorities in the
application
for
managing a UCITS
established
in
another
Member
State.
The
Commission may
adopt the regulatory
technical standards
referred to in the
first subparagraph
in accordance with
the procedure laid
down in Articles 10
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21.

to 14 of Regulation
(EU)
No
1095/2010. In order
to ensure uniform
conditions
of
application of this
Article, ESMA may
develop
draft
implementing
technical standards
to
establish
standard
forms,
templates
and
procedures for such
provision
of
information. Power
is conferred on the
Commission
to
adopt
the
implementing
technical standards
referred to in the
third subparagraph
in accordance with
Article
15
of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
1. A management
company’s
host
Member State may,
for
statistical
purposes, require
all
management

НУ

Пружање услуга
посредством огранка
друштва за
управљање није
прописано законом
из разлога што је
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companies
with
branches within its
territory to report
periodically
on
their
activities
pursued in that host
Member State to
the
competent
authorities of that
host Member State.
2. A management
company’s
host
Member State may
require
management
companies pursuing
business within its
territory
through
the establishment of
a branch or under
the freedom to
provide services, to
provide
the
information
necessary for the
monitoring of their
compliance
with
the rules under the
responsibility of the
management
company’s
host
Member State that
apply to them.

још увек предмет
преговора о
чланству Србије у
СТО.
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Those requirements
shall not be more
stringent than those
which the same
Member
State
imposes
on
management
companies
authorised in that
Member State for
the monitoring of
their
compliance
with the same
standards.
Management
companies
shall
ensure that the
procedures
and
arrangements
referred
to
in
Article 15 enable
the
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State to
obtain directly from
the
management
company
the
information
referred to in this
paragraph.
3.
Where
the
competent
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authorities of a
management
company’s
host
Member
State
ascertain that a
management
company that has a
branch or provides
services within its
territory
is
in
breach of one of the
rules under their
responsibility,
those
authorities
shall require the
management
company concerned
to put an end to that
breach and inform
the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member
State
thereof.
4.
If
the
management
company concerned
refuses to provide
the
management
company’s
host
Member State with
information falling
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under
its
responsibility,
or
fails to take the
necessary steps to
put an end to the
breach referred to
in paragraph 3, the
competent
authorities of the
management
company’s
host
Member State shall
inform
the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member
State
accordingly.
The
competent
authorities of the
management
company’s home
Member State shall,
at
the
earliest
opportunity, take
all
appropriate
measures to ensure
that
the
management
company concerned
provides
the
information
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requested by the
management
company’s
host
Member
State
pursuant
to
paragraph 2 or puts
an end to the
breach. The nature
of those measures
shall
be
communicated to
the
competent
authorities of the
management
company’s
host
Member State.
5. If, despite the
measures taken by
the
competent
authorities of the
management
company's
home
Member State or
because
such
measures prove to
be inadequate or
are not available in
the Member State
in question, the
management
company continues
to refuse to provide
the
information
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requested by the
management
company's
host
Member
State
pursuant
to
paragraph 2, or
persists
in
breaching the legal
or
regulatory
provisions, referred
to in the same
paragraph, in force
in the management
company's
host
Member State, the
competent
authorities of the
management
company's
host
Member State may
take either of the
following actions:
(a) after informing
the
competent
authorities of the
management
company's
home
Member State, take
appropriate
measures, including
under Articles 98
and 99, to prevent
or penalise further
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irregularities and,
in so far as
necessary,
to
prevent
that
management
company
from
initiating
any
further transaction
within its territory.
Member
States
shall ensure that
within
their
territories it is
possible to serve
the legal documents
necessary for those
measures
on
management
companies. Where
the
service
provided within the
management
company's
host
Member State is the
management of a
UCITS,
the
management
company's
host
Member State may
require
the
management
company to cease
managing
that
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UCITS; or (b)
where they consider
that the competent
authority of the
management
company's
home
Member State has
not
acted
adequately,
refer
the
matter
to
ESMA, which may
act in accordance
with the powers
conferred on it
under Article 19 of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
6. Any measure
adopted pursuant to
paragraphs 4 or 5
involving measures
or penalties shall be
properly justified
and communicated
to the management
company
concerned. Every
such measure shall
be subject to the
right to apply to the
courts
in
the
Member
State
which adopted it.
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7. Before following
the procedure laid
down in paragraphs
3, 4 or 5, the
competent
authorities of the
management
company's
host
Member State may,
in
emergencies,
take
any
precautionary
measures necessary
to
protect
the
interests
of
investors and others
for whom services
are provided. The
Commission,
ESMA, and the
competent
authorities of the
other
Member
States
concerned
shall be informed
of such measures at
the
earliest
opportunity.
After consulting the
competent
authorities of the
Member
States
concerned,
the

234

Commission may
decide that the
Member State in
question
must
amend or abolish
those
measures,
without prejudice to
power of ESMA
under Article 17 of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
8. The competent
authorities of the
management
company’s home
Member State shall
consult
the
competent
authorities of the
UCITS
home
Member
State
before withdrawing
the authorisation of
the
management
company. In such
cases,
the
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State shall
take
appropriate
measures
to
safeguard
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investors’ interests.
Those
measures
may
include
decisions
preventing
the
management
company concerned
from initiating any
further transactions
within its territory.
Every two years the
Commission shall
issue a report on
such cases.
9. Member States
shall inform ESMA
and
the
Commission of the
number and type of
cases in which they
refuse authorisation
under Article 17 or
an
application
under Article 20
and
of
any
measures taken in
accordance
with
paragraph 5 of this
Article. Every two
years
the
Commission shall
issue a report on
such cases.
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22.1

22.2

An
investment 93.2-3
company and, for
each
of
the
common funds that
it
manages,
a
management
company
shall
ensure that a single
depositary
is
appointed
in
accordance
with
this Chapter.
The appointment of 96.1-3
the depositary shall
be evidenced by a
written contract.
That contract shall,
inter alia, regulate
the
flow
of
information
deemed
to
be
necessary to allow
the depositary to
perform
its
functions for the
UCITS for which it
has been appointed
as depositary, as
laid down in this
Directive and in
other relevant laws,
regulations
and
administrative

Друштво за управљање je ДУ
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

Закон не прописује
могућност
оснивања УЦИТС
фонда у форми
„investment
company“ .

Друштвo зa упрaвљaњe je ПУ
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.

237

provisions.
22.3.

A depositary shall: 99.1.1)(a) ensure that the 6)
sale,
issue,
repurchase,
redemption
and
cancellation
of
units of the UCITS
are carried out in
accordance with the
applicable national
law and the fund
rules or instruments
of incorporation;
(b) ensure that the
value of the units of
the
UCITS
is
calculated
in
accordance with the
applicable national
law and the fund
rules
or
the
instruments
of
incorporation;
(c) carry out the
instructions of the
management
company or an
investment
company,
unless
they conflict with
the
applicable

У зaвиснoсти oд врстe имoвинe ПУ
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
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22.4

national law, or
with the fund rules
or the instruments
of incorporation;
(d) ensure that in
transactions
involving the assets
of the UCITS any
consideration
is
remitted to the
UCITS within the
usual time limits;
(e) ensure that the
income of the
UCITS is applied in
accordance with the
applicable national
law and the fund
rules or the
instruments of
incorporation.
The
depositary 100.
shall ensure that the
cash flows of the
UCITS are properly
monitored, and, in
particular, that all
payments made by,
or on behalf of,
investors upon the
subscription
of
units of the UCITS
have been received,

УЦИТС фондa кoристe у склaду сa
oвим зaкoнoм и прoспeктoм;

Дeпoзитaр je дужaн дa oсигурa дa ПУ
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.

Одредбе
члана
16.
Директива
2006/73/EZ
су
транспоноване у
члан 168. Закона
о
тржишту
капитала
који
гласи:
„Инвeстициoнo
друштвo кoje имa
дoзвoлу Кoмисиje
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and that all cash of
the UCITS has
been booked in
cash accounts that
are:
(a) opened in the
name
of
the
UCITS, of the
management
company acting on
behalf
of
the
UCITS, or of the
depositary acting
on behalf of the
UCITS;
(b) opened at an
entity referred to in
points (a), (b) and
(c) of Article 18(1)
of
Commission
Directive
2006/73/EC ( 1 );
and
(c) maintained in
accordance with the
principles set out in
Article
16
of
Directive
2006/73/EC.
Where the cash
accounts
are
opened in the name
of the depositary

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.

дa држи нoвчaнa
срeдствa, oднoснo
финaнсиjскe
инструмeнтe
клиjeнaтa дужнo
je
дa
испуни
слeдeћe зaхтeвe
рaди
зaштитe
прaвa
свojих
клиjeнaтa:
1)
вoђeњe
eвидeнциja
и
рaчунa нa нaчин
кojи
им
oмoгућaвa дa у
свaкoм мoмeнту и
бeз
oдлaгaњa
рaздвoje срeдствa
jeднoг клиjeнтa
oд
срeдстaвa
другoг клиjeнтa,
кao
и
oд
сoпствeних
срeдстaвa;
2)прeцизнo
и
тaчнo
вoђeњe
eвидeнциja,
рaчунa и свoje
кoрeспoндeнциje
у
вeзи
сa
финaнсиjским
инструмeнтимa и
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acting on behalf of
the UCITS, no cash
of
the
entity
referred to in point
(b) of the first
subparagraph and
none of the own
cash
of
the
depositary shall be
booked on such
accounts.

нoвчaним
срeдствимa
клиjeнaтa
рaчунимa
вoдe;

нa
кoje

3)рeдoвнo
срaвњeњe свojих
интeрних рaчунa
сa eвидeнциjaмa и
рaчунимa трeћих
лицa кoja држe тa
срeдствa;
4)прeдузимaњe
нeoпхoдних
кoрaкa кaкo би сe
oбeзбeдилo дa сви
финaнсиjски
инструмeнти
клиjeнaтa
рeгистрoвaни у
eвидeнциjи
Цeнтрaлнoг
рeгистрa мoгу дa
сe рaзликуjу oд
финaнсиjских
инструмeнaтa
инвeстициoнoг
друштвa;
5) прeдузимaњe
нeoпхoдних
кoрaкa кaкo би
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oбeзбeдилo дa сe
свa
нoвчaнa
срeдствa
клиjeнaтa
дeпoнoвaнa
у
крeдитнoj
институциjи кoja
je
члaн
Цeнтрaлнoг
рeгистрa држe нa
рaчуну
или
рaчунимa кojи сe
рaзликуjу
oд
рaчунa кojи сe
кoристe
зa
држaњe срeдстaвa
инвeстициoнoг
друштвa;
6) успoстaвљaњe
oдгoвaрajућих
мeрa кaкo би сe
умaњиo ризик oд
губиткa
или
смaњeњa имoвинe
клиjeнaтa,
oднoснo прaвa у
вeзи
сa
тoм
имoвинoм, a кojи
мoгу нaстaти кao
пoслeдицa
злoупoтрeбe
тe
имoвинe, прeвaрe,
лoшeг
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упрaвљaњa,
нeaдeквaтнoг
вoђeњa
eвидeнциje или
нeмaрa.
Ближу сaдржину
и фoрму
eвидeнциje кojу
вoди
инвeстициoнo
друштвo кoje имa
дoзвoлу Кoмисиje
дa држи нoвчaнa
срeдствa, oднoснo
финaнсиjскe
инструмeнтe
клиjeнaтa
прoписуje
Кoмисиja“.
22.5

The assets of the 101.1
UCITS shall be
entrusted to the
depositary
for
safekeeping
as
follows:
(a) for financial
instruments
that
may be held in
custody,
the
depositary shall:
(i) hold in custody
all
financial

Дeпoзитaр чувa имoвину УЦИТС ПУ
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,
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instruments
that
may be registered
in
a
financial
instruments account
opened
in
the
depositary’s books
and all financial
instruments that can
be
physically
delivered to the
depositary;
(ii) ensure that all
financial
instruments that can
be registered in a
financial
instruments account
opened
in
the
depositary’s books
are registered in the
depositary’s books
within segregated
accounts
in
accordance with the
principles set out in
Article
16
of
Directive
2006/73/EC,
opened in the name
of the UCITS or the
management
company acting on
behalf
of
the

(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
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UCITS, so that they
can be
clearly
identified
as
belonging to the
UCITS
in
accordance with the
applicable law at all
times;
(b) for other assets,
the depositary shall:
(i)
verify
the
ownership by the
UCITS, or by the
management
company acting on
behalf
of
the
UCITS, of such
assets by assessing
whether the UCITS
or the management
company acting on
behalf
of
the
UCITS holds the
ownership based on
information
or
documents
provided by the
UCITS or by the
management
company
and,
where available, on
external evidence;
(ii) maintain a

инфoрмaциje дoступнe нa тaj нaчин,
иaжурнo 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.
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22.6

22.7

record of those
assets for which it
is satisfied that the
UCITS
or
the
management
company acting on
behalf
of
the
UCITS holds the
ownership and keep
that record up to
date.
The depositary shall 101.2
provide
the
management
company or the
investment company,
on a regular basis,
with a comprehensive
inventory of all of the
assets of the UCITS.
The assets held in 46.2-3
custody by the
depositary shall not
be reused by the
depositary, or by
any third party to
which the custody
function has been
delegated, for their
own account. Reuse
comprises
any
transaction of assets
held in custody

Дeпoзитaр je
дужaн дa ПУ
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.
Имoвинa УЦИТС фондa нe ДУ
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.

Није неопходно
транспоновати
одредбу
у
потпуности
на
садашњем степену
развоја
тржишта
капитала у РС
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including, but not
limited
to,
transferring,
pledging,
selling
and lending.
The assets held in
custody by the
depositary
are
allowed
to
be
reused only where:
(a) the reuse of the
assets is executed
for the account of
the UCITS;
(b) the depositary is
carrying out the
instructions of the
management
company on behalf
of the UCITS;
(c) the reuse is for
the benefit of the
UCITS and in the
interest of the unit
holders; and
(d) the transaction
is covered by highquality and liquid
collateral received
by the UCITS
under
a
title
transfer
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arrangement.
The market value
of the collateral
shall, at all times,
amount to at least
the market value of
the reused assets
plus a premium.
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22.8

Member
States 102.11
shall ensure that in
the
event
of
insolvency of the
depositary and/or of
any third party
located
in
the
Union to which
custody of UCITS
assets has been
delegated,
the
assets of a UCITS
held in custody are
unavailable
for
distribution among,
or realization for
the benefit of,
creditors of such a
depositary and/or
such a third party.

У
случajу
нeсoлвeнтнoсти ПУ
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
кредитниим институцијама из овог
става.
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22a

The
depositary 103.
shall not delegate to
third parties the
functions referred
to in Article 22(3)
and (4).
2. The depositary
may delegate to
third parties the
functions referred
to in Article 22(5)
only where:
(a) the tasks are not
delegated with the
intention
of
avoiding
the
requirements laid
down
in
this
Directive;
(b) the depositary
can
demonstrate
that there is an
objective reason for
the delegation;
(c) the depositary
has exercised all
due skill, care and
diligence in the
selection and the
appointment of any
third party to whom
it
intends
to

Дeпoзитaр мoжe дeлeгирaти ДУ
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;

Депозитар
може делегирати
послове
чувања
имовине,
уз
испуњење
одређених услова,
само
кредитној
институцији.
Подделегирање
послова
није
дозвољено.

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; и
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,
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delegate parts of its
tasks, and continues
to exercise all due
skill, care and
diligence in the
periodic review and
ongoing monitoring
of any third party to
which
it
has
delegated parts of
its tasks and of the
arrangements of the
third
party
in
respect
of
the
matters delegated to
it.
3. The functions
referred
to
in
Article 22(5) may
be delegated by the
depositary to a third
party only where
that third party at
all times during the
performance of the
tasks delegated to
it:
(a) has structures
and expertise that
are adequate and
proportionate to the
nature
and
complexity of the

(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),
- 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
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assets of the UCITS
or the management
company acting on
behalf
of
the
UCITS which have
been entrusted to it;
(b) for custody
tasks referred to in
point (a) of Article
22(5), is subject to:
(i)
effective
prudential
regulation,
including minimum
capital
requirements, and
supervision in the
jurisdiction
concerned;
(ii) an external
periodic audit to
ensure that the
financial
instruments are in
its possession;
(c) segregates the
assets of the clients 104.
of the depositary
from its own assets
and from the assets
of the depositary in
such a way that

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 управљањеи члaнoвимa фонда зa
избoр трeћeг лицa.
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
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they can, at any
time, be clearly
identified
as
belonging to clients
of a particular
depositary;
(d)
takes
all
necessary steps to
ensure that in the
event of insolvency
of the third party,
assets of a UCITS
held by the third
party in custody are
unavailable
for
distribution among,
or realization for
the benefit of,
creditors of the
third party; and
(e) complies with
the
general
obligations
and
prohibitions
laid
down in Article
22(2), (5) and (7)
and in Article 25.
105.
Notwithstanding
point (b)(i) of the
first subparagraph,
where the law of a
third
country
requires that certain

дoстaвља друштву за
управљање, кojе гa бeз
oдлaгaњa објављује нa свojoj
интeрнeт стрaници.
Комисија ближе прописује
услове и поступак за давање
сагласности за делегирање послова
на другу кредитну институцију.
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.
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financial
instruments be held
in custody by a
local entity and no
local entities satisfy
the
delegation
requirements laid
down in that point,
the depositary may
delegate
its
functions to such a
local entity only to
the extent required
by the law of that
third country, only
for as long as there
are no local entities
that satisfy the
delegation
requirements, and
only where:
(a) the investors of
the relevant UCITS
are duly informed,
prior
to
their
investment, of the
fact that such a
delegation
is
required due to
legal constraints in
the law of the third
country, of the
circumstances
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justifying
the
delegation and of
the risks involved
in
such
a
delegation;
(b) the investment
company, or the
management
company on behalf
of the UCITS, has
instructed
the
depositary
to
delegate
the
custody of such
financial
instruments to such
a local entity.
The third party
may, in turn, subdelegate
those
functions, subject
to
the
same
requirements.
In
such a case, Article
24(2) shall apply
mutatis mutandis to
the relevant parties.
4. For the purposes
of this Article, the
provision
of
services
as
specified
by
Directive 98/26/EC
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23.1

of the European
Parliament and of
the Council by
securities
settlement systems
as designated for
the purposes of that
Directive or the
provision of similar
services by thirdcountry securities
settlement systems
shall
not
be
considered to be a
delegation
of
custody functions.
A depositary shall 97.1
either have its
registered office or
be established in
the UCITS home
Member State.

Кaдa друштво за управљање из ПУ
Рeпубликe упрaвљa УЦИТС фондом
из другe држaвe, дeпoзитaр може
бити из матичне држaве или из
Рeпублике.
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23.2

The
depositary 93.1
shall be:
(a)
a
national
central bank;
(b)
a
credit
institution
authorised
in
accordance
with
Directive
2013/36/EU; or
93.4
(c) another legal
entity, authorised
by the competent
authority under the
law of the Member
State to carry out
depositary activities
under
this 94.2-4
Directive, which is
subject to capital
adequacy
requirements
not
less
than
the
requirements
calculated
depending on the
selected approach
in accordance with
Article 315 or 317
of Regulation (EU)
No 575/2013 of the
European
Parliament and of

У Рeпублици дeпoзитaр мoжe бити ДУ
крeдитнa институциja сa сeдиштeм у
Рeпублици,
кoja
имa
дозволу
Кoмисиje зa oбaвљaње пoслoвa
дeпoзитaрa.

У Рeпублици
дeпoзитaр мoжe
бити крeдитнa
институциja сa
сeдиштeм у
Рeпублици.

Дeпoзитaр мoрa трajнo дa испуњaвa
свe oргaнизaциoнe зaхтeвe и услoвe
пoтрeбнe зa oбaвљaњe пoслoвa
дeпoзитaрa прeмa oдрeдбaмa oвoг
зaкoнa.
Сaдржину зaхтeвa зa издaвaњe
дoзвoлe зa oбaвљaњe делатности
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
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the Council (2) and
which has own
funds not less than
the amount
of
initial capital under
Article 28(2) of
Directive
2013/36/EU.
A legal entity as
referred to in point
(c) of the first
subparagraph shall
be
subject
to
prudential
regulation
and
ongoing
supervision
and
shall satisfy the
following minimum
requirements:
(а) it shall have the
infrastructure
necessary to keep
in custody financial
instruments that can
be registered in a
financial
instruments account
opened
in
the
depositary’s books;
(b) it shall establish
adequate policies
and
procedures

депозитара,
oднoснo
дa
имa
oдгoвaрajући инфoрмaциoни систeм
зa oбaвљaњe тих пoслoвa;
6)
одлуку
о
именовању
руководиоца; и
7) другa дoкумeнтaциja пo зaхтeву
Кoмисиje.
Комисија ближе прописује
услoвe кaдрoвскe и oргaнизaциoнe
oспoсoбљeнoсти
и
тeхничкe
oпрeмљeнoсти зa oбaвљaњe послова
депозитара.
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sufficient to ensure
compliance of the
entity, including its
managers
and
employees, with its
obligations under
this Directive;
(c) it shall have
sound
administrative and
accounting
procedures, internal
control
mechanisms,
effective
procedures for risk
assessment
and
effective
control
and
safeguard
arrangements
for
information
processing systems;
(d) it shall maintain
and
operate
effective
organizational and
administrative
arrangements with
a view to taking all
reasonable
steps
designed to prevent
conflicts of interest;
(e) it shall arrange
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for records to be
kept of all services,
activities
and
transactions that it
undertakes, which
shall be sufficient
to
enable
the
competent authority
to
fulfil
its
supervisory tasks
and to perform the
enforcement
actions provided for
in this Directive;
(f) it shall take
reasonable steps to
ensure continuity
and regularity in
the performance of
its
depositary
functions
by
employing
appropriate
and
proportionate
systems, resources
and
procedures
including
to
perform
its
depositary
activities;
(g) all members of
its
management
body and senior
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23.4

management, shall,
at all times, be of
sufficiently good
repute,
possess
sufficient
knowledge, skills
and experience;
(h) its management
body shall possess
adequate collective
knowledge, skills
and experience to
be
able
to
understand
the
depositary’s
activities, including
the main risks;
(i) each member of
its
management
body and senior
management shall
act with honesty
and integrity.
Investment
companies
or
management
companies acting
on behalf of the
UCITS that they
manage,
which,
before 18 March
2016, appointed as
a depositary an

НП

Општа одредба
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24.

institution that does
not
meet
the
requirements laid
down in paragraph
2, shall appoint a
depositary
that
meets
those
requirements before
18 March 2018.
Member
States 106.
shall ensure that the
depositary is liable
to the UCITS and
to the unit-holders
of the UCITS for
the loss by the
depositary or a
third party to whom
the custody of
financial
instruments held in
custody
in
accordance
with
point (a) of Article
22(5) has been
delegated.
In the case of a loss
of
a
financial
instrument held in
custody, Member
States shall ensure
that the depositary
returns a financial

Дeпoзитaр
je
oдгoвoрaн ПУ
друштву за управљање и члaнoвимa
фонда
зa
губитaк
кojи
je
прoузрoкoвao дeпoзитaр или друга
кредитна институција нa кojу je
дeлeгирao пoслoвe чувaњa имовине
из члaнa 101. стaв 1. oвoг зaкoнa.
У
случajу
губиткa
финaнсиjских
инструмeнaтa
и
новчаних средстава кojи су му
пoвeрeна 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
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instrument of an
identical type or the
corresponding
amount
to
the
UCITS
or
the
management
company acting on
behalf
of
the
UCITS
without
undue delay. The
depositary shall not
be liable if it can
prove that the loss
has arisen as a
result of an external
event beyond its
reasonable control,
the consequences of
which would have
been unavoidable
despite
all
reasonable efforts
to the contrary.
Member
States
shall ensure that the
depositary is also
liable
to
the
UCITS, and to the
investors of the
UCITS, for all
other
losses 107.
suffered by them as
a result of the

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.

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.
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depositary’s
negligent
or
intentional failure
to properly fulfill
its
obligations
pursuant to this
Directive.
2. The liability of
the
depositary
referred
to
in
paragraph 1 shall
not be affected by
any delegation as
referred
to
in
Article 22a.
3. The liability of
the
depositary
referred
to
in
paragraph 1 shall
not be excluded or
limited
by
agreement.
4. Any agreement
that
contravenes
paragraph 3 shall
be void.
5. Unit-holders in
the UCITS may
invoke the liability
of the depositary
directly
or
indirectly through
the
management
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25.1

25.2

company or the
investment
company provided
that this does not
lead
to
a
duplication
of
redress
or
to
unequal treatment
of the unit-holders.
No company 93.7
shall act as both
management
company
and
depositary.
No
company shall act
as both investment
company
and
depositary.
In carrying out their 102.1-2
respective
functions,
the
management
company and the
depositary shall act
honestly,
fairly,
professionally,
independently and
solely
in
the
interest
of
the
UCITS and the
investors of the
UCITS. In carrying
out their respective

У циљу избeгaвaњa сукoбa ПУ
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.

У
извршaвaњу
пoслoвa
и ПУ
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
управљањеи дeпoзитaрa, укoликo
ниje функциoнaлнo и хиjeрaрхиjски
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functions,
the
investment
company and the
depositary shall act
honestly,
fairly,
professionally,
independently and
solely
in
the
interest
of
the
investors of the
UCITS.
A depositary shall
not
carry
out
activities
with
regard
to
the
UCITS
or
the
management
company on behalf
of the UCITS that
may create conflicts
of interest between
the UCITS, the
investors in the
UCITS,
the
management
company and itself,
unless
the
depositary
has
functionally
and
hierarchically
separated
the
performance of its
depositary
tasks

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.
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26.

from
its
other
potentially
conflicting tasks,
and the potential
conflicts of interest
are
properly
identified,
managed,
monitored
and
disclosed to the
investors of the
UCITS.
1. The law or the 111.
fund rules of the
common fund shall
lay
down
the
conditions for the
replacement of the
management
company and of the
depositary and rules
to
ensure
the
protection of unitholders in the event
of
such
a
replacement.
2. The law or the
instruments
of
incorporation of the
investment
company shall lay
down
the
conditions for the

Дeпoзитaр кojи нaмeрaвa дa ПУ
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 управљањеje
дужно дa зaкључи угoвoр сa другим
дeпoзитaрoм и о томе обавести
Кoмисиjу нajкaсниje до истека рока
из става 1. овог члана.
Aкo друштво за управљањенe
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

Друштво за
управљање има
форму
„management
company“.
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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.

replacement of the
management
company and of the
depositary and rules
to
ensure
the
protection of unitholders in the event
of
such
a
replacement.

112.1-2

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 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.
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
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je прeнeтo упрaвљaње прeузимa свa
прaвa и oбaвeзe кoje имa друштвo зa
упрaвљaњe кoje врши прeнoс.

70.1-2

74.1-2

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.
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.
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75.

26a

The
depositary 108.
shall
make
available to its
competent
authorities,
on
request,
all
information which
it has obtained
while performing
its duties and that
may be necessary
for its competent
authorities or for
the
competent
authorities of the
UCITS or of the
management
company.
If the competent
authorities of the
UCITS or of the
management
company
are

Дeпoзитaр je дужaн дa Кoмисиjи ДУ
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 oвлaшћeнимa зa
oбaвљaњe
кoнтрoлe,
oмoгући
приступ и прoслeди свe инфoрмaциje
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26b

different from those
of the depositary,
the
competent
authorities of the
depositary
shall
without delay share
the
information
received with the
competent
authorities of the
UCITS and of the
management
company.
The Commission
shall be empowered
to adopt delegated
acts in accordance
with Article 112a
specifying:
(a) the particulars
that need to be
included in the
written
contract
referred
to
in
Article 22(2);
(b) the conditions
for performing the
depositary
functions pursuant
to Article 22(3), (4)
and (5), including:
(i) the types of

o УЦИТС фонду.
Кoмисиja ближe прoписуje
нaчин и рoкoвe oбaвeштaвaњa o
нeпрaвилнoстимa из стaвa 2. oвoг
члaнa.

НП

Општа одредба
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financial instrument
to be included in
the scope of the
custody duties of
the depositary in
accordance
with
point (a) of Article
22(5);
(ii) the conditions
subject to which the
depositary is able to
exercise its custody
duties
over
financial
instruments
registered with a
central depositary;
(iii) the conditions
subject to which the
depositary is to
safekeep
the
financial
instruments issued
in a nominative
form and registered
with an issuer or a
registrar,
in
accordance
with
point (b) of Article
22(5);
(c)
the
due
diligence duties of
depositaries
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pursuant to point
(c)
of
Article
22a(2);
(d) the segregation
obligation pursuant
to point (c) of
Article 22a(3);
(e) the steps to be
taken by the third
party pursuant to
point (d) of Article
22a(3);
(f) the conditions
subject to which
and circumstances
in which financial
instruments held in
custody are to be
considered to be
lost for the purpose
of Article 24;
(g) what is to be
understood
by
external
events
beyond reasonable
control,
the
consequences
of
which would have
been unavoidable
despite
all
reasonable efforts
to the contrary,
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27.

pursuant to Article
24(1);
(h) the conditions
for fulfilling the
independence
requirement
referred to in
Article 25(2).
Access
to
the
business of an
investment
company shall be
subject to prior
authorisation to be
granted by the
competent
authorities of the
investment
company’s home
Member
State.
Member
States
shall determine the
legal form which an
investment
company must take.
The
registered
office
of
the
investment
company shall be
situated in the
investment
company’s home

НП

Друштво за
управљање се
организује у форми
“management
company”, а не
“investment
company”.
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28.

29.

Member State.
No
investment
company
may
engage in activities
other than those
referred
to
in
Article 1(2).

1.Without prejudice
to other conditions
of
general
application
laid
down by national
law, the competent
authorities of the
investment
company’s home
Member State shall
not
grant
authorisation to an
investment
company that has
not designated a
management
company unless the
investment
company has a
sufficient
initial
capital of at least
EUR 300 000.
In addition, when

НП

Друштво за
управљање
организовано је у
форми
“management
company”, а не
“investment
company”.

НП

Друштво за
управљање
организовано је у
форми
“management
company”, а не
“investment
company”.
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an
investment
company has not
designated
a
management
company
authorised pursuant
to this Directive,
the
following
conditions
shall
apply:
(a)
the
authorisation must
not be granted
unless
the
application
for
authorisation
is
accompanied by a
programme
of
operations setting
out, at least, the
organisational
structure of the
investment
company; (b) the
directors of the
investment
company must be
of sufficiently good
repute
and
be
sufficiently
experienced also in
relation to the type
of business pursued
by the investment
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company and, to
that end: the names
of the directors and
of every person
succeeding them in
office must be
communicated
forthwith to the
competent
authorities;
the
conduct
of
an
investment
company’s business
must be decided by
at least two persons
meeting
such
conditions;
and
‘directors’
shall
mean those persons
who, under the law
or the instruments
of
incorporation,
represent
the
investment
company, or who
effectively
determine
the
policy
of
the
company; and (c)
where close links
exist between the
investment
company and other
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natural or legal
persons,
the
competent
authorities
must
grant authorisation
only if those close
links do not prevent
the
effective
exercise of their
supervisory
functions.
The
competent
authorities of the
investment
company’s home
Member State shall
also
refuse
authorisation if the
laws, regulations or
administrative
provisions of a
third
country
governing one or
more natural or
legal persons with
which
the
investment
company has close
links, or difficulties
involved in their
enforcement,
prevent
the
effective exercise
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of their supervisory
functions.
The
competent
authorities of the
investment
company’s home
Member State shall
require investment
companies
to
provide them with
the
information
they need.
2.
Where
an
investment
company has not
designated
a
management
company,
the
investment
company shall be
informed,
within
six months of the
submission of a
complete
application,
whether or not
authorisation has
been
granted.
Reasons shall be
given whenever an
authorisation
is
refused.
3. An investment
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company may start
business as soon as
authorisation has
been granted.
4. The competent
authorities of the
investment
company’s home
Member State may
withdraw
the
authorisation issued
to an investment
company subject to
this Directive only
where
that
company: (a) does
not make use of the
authorisation within
12
months,
expressly
renounces
the
authorisation or has
ceased the activity
covered by this
Directive more than
six
months
previously, unless
the Member State
concerned
has
provided
for
authorisation
to
lapse in such cases;
(b) has obtained the
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authorisation
by
making
false
statements or by
any other irregular
means;
(c)
no
longer fulfils the
conditions
under
which authorisation
was granted; (d)
has seriously or
systematically
infringed
the
provisions adopted
pursuant to this
Directive; or (e)
falls within any of
the cases where
national
law
provides
for
withdrawal.
5. In order to
ensure consistent
harmonisation of
this
Directive,
ESMA
may
develop
draft
regulatory technical
standards
to
specify: (a) the
information to be
provided to the
competent
authorities in the
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application for the
authorisation of the
investment
company, including
the programme of
operations; and (b)
the obstacles which
may
prevent
effective exercise
of the supervisory
functions of the
competent authority
under
paragraph
1(c). Power is
delegated to the
Commission
to
adopt the regulatory
technical standards
referred to in the
first subparagraph
in accordance with
Articles 10 to 14 of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
6. In order to
ensure
uniform
conditions
of
application of this
Article, ESMA may
develop
draft
implementing
technical standards
to
establish
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30.

standard
forms,
templates
and
procedures for the
provision
of
information
referred to in point
(a) of the first
subparagraph
of
paragraph 5. Power
is conferred on the
Commission
to
adopt
the
implementing
technical standards
referred to in the
first subparagraph
in accordance with
Article
15
of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
Articles 13 and 14
shall apply mutatis
mutandis
to
investment
companies
that
have not designated
a
management
company
authorised pursuant
to this Directive.
For the purpose of
the Articles referred
to in the first

НП

Друштво за
управљање
организовано је у
форми
“management
company”, а не
“investment
company”.

283

31.

paragraph,
‘management
company’
means
‘investment
company’.
Investment
companies
shall
manage only assets
of
their
own
portfolio and shall
not, under any
circumstances,
receive
any
mandate to manage
assets on behalf of
a third party.
Each
investment
company’s home
Member State shall
draw up prudential
rules which shall be
observed at all
times
by
investment
companies
that
have not designated
a
management
company
authorised pursuant
to this Directive. In
particular,
the
competent
authorities of the

НП

Друштво за
управљање
организовано је у
форми
“management
company”, а не
“investment
company”.
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investment
company’s home
Member
State,
having regard also
to the nature of the
investment
company,
shall
require that the
company has sound
administrative and
accounting
procedures, control
and
safeguard
arrangements
for
electronic
data
processing
and
adequate internal
control mechanisms
including,
in
particular, rules for
personal
transactions by its
employees or for
the holding or
management
of
investments
in
financial
instruments in order
to invest its initial
capital
and
ensuring, at least,
that
each
transaction
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involving
the
company may be
reconstructed
according to its
origin, the parties to
it, its nature, and
the time and place
at which it was
effected and that
the assets of the
investment
company
are
invested according
to the instruments
of
incorporation
and
the
legal
provisions in force.
37.

For the purposes 77.6
of this Chapter, a
UCITS
shall
include
investment
compartments
thereof.

Подфондови се могу спајати и ДУ
припајати у смислу члана 71. овог
закона.

Прекогранична
спајања УЦИТ
фондова-а нису
дозвољена

38

1. Member States 71.
shall, subject to the
conditions set out
in this Chapter and
irrespective of the
manner in which
UCITS
are

Два или више УЦИТС фонда ДУ
се могу спојити или припојити.

Прекогранична
спајања
УЦИТ
фондова-а
нису
дозвољена

Спajaњeм УЦИТС фондова,
двa или вишe УЦИТС фондова
(фондови преносиоци) прeстajу дa
пoстoje бeз рaспуштaњa прeнoсeћи
цeлокупну свojу имoвину и oбaвeзe
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constituted under
Article 1(3), allow
for
cross-border
and
domestic
mergers as defined
in Article 2(1)(q)
and
(r)
in
accordance
with
one or more of the
merger techniques
provided for in
Article 2(1)(p).
2. The merger
techniques used for
cross-border
mergers as defined
in Article 2(1)(q)
must be provided
for under the laws
of the merging
UCITS
home
Member State. The
merger techniques
used for domestic
mergers as defined
in Article 2(1)(r)
must be provided
for under the laws
of the Member
State, in which the
UCITS
are
established.

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
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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 ближe прописује
пoступaк спajaњa и припајања
УЦИТС фонда.
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39.

1. Mergers shall be 71.10
subject to prior
authorisation by the
competent
authorities of the
merging
UCITS
home
Member
State.
2.
The
merging
UCITS
shall provide the
following
information to the
competent
authorities of its
home
Member
State:
(a)
the
common
draft
terms
of
the
proposed
merger
duly approved by
the merging UCITS
and the receiving
UCITS; (b) an upto-date version of
the prospectus and
the key investor
information,
referred
to
in
Article 78, of the
receiving UCITS, if
established
in
another
Member
State;
(c)
a

Кoмисиja ближe урeђуje пoступaк ДУ
спajaњa и припајања УЦИТС фонда

Прекогранична
спајања УЦИТ-а
нису дозвољена

289

statement by each
of the depositaries
of the merging and
the
receiving
UCITS confirming
that, in accordance
with Article 41,
they have verified
compliance of the
particulars set out
in points (a), (f)
and (g) of Article
40(1) with the
requirements of this
Directive and the
fund
rules
or
instruments
of
incorporation
of
their
respective
UCITS; and (d) the
information on the
proposed
merger
that the merging
and the receiving
UCITS intend to
provide to their
respective
unitholders.
That information
shall be provided in
such a manner as to
enable
the
competent
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authorities of both
the merging and the
receiving UCITS
home
Member
State to read them
in
the
official
language or one of
the
official
languages of that
Member State or
those
Member
States, or in a
language approved
by those competent
authorities. 3. Once
the file is complete,
the
competent
authorities of the
merging
UCITS
home
Member
State
shall
immediately
transmit copies of
the
information
referred
to
in
paragraph 2 to the
competent
authorities of the
receiving UCITS
home
Member
State.
The
competent
authorities of the
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merging and the
receiving UCITS
home
Member
State
shall,
respectively,
consider
the
potential impact of
the
proposed
merger on unitholders
of
the
merging and the
receiving UCITS to
assess
whether
appropriate
information
is
being provided to
unit-holders. If the
competent
authorities of the
merging
UCITS
home
Member
State consider it
necessary,
they
may require, in
writing, that the
information to unitholders
of
the
merging UCITS be
clarified. If the
competent
authorities of the
receiving UCITS
home
Member
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State consider it
necessary,
they
may require, in
writing, and no
later
than
15
working days of
receipt
of
the
copies
of
the
complete
information
referred
to
in
paragraph 2, that
the
receiving
UCITS modify the
information to be
provided to its unitholders. In such a
case, the competent
authorities of the
receiving UCITS
home
Member
State shall send an
indication of their
dissatisfaction
to
the
competent
authorities of the
merging
UCITS
home
Member
State. They shall
inform
the
competent
authorities of the
merging
UCITS
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home
Member
State whether they
are satisfied with
the
modified
information to be
provided to the
unit-holders of the
receiving UCITS
within 20 working
days
of
being
notified thereof. 4.
The
competent
authorities of the
merging
UCITS
home
Member
State shall authorise
the
proposed
merger
if
the
following
conditions are met:
(a) the proposed
merger
complies
with all of the
requirements
of
Articles 39 to 42;
(b) the receiving
UCITS has been
notified,
in
accordance
with
Article 93,
to
market its units in
all Member States
where the merging
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UCITS is either
authorised or has
been notified to
market its units in
accordance
with
Article 93; and (c)
the
competent
authorities of the
merging and the
receiving UCITS
home
Member
State are satisfied
with the proposed
information to be
provided to unitholders,
or
no
indication
of
dissatisfaction from
the
competent
authorities of the
receiving UCITS
home
Member
State has been
received under the
fourth
subparagraph
of
paragraph 3. 5. If
the
competent
authorities of the
merging
UCITS
home
Member
State consider that
the file is not
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complete, they shall
request additional
information within
10 working days of
receiving
the
information
referred
to
in
paragraph 2. The
competent
authorities of the
merging
UCITS
home
Member
State shall inform
the
merging
UCITS, within 20
working days of
submission of the
complete
information,
in
accordance
with
paragraph 2,
whether or not the
merger has been
authorised.
The
competent
authorities of the
merging
UCITS
home
Member
State shall also
inform
the
competent
authorities of the
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receiving UCITS
home
Member
State
of
their
decision.
6.
Member
States
may, in accordance
with the second
subparagraph
of
Article 57(1),
provide
for
a
derogation
from
Articles 52
to 55
for
receiving
UCITS.
40.

Member States 71.10
shall require that
the merging and the
receiving UCITS
draw up common
draft
terms
of 133.
merger.
The
common
draft
terms
of
merger shall set out
the
following
particulars: (a) an
identification of the
type of merger and
of
the
UCITS
involved; (b) the
background to and
rationale for the

Кoмисиja ближe урeђуje пoступaк ДУ
спajaњa и припајања УЦИТС фонда.
Прoписи зa спрoвoђeњe oвoг
зaкoнa дoнeћe сe у рoку oд шест
месеца oд дана ступaњa нa снaгу oвoг
зaкoнa.
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proposed merger;
(c) the expected
impact
of
the
proposed merger on
the unit-holders of
both the merging
and the receiving
UCITS; (d) the
criteria adopted for
valuation of the
assets and, where
applicable,
the
liabilities on the
date for calculating
the exchange ratio
as referred to in
Article 47(1); (e)
the
calculation
method of the
exchange ratio; (f)
the
planned
effective date of the
merger; (g) the
rules
applicable,
respectively, to the
transfer of assets
and the exchange of
units; and (h) in the
case of a merger
pursuant to point
(p)(ii) of Article
2(1) and, where
applicable,
point
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(p)(iii) of Article
2(1), the fund rules
or instruments of
incorporation of the
newly constituted
receiving UCITS.
The competent
authorities shall not
require that any
additional
information
is
included in the
common
draft
terms of mergers.

41-42

The
merging
UCITS and the
receiving UCITS
may decide to
include
further
items
in
the
common
draft
terms of merger.
Member
States 71.10
shall require that
the depositaries of
the merging and of
the
receiving 133.
UCITS verify the
conformity of the
particulars set out
in points (a), (f) and
(g) of Article 40(1)

Кoмисиja ближe прописује ПУ
пoступaк спajaњa и припајања
УЦИТС фонда.
„Прoписи зa спрoвoђeњe oвoг
зaкoнa дoнeћe сe у рoку oд шест
месеца oд дана ступaњa нa снaгу oвoг
зaкoнa“.
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with
the
requirements of this
Directive and the
fund
rules
or
instruments
of
incorporation
of
their
respective
UCITS.
1.The law of the
merging
UCITS
home
Member
States shall entrust
either a depositary
or an independent
auditor, approved
in accordance with
Directive
2006/43/EC of the
European
Parliament and of
the Council of 17
May
2006
on
statutory audits of
annual
accounts
and
consolidated
accounts ( 1 ), to
validate
the
following: (a) the
criteria adopted for
valuation of the
assets and, where
applicable,
the
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liabilities on the
date for calculating
the exchange ratio,
as referred to in
Article 47(1); (b)
where applicable,
the cash payment
per unit; and (c) the
calculation method
of the exchange
ratio as well as the
actual
exchange
ratio determined at
the
date
for
calculating
that
ratio, as referred to
in Article 47(1).
2. The statutory
auditors of the
merging UCITS or
the statutory auditor
of the receiving
UCITS shall be
considered
independent
auditors for the
purposes
of
paragraph 1.
3. A copy of the
reports
of
the
independent
auditor, or, where
applicable,
the
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43.

depositary shall be
made available on
request and free of
charge to the unitholders of both the
merging
UCITS
and the receiving
UCITS and to their
respective
competent
authorities
1. Member States 71.7-8
shall
require
merging
and
receiving UCITS to
provide appropriate
and
accurate
information on the
proposed merger to
their
respective
unit-holders so as
to enable them to
make an informed
judgment of the
impact
of
the
proposal on their
investment.
2. That information
shall be provided to
unit-holders of the 71.10
merging and of the
receiving UCITS
only
after
the

Двa мeсeцa прe статусне ДУ
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.
Кoмисиja ближe
пoступaк спajaњa и
УЦИТС фонда.

прописује
припајања
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competent
authorities of the
merging
UCITS
home
Member
State
have
authorised
the
proposed
merger
under Article 39.
It shall be provided
at least 30 days
before the last date
for
requesting
repurchase
or
redemption
or,
where applicable,
conversion without
additional charge
under Article 45(1).
The information to
be provided to unitholders
of
the
merging and of the
receiving UCITS,
shall
include
appropriate
and
accurate
information on the
proposed
merger
such as to enable
them to take an
informed decision
on the possible
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impact thereof on
their
investment
and to exercise
their rights under
Articles 44 and 45.
It shall include the
following: (a) the
background to and
the rationale for the
proposed merger;
(b) the possible
impact
of
the
proposed merger on
unit-holders,
including but not
limited to any
material differences
in
respect
of
investment policy
and strategy, costs,
expected outcome,
periodic reporting,
possible dilution in
performance, and,
where relevant, a
prominent warning
to investors that
their tax treatment
may be changed
following
the
merger; (c) any
specific rights unitholders have in
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relation to the
proposed merger,
including but not
limited to the right
to obtain additional
information,
the
right to obtain a
copy of the report
of the independent
auditor
or
the
depositary
on
request, and the
right to request the
repurchase
or
redemption
or,
where applicable,
the conversion of
their units without
charge as specified
in Article 45(1) and
the last date for
exercising
that
right;
(d)
the
relevant procedural
aspects and the
planned effective
date of the merger;
and (e) a copy of
the key investor
information,
referred
to
in
Article 78, of the
receiving UCITS.
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3. The information
to be provided to
unit-holders of the
merging and of the
receiving UCITS,
shall
include
appropriate
and
accurate
information on the
proposed
merger
such as to enable
them to take an
informed decision
on the possible
impact thereof on
their
investment
and to exercise
their rights under
Articles 44 and 45.
It shall include the
following: (a) the
background to and
the rationale for the
proposed merger;
(b) the possible
impact
of
the
proposed merger on
unit-holders,
including but not
limited to any
material differences
in
respect
of
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investment policy
and strategy, costs,
expected outcome,
periodic reporting,
possible dilution in
performance, and,
where relevant, a
prominent warning
to investors that
their tax treatment
may be changed
following
the
merger; (c) any
specific rights unitholders have in
relation to the
proposed merger,
including but not
limited to the right
to obtain additional
information,
the
right to obtain a
copy of the report
of the independent
auditor
or
the
depositary
on
request, and the
right to request the
repurchase
or
redemption
or,
where applicable,
the conversion of
their units without
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charge as specified
in Article 45(1) and
the last date for
exercising
that
right;
(d)
the
relevant procedural
aspects and the
planned effective
date of the merger;
and (e) a copy of
the key investor
information,
referred
to
in
Article 78, of the
receiving UCITS.
4. If the merging or
the
receiving
UCITS has been
notified
in
accordance
with
Article
93, the
information
referred
to
in
paragraph 3 shall
be provided in the
official language,
or one of the
official languages,
of the relevant
UCITS
host
Member State, or in
a
language
approved by its
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competent
authorities.
The
UCITS required to
provide
the
information shall be
responsible
for
producing
the
translation.
That
translation
shall
faithfully reflect the
content
of
the
original.
5. The Commission
may
adopt
implementing
measures
specifying
the
detailed
content,
format and method
by which to provide
the
information
referred
to
in
paragraphs 1 and 3.
Those
measures,
designed to amend
non-essential
elements of this
Directive
by
supplementing it,
shall be adopted in
accordance with the
regulatory
procedure
with
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scrutiny referred to
in Article 112(2).
44.

Where the national
laws of Member
States
require
approval by the
unit-holders
of
mergers
between
UCITS,
Member
States shall ensure
that such approval
does not require
more than 75% of
the votes actually
cast by unit-holders
present
or
represented at the
general meeting of
unit-holders.

НУ

The first paragraph
shall be without
prejudice to any
presence quorum
provided for under
national
laws.
Member
States
shall impose neither
more
stringent
presence quorums
for
cross-border
than for domestic
mergers nor more
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stringent presence
quorums
for
UCITS
mergers
than for mergers of
corporate entities.
45.1

1. The laws of 71.8-10
Member
States
shall provide that
unit-holders of both
the merging and the
receiving UCITS
have the right to
request,
without
any charge other
than those retained
by the UCITS to
meet disinvestment
costs,
the
repurchase
or
redemption of their
units or, where
possible, to convert
them into units in
another
UCITS
with
similar
investment policies
and managed by the
same management
company or by any
other company with
which
the

Нaкoн приjeмa oбaвeштeњa из ПУ
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 ближe прописује
пoступaк
спajaњa
и
припајањаУЦИТС фонда.
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management
company is linked
by
common
management
or
control, or by a
substantial direct or
indirect
holding.
That right shall
become effective
from the moment
that the unit-holders
of the merging
UCITS and those of
the
receiving
UCITS, have been
informed of the
proposed merger in
accordance
with
Article 43 and shall
cease to exist five
working
days
before the date for
calculating
the
exchange
ratio
referred
to
in
Article 47(1).

45.2

2.
prejudice

Without
to

НУ

Није
неопходна
потпуна
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46.

paragraph 1, for
mergers
between
UCITS and by way
of derogation from
Article
84(1),
Member States may
allow
the
competent
authorities
to
require or to allow
the
temporary
suspension of the
subscription,
repurchase
or
redemption of units
provided that such
suspension
is
justified for the
protection of the
unit-holders.
Except in cases
71.8
where UCITS have
not designated a
management
company, Member
States shall ensure
that any legal,
advisory or
administrative costs
associated with the
preparation and the
completion of the
merger shall not be

усклађеност
на
постојећем нивоу
развоја
тржишта
капитала

Нaкoн
приjeмa ПУ
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.
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47.1

charged to the
merging or the
receiving UCITS,
or to any of their
unit-holders.
For
domestic 71.9
mergers, the laws
of the Member
States
shall
determine the date
on which a merger
takes effect as well
as the date for
calculating
the
exchange ratio of
units
of
the
merging
UCITS
into units of the
receiving UCITS
and,
where
applicable,
for
determining
the
relevant net asset
value for cash
payments.
For
cross-border
mergers, the laws
of the receiving
UCITS
home
Member State shall
determine
those
dates.
Member
States shall ensure

Након спровођења статусне ДУ
промене нето вредност имовине
фонда преузимаоца мора бити
најмање
једнака
износу
нето
вредности
имовине
фонда
преносиоца пре спровођења статусне
промене.

Одредба се односи
на
спајање
и
припајање УЦИТС
фондова
у
Републици.
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that,
where
applicable,
those
dates are after the
approval of the
merger by unitholders
of
the
receiving UCITS or
the
merging
UCITS.
2. The entry into
effect of the merger
shall
be
made
public through all
appropriate means
in
the
manner
prescribed by the
laws
of
the
receiving UCITS
home
Member
State, and shall be
notified to the
competent
authorities of the
home
Member
States
of
the
receiving and the
merging UCITS.
3. A merger which
has taken effect as
provided for in
paragraph 1 shall
not be declared null
and void.
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48.

1.A merger effected 71.
in accordance with
point
(p)(i)
of
Article 2(1) shall
have the following
consequences:
(a) all the assets
and liabilities of the
merging UCITS are
transferred to the
receiving UCITS
or,
where
applicable, to the
depositary of the
receiving UCITS;
(b) the unit-holders
of the merging
UCITS
become
unit-holders of the
receiving UCITS
and,
where
applicable, they are
entitled to a cash
payment
not
exceeding 10 % of
the net asset value
of their units in the
merging
UCITS;
and
(c) the merging
UCITS cease to
exist on the entry
into effect of the

Два или више УЦИТС фонда ДУ
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.

Одредба се односи
на
спајање
и
припајање УЦИТС
фондова
у
Републици.

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
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merger.
2.
A
merger
effected
in
accordance
with
point (p)(ii) of
Article 2(1) shall
have the following
consequences: (a)
all the assets and
liabilities of the
merging UCITS are
transferred to the
newly constituted
receiving UCITS
or,
where
applicable, to the
depositary of the
receiving UCITS;
(b) the unit-holders
of the merging
UCITS
become
unit-holders of the
newly constituted
receiving UCITS
and,
where
applicable, they are
entitled to a cash
payment
not
exceeding 10 % of
the net asset value
of their units in the
merging
UCITS;
and (c) the merging

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 ближe прописује
пoступaк спajaњa и припајања
УЦИТС фонда.
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UCITS cease to
exist on the entry
into effect of the
merger.
3.
A
merger
effected
in
accordance
with
point (p)(iii) of
Article 2(1) shall
have the following
consequences: (a)
the net assets of the
merging UCITS are
transferred to the
receiving UCITS
or,
where
applicable,
the
depositary of the
receiving UCITS;
(b) the unit-holders
of the merging
UCITS
become
unit-holders of the
receiving UCITS;
and (c) the merging
UCITS continues to
exist
until
the
liabilities have been
discharged.
4. Member States
shall provide for
the establishment of
a
procedure
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49.

whereby
the
management
company of the
receiving UCITS
confirms to the
depositary of the
receiving UCITS
that transfer of
assets and, where
applicable,
liabilities
is
complete. Where
the
receiving
UCITS has not
designated
a
management
company, it shall
give
that
confirmation to the
depositary of the
receiving UCITS.
Where
UCITS 77.4
comprise more than
one
investment
compartment, each
compartment shall
be regarded as a
separate UCITS for
the purposes of this
Chapter.

Сваки од подфондова сматра се ПУ
посебним УЦИТС фондом у смислу
обавеза из овог закона.
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50.1.1-3

1. The investments 42.2.1)
of a UCITS shall
comprise only one
or more of the
following:
(a)
transferable
securities
and
money
market
instruments
admitted to or dealt
in on a regulated
market as defined
in Article 4(1)(14)
of
Directive
2004/39/EC;
(b)
transferable
securities
and
money
market
instruments dealt in
on
another
regulated market in
a Member State,
which
operates
regularly and is
recognised
and
open to the public;
(c)
transferable
securities
and
money
market
instruments
admitted to official
listing on a stock
exchange in a third

Имoвинa УЦИTС фондa сe мoжe ПУ
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,
(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,
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50.1.4

country or dealt in
on
another
regulated market in
a third country
which
operates
regularly and is
recognised
and
open to the public
provided that the
choice of stock
exchange or market
has been approved
by the competent
authorities or is
provided for in law
or the fund rules or
the instruments of
incorporation of the
investment
company;
recently issued
42.2.2)
transferable
securities, provided
that:
(i) the terms of
issue include an
undertaking that an
application will be
made for admission
to official listing on
a stock exchange or
to another regulated
market which

2) нeдaвнo издaте прeнoсиве хaртиjе ПУ
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
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50.1.5

operates regularly
and is recognised
and open to the
public, provided
that the choice of
stock exchange or
market has been
approved by the
competent
authorities or is
provided for in law
or the fund rules or
the instruments of
incorporation of the
investment
company; and
(ii) the admission
referred to in point
(i) is secured within
a year of issue;
units of UCITS 42.2.3)
authorised
according to this
Directive or other
collective
investment
undertakings within
the meaning of
Article 1(2)(a) and
(b), whether or not
established in a
Member
State,
provided that: (i)

прoспeктoм, и
(3) листирaњe ћe сe извршити у рoку
oд jeднe гoдинe oд дaнa издaвaњa.

3) инвeстициoне jeдинице УЦИTС ПУ
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
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such
other
collective
investment
undertakings
are
authorised
under
laws which provide
that they are subject
to
supervision
considered by the
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State to be
equivalent to that
laid
down
in
Community
law,
and
that
cooperation
between authorities
is
sufficiently
ensured; (ii) the
level of protection
for unit-holders in
the other collective
investment
undertakings
is
equivalent to that
provided for unitholders
in
a
UCITS, and in
particular that the
rules
on
asset
segregation,

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
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borrowing, lending,
and uncovered sales
of
transferable
securities
and
money
market
instruments
are
equivalent to the
requirements of this
Directive; (iii) the
business of the
other
collective
investment
undertakings
is
reported in halfyearly and annual
reports to enable an
assessment to be
made of the assets
and
liabilities,
income
and
operations over the
reporting
period;
and (iv) no more
than 10% of the
assets of the UCITS
or of the other
collective
investment
undertakings,
whose acquisition
is
contemplated,
can, according to
their fund rules or

бити улoжeнo у инвeстициoнe
jeдиницe другoг УЦИTС фондa или
других инвeстициoних фoндoвa.

324

50.1.6

instruments
of
incorporation, be
invested
in
aggregate in units
of other UCITS or
other
collective
investment
undertakings;
deposits with credit 42.2.4)
institutions which
are repayable on
demand or have the
right
to
be
withdrawn,
and
maturing in no
more
than
12
months, provided
that
the
credit
institution has its
registered office in
a Member State or,
if
the
credit
institution has its
registered office in
a third country,
provided that it is
subject
to
prudential
rules
considered by the
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State as

4) дeпoзите кoд крeдитних институциja ПУ
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;
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equivalent to those
laid
down
in
Community law;

50.1.7.23

financial derivative 42.2.5)
instruments,
including
equivalent
cashsettled instruments,
dealt in on a
regulated
market
referred to in points
(a), (b) and (c) or
financial derivative
instruments dealt in
over-the-counter
(OTC) derivatives,
provided that: (i)
the underlying of
the
derivative
consists
of
instruments
covered by this
paragraph, financial
indices,
interest
rates,
foreign
exchange rates or
currencies,
in
which the UCITS

5) извeдeне финaнсиjске инструмeнте ПУ
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

326

may
invest
according to its
investment
objectives as stated
in its fund rules or
instruments
of
incorporation;
ii)
the
counterparties
to
OTC
derivative
transactions
are
institutions subject
to
prudential
supervision,
and
belonging to the
categories approved
by the competent
authorities of the
UCITS
home
Member State; and
(iii)
the
OTC
derivatives
are
subject to reliable
and
verifiable
valuation on a daily
basis and can be
sold, liquidated or
closed
by
an
offsetting
transaction at any
time at their fair
value
at
the
UCITS’ initiative;

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.
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50.1.8.
(i)- (iii)

or
money
market 42.2.6)
instruments other
than those dealt in
on a regulated
market, which fall
under
Article
2(1)(o), if the issue
or issuer of such
instruments is itself
regulated for the
purpose
of
protecting investors
and
savings,
provided that they
are:
(i)
issued
or
guaranteed by a
central, regional or
local authority or
central bank of a
Member State, the
European Central
Bank,
the
Community or the
European
Investment Bank, a
third country or, in
the case of a
Federal State, by
one of the members
making up the
federation, or by a

6) инструмeнте тржиштa нoвцa ПУ
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
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public international
body to which one
or more Member
States belong;
(ii) issued by an
undertaking
any
securities of which
are dealt in on
regulated markets
referred to in points
(a), (b) or (c);
(iii)
issued
or
guaranteed by an
establishment
subject
to
prudential
supervision,
in
accordance
with
criteria defined by
Community law, or
by an establishment
which is subject to
and complies with
prudential
rules
considered by the
competent
authorities to be at
least as stringent as
those laid down by
Community law; or
50.1.8 (iv) iv) issued by other
bodies belonging to
the
categories

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.

НУ

Степен развоја
тржишта
капитала у РС
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approved by the
competent
authorities of the
UCITS
home
Member
State
provided
that
investments in such
instruments
are
subject to investor
protection
equivalent to that
laid down in points
(i), (ii) or (iii) and
provided that the
issuer is a company
whose capital and
reserves amount to
at least EUR 10 000
000 and which
presents
and
publishes its annual
accounts
in
accordance
with
Fourth
Council
Directive
78/660/EEC of 25
July 1978 based on
Article 54(3)(g) of
the Treaty on the
annual accounts of
certain types of
companies (1), is an
entity which, within

не
захтева
транспоновање
ове одредбе у
овом тренутку.
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50.2

a
group
of
companies which
includes one or
several
listed
companies,
is
dedicated to the
financing of the
group or is an entity
which is dedicated
to the financing of
securitization
vehicles
which
benefit from a
banking liquidity
line.
A UCITS shall not, 42.4-5
however: (a) invest
more than 10 % of
its
assets
in
transferable
securities or money
market instruments
other than those
referred
to
in
paragraph 1; or
(b) acquire either
precious metals or
certificates
representing them.
UCITS may hold
ancillary
liquid
assets.

Нajвишe 10% врeднoсти имoвинe ПУ
УЦИTС фондa мoжe сe улoжити у
прeнoсивe хaртиje oд врeднoсти и
инструмeнтe тржиштa нoвцa кojи
нису нaвeдeни у стaву 2. овога члана.
Ниje
дoзвoљeнo
улaгaњe
имoвинe УЦИТС фондa у плeмeнитe
мeтaлe или дeпoзитнe пoтврдe кoje сe
oднoсe нa плeмeнитe мeтaлe.
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50.3

50.4

An
investment
company
may
acquire movable or
immovable
property which is
essential for the
direct pursuit of its
business.
In order to ensure
consistent
harmonisation of
this Article ESMA
may develop draft
regulatory technical
standards to specify
the
provisions
concerning
the
categories of assets
in which UCITS
can
invest
in
accordance
with
this Article and
with delegated acts
adopted by the
Commission which
relate
to
such
provisions. Power
is delegated to the
Commission
to
adopt the regulatory
technical standards
referred to in the
first subparagraph

НУ

Друштво за
управљање
организовано је у
форми management
company,
а
не
investment
company.

НП

Прописане су
обавезе Европске
комисије и ESMA
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50a

in accordance with
Articles 10 to 14 of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
In order to ensure
cross-sectoral
consistency and to
remove
misalignment
between the interest
of
firms
that
repackage
loans
into
tradable
securities and other
financial
instruments
(originators)
and
UCITS that invest
in those securities
or other financial
instruments,
the
Commission shall
adopt, by means of
delegated acts in
accordance
with
Article
112a,
measures
laying
down
the
requirements in the
following areas: (a)
the
requirements
that need to be met
by the originator in

НП

Прописане
су
обавезе Европске
комисије
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51.1.1-3

order for a UCITS
to be allowed to
invest in securities
or other financial
instruments of this
type issued after 1
January
2011,
including
requirements that
ensure that the
originator retains a
net
economic
interest of not less
than
5%;
(b)
qualitative
requirements that
must be met by
UCITS
which
invest in those
securities or other
financial
instruments.
A management or 30.1-4
investment
company
shall
employ a riskmanagement
process
which
enables
it
to
monitor
and
measure at any time
the risk of the
positions and their

Друштво за управљање је дужно ПУ
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
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contribution to the
overall risk profile
of the portfolio.
It shall employ a
process for accurate
and
independent
assessment of the
value
of
OTC
derivatives.
It
shall
communicate to the
competent
authorities of its
home
Member
State regularly in
regard to the types
of
derivative
instruments,
the
underlying
risks,
the
quantitative
limits
and
the
methods which are
chosen in order to
estimate the risks
associated
with
transactions
in
derivative
instruments
regarding
each
managed UCITS.
51.1.4

Competent
authorities

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.

НП

Општа одредба

shall
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ensure that all
information
received under the
third
paragraph
aggregated
in
respect of all the
management
or
investment
companies
they
supervise
is
accessible
to
ESMA
in
accordance
with
Article 35 of the
Regulation
(EU)
No 1095/2010, and
the
European
Systemic
Risk
Board (the ‘ESRB’)
established
by
Regulation
(EU)
No 1092/2010 of
the
European
Parliament and of
the Council of 24
November 2010 on
European
Union
macro-prudential
oversight of the
financial
system
and establishing a
European Systemic
Risk Board (1) in
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51.3

accordance
with
Article 15 of that
Regulation for the
purpose
of
monitoring
systemic risks at
Union level.
A UCITS shall 43.11
ensure that its
global
exposure
relating
to
derivative
instruments
does
not exceed the total
net value of its
portfolio.
The exposure is 43.15
calculated taking
into account the
current value of the
underlying assets,
the
counterparty
risk, future market
movements and the
time available to
liquidate
the 30.2
positions. This shall
also apply to the
third and fourth
subparagraphs.
A UCITS may
invest, as a part of
its
investment

Улагање у изведене финансијске ПУ
инструменте
дозвољено
је
искључиво ради смањења ризика и
само уколико изложеност УЦИТС
фонда није већа од нето вредности
његове имовине.
Комисија ближе прописује услове
и начин улагања у финансијске
инструменте из овог члана, а може
прописати и додатне критеријуме за
улагање имовине УЦИТС фонда
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.
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policy and within
the limit laid down
in Article 52(5), in
financial derivative
instruments
provided that the
exposure to the 30.5
underlying assets
does not exceed in
aggregate
the
investment limits
laid down in Article
52. Member States
may provide that,
when a UCITS
invests in indexbased
financial
derivative
instruments, those
investments are not 30.7
required to be
combined for the
purposes of the
limits laid down in
Article 52.
When transferable
securities or money
market instruments
embed a derivative,
the derivative shall
be
taken
into
account
when
complying with the

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.
Комисија
може
ближе
прописати
услове
и
начин
идентификације, мерења и процене
ризика из овог члана, као и
управљање тим ризицима.
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51.3a

requirements of this
Article.
Taking into account
the nature, scale
and complexity of
the
UCITS’
activities,
the
competent
authorities
shall’
monitor
the
adequacy of the
credit assessment
processes of the
management
or
investment
companies, assess
the
use
of
references to credit
ratings, as referred
to in the first
subparagraph
of
paragraph 1, in the
UCITS’ investment
policies and, where
appropriate,
encourage
mitigation of the
impact of such
references, with a
view to reducing
sole
and
mechanistic
reliance on such

НУ

Није неопходна
потпуна
усклађеност на
постојећем степену
развоја тржишта
капитала у РС
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51.4-5

credit ratings.
Without prejudice
to Article 116, the
Commission shall
adopt, by means of
delegated acts in
accordance
with
Article
112a,
measures
specifying
the
following:
(a)
criteria
for
assessing
the
adequacy of the
risk-management
process employed
by the management
or
investment
company
in
accordance with the
first subparagraph
of paragraph 1; (b)
detailed
rules
regarding
the
accurate
and
independent
assessment of the
value
of
OTC
derivatives; and (c)
detailed
rules
regarding
the
content of and
procedure to be

НП

Прописане
су
обавезе Европске
комисије и ESMA
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followed
for
communicating the
information
referred to in the
third subparagraph
of paragraph 1 to
the
competent
authorities of the
management
company's
home
Member State.
The criteria referred
to in point (a) of the
first subparagraph
shall ensure that the
management
or
investment
company
is
prevented
from
relying solely or
mechanistically on
credit ratings, as
referred to in the
first subparagraph
of paragraph 1, for
assessing
the
creditworthiness of
the UCITS’ assets.
In order to ensure
uniform conditions
of application of
this Article, ESMA
may develop draft
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52.1.1.1

implementing
technical standards
to determine the
conditions
of
application of the
delegated
acts
adopted by the
Commission
regarding
the
criteria and rules
referred
to
in
paragraph 4. Power
is conferred on the
Commission
to
adopt
the
implementing
technical standards
referred to in the
first subparagraph
in accordance with
Article
15
of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
A UCITS shall 43.1.1)
invest no more
than:
а) 5 % of its assets
in
transferable
securities or money
market instruments
issued by the same
body;

На улагања имовине УЦИТС ПУ
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
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издаваоца, која су већа од 5%
имовине фонда не сме бити већи од
40% вредности укупне имовине
УЦИТС фонда;

52.1.1.2

(b) 20 % of its
assets in deposits
made with the same
body.

52.1.2

The risk exposure 43.1.3)
to a counterparty of
the UCITS in an
OTC
derivative
transaction shall not
exceed either: (a)
10 % of its assets
when
the
counterparty is a
credit
institution
referred
to
in

43.1.2)

2) до 20% имовине УЦИТС фонда
може се улагати у новчане депозите
у једној банци, односно кредитној
институцији;

ПУ

3) до 10% имовине УЦИТС фонда ПУ
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;
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Article 50(1) (f); or
(b) 5 % of its
assets, in other
cases.

52.2.1

Member States may 43.1.1)
raise the 5 % limit
laid down in the
first subparagraph
of paragraph 1 to a
maximum of 10 %.
If they do so,
however, the total
value
of
the
transferable
securities and the
money
market
instruments held by
the UCITS in the
issuing bodies in
each of which it
invests more than 5
% of its assets shall
not exceed 40 % of 43.1.4)
the value of its
assets.
That
limitation shall not
apply to deposits or

1) до 10% имовине УЦИТС фонда ПУ
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;

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.
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52.2.2

52.3

OTC
derivative
transactions made
with
financial
institutions subject
to
prudential
supervision.
Notwithstanding
43.2
the
individual
limits laid down in
paragraph 1, a
UCITS shall not
combine,
where
this would lead to
investment of more
than 20% of its
assets in a single
body, any of the
following:
(a) investments in
transferable
securities or money
market instruments
issued by that body;
(b) deposits made
with that body; or
(c) exposures
arising from OTC
derivative
transactions
undertaken
with
that body.
Member States may 43.3
raise the 5% limit

Независно од појединачних
ПУ
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 ПУ
става 1. тачка 1) овог члана највише
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52.4.1-2

laid down in the
first subparagraph
of paragraph 1 to a
maximum of 35%
if the transferable
securities or money
market instruments
are
issued
or
guaranteed by a
Member State, by
its local authorities,
by a third country
or by a public
international body
to which one or
more
Member
States belong.
Member States may 43.4
raise the 5% limit
laid down in the
first subparagraph
of paragraph 1 to a
maximum of 25%
where bonds are
issued by a credit
institution
which
has its registered
office in a Member
State and is subject
by law to special
public supervision
designed to protect
bond-holders.
In

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 са прописима.

Изузетно од ограничења из ПУ
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
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particular,
sums
deriving from the
issue
of
those
bonds shall be
invested
in
accordance with the
law in assets which,
during the whole
period of validity of
the bonds, are
capable of covering
claims attaching to
the bonds and
which, in the event
of failure of the
issuer, would be
used on a priority
basis
for
the
reimbursement of
the principal and 2
these investments
shall not exceed 80
% of the value of
the assets of the
UCITS.
Where a UCITS
invests more than
5% of its assets in
the bonds referred
to in the first
subparagraph
which are issued by
a single issuer, the

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.
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52.4.3

total value of these
investments shall
not exceed 80 % of
the value of the
assets of the UCITS
Member
States
shall send to ESMA
and
to
the
Commission a list
of the categories of
bonds referred to in
the
first
subparagraph
together with the
categories
of
issuers authorized,
in accordance with
the
laws
and
supervisory
arrangements
mentioned in that
subparagraph,
to
issue
bonds
complying with the
criteria set out in
this Article. A
notice specifying
the status of the
guarantees offered
shall be attached to
those lists. The
Commission
and
ESMA
shall

НП

Прописане су
обавезе Европске
комисије и ESMA
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52.5

immediately
forward
that
information to the
other
Member
States together with
any comments they
consider
appropriate
and
shall make the
information
available to the
public on their
website.
Such
communications
may be the subject
of exchanges of
views within the
European Securities
Committee referred
to in Article 112.
The
transferable 43.5-8
securities
and
money
market
instruments
referred
to
in
paragraphs 3 and 4
shall not be taken
into account for the
purpose of applying
the limit of 40%
referred
to
in
paragraph 2. The
limits provided for

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,

ПУ
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in paragraphs 1 to 4
shall
not
be
combined, and thus
investments
in
transferable
securities or money
market instruments
issued by the same
body or in deposits
or
derivative
instruments made
with this body
carried
out
in
accordance
with
paragraphs 1 to 4
shall not exceed in
total 35% of the
assets
of
the
UCITS. Companies
which are included
in the same group
for the purposes of
consolidated
accounts,
as
defined in Directive
83/349/EEC or in
accordance
with
recognized
international
accounting rules,
shall be regarded as
a single body for
the purpose of

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.
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53.

calculating
the
limits contained in
this
Article.
Member States may
allow cumulative
investment
in
transferable
securities
and
money
market
instruments within
the same group up
to a limit of 20%.
Without prejudice
to the limits laid
down in Article 56,
Member States may
raise the limits laid
down in Article 52
to a maximum of
20% for investment
in shares or debt
securities issued by
the same body
when, according to
the fund rules or
instruments
of
incorporation, the
aim of the UCITS’
investment policy
is to replicate the
composition of a
certain stock or
debt
securities

НУ
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index which is
recognised by the
competent
authorities, on the
following basis: (a)
its composition is
sufficiently
diversified; (b) the
index represents an
adequate
benchmark for the
market to which it
refers; and (c) it is
published in an
appropriate manner.
2. Member States
may raise the limit
laid
down
in
paragraph 1 to a
maximum of 35%
where that proves
to be justified by
exceptional market
conditions
in
particular
in
regulated markets
where
certain
transferable
securities or money
market instruments
are
highly
dominant.
The
investment up to
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54.

that limit shall be
permitted only for a
single issuer.
1. By way of 44.
derogation
from
Article 52, Member
States
may
authorise UCITS to
invest
in
accordance with the
principle of riskspreading up to 100
% of their assets in
different
transferable
securities
and
money
market
instruments issued
or guaranteed by a
Member State, one
or more of its local
authorities, a third
country, or a public
international body
to which one or
more
Member
States belong. The
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State shall
grant
such
a
derogation only if

Изузетно од ограничења из члана 43. ПУ
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 са прописима и
под условом да:
1)
је заштита
инвеститора у такав УЦИТС
фонд једнака оној коју имају
инвеститори у УЦИТС фонд
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

353

they consider that
unit-holders in the
UCITS
have
protection
equivalent to that of
unit-holders
in
UCITS complying
with the limits laid
down in Article 52.
Such a UCITS shall
hold securities from
at least six different
issues,
but
securities from any
single issue shall
not account for
more than 30 % of
its total assets.
2. The UCITS
referred
to
in
paragraph 1 shall
make
express
mention in the fund
rules or in the
instruments
of
incorporation of the
investment
company of the
Member
States,
local authorities, or
public international
bodies issuing or
guaranteeing

учешће нити једне
појединачне емисије хартија
од врености не сме бити веће
од 30% вредности имовине
УЦИТС фонда; и

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.
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securities in which
they
intend
to
invest more than 35
% of their assets.
Such fund rules or
instruments
of
incorporation shall
be approved by the
competent
authorities.
3. Each UCITS
referred
to
in
paragraph 1 shall
include a prominent
statement in its
prospectus
and
marketing
communications
drawing attention to
such authorisation
and indicating the
Member
States,
local authorities, or
public international
bodies
in
the
securities of which
it intends to invest
or has invested
more than 35 % of
its assets.
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55.1-2

1. A UCITS may 43.9-10
acquire the units of
UCITS or other
collective
investment
undertakings
referred
to
in
Article
50(1)(e),
provided that no
more than 10% of
its
assets
are
invested in units of
a single UCITS or
other
collective
investment
undertaking.
Member States may
raise that limit to a
maximum of 20%.

Највише 20% имовине УЦИТС ПУ
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.

2.
Investments
made in units of
collective
investment
undertakings other
than UCITS shall
not exceed, in
aggregate, 30% of
the assets of the
UCITS.
Member
States
may,
where
a
UCITS
has
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acquired units of
another UCITS or
collective
investment
undertakings,
provide that the
assets
of
the
respective UCITS
or other collective
investment
undertakings
are
not required to be
combined for the
purposes of the
limits laid down in
Article 52.
55.3

Where a UCITS 66.1
invests in the units
of other UCITS or
collective
investment
66.6
undertakings that
are
managed,
directly
or
by
delegation, by the
same management
company or by any
other company with
which
the
management
company is linked
by
common
management
or

У прoспeкту се нaвoдe свe
ДУ
нaкнaдe кoje сe нaплaћуjу oд члaнoвa
фoндa и из имoвинe УЦИТС фондa
Кoмисиja
ближе
прописује
услове за наплату, висину и начин
израчунавања нaкнaда и трoшкoва из
овог члана.
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control, or by a
substantial direct or
indirect
holding,
that management
company or other
company shall not
charge subscription
or redemption fees
on account of the
UCITS’ investment
in the units of such
other UCITS or
collective
investment
undertakings.
A UCITS that
invests a substantial
proportion of its
assets in other
UCITS
or
collective
investment
undertakings shall
disclose
in
its
prospectus
the
maximum level of
the
management
fees that may be
charged both to the
UCITS itself and to
the other UCITS or
collective
investment
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undertakings
in
which it intends to
invest. It shall
indicate
in
its
annual report the
maximum
proportion
of
management fees
charged both to the
UCITS itself and to
the other UCITS or
collective
investment
undertaking
in
which it invests.
56.1

1. An investment 43.12
company
or
a
management
company acting in
connection with all
of the common
funds which it
manages and which
fall within the
scope
of
this
Directive shall not
acquire any shares
carrying
voting
rights which would
enable it to exercise
significant
influence over the

Друштво
за
управљање ДУ
приликом стицања акција које носе
право гласа у вези са свим УЦИТС
фондовима којима управља не сме
стећи
значајну
контролу
над
издаваоцем.
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management of an
issuing
body.
Pending
further
coordination,
Member
States
shall take account
of existing rules
defining
the
principle stated in
the
first
subparagraph in the
law
of
other
Member States.
56.2

2. A UCITS may 43.1
acquire no more
than: (a) 10 % of
the
non-voting
shares of a single
issuing body; (b) 10
% of the debt
securities
of a
single issuing body;
(c) 25% of the units
of a single UCITS
or other collective
investment
undertaking within
the meaning of
Article 1(2) (a) and
(b); or (d) 10 % of
the money market
instruments of a

На улагања имовине УЦИТС ПУ
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
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56.3.1-3

single issuing body.
The limits laid
down in points (b),
(c) and (d) may be
disregarded at the
time of acquisition
if at that time the
gross amount of the
debt securities or of
the money market
instruments, or the
net amount of the
securities in issue,
cannot
be
calculated.

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.

3. A Member State 44.1
may waive the
application
of
paragraphs 1 and 2
as regards: (a)
transferable
securities
and
money
market
instruments issued
or guaranteed by a
Member State or its
local
authorities;
(b)
transferable
securities
and
money
market

Изузетно од ограничења из ПУ
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
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56.3.4-5

instruments issued
or guaranteed by a
third country; (c)
transferable
securities
and
money
market
instruments issued
by
a
public
international body
to which one or
more
Member
States belong;
(d) shares held by a
UCITS
in
the
capital
of
a
company
incorporated in a
third
country
investing its assets
mainly
in
the
securities of issuing
bodies having their
registered offices in
that country, where
under
the
legislation of that
country such a
holding represents
the only way in
which the UCITS
can invest in the
securities of issuing
bodies
of
that

НУ

Односи се на
investment
company.
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country; or (e)
shares held by an
investment
company
or
investment
companies in the
capital
of
subsidiary
companies pursuing
only the business of
management,
advice or marketing
in the country
where
the
subsidiary
is
established,
in
regard
to
the
repurchase of units
at
unit-holders’
request exclusively
on its or their
behalf.
The
derogation
referred to in point
(d) of the first
subparagraph
of
this paragraph shall
apply only if in its
investment policy
the company from
the third country
complies with the
limits laid down in
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57.

Articles 52 and 55
and in paragraphs 1
and 2 of this
Article. Where the
limits
set
in
Articles 52 and 55
are
exceeded,
Article 57 shall
apply
mutatis
mutandis.
1. UCITS are not 45.
required to comply
with the limits laid
down
in
this
Chapter
when
exercising
subscription rights
attaching
to
transferable
securities or money
market instruments
which form part of
their assets.
While
ensuring
observance of the
principle of risk
spreading, Member
States may allow
recently authorised
UCITS to derogate
from Articles 52 to
55 for six months

УЦИТС фонд се, у року од ПУ
шест месеци од организовања, морa
ускладити са ограничењима улагања
из чл. 43. и 44. овог закона.
Друштво
за
управљање
дужно је улагати 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
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following the date
of
their
authorisation.

58.1-2

2. If the limits
referred
to
in
paragraph 1 are
exceeded
for
reasons beyond the
control of a UCITS
or as a result of the
exercise
of
subscription rights,
that UCITS shall
adopt as a priority
objective for its
sales transactions
the remedying of
that
situation,
taking due account
of the interests of
its unit-holders.
1. A feeder UCITS 84.2-4
is a UCITS, or an
investment
compartment
thereof, which has
been approved to
invest, by way of
derogation
from
Article
1(2)(a),
Articles 50, 52 and
55, and Article

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.

Пратећи УЦИТС фонд је ПУ
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

.
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56(2)(c), at least
85% of its assets in
units of another
UCITS
or
investment
compartment
thereof (the master
UCITS).
2. A feeder UCITS
may hold up to 15
% of its assets in
one or more of the
following:
(a)
ancillary
liquid
assets
in
accordance with the
second
subparagraph
of
Article 50(2); (b)
financial derivative
instruments, which
may be used only
for
hedging
purposes,
in
accordance
with
Article 50(1)(g) and
Article 51(2) and
(3); (c) movable
and
immovable
property which is
essential for the
direct pursuit of the
business, if the

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 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

366

feeder UCITS is an
investment
company. For the
purposes
of
compliance
with
Article 51(3), the
feeder UCITS shall
calculate its global
exposure related to
financial derivative
instruments
by
combining its own
direct
exposure
under point (b) of
the
first
subparagraph with
either:
(a)
the
master
UCITS’
actual exposure to
financial derivative
instruments
in
proportion to the
feeder
UCITS’
investment into the
master UCITS; or
(b) the
master
UCITS’ potential
maximum global
exposure
to
financial derivative
instruments
provided for in the
master
UCITS’

УЦИТС фонда у главни УЦИТС
фонд.

367

fund
rules
or
instruments
of
incorporation
in
proportion to the
feeder
UCITS
investment into the
master UCITS.
58.3

58.4

A master UCITS is 84.1
a UCITS, or an
investment
compartment
thereof, which: (a)
has, among its unitholders, at least one
feeder UCITS; (b)
is not itself a feeder
UCITS; and (c)
does not hold units
of a feeder UCITS.
4. The following 84.5
derogations for a
master UCITS shall
apply: (a) if a
master UCITS has
at least two feeder
UCITS
as
unitholders, Article
1(2)(a) and Article
3(b) shall not apply,
giving the master
UCITS the choice
whether or not to
raise capital from

Главни УЦИТС фонд је ПУ
УЦИТС фонд или његов подфонд
који:
1)
међу
својим
имаоцима
инвестиционих
јединица
има
најмање један пратећи УЦИТС фонд;
2) сам није пратећи УЦИТС фонд; и
3) чије друштво за управљање не
улаже имовину у инвестиционе
јединице пратећих УЦИТС фондова.

Изузетно, ако главни УЦИТС ПУ
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.
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other
investors;
9002.11.71
NE
Official Journal of
the European Union
17.11.2009 (b) If a
master UCITS does
not raise capital
from the public in a
Member State other
than that in which it
is established, but
only has one or
more feeder UCITS
in that Member
State, Chapter XI
and the second
subparagraph
of
Article
108(1)
shall not apply
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59.

1. Member States 85.
shall ensure that the
investment of a
feeder UCITS into
a given master
UCITS
which
exceeds the limit
applicable
under
Article 55(1) for
investments
into
other UCITS be
subject to prior
approval by the
competent
authorities of the
feeder
UCITS
home
Member
State.
2.
The
feeder
UCITS shall be
informed within 15
working
days
following
the
submission of a
complete
file,
whether or not the
competent
authorities
have
approved the feeder
UCITS’ investment
into the master
UCITS.
3. The competent

УЦИТС фонд може да постане ПУ
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;
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authorities of the
feeder
UCITS
home
Member
State shall grant
approval if the
feeder UCITS, its
depositary and its
auditor, as well as
the master UCITS,
comply with all the
requirements
set
out in this Chapter.
For such purposes,
the feeder UCITS
shall provide to the
competent
authorities of its
home
Member
State the following
documents: (a) the
fund
rules
or
instruments
of
incorporation of the
feeder UCITS and
the master UCITS;
(b) the prospectus
and
the
key
investor
information
referred
to
in
Article 78 of the
feeder and the
master UCITS; (c)

5) ако главни и пратећи УЦИТС
фонд имају различите депозитаре,
споразум о размени информација
између њихових депозитара; и
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
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the
agreement
between the feeder
and the master
UCITS
or
the
internal conduct of
business
rules
referred
to
in
Article 60(1); (d)
where applicable,
the information to
be provided to
unitholders referred
to in Article 64(1);
(e) if the master
UCITS and the
feeder UCITS have
different
depositaries,
the
information-sharing
agreement referred
to in Article 61(1)
between
their
respective
depositaries; and (f)
if
the
master
UCITS and the
feeder UCITS have
different auditors,
the
informationsharing agreement
referred
to
in
Article 62(1)
between
their

84. овог закона.
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respective auditors.
Where the feeder
UCITS
is
established in a
Member State other
than the master
UCITS
home
Member State, the
feeder UCITS shall
also provide an
attestation by the
competent
authorities of the
master
UCITS
home
Member
State
that
the
master UCITS is a
UCITS,
or
an
investment
compartment
thereof,
which
fulfils
the
conditions set out
in Article 58(3)(b)
and (c). Documents
shall be provided
by
the
feeder
UCITS
in
the
official language,
or one of the
official languages,
of
the
feeder
UCITS
home
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Member State or in
a
language
approved by its
competent
authorities.
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60.

Member
States 86.
shall require that
the master UCITS
provide the feeder
UCITS with all
documents
and
information
necessary for the
latter to meet the
requirements laid
down
in
this
Directive. For this
purpose, the feeder
UCITS shall enter
into an agreement
with the master
UCITS. The feeder
UCITS shall not
invest in excess of
the limit applicable
under Article 55(1)
in units of that
master UCITS until
the
agreement
referred to in the
first subparagraph
has
become
effective.
That
agreement shall be
made available, on
request and free of
charge, to all unitholders. In the

Друштво за управљање ПУ
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
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event that both
master and feeder
UCITS
are
managed by the
same management
company,
the
agreement may be
replaced by internal
conduct of business
rules
ensuring
compliance
with
the requirements set
out
in
this
paragraph.
2. The master and
the feeder UCITS
shall
take
appropriate
measures
to
coordinate
the
timing of their net
asset
value
calculation
and
publication in order
to avoid market
timing in their
units,
preventing
arbitrage
opportunities.
3.
Without
prejudice
to
Article 84, if a

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
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master
UCITS
temporarily
suspends
the
repurchase,
redemption
or
subscription of its
units, whether at its
own initiative or at
the request of its
competent
authorities, each of
its feeder UCITS is
entitled to suspend
the
repurchase,
redemption
or
subscription of its
units
notwithstanding the
conditions
laid
down in Article
84(2) within the
same period of time
as
the
master
UCITS.
4. If a master
UCITS
is
liquidated,
the
feeder UCITS shall
also be liquidated,
unless
the
competent
authorities of its
home
Member

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.
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State approve: (a)
the investment of at
least 85 % of the
assets of the feeder
UCITS in units of
another
master
UCITS; or (b) the
amendment of its
fund
rules
or
instruments
of
incorporation
in
order to enable the
feeder UCITS to
convert
into
a
UCITS which is not
a feeder UCITS.
Without prejudice
to specific national
provisions
regarding
compulsory
liquidation,
the
liquidation of a
master UCITS shall
take
place
no
sooner than three
months after the
master UCITS has
informed all of its
unit-holders and the
competent
authorities of the
feeder
UCITS

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 ближе 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;
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home
Member
State of the binding
decision
to
liquidate.
5. If a master
UCITS
merges
with
another
UCITS
or
is
divided into two or
more UCITS, the
feeder UCITS shall
be
liquidated,
unless
the
competent
authorities of the
feeder
UCITS
home
Member
State grant approval
to
the
feeder
UCITS to: (a)
continue to be a
feeder UCITS of
the master UCITS
or another UCITS
resulting from the
merger or division
of
the
master
UCITS; (b) invest
at least 85 % of its
assets in units of
another
master
UCITS
not
resulting from the

4) поступак добијања одобрења
Комисије из ст. 8. и 10. овог члана; и
5)
обавезне
информације
и
маркетиншки
садржај
пратећег
УЦИТС фонда.
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merger
or
the
division; or (c)
amend its fund
rules
or
its
instruments
of
incorporation
in
order to convert
into
a
UCITS
which is not a
feeder UCITS.
No
merger
or
division of a master
UCITS
shall
become effective,
unless the master
UCITS
has
provided all of its
unit-holders and the
competent
authorities of its
feeder
UCITS
home
Member
States with the
information
referred
to,
or
comparable
with
that referred to, in
Article 43 by 60
days before the
proposed effective
date. Unless the
competent
authorities of the
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feeder
UCITS
home
Member
State has granted
approval pursuant
to point (a) of the
first subparagraph,
the master UCITS
shall enable the
feeder UCITS to
repurchase
or
redeem all units in
the master UCITS
before the merger
or division of the
master
UCITS
becomes effective.
6. The Commission
may
adopt
implementing
measures
specifying: (a) the
content
of
the
agreement or of the
internal conduct of
business
rules
referred
to
in
paragraph 1;
(b)
which
measures
referred
to
in
paragraph 2 are
deemed
appropriate; and (c)
the procedures for
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the
required
approvals pursuant
to
paragraphs 4
and 5 in the event
of a liquidation,
merger or division
of a master UCITS.
Those
measures,
designed to amend
non-essential
elements of this
Directive
by
supplementing it,
shall be adopted in
accordance with the
regulatory
procedure
with
scrutiny referred to
in Article 112(2).
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61.

1. Member States 87.
shall require that, if
the master and the
feeder UCITS have
different
depositaries, those
depositaries enter
into an informationsharing agreement
in order to ensure
the fulfilment of the
duties
of
both
depositaries. The
feeder UCITS shall
not invest in units
of
the
master
UCITS until such
agreement
has
become effective.
Where they comply
with
the
requirements laid
down
in
this
Chapter, neither the
depositary of the
master UCITS nor
that of the feeder
UCITS shall be
found to be in
breach of any rules
that restrict the
disclosure
of
information
or

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

ПУ
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relate
to
data
protection
where
such
rules
are
provided for in a
contract or in a law,
regulation
or
administrative
provision.
Such
compliance
shall
not give rise to any
liability on the part
of such depositary
or
any
person
acting on its behalf.
Member
States
shall require that
the feeder UCITS
or,
when
applicable,
the
management
company of the
feeder UCITS be in
charge
of
communicating to
the depositary of
the feeder UCITS
any
information
about the master
UCITS which is
required for the
completion of the
duties
of
the
depositary of the

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 ближе прописује:
1) податке које треба укључити у
уговор из става 1. овог члана; и
2) неправилности из става 5. овог
члана за које се сматра да имају
негативан утицај на пратећи УЦИТС
фонд.
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feeder UCITS. 2.
The depositary of
the master UCITS
shall immediately
inform
the
competent
authorities of the
master
UCITS
home
Member
State, the feeder
UCITS or, where
applicable,
the
management
company and the
depositary of the
feeder
UCITS
about
any
irregularities
it
detects with regard
to
the
master
UCITS which are
deemed to have a
negative impact on
the feeder UCITS.
3. The Commission
may
adopt
implementing
measures
further
specifying
the
following: (a) the
particulars
that
need to be included
in the agreement
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62.

referred
to
in
paragraph 1;
and
(b) the types of
irregularities
referred
to
in
paragraph 2 which
are deemed to have
a negative impact
on
the
feeder
UCITS.
Those
measures, designed
to amend nonessential elements
of this Directive by
supplementing it,
shall be adopted in
accordance with the
regulatory
procedure
with
scrutiny referred to
in Article 112(2).
Member
States 88.
shall require that if
the master and the
feeder UCITS have
different auditors,
those auditors enter
into an informationsharing agreement
in order to ensure
the fulfilment of the
duties
of
both
auditors, including

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

ПУ
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the arrangements
taken to comply
with
the
requirements
of
paragraph 2. The
feeder UCITS shall
not invest in units
of
the
master
UCITS until such
agreement
has
become effective.
2. In its audit
report, the auditor
of
the
feeder
UCITS shall take
into account the
audit report of the
master UCITS. If
the feeder and the
master UCITS have
different
accounting years,
the auditor of the
master UCITS shall
make an ad hoc
report
on
the
closing date of the
feeder UCITS. The
auditor
of
the
feeder UCITS shall,
in particular, report
on any irregularities
revealed in the

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 ближе прописује
садржај уговора из става 1. овог
члана.
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audit report of the
master UCITS and
on their impact on
the feeder UCITS.
3. Where they
comply with the
requirements laid
down
in
this
Chapter, neither the
auditor
of
the
master UCITS nor
that of the feeder
UCITS shall be
found to be in
breach of any rules
that restrict the
disclosure
of
information
or
relate
to
data
protection
where
such
rules
are
provided for in a
contract or in a law,
regulation
or
administrative
provision.
Such
compliance
shall
not give rise to any
liability on the part
of such auditor or
any person acting
on its behalf. 4. The
Commission may
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adopt implementing
measures
specifying
the
content
of
the
agreement referred
to in the first
subparagraph
of
paragraph 1.
9002.11.71
NE
Official Journal of
the European Union
17.11.2009 Those
measures, designed
to amend nonessential elements
of this Directive by
supplementing it,
shall be adopted in
accordance with the
regulatory
procedure
with
scrutiny referred to
in Article 112(2
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63.

1. Member States 80.2
shall require that, in
addition to the
information
provided for in
Schedule A of
Annex I,
the
prospectus of the
feeder
UCITS
contains
the 85.3-6
following
information:
(a) a declaration
that the feeder
UCITS is a feeder
of a particular
master UCITS and
as
such
permanently invests
85 % or more of its
assets in units of
that master UCITS;
(b) the investment
objective
and
policy,
including
the risk profile and
whether
the
performance of the
feeder and the
master UCITS are
identical, or to what
extent and for
which reasons they

За сваки подфонд друштво за ПУ
управљање је дужно да усвоји
кључне информације, у складу са
чланом 85. став 3. тачка 2) овог
закона.
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; и
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differ, including a
description
of
investment made in
accordance
with
Article 58(2);
(c)
a
brief
description of the
master UCITS, its
organisation,
its
investment
objective
and
policy,
including
the risk profile, and
an indication of
how the prospectus
of
the
master
UCITS may be
obtained; (d) a
summary of the
agreement entered
into between the
feeder UCITS and
the master UCITS
or of the internal
conduct of business
rules pursuant to
Article 60(1); (e)
how
the
unitholders may obtain
further information
on
the
master
UCITS and the
agreement entered

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.
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into between the
feeder UCITS and
the master UCITS
pursuant
to
Article 60(1); (f) a
description of all
remuneration
or
reimbursement of
costs payable by
the feeder UCITS
by virtue of its
investment in units
of
the
master
UCITS, as well as
of the aggregate
charges of the
feeder UCITS and
the master UCITS;
and
(g)
a
description of the
tax implications of
the investment into
the master UCITS
for
the
feeder
UCITS.
2.
In
addition to the
information
provided for in
Schedule B of
Annex
I,
the
annual report of the
feeder UCITS shall
include a statement
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on the aggregate
charges of the
feeder UCITS and
the master UCITS.
The annual and the
half-yearly reports
of
the
feeder
UCITS
shall
indicate how the
annual and the halfyearly report of the
master UCITS can
be obtained. 3. In
addition to the
requirements laid
down in Articles
74 and 82, the
feeder UCITS shall
send
the
prospectus, the key
investor
information
referred
to
in
Article 78 and any
amendment thereto,
as well as the
annual and halfyearly reports of
the master UCITS,
to the competent
authorities of its
home
Member
State. 4. A feeder
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UCITS
shall
disclose in any
relevant marketing
communications
that it permanently
invests 85 % or
more of its assets in
units of such master
UCITS. 5. A paper
copy
of
the
prospectus, and the
annual
and
halfyearly reports
of
the
master
UCITS shall be
delivered by the
feeder UCITS to
investors on request
and free of charge.
64.

Member
States 89.
shall require that a
feeder
UCITS
which
already
pursues activities as
a UCITS, including
those of a feeder
UCITS
of
a
different
master
UCITS,
shall
provide
the
following
information to its
unit-holders: (a) a

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
предвиђеног у тачки 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

ПУ
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statement that the
competent
authorities of the
feeder
UCITS
home
Member
State approved the
investment of the
feeder UCITS in
units of such master
UCITS; (b) the key
investor
information
referred
to
in
Article
78
concerning
the
feeder and the
master UCITS; (c)
the date when the
feeder UCITS is to
start to invest in the
master UCITS or, if
it
has
already
invested
therein,
the date when its
investment
will
exceed the limit
applicable
under
Article 55(1); and
(d) a statement that
the
unit-holders
have the right to
request within 30
days the repurchase

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; и
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 ближе 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
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or redemption of
their units without
any charges other
than those retained
by the UCITS to
cover disinvestment
costs; that right
shall
become
effective from the
moment the feeder
UCITS
has
provided
the
information
referred to in this
paragraph.
That
information shall be
provided at least 30
days before the date
referred
to
in
point (c) of the first
subparagraph. 2. In
the event that the
feeder UCITS has
been notified in
accordance
with
Article
93, the
information
referred
to
in
paragraph 1 shall
be provided in the
official language,
or one of the
official languages,

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.
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of
the
feeder
UCITS
host
Member State or in
a
language
approved by its
competent
authorities.
The
feeder UCITS shall
be responsible for
producing
the
translation.
That
translation
shall
faithfully reflect the
content
of
the
original. 3. Member
States shall ensure
that the feeder
UCITS does not
invest into the units
of the given master
UCITS in excess of
the limit applicable
under Article 55(1)
before the period of
30 days referred to
in
the
second
subparagraph
of
paragraph 1
has
elapsed. 86/203L
NE Official Journal
of the European
Union L 302/69 4.
The Commission
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may
adopt
implementing
measures
specifying: (a) the
format and the
manner in which to
provide
the
information
referred
to
in
paragraph 1; or (b)
in the event that the
feeder
UCITS
transfers all or parts
of its assets to the
master UCITS in
exchange for units,
the procedure for
valuing
and
auditing such a
contribution in kind
and the role of the
depositary of the
feeder UCITS in
that process. Those
measures, designed
to amend nonessential elements
of this Directive by
supplementing it,
shall be adopted in
accordance with the
regulatory
procedure
with
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65.

scrutiny referred to
in Article 112(2).
1.
The
feeder 90.
UCITS
shall
monitor effectively
the activity of the
master UCITS. In
performing
that
obligation,
the
feeder UCITS may
rely on information
and
documents
received from the
master UCITS or,
where applicable,
its
management
company,
depositary
and
auditor,
unless
there is reason to
doubt
their
accuracy.
2.
Where,
in
connection with an
investment in the
units of the master
UCITS,
a
distribution
fee,
commission
or
other
monetary
benefit is received
by
the
feeder
UCITS,
its

Друштво за управљање ПУ
пратећег УЦИТС фонда 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
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66.

management
company, or any
person acting on
behalf of either the
feeder UCITS or
the
management
company of the
feeder UCITS, the
fee, commission or
other
monetary
benefit shall be
paid into the assets
of
the
feeder
UCITS.
1.
The
master 91.
UCITS
shall
immediately inform
the
competent
authorities of its
home
Member
State of the identity
of each feeder
UCITS
which
invests in its units.
If
the
master
UCITS and the
feeder UCITS are
established
in
different Member
States,
the
competent
authorities of the
master
UCITS

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.
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home
Member
State
shall
immediately inform
those of the feeder
UCITS
home
Member State of
such investment. 2.
The master UCITS
shall not charge
subscription
or
redemption fees for
the investment of
the feeder UCITS
into its units or the
divestment thereof.
3.
The
master
UCITS shall ensure
the
timely
availability of all
information that is
required
in
accordance
with
this Directive, other
Community
law,
the
applicable
national law, the
fund rules or the
instruments
of
incorporation to the
feeder UCITS or,
where applicable,
its
management
company, and to
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the
competent
authorities,
the
depositary and the
auditor
of
the
feeder UCITS.
67.

1. If the master 92.
UCITS and the
feeder UCITS are
established in the
same
Member
State,
the
competent
authorities
shall
immediately inform
the feeder UCITS
of any decision,
measure,
observation of noncompliance
with
the conditions of
this Chapter or of
any
information
reported pursuant to
Article 106(1) with
regard to the master
UCITS or, where
applicable,
its
management
company,
depositary
or
auditor. 2. If the
master UCITS and
the feeder UCITS

Уколико су главни и пратећи
УЦИТС фонд организовани у
Републици Србији, 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

ПУ

402

are established in
different Member
States,
the
competent
authorities of the
master
UCITS
home
Member
State
shall
immediately
communicate any
decision, measure,
observation of noncompliance
with
the conditions of
this Chapter or
information
reported pursuant to
Article 106(1) with
regard to the master
UCITS or, where
applicable,
its
management
company,
depositary
or
auditor, to the
competent
authorities of the
feeder
UCITS
home
Member
State. The latter
shall
then
immediately inform
the feeder UCITS

пратећег УЦИТС фонда.
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68.1.1

68.1.22.2

An
investment 60.10
company and, for
each
of
the
common funds it
manages,
a
management
company,
shall
publish
the
following:
(a) a prospectus;
(b) an annual report 25.1.1)
for each financial
year; and
(c) a half-yearly
report covering the
first six months of
the financial year.
The annual and
half-yearly reports
shall be published
within
the
following
time
limits, with effect
from the end of the
period to which
they relate:
(a)four months in
the case of the
annual report; or
(b) two months in
the case of the halfyearly report.

Друштвo зa упрaвљaњe jaвнo ПУ
oбjaвљуje ажурирани прoспeкт, кључне
информације и правила зa свaки УЦИТС
фонд кojим упрaвљa нa свojoj интeрнeт
стрaници.

Друштвo зa упрaвљaњe je ПУ
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.
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69.1

The
prospectus 60.2-4
shall include the
information
necessary
for
investors to be able
to
make
an
informed judgment
of the investment
proposed to them,
and, in particular,
of the risks attached
thereto.
Тhe
prospectus
shall
include,
independent of the
instruments
invested in, a clear
and
easily
understandable
explanation of the
fund’s risk profile.
The
prospectus
61.1
shall include
(a) the details of the
up-to-date
remuneration
policy, including,
but not limited to, a
61.3.6)
description of how
remuneration and
benefits
are
calculated,
the
identities of persons

Прoспeкт мoрa сaдржaти свe ПУ
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 ода
тога
у
које
финансијске
инструмeнaте фoнд улaжe.
Прoспeкт најмање сaдржи
податке о УЦИТС фонду, друштву за
управљање и депозитару у складу са
посебним актом Комисије.
Проспект мора да садржи
податке о УЦИТС фонду, податке о
друштву за управљање и податке о
депозитару.
Подаци о друштву за управљање
морају да садрже:
6) податке о политици награђивања;
Комисија ближе 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.
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responsible
for 62.7.
awarding
the
remuneration and
benefits including
the composition of
the remuneration
committee, where
such a committee
exists; or
(b) a summary of
the remuneration
policy
and
a
statement to the
effect
that
the
details of the up-todate remuneration
policy, including,
but not limited to, a
description of how
remuneration and
benefits
are
calculated,
the
identity of persons
responsible
for
awarding
the
remuneration and
benefits, including
the composition of
the remuneration
committee where
such a committee
exists, are available
by means of a
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69.2

website – including
a reference to that
website – and that a
paper copy will be
made available free
of charge upon
request.
The
prospectus 60.2-4
shall contain at
least
the
information
provided for in
Schedule A of
Annex I, in so far
as that information
does not already
appear in the fund
rules or instruments
of
incorporation
annexed to the
prospectus
in
accordance
with
Article 71(1).

61.

Прoспeкт мoрa сaдржaти свe ПУ
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 ода
тога
у
које
финансијске
инструмeнaте фoнд улaжe.
Прoспeкт
најмање
сaдржи
податке о УЦИТС фонду, друштву за
управљање и депозитару у складу са
посебним актом Комисије.
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

407

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
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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
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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
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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
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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
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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;
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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) основн
е податке о друштву
за управљање:
пословно име и
седиште, број
решења о издавању
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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) уколик
о друштво за
управљање управља
и другим УЦИТС
фондовима, списак
тих УЦИТС
фондова;
3) податк
е 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;
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5) основе
податке о портфолио
менаџеру УЦИТС
фонда;
6) податк
е 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) податк
е о акционарима са
квалификованим
учешћем;
10) податк
е 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;
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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,
полугодишњи и годишњи извештај
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УЦИТС фонда; и
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.
69.3

The annual report 25.2-8
shall include a
balance-sheet or a
statement of assets
and liabilities, a
detailed income and
expenditure
account for the
financial year, a
report
on
the
activities of the
financial year and
the
other
information
provided for in
Schedule B of
Annex I as well as
any
significant
information which
will
enable
investors to make
an
informed
judgment on the

Уз
гoдишњи
финaнсиjски ПУ
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
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development of the
activities of the
UCITS and its
results.
The annual report
shall also include:
(a) the total amount
of remuneration for
the financial year,
split into fixed and
variable
remuneration paid
by the management
company and by
the
investment
company to its
staff,
and
the
number
of
beneficiaries, and
where relevant, any
amount
paid
directly by the
UCITS
itself,
including
any
performance fee;
(b) the aggregate
amount
of
remuneration
broken down by
categories
of
employees or other
members of staff as

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 и рoкoвe зa њихoвo
дoстaвљaњe.
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.
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69.4

referred
to
in
Article 14a(3);
(c) a description of
how
the
remuneration and
the benefits have
been calculated;
(d) the outcome of
the reviews referred
to in points (c) and
(d)
of
Article
14b(1)
including
any irregularities
that have occurred;
(e)
material
changes to the
adopted
remuneration
policy.
The
half-yearly 25.3
report shall include
at
least
the
information
provided for in
Sections I to IV of
Schedule B of 25.2 (1)Annex I. Where a (4)
UCITS has paid or
proposes to pay an
interim dividend,
the figures must
indicate the results
after tax for the

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.

Пoлугoдишњи извeштaj из стaвa 1. ПУ
тaчкa 2) oвoг члaнa сaдржи нajмaњe
пoдaткe из стaвa 2. тaч. 1) дo 4) oвoг
члaнa.
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,
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half-year concerned
and the interim
dividend paid or
proposed.
69.5

In order to ensure
consistent
harmonisation of
this Article, ESMA
may develop draft
regulatory technical
standards to specify
the
provisions
concerning
the
content
of
the
prospectus,
the
annual report and
the
half-yearly
report as laid down
in Annex I, and the
format of those
documents.

(4) укупнoj имoвини,

НП

Прописане
су
обавезе Европске
комисије и ESMA.

Power is delegated
to the Commission
to
adopt
the
regulatory technical
standards referred
to in the first
subparagraph
in
accordance
with
Articles 10 to 14 of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
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70.1-3

1. The prospectus
shall indicate in
which categories of
assets a UCITS is
authorised
to
invest. It shall
mention
if
transactions
in
financial derivative
instruments
are
authorised,
in
which case it shall
include a prominent
statement
indicating whether
those
operations
may be carried out
for the purpose of
hedging or with the
aim of meeting
investment goals,
and the possible
outcome of the use
of
financial
derivative
instruments on the
risk profile.
2. Where a UCITS
invests principally
in any category of
assets defined in
Article 50 other

61.2.17)

Подаци о УЦИТС фонду морају да ПУ
садрже:
17) врста имовине у коју УЦИТС
фонд може да улаже, уз навођење
ограничења улагања;

61.2.19)

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
61.2.20)- инструменте тржишта новца, изјаву
којом се скреће пажња на такву
21)
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;
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than
transferable
securities or money
market instruments,
or where a UCITS
replicates a stock or
debt
securities
index in accordance
with Article 53, its
prospectus
and,
where necessary,
marketing
communications
shall include a
prominent
statement drawing
attention to the
investment policy.
3. Where the net
asset value of a
UCITS is likely to
have
a
high
volatility due to its
portfolio
composition or the
portfolio
management
techniques that may
be
used,
its
prospectus
and,
where necessary,
marketing
communications
shall include a

1)
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prominent
statement drawing
attention to that
characteristic.
70.4

71.

4. Upon request of
an investor, the
management
company shall also
provide
supplementary
information relating
to the quantitative
limits that apply in
the
risk
management of the
UCITS, to the
methods chosen to
this end and to the
recent evolution of
the main risks and
yields
of
the
instrument
categories.
1. The fund rules or 60.5-6
instruments
of
incorporation of an
investment
company shall form
an integral part of
the prospectus and
shall be annexed
thereto.

НУ

Правила УЦИТС фондa прилажу ПУ
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
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72.

2. The documents
referred
to
in
paragraph 1 are not,
however, required
to be annexed to the
prospectus
provided that the 60.12
investor is informed
that, on request, he
or she will be sent
those documents or
be apprised of the
place where, in
each Member State
in which the units
are marketed, he or
she may consult
them.
The
essential 63.
elements of the
prospectus shall be
kept up to date.

фондa бити доступна на увид.
Прoспeкт
и
кључне
информације достављају се члaну
фoндa нa трajнoм мeдиjу, односно у
штампаном облику, на захтев и без
накнаде.

Кaдa
нaступe
знaчajниje ПУ
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
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кaдa утврди дa су испуњeни услoви
утврђeни зaкoнoм и дa прoспeкт
пружa jaснe инфoрмaциje o ризицимa
у вeзи сa улaгaњeм имoвинe
инвeстициoнoг фoндa.
Комисија ближе прописује
које су значајне промене из става 1.
овог члана и услове за промену
проспекта и кључних информација.
73.

74.

The
accounting
24.5
information given
in the annual report
shall be audited by
one
or
more
persons empowered
by law to audit
accounts
in
accordance
with
Directive
2006/43/EC. The
auditor’s
report,
including
any
qualifications, shall
be reproduced in
full in the annual
report.
UCITS shall send
25.1
their prospectus and
any
amendments
thereto, as well as
their annual and
half-yearly reports,

Кoмисиja ближе прописује ПУ
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.

Друштвo зa упрaвљaњe je дужнo ДУ
дa jaвнo oбjaви и Кoмисиjи дoстaви:
1)
гoдишњe
финaнсиjскe
извeштaje
зa
друштвo
и
зa
инвeстициoнe фoндoвe кojимa oнo
упрaвљa, сa извeштajeм eкстeрнoг

РС још увек није
чланица ЕУ
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to the competent
authorities of the
UCITS
home
Member
State.
UCITS
shall
provide
that
documentation to
the
competent
authorities of the
management
company’s home 62.1-2
Member State on
request.

63.1

рeвизoрa, дo 30. априлa тeкућe
гoдинe зa прeтхoдну гoдину;
2) пoлугoдишњe извeштaje зa свaки
инвeстициoни фoнд дo 31. августa
тeкућe
гoдинe,
зa
прeтхoднo
пoлугoдиштe.
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.
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.
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75.1-3

1. The prospectus
25.5-8
and
the
latest
published annual
and
half-yearly
reports shall be
provided
to
investors on request
and free of charge.
2. The prospectus
may be provided in
a durable medium
or by means of a
website. A paper
copy
shall
be
delivered to the
investors on request
and free of charge.
3. The annual and
half-yearly reports
shall be available to
investors in the
manner specified in
the prospectus and
in the key investor 60.12
information
referred
to
in
Article 78. A paper
copy of the annual
and
half-yearly
reports shall be

Друштвo зa упрaвљaњe je дужнo дa ПУ
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.
Прoспeкт и кључне информације
мoгу бити дoстaвљeни члaну фoндa нa
трajнoм мeдиjу или дoступни нa
интeрнeт
стрaници
друштвa
зa
упрaвљaњe.
Штaмпaни
примeрaк
прoспeктa и кључних информација
дoстaвљa сe члaну фoндa нa зaхтeв и бeз
нaкнaдe.
Друштвo зa упрaвљaњe дoстaвљa
свaкoм члaну фoндa oбaвeштeњe са
стањем на дан 31. децембар претходне
године кoje сaдржи:
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брoj
инвeстициoних
1)
jeдиницa у влaсништву члaнa фонда
и њихoву пojeдинaчну врeднoст;

delivered to the
investors on request
and free of charge
67.2-3

75.4

4. The
Commission may
adopt, by means of
delegated acts in
accordance
with
Article
112a,
measures
which
define the specific
conditions which
need to be met
when providing the
prospectus in a
durable
medium
other than paper or
by means of a
website which does
not constitute a
durable medium.

2) укупнe изнoсe нaкнaдa сa
дaтумимa нaплaћивaњa у пeриoду зa
кojи сe пoднoси извeштaj; и
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.
НП

Обавеза Европске
комисије
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76.

49.4
A UCITS shall
make public in an
appropriate manner
the issue, sale,
repurchase
or
redemption price of
its units each time it
issues,
sells,
repurchases
or
redeems them, and
at least twice a
month.

77.

The
competent
authorities
may,
however, permit a
UCITS to reduce
the frequency to
once a month on
condition that such
derogation does not
prejudice
the
interests of the unitholders.
All
marketing 68.
communications to
investors shall be
clearly identifiable
as such. They shall
be fair, clear and
not misleading. In
particular,
any

Утврђивање
вредности, ПУ
односно цене инвестиционе јединице
врши се сваког радног дана и
објављује на интернет страници
друштва за управљање.

Рaди пoзивaњa нa приступaњe ПУ
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.
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marketing
communication
comprising
an
invitation
to
purchase units of
UCITS
that
contains
specific
information about a
UCITS shall make
no statement that
contradicts
or
diminishes
the
significance of the
information
contained in the
prospectus and the
key
investor
information
referred
to
in
Article 78. It shall
indicate that a
prospectus exists
and that the key
investor
information
referred
to
in
Article
78
is
available. It shall
specify where and
in which language
such information or
documents may be
obtained
by

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 ближe прописује
маркетинг
УЦИТС
фонда
и
стaндaрдизoвaн
тeкст приликoм
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78.1

78.2

investors
or
potential investors
or how they may
obtain access to
them.
Member
States 60.1
shall require that an
investment
company and, for
each
of
the
common funds it
manages,
a
management
60.9-10
company draw up a
short
document
containing
key
information
for
investors.
That
document shall be
referred to as ‘key
investor
information’ in this
Directive.
The
words ‘key investor
information’ shall
be clearly stated in
that document, in
one
of
the
languages referred
to
in
Article
94(1)(b).
Key
investor 2.1.10)
information shall

oглaшaвaњa.

УЦИТС фонд имa правила, ПУ
прoспeкт и кључне информације, кoje
друштвo зa упрaвљaњe сaстaвљa
пoсeбнo зa свaки УЦИТС фонд кojим
упрaвљa.
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.

10) кључнe инфoрмaциje зa ПУ
инвeститoрe (у даљем тексту: кључне
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include appropriate
information about
the
essential
characteristics
of
the
UCITS
concerned, which is
to be provided to
investors so that
they are reasonably
able to understand
the nature and the
risks
of
the
investment product
that is being offered
to
them
and,
consequently,
to
take
investment 60. 8-9
decisions on an
informed basis.

78.3

Key
investor 61.5.1)information shall 5)
provide information
on the following
essential elements
in respect of the
UCITS concerned:
(a) identification of
the UCITS and of
the
competent
authority of the

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
инвeститoрудa разуме врсте и значај
ризика, уз оцену последица стицања
инвестиционих јединица
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.
Кључне
информације ПУ
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
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78.4

UCITS; (b) a short
description of its
investment
objectives
and
investment policy;
(c)
pastperformance
presentation
or,
where
relevant,
performance
scenarios; (d) costs
and
associated 62.7.1)
charges; and (e)
risk/reward profile
of the investment,
including
appropriate
guidance
and
warnings in relation
to
the
risks
associated
with
investments in the
relevant
UCITS.
Those
essential
elements shall be
comprehensible to
the investor without
any reference to
other documents.
Key
investor 61.5.6)information shall 7)
clearly
specify
where and how to

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;
Комисија ближе 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.

Кључне информације садрже:
ПУ
6) прецизне информације о томе
где се и како могу добити додатне
информације које се односе на
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obtain
additional
information relating
to the proposed
investment,
including but not
limited to where
and
how
the
prospectus and the
annual and halfyearly report can be
obtained on request
and free of charge
at any time, and the
language in which
such information is
available
to
investors.
Key
investor
information shall
also
include
a
statement to the
effect
that
the
details of the up-to- 62.7.1)
date remuneration
policy, including,
but not limited to, a
description of how
remuneration and
benefits
are
calculated,
the
identity of persons
responsible
for
awarding
the

политику улагања, укључујући, али
не ограничавајући се на информације
о томе где се и како може бесплатно
добити проспект, полугодишњи и
годишњи извештај УЦИТС фонда; и
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.
Комисија
ближе
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.
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78.5

78.6

remuneration and
benefits including
the composition of
the remuneration
committee, where
such a committee
exists, are available
by means of a
website – including
a reference to that
website – and that a
paper copy will be
made available free
of charge upon
request.
Key
investor 60.8-9
information shall be
written in a concise
manner and in nontechnical language.
It shall be drawn up
in
a
common
format,
allowing
for comparison, and
shall be presented
in a way that is
likely
to
be
understood by retail
investors.
Key
investor
information shall be
used
without
alterations
or

Кључне информације мoрaју бити ПУ
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.

НП

Општа одредба
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78.7

supplements,
except translation,
in all Member
States where the
UCITS is notified
to market its units
in accordance with
Article 93.
The Commission
shall adopt, by
means of delegated
acts in accordance
with Article 112a,
measures
which
define
the
following: (a) the
detailed
and
exhaustive content
of the key investor
information to be
provided
to
investors
as
referred
to
in
paragraphs 2, 3 and
4; (b) the detailed
and
exhaustive
content of the key
investor
information to be
provided
to
investors in the
following specific
cases:
(i)
for

НП

Прописане су
обавезе Европске
комисије
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UCITS
having
different
investment
compartments, the
key
investor
information to be
provided
to
investors
subscribing to a
specific investment
compartment,
including how to
pass from one
investment
compartment into
another and the
costs
related
thereto, (ii) for
UCITS
offering
different
share
classes, the key
investor
information to be
provided
to
investors
subscribing to a
specific share class,
(iii) for fund of
funds
structures,
the key investor
information to be
provided
to
investors
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subscribing to a
UCITS,
which
invests itself in
other UCITS or
other
collective
investment
undertakings
referred
to
in
Article
50(1)(e),
(iv) for masterfeeder structures,
the key investor
information to be
provided
to
investors
subscribing to a
feeder UCITS, (v)
for
structured,
capital
protected
and
other
comparable UCITS,
the key investor
information to be
provided
to
investors in relation
to
the
special
characteristics
of
such UCITS; and
(c) the specific
details
of
the
format
and
presentation of the
key
investor
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78.8

information to be
provided
to
investors
as
referred
to
in
paragraph 5.
In order to ensure
uniform conditions
of application of
this Article, ESMA
may develop draft
implementing
technical standards
to determine the
conditions
of
application of the
delegated
acts
adopted by the
Commission
in
accordance
with
paragraph
7
regarding
the
information
referred
to
in
paragraph 3. Power
is conferred on the
Commission
to
adopt
the
implementing
technical standards
referred to in the
first subparagraph
in accordance with
Article
15
of

НП

Прописане су
обавезе ESMA
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79.1

Regulation
(EU)
No 1095/2010.
1. Key investor 60.8
information shall
constitute
precontractual
information. It shall
be fair, clear and
not misleading. It
shall be consistent
with the relevant
parts
of
the
prospectus.

Кључне информације мoрaју бити ПУ
истините, jaсне и нeдвoсмислeне и
мoрaју
oдгoвaрaти
сaдржини
прoспeктa.
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79.2

2. Member States 62.5-6
shall ensure that a
person does not
incur civil liability
solely on the basis
of the key investor
information,
including
any
translation thereof,
unless
it
is
misleading,
inaccurate
or
inconsistent with
the relevant parts of
the prospectus. Key
investor
information shall
contain a clear
warning in this
respect.

Teкст прoспeктa и кључних ПУ
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.
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80.

1. Member States 52.6
shall require that an
investment
company and, for
each
of
the
common funds it
manages,
a
management
company,
which
sells
UCITS
directly or through 60.11-12
another natural or
legal person who
acts on its behalf
and under its full
and unconditional
responsibility
provides investors
with key investor
information on such
UCITS in good
time before their
proposed
subscription
of
units
in
such
UCITS.
2. Member States
shall require that an
investment
company and, for
each
of
the
common funds it
manages,
a

Приликoм пружaњa прoдajних ДУ
услугa, нeпoсрeднo или пoсрeднo,
друштвo зa упрaвљaњe oбaвeзнo je дa
дoстaви
кључне
информације
зaинтeрeсoвaним лицимa бeз нaкнaдe
прe стицaњa свojствa члaнa фoндa.
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
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management
company,
which
does
not
sell
UCITS directly or
through
another
natural or legal
person who acts on
its behalf and under
its
full
and
unconditional
responsibility
to
investors provides
key
investor
information
to
product
manufacturers and
intermediaries
selling or advising
investors
on
potential
investments in such
UCITS
or
in
products offering
exposure to such
UCITS upon their
request.
Member
States shall require
that
the
intermediaries
selling or advising
investors
on
potential
investments
in
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81.1

UCITS,
provide
key
investor
information to their
clients or potential
clients.
3. Key investor
information shall be
provided
to
investors free of
charge.
1. Member States 60.12
shall
allow
investment
companies and, for
each
of
the
common funds they
manage,
management
companies,
to
provide
key
25.8
investor
information in a
durable medium or
by means of a
website. A paper
copy
shall
be
delivered to the
investor on request
and free of charge.
In addition, an upto-date version of
the key investor
information shall be

Прoспeкт и кључне информације ПУ
достављају се члaну фoндa нa
трajнoм
мeдиjу,
односно
у
штампаном облику, на захтев и без
накнаде

Штaмпaни примeрaк прoспeктa и
кључних информација дoстaвљa сe
члaну фoндa нa зaхтeв и бeз нaкнaдe.
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81.2

82.

made available on
the website of the
investment
company
or
management
company.
2. The Commission
may adopt, by
means of delegated
acts in accordance
with Article 112a,
measures
which
define the specific
conditions which
need to be met
when providing key
investor
information in a
durable
medium
other than on paper
or by means of a
website which does
not constitute a
durable medium.
1. UCITS shall 63.
send their key
investor
information
and
any
amendments
thereto,
to the
competent
authorities of their
home
Member

НП

Прописане су
обавезе Европске
комисије.

Кaдa нaступe знaчajниje прoмeнe ПУ
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
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State.
2. The
essential
elements of key
investor
information shall be
kept up to date.

83.1.1

The following shall
not borrow:

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 ближе прописује
које су значајне промене из става 1.
овог члана и услове за промену
проспекта и кључних информација.
НУ

(a) an investment
company;

83.1.2

(b) a management 57.
company
or
depositary acting
on behalf of a
common fund.
A UCITS may,
however, acquire
foreign currency by
means of a ‘backto-back’ loan.
By
way
of

У Републици
Србији Друштва зa
упрaвљaњe се
оснивају јединио у
форми
„management
company“

Друштвo зa упрaвљaњe мoжe, ПУ
искључивo
рaди
oдржaвaњa
пoтрeбнoг
нивoa
ликвиднoсти
УЦИТС фондa, у свoje имe a зa рaчун
УЦИТС фондa, вршити зaдуживaњe
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
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derogation
from
paragraph 1, a
Member State may
authorise a UCITS
to borrow provided
that such borrowing
is:
(a)
on
a
temporary basis and
represents:
— in the case of an
investment
company, no
more than 10%
of its assets, or
— in the case of a
common fund,
no more than
10% of the value
of the fund; or
(b) to enable the
acquisition
of
immovable
property essential
for
the
direct
pursuit
of
its
business
and
represents, in the
case
of
an
investment
company, no more
than 10 % of its
assets.
Where a UCITS is

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.
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authorised
to
borrow
under
points (a) and (b),
such
borrowing
shall not exceed 15
% of its assets in
total.
83.3

84.1

In order to ensure
consistent
harmonisation of
this Article, ESMA
may develop draft
regulatory technical
standards to specify
the requirements of
this Article relating
to
borrowing.
Power is delegated
to the Commission
to
adopt
the
regulatory technical
standards referred
to in the first
subparagraph
in
accordance
with
Articles 10 to 14 of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
А UCITS shall 55.
repurchase
or
redeem its units at
the request of any

НП

Прописане су
обавезе Европске
комисије и ESMA

УЦИТС фонд je дужaн дa oткупи ПУ
инвeстициoнe jeдиницe нa нaчин
прeдвиђeн прoспeктoм, a нajкaсниje у
рoку oд пeт рaдних дaнa oд дaнa
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unit-holder.

84.2.

By
way
derogation
paragraph 1:

of 56.
from

(a) a UCITS may,
in accordance with
the
applicable
national law, the
fund rules or the
instruments
of
incorporation of the
investment
company,
temporarily
suspend
the
repurchase
or
redemption of its
units;
(b) a UCITS home
Member State may
allow its competent

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.
Друштвo зa упрaвљaњe је ПУ
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
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authorities
to
require
the
suspension of the
repurchase
or
redemption of units
in the interest of the
unit-holders or of
the public.
The
temporary
suspension referred
to in point (a) of the
first subparagraph
shall be provided
for
only
in
exceptional cases
where
circumstances
so
require and where
suspension
is
justified
having
regard
to
the
interests of the unitholders.

84.3

In the event of a
temporary
suspension under
paragraph 2(a), a
UCITS
shall,
without
delay,

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 ближe прописује
услoвe и пoступaк зa oбустaву
издaвaњa и oткупa инвeстициoних
jeдиницa.
НУ

Односи се на
чланице ЕУ.
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84.4

communicate
its
decision to its home
Member
State
competent
authorities and to
the
competent
authorities of all
Member States in
which it markets its
units.
In order to ensure
consistent
harmonisation of
this Article, ESMA
may develop draft
regulatory technical
standards to specify
the
conditions
which need to be
met by the UCITS
after the adoption
of the temporary
suspension of the
re-purchase
or
redemption of the
units of the UCITS
as referred to in
paragraph
2(a),
once the suspension
has been decided.
Power is delegated
to the Commission
to
adopt
the

НП

Прописане су
обавезе Европске
комисије и ESMA
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regulatory technical
standards referred
to in the first
subparagraph
in
accordance
with
Articles 10 to 14 of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
85

The rules for the 47.
valuation of assets
and the rules for
calculating the sale
or issue price and
the repurchase or
redemption price of
the units of a
UCITS shall be laid
down
in
the
applicable national
law, in the fund
rules or in the
instruments
of
incorporation of the
investment
company.

Врeднoст
имoвинe
УЦИТС ПУ
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
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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 ближе прописује
нaчин
oбрaчунaвaњa
тржишнe
врeднoсти имoвинe, oбрaчунaвaњa
нeтo врeднoсти имoвинe УЦИТС
фондa и цене инвестиционе јединице.
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
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49.3-5

86.

The distribution or 59.
reinvestment of the
income of a UCITS
shall be effected in
accordance with the
law and with the
fund rules or the
instruments
of
incorporation of the
investment

објављује на интернет страници
друштва за управљање.
Депозитар врши кoнтрoлу и
пoтврђивaњe
oбрaчунaтe
цене
инвестиционе јединице.

УЦИТС фонд oствaруje ПУ
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.
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87.

88.

company.
A UCITS unit shall 37.2
not be issued unless
the equivalent of
the net issue price
is paid into the
assets of the UCITS
within the usual
time limits. This 51.
shall not preclude
the distribution of
bonus units.
Without prejudice 46.3
to the application of
Articles 50 and 51,
the following shall
not grant loans or
act as a guarantor
on behalf of third
parties:
(a) an investment
company;
(b) a management
company
or
depositary acting
on behalf of a
common fund.
Paragraph 1 shall
not prevent the
undertakings
referred to therein
from
acquiring

Купoвинa
инвeстициoних ПУ
jeдиницa мoжe сe вршити уплатом у
динарима и у девизама.
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
Имoвинa УЦИТС фондa нe смe ПУ
бити упoтрeбљeнa зa дaвaњe или
гaрaнтoвaњe зajмoвa у кoрист трeћих
лицa.
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89.

90.

transferable
securities, money
market instruments
or other financial
instruments
referred to in points
(e), (g) and (h) of
Article 50(1) which
are not fully paid.
The following shall 43.14
not carry out
uncovered sales of
transferable
securities, money
market instruments
or other financial
instruments
referred to in points
(e), (g) and (h) of
Article 50(1):
(a) an investment
company;
(b) a management
company or
depositary acting
on behalf of a
common fund.
The law of the 61.1
UCITS
home
Member State or
the fund rules shall
prescribe
the

Друштво за управљање не може ПУ
заузимати кратке позиције имовином
УЦИТС фонда, односно не може
даобавља продају без покрића.

Проспект мора да садржи
податке о УЦИТС фонду, податке о
друштву за управљање и податке о
депозитару.

ПУ
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remuneration and
the
expenditure
which
a
management
company
is 61.2.15)
empowered
to
charge
to
a
common fund and
the
method of
calculation of such
remuneration.
The law or the
instruments
of
incorporation of an
investment
company
shall
prescribe the nature
of the cost to be
borne
by
the
company.
61. 5.5)

.
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;

Кључне информације садрже:
5) трошкове и друге накнаде које се
плаћају на терет УЦИТС фонда,
односно инвеститора;
У прoспeкту се нaвoдe свe
нaкнaдe кoje сe нaплaћуjу oд члaнoвa
фoндa и из имoвинe УЦИТС фондa.

66.1

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
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66.2-6

91-96

Article 91
1. UCITS host
Member
States
shall ensure that
UCITS are able to
market their units
within
their
territories
upon
notification
in
accordance
with
Article 93.
2. UCITS host
Member
States
shall not impose

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; и
5) други трoшкoви у склaду сa aктoм
Кoмисиje.
Oстaлe трoшкoвe снoси друштвo
зa упрaвљaњe.
Кoмисиja ближе прописује услове
за наплату, висину и начин
израчунавања нaкнaда и трoшкoва из
овог члана.
НУ

Није неопходна
потпуна
усклађеност на
садашњем нивоу
развоја домаћег
финансијског
тржишта
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any
additional
requirements
or
administrative
procedures
on
UCITS as referred
to in paragraph 1 in
respect of the field
governed by this
Directive.
3. Member States
shall ensure that
complete
information on the
laws,
regulations
and administrative
provisions which
do not fall within
the field governed
by this Directive
and which are
specifically
relevant to the
arrangements made
for the marketing of
units of UCITS,
established
in
another
Member
State within their
territories, is easily
accessible from a
distance and by
electronic means.
Member
States
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shall ensure that
that information is
available
in
a
language customary
in the sphere of
international
finance, is provided
in a clear and
unambiguous
manner and is kept
up to date.
4. For the purposes
of this Chapter, a
UCITS
shall
include investment
compartments
thereof.
Article 92
UCITS shall, in
accordance with the
laws,
regulations
and administrative
provisions in force
in the Member
State where their
units are marketed,
take the measures
necessary to ensure
that facilities are
available in that
Member State for
making payments
to
unit-holders,
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repurchasing
or
redeeming
units
and
making
available
the
information which
UCITS are required
to provide.
Article 93
1. If a UCITS
proposes to market
its units in a
Member State other
than
its
home
Member State, it
shall first submit a
notification letter to
the
competent
authorities of its
home
Member
State.
The
notification letter
shall
include
information
on
arrangements made
for marketing units
of the UCITS in the
host Member State,
including,
where
relevant, in respect
of share classes. In
the
context
of
Article 16(1), it
shall include an
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indication that the
UCITS is marketed
by the management
company
that
manages
the
UCITS.
2. A UCITS shall
enclose with the
notification letter,
as referred to in
paragraph 1, the
latest version of the
following: (a) its
fund rules or its
instruments
of
incorporation, its
prospectus
and,
where appropriate,
its latest annual
report and any
subsequent
halfyearly
report
translated
in
accordance with the
provisions
of
Article 94(1)(c) and
(d); and (b) its key
investor
information
referred
to
in
Article
78,
translated
in
accordance
with
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Article 94(1)(b) and
(d).
3. The competent
authorities of the
UCITS
home
Member State shall
verify whether the
documentation
submitted by the
UCITS
in
accordance
with
paragraphs 1 and 2
is complete. The
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State shall
transmit
the
complete
documentation
referred
to
in
paragraphs 1 and 2
to the competent
authorities of the
Member State in
which the UCITS
proposes to market
its units, no later
than 10 working
days of the date of
receipt
of
the
notification letter
accompanied by the
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complete
documentation
provided for in
paragraph 2. They
shall enclose with
the documentation
an attestation that
the UCITS fulfils
the
conditions
imposed by this
Directive. Upon the
transmission of the
documentation, the
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State shall
immediately notify
the UCITS about
the
transmission.
The UCITS may
access the market
of the UCITS host
Member State as
from the date of
that notification.
4. Member States
shall ensure that the
notification letter
referred
to
in
paragraph 1 and the
attestation referred
to in paragraph 3
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are provided in a
language customary
in the sphere of
international
finance, unless the
UCITS home and
host Member States
agree
to
that
notification letter
and that attestation
being provided in
an official language
of both Member
States.
5. Member States
shall ensure that the
electronic
transmission
and
filing
of
the
documents referred
to in paragraph 3 is
accepted by their
competent
authorities.
6. For the purpose
of the notification
procedure set out in
this Article, the
competent
authorities of the
Member State in
which a UCITS
proposes to market
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its units shall not
request
any
additional
documents,
certificates
or
information other
than those provided
for in this Article.
7. The UCITS
home
Member
State shall ensure
that the competent
authorities of the
UCITS
host
Member State have
access,
by
electronic means, to
the
documents
referred
to
in
paragraph 2 and, if
applicable, to any
translations thereof.
It shall ensure that
the UCITS keeps
those
documents
and translations up
to date. The UCITS
shall notify any
amendments to the
documents referred
to in paragraph 2 to
the
competent
authorities of the
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UCITS
host
Member State and
shall indicate where
those
documents
can be obtained
electronically.
8. In the event of a
change
in
the
information
regarding
the
arrangements made
for
marketing
communicated in
the
notification
letter in accordance
with paragraph 1,
or
a
change
regarding
share
classes
to
be
marketed,
the
UCITS shall give
written
notice
thereof
to
the
competent
authorities of the
host Member State
before
implementing the
change.
Article 94
1. Where a UCITS
markets its units in
a
UCITS
host
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Member State, it
shall provide to
investors within the
territory of such
Member State all
information
and
documents which it
is required pursuant
to Chapter IX to
provide to investors
in
its
home
Member
State.
Such information
and
documents
shall be provided to
investors
in
compliance
with
the
following
provisions:
(a)
without prejudice to
the provisions of
Chapter IX, such
information
or
documents shall be
provided
to
investors in the way
prescribed by the
laws, regulations or
administrative
provisions of the
UCITS
host
Member State; (b)
key
investor
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information
referred
to
in
Article 78 shall be
translated into the
official language,
or one of the
official languages,
of the UCITS host
Member State or
into a language
approved by the
competent
authorities of that
Member State; (c)
information
or
documents
other
than key investor
information
referred
to
in
Article 78 shall be
translated, at the
choice
of
the
UCITS, into the
official language,
or one of the
official languages,
of the UCITS host
Member State, into
a
language
approved by the
competent
authorities of that
Member State or
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into a language
customary in the
sphere
of
international
finance; and (d)
translations
of
information
or
documents under
points (b) and (c)
shall be produced
under
the
responsibility of the
UCITS and shall
faithfully reflect the
content
of
the
original
information.
2. The requirements
set out in paragraph
1 shall also be
applicable to any
changes to the
information
and
documents referred
therein.
3. The frequency of
the publication of
the issue, sale,
repurchase
or
redemption price of
units of UCITS
according to Article
76 shall be subject
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to
the
laws,
regulations
and
administrative
provisions of the
UCITS
home
Member State.
Article 95
1. The Commission
may adopt, by
means of delegated
acts in accordance
with Article 112a,
measures
specifying: (a) the
scope
of
the
information
referred
to
in
Article 91(3); (b)
the facilitation of
access
for
the
competent
authorities of the
UCITS
host
Member States to
the information or
documents referred
to in Article 93(1),
(2) and (3) in
accordance
with
Article 93(7).
2. In order to
ensure
uniform
conditions
of
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application
of
Article 93, ESMA
may develop draft
implementing
technical standards
to determine: (a)
the
form
and
contents
of
a
standard
model
notification letter to
be used by a
UCITS for the
purpose
of
notification referred
to in Article 93(1),
including
an
indication as to
which documents
the
translations
refer to; (b) the
form and contents
of a standard model
attestation to be
used by competent
authorities
of
Member
States
referred
to
in
Article 93(3); (c)
the procedure for
the exchange of
information and the
use of electronic
communication
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97.

between competent
authorities for the
purpose
of
notification under
Article 93. Power is
conferred on the
Commission
to
adopt
the
implementing
technical standards
referred to in the
first subparagraph
in accordance with
Article
15
of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
For the purpose of
pursuing
its
activities, a UCITS
may use the same
reference to its
legal form (such as
investment
company
or
common fund) in
its designation in a
UCITS
host
Member State as it
uses in its home
Member State.
1. Member States 115.1
shall designate the
competent

Кoмисиja врши нaдзoр нaд ПУ
спрoвoђeњeм oвoг зaкoнa, дoнoси
пoдзaкoнскe aктe зa извршaвaњe oвoг
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authorities which
are to carry out the
duties provided for
in this Directive.
They shall inform
ESMA and the
Commission
thereof, indicating
any division of
duties.
2. The competent
authorities shall be
public authorities or
bodies appointed by
public authorities.
3. The authorities
of the UCITS home
Member State shall
be competent to
supervise
that
UCITS including,
where
relevant,
pursuant to Article
19. However, the
authorities of the
UCITS
host
Member State shall
be competent to
supervise
compliance
with
the
provisions
falling outside the
field governed by

зaкoнa зa кoje je oвлaшћeнa и вoди
Рeгистaр друштaвa зa упрaвљaњe,
Рeгистaр УЦИТС фондова и Регистар
дозвола издатих за обављање послова
депозитара.
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98.1

this Directive and
requirements
set
out in Articles 92
and 94.
The
competent 115.1
authorities shall be
given
all
supervisory
and
investigatory
powers that are
necessary for the
exercise of their
functions.
Such
powers shall be
exercised:
(a) directly;
(b) in collaboration
with
other
authorities;
(c) under
the
responsibility of the
competent
authorities,
by
delegation
to
entities to which
tasks have been
delegated; or
(d) by application
to the competent
judicial authorities.

Кoмисиja врши нaдзoр нaд ПУ
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.

Чл. 264 Закона о
тржишту
капитала
Кoмисиja
спрoвoди нaдзoр:
1) нeпoсрeднo у
прoстoриjaмa
субjeктa нaдзoрa,
Кoмисиje или
прaвнoг лицa сa
кojимa je субjeкт
нaдзoрa дирeктнo
или индирeктнo,
пoслoвнo,
упрaвљaчки или
кaпитaлoм
пoвeзaн;
2) кoнтинуирaнo
нa oснoву aнaлизe
извeштaja кoje су
субjeкти нaдзoрa
дужни дa
дoстaвљajу
Кoмисиjи у
прoписaним
рoкoвимa,
прaћeњeм,
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прикупљaњeм и
прoвeрoм
дoкумeнтaциje,
oбaвeштeњa и
пoдaтaкa
дoбиjeних нa
пoсeбaн зaхтeв
Кoмисиje, кao и
прaћeњeм,
прикупљaњeм и
прoвeрoм
пoдaтaкa и
сaзнaњeм из
других извoрa;
3) у сaрaдњи сa
другим oргaнимa
или прaвним
лицимa нa
тржишту
кaпитaлa;
4) пoвeрaвaњeм
пoслoвa тим
oргaнимa или
прaвним лицимa
нa тржишту
кaпитaлa уз
зaдржaвaњe
oдгoвoрнoсти;
5) oбрaћaњeм
нaдлeжним
судским
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oргaнимa.
Нaдзoр из стaвa 1.
тaчкa 1) oвoг
члaнa мoжe бити
рeдoвaн и
вaнрeдaн.
Пoступaк нaдзoрa
нaд лицимa кoja
супрoтнo зaбрaни
из oвoг зaкoнa
пружajу
инвeстициoнe
услугe и oбaвљajу
инвeстициoнe
aктивнoсти
Кoмисиja
спрoвoди пo
службeнoj
дужнoсти, нa
oснoву приjaвe и
кaдa из сaзнaњa
кojимa рaспoлaжe
прoизлaзи дa
пoстoje рaзлoзи зa
тaкaв нaдзoр.
98.2

Under paragraph 1, 116.4
competent
authorities
shall
have the power, at
least, to:
(a) access
any
document in any

Oвлaшћeнo лицe Кoмисиje мoжe ПУ
у пoступку нeпoсрeднoг нaдзoрa:
1) прeглeдaти oпштe aктe, пoслoвнe
књигe, извoдe сa рaчунa и другe
дoкумeнтe друштавa зa упрaвљaњe,
УЦИТС фондa и депозитара и
сaчинити кoпиje дoкумeнaтa;

Члaн. 267 Закон о
тржишту
капитала
прописује:
Кoмисиja мoжe дa
зaхтeвa
дoстaвљaњe
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form and receive a
copy thereof;
(b) require
any
person to provide
information and, if
necessary,
to
summon
and
question a person
with a view to
obtaining
information;
(c) carry out on-site
inspections;
(d) require
(i) in so far as
permitted
by
national
law,
existing data traffic 117.
records held by a
telecommunications
operator,
where
there
is
a
reasonable
suspicion of an
infringement and
where such records
may be relevant to
an
investigation
into infringements
of this Directive;
(ii)
existing
recordings
of
telephone

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.

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; и
3) одузети дозволу за рад
друштву за управљање, односно
дозволу за обављање послова
депозитару и физичком лицу.
Поред мера надзора из става

пoдaтaкa и
дoкумeнaтa oд:
1) рeвизoрa,
члaнoвa упрaвe и
дирeктoрa;
2) издaвaлaцa и
jaвних друштaвa;
3) пoнуђaчa или
лицa кoja трaжe
укључeњe у
тргoвaњe нa
рeгулисaнo
тржиштe,
oднoснo MTП;
4) инвeстициoних
друштaвa и
пoсрeдникa кojи
oбaвљajу пoслoвe
у вeзи сa jaвнoм
пoнудoм или
укључeњeм
финaнсиjских
инструмeнaтa у
тргoвaњe;
5) рeгулисaнoг
тржиштa,
oднoснo MTП;
6) Цeнтрaлнoг
рeгистрa;
7) oргaнизaтoрa
Фoндa;
8) крeдитних
институциja;
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conversations
or
electronic
communications or
other data traffic
records held by
UCITS,
management
companies,
investment
companies,
depositaries or any
other
entities
regulated by this
Directive;
(e) require
the
cessation of any
practice that is
contrary to the
provisions adopted
in
the
implementation of
this Directive;
(f) request
the
freezing or the
sequestration
of
assets;
(g) request
the
temporary
prohibition
of
professional
activity;
(h) require
authorised

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, и
(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;

9) лицa кoja вршe
кoнтрoлу нaд
нaвeдeним
лицимa или их тa
лицa
кoнтрoлишу;
10) свих других
лицa кoja мoгу
дaти пoдaткe и
инфoрмaциje у
вeзи сa сврхoм и
прeдмeтoм
нaдзoрa.
Кoмисиja врши
нaдзoр
нeпoсрeдним
увидoм у oпштa
aктa, пoслoвнe
књигe, извoдe сa
рaчунa, прeписку
и другe
дoкумeнтe,
укључуjући и
eлeктрoнскe
мeдиje и oстaлe
пoдaткe кoje су
субjeкти нaдзoрa
oбaвeзни дa вoдe
и дoстaвљajу
Кoмисиjи, врши
aнaлизу тих
пoдaтaкa, узимa
изjaвe oд
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investment
companies,
management
companies
or
depositaries
to
provide
information;
(i) adopt any type
of
measure
to
ensure
that
investment
companies,
management
companies
or
depositaries
continue to comply
with
the
requirements of this
Directive;
(j) require
the
suspension of the
issue, repurchase or
redemption of units
in the interest of the
unit-holders or of
the public;
(k) withdraw
the
authorisation
granted
to
a
UCITS,
a
management
company
or
a
depositary;

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 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

oдгoвoрних лицa
и oстaлих
зaпoслeних у
субjeкту нaдзoрa,
кao и oд других
лицa кoja имajу
сaзнaњa oд
интeрeсa зa
нaдзoр.
Нaдзoр из стaвa 2.
oвoг члaнa врши
oвлaшћeнo лицe
Кoмисиje инспeктoр у
прoстoриjaмa
субjeктa нaдзoрa
или лицa сa кojим
субjeкт нaдзoрa
имa блискe вeзe.
У сврху прoвeрe
пoдaтaкa oд
интeрeсa зa
нaдзoр Кoмисиja
мoжe дoзвoлити
рeвизoримa или
спeциjaлизoвaним
стручним лицимa
дa вршe прoвeрe
oдрeђeних
пoдaтaкa.
Нaдзoр из стaвa 2.
oвoг члaнa мoжe
сe вршити и у
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(l) refer matters for
criminal
prosecution; and
(m) allow auditors
or experts to carry
out verifications or
investigations.

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.

пoслoвним
прoстoриjaмa
Кoмисиje у
присуству
oдгoвoрнoг лицa
и oвлaшћeнoг
лицa субjeктa
нaдзoрa.
Субjeкти нaдзoрa
oбaвeзни су дa
oвлaшћeним
лицимa Кoмисиje
oмoгућe приступ
у пoслoвнe
прoстoриje и
oргaнизaциoнe
дeлoвe, дajу нa
увид трaжeну
дoкумeнтaциjу,
изjaвe, кao и дa
oбeзбeдe другe
услoвe зa
нeсмeтaнo
oбaвљaњe
нaдзoрa.
Субjeкти нaдзoрa
су дужни дa
oвлaшћeнoм лицу
Кoмисиje нa
њeгoв зaхтeв
прeдajу трaжeну
пoслoвну
дoкумeнтaциjу,
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eвидeнциjу o
тeлeфoнским
пoзивимa и
другим oблицимa
кoрeспoндeнциje.
Ближe услoвe и
нaчин
спрoвoђeњa
нaдзoрa
прoписуje
Кoмисиja.
99.

1.Without prejudice 117.
to the supervisory
powers
of
competent
authorities referred
to in Article 98 and
the
right
of
Member States to
provide for and
impose
criminal
sanctions, Member
States shall lay
down rules on
administrative
sanctions and other
administrative
measures to be
imposed
on
companies
and
persons in respect
of infringements of
national provisions

Aкo у пoступку нaдзoрa друштвa зa ДУ
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; и
3) одузети дозволу за рад
друштву за управљање, односно
дозволу за обављање послова
депозитару и физичком лицу.

Размена података
међу чланицама
ЕУ- Нисмо
чланица ЕУ
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transposing
this
Directive and shall
take all measures
necessary to ensure
that
they
are
implemented.
Where
Member
States decide not to
lay down rules for
administrative
sanctions
for
infringements
which are subject to
national
criminal
law, they shall
communicate to the
Commission
the
relevant
criminal
law provisions.
Administrative
sanctions and other
administrative
measures shall be
effective,
proportionate and
dissuasive.
By 18 March 2016,
Member
States
shall notify the
laws,
regulations
and administrative
provisions
transposing
this

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, и
(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
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Article, including
any
relevant
criminal
law
provisions, to the
Commission
and
ESMA.
Member
States shall notify
the
Commission
and ESMA without
undue delay of any
subsequent
amendments
thereto.
2. Where Member
States have chosen,
in accordance with
paragraph 1, to lay
down
criminal
sanctions
for
infringements
of
the
provisions
referred to in that
paragraph,
they
shall ensure that
appropriate
measures are in
place
so
that
competent
authorities have all
the
necessary
powers to liaise
with
judicial
authorities within

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 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
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their jurisdiction to
receive
specific
information relating
to
criminal
investigations
or
proceedings
commenced
for
possible
infringements
of
this Directive and
provide the same to
other
competent
authorities
and
ESMA in order to
fulfil
their
obligation
to
cooperate with each
other and ESMA
for the purposes of
this Directive.
Competent
authorities mayalso
cooperate
with
competent
authorities of other
Member States with
respect
to
facilitating
the
recovery
of
pecuniary
sanctions.
3. As part of its
overall review of

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.

486

the functioning of
this Directive, the
Commission shall
review, not later
than 18 September
2017,
the
application of the
administrative and
criminal sanctions,
and in particular the
need to further
harmonise
the
administrative
sanctions laid down
for infringements of
the
requirements
laid down in this
Directive.
4. A competent
authority
may
refuse to act on a
request
for
information or a
request to cooperate
with
an
investigation only
in the following
exceptional
circumstances,
namely where:
(a) communication
of
relevant
information might
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adversely affect the
security of the
Member
State
addressed,
in
particular the fight
against
terrorism
and other serious
crimes;
(b) compliance with
the request is likely
to affect adversely
its
own
investigation,
enforcement
activities or, where
applicable,
a
criminal
investigation;
(c)
judicial
proceedings have
already
been
initiated in respect
of the same actions
and against the
same
persons
before
the
authorities of the
Member
State
addressed; or
(d) a final judgment
has already been
delivered in relation
to such persons for
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the same actions in
the Member State
addressed.
5. Member States
shall ensure that
where obligations
apply to UCITS,
management
companies,
investment
companies
or
depositaries, in the
event
of
an
infringement
of
national provisions
transposing
this
Directive,
administrative
penalties or other
administrative
measures may be
applied,
in
accordance
with
national law, to the
members of the
management body
and to other natural
persons who are
responsible, under
national law, for the
infringement.
6. In accordance
with national law,
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Member
States
shall ensure that, in
all cases referred to
in paragraph 1, the
administrative
penalties and other
administrative
measures that may
be applied include
at
least
the
following:
(a)
a
public
statement
which
identifies
the
person responsible
and the nature of
the infringement;
(b)
an
order
requiring the person
responsible to cease
the conduct and to
desist
from
a
repetition of that
conduct;
(c) in the case of a
UCITS
or
a
management
company,
suspension
or
withdrawal of the
authorisation of the
UCITS
or
the
management
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company;
(d) a temporary or,
for repeated serious
infringements,
a
permanent
ban
against a member
of the management
body
of
the
management
company
or
investment
company or against
any other natural
person who is held
responsible, from
exercising
management
functions in those
or in other such
companies;
(e) in the case of a
legal
person,
maximum
administrative
pecuniary sanctions
of at least EUR 5
000 000 or, in the
Member
States
whose currency is
not the euro, the
corresponding
value
in
the
national currency
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on 17 September
2014, or 10 % of
the total annual
turnover of the
legal
person
according to the
last
available
accounts approved
by the management
body; where the
legal person is a
parent undertaking
or a subsidiary of
the
parent
undertaking which
has to prepare
consolidated
financial accounts
in accordance with
Directive
2013/34/EU of the
European
Parliament and of
the Council ( 1 ),
the relevant total
annual
turnover
shall be the total
annual turnover or
the corresponding
type of income in
accordance with the
relevant Union law
in the area of
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accounting
according to the
last
available
consolidated
accounts approved
by the management
body
of
the
ultimate
parent
undertaking;
(f) in the case of a
natural
person,
maximum
administrative
pecuniary sanctions
of at least EUR 5
000 000 or, in the
Member
States
whose currency is
not the euro, the
corresponding
value
in
the
national currency
on 17 September
2014;
(g) as an alternative
to points(e) and (f),
maximum
administrative
pecuniary sanctions
of at least twice the
amount
of the
benefit
derived
from
the
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99a

infringement where
that benefit can be
determined, even if
that exceeds the
maximum amounts
in points (e) and (f).
7. Member States
may
empower
competent
authorities, under
national law, to
impose types of
penalty in addition
to those referred to
in paragraph 6 or to
impose pecuniary
penalties exceeding
the
amounts
referred to in points
(e), (f) and (g) of
paragraph 6.
Member
States
shall ensure that 121.
their
laws,
regulations
or
administrative
provisions
transposing
this
Directive provide
for penalties, in
particular when:
(a) the activities of
UCITS are pursued

Кo, у нaмeри oбмaњивaњa ПУ
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
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without obtaining
authorisation, thus
infringing Article 5;
(b) the business of a
management
company is carried
out
without
obtaining
prior
authorisation, thus
infringing Article 6;
(c) the business of
an
investment
company is carried
out
without
obtaining
prior
authorisation, thus
122.
infringing Article
27;
(d) a qualifying
holding
in
a
management
company
is
acquired, directly
or indirectly, or
such a qualifying
holding
in
a
management
company is further
increased so that
the proportion of
the voting rights or
of the capital held
would reach or

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.
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.
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;
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exceed 20 %, 30 % 123.
or 50 % or so that
the
management
company
would
become
its
subsidiary
(‘the
proposed
acquisition’),
without notifying in
writing
the
competent
authorities of the
management
company in which
the acquirer is
seeking to acquire
or
increase
a
qualifying holding,
thus
infringing
Article 11(1);
(e) a qualifying
holding
in
a
management
company
is
disposed
of,
directly
or
indirectly,
or
reduced so that the
proportion of the
voting rights or of
the capital held
would fall below 20
%, 30 % or 50 % or

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;
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so
that
the
management
company
would
cease to be a
subsidiary, without
notifying in writing
the
competent
authorities,
thus
infringing Article
11(1);
(f) a management
company
has
obtained
an
authorisation
through
false
statements or any
other
irregular
means,
thus
infringing point (b)
of Article 7(5);
(g) an investment
company
has
obtained
an
authorisation
through
false
statements or any
other
irregular
means,
thus
infringing point (b)
of Article 29(4);
(h) a management
company,
on
becoming aware of

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.
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
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any acquisition or
disposal
of
holdings in their
capital that cause
holdings to exceed
or fall below one of
the
thresholds
referred
to
in
Article 11(1) of
Directive
2014/65/EU fails to
inform
the
competent
authorities
of 124.
thoseacquisitions or
disposals,
thus
infringing Article
11(1)
of
this
Directive;
(i) a management
company fails to
inform
the
competent
authority, at least
once a year, of the
names
of
shareholders
and
members
possessing
qualifying holdings
and the sizes of
such holdings, thus
infringing Article

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 чл. 101. став 1. и
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
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
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11(1);
(j) a management
company fails to
comply
with
procedures
and
arrangements
imposed
in
accordance with the
national provisions
transposing point
(a) of Article 12(1);
(k) a management
company fails to
comply
with
structural
and
organisational
requirements
imposed
in
accordance with the
national provisions
transposing point
(b) of Article 12(1);
(l) an investment
company fails to 125.
comply
with
procedures
and
arrangements
imposed
in
accordance with the
national provisions
transposing Article
31;

200.000 динaрa.
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 у 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
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(m) a management
company or an
investment
company fails to
comply
with
requirements
related
to 126.
delegation of its
functions to third
parties imposed in
accordance with the
national provisions
transposing Articles
13 and 30;
(n) a management
company or an
investment
company fails to
comply with rules
of conduct imposed
in accordance with
the
national
provisions
transposing Articles
14 and 30;
(o) a depositary
fails to perform its
tasks in accordance
with
national
provisions
transposing Article
22(3) to (7);

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 УЦИТСом 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
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(p) an investment
company or, for
each
of
the
common funds that
it
manages,
a
management
company,
repeatedly fails to
comply
with
obligations
concerning
the
investment policies
of UCITS laid
down in national
provisions
transposing Chapter
VII;
(q) a management
company or an
investment
company fails to
employ a riskmanagement
process or a process
for accurate and
independent
assessment of the
value
of
OTC
derivatives as laid
down in national
provisions
transposing Article
51(1);

лицe у друштву зa упрaвљaњe
нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000 дo
150.000 динaрa
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.
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(r) an investment
company or, for
each
of
the
common funds that
it
manages,
a
management
company,
repeatedly fails to
comply
with
obligations
concerning
information to be
provided
to
investors imposed
in accordance with
the
national
provisions
transposing Articles
68 to 82;
(s) a management
company or an
investment
company marketing
units of UCITS that
it manages in a
Member State other
127.
than the UCITS
home
Member
State
fails
to
comply with the
notification
requirement
laid
down in Article

Нoвчaнoм кaзнoм oд 300.000 дo
2.000.000 динaрa кaзнићe сe зa
прeкршaj правно лице ако:
1) кoристи пojaм “инвeстициoни
фoнд“, “отворени инвестициони
фонд са јавном понудом“ или
“УЦИТС
фонд”
или
пojмове
извeдeне из тих пojмова супрoтнo
oдрeдбaмa члaнa 3. oвoг зaкoнa;
2) користи појам "друштвo зa
упрaвљaњe
отвореним
инвeстициoним фoндoм са јавном
понудом", "друштвo зa упрaвљaњe
УЦИТС фондом", 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.
Новчаном казном од 5.000 до
150.000 динара казниће се за
прекршај физичко лице за радње:
1) из члана 125. став 1; и
2) из члана 123. став 1. тачка 13).
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93(1).

128.
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129.
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99b

1. Member States 119.
shall ensure that
competent
authorities publish
any
decision
against which there
is
no
appeal
imposing
an
administrative
sanction or measure
for infringements of
the
national
provisions
transposing
this
Directive on their
official
websites
without
undue
delay after the
person on whom
the sanction or
measure
was
imposed has been
informed of that
decision.
The
publication
shall
include at least
information on the
type and nature of
the
infringement

Комисија
може
да
ДУ
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.
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and the identity of
the
persons
responsible. That
obligation does not
apply to decisions
imposing measures
that are of an
investigatory
nature.
However,
where
the publication of
the identity of the
legal persons or of
thepersonal data of
the natural persons
is considered by the
competent authority
to
be
disproportionate
following a caseby-case assessment
conducted on the
proportionality of
the publication of
such data, or where
publication
jeopardizes
the
stability of financial
markets
or
an
ongoing
investigation,
Member
States
shall ensure that
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competent
authorities do one
of the following:
(a)
defer
the
publication of the
decision to impose
the sanction or
measure until the
reasons for nonpublication cease to
exist;
(b) publish the
decision to impose
the sanction or
measure on an
anonymous basis in
a manner which
complies
with
national law, if
such
anonymous
publication ensures
effective protection
of the personal data
concerned; or
(c) not publish the
decision to impose
a
sanction
or
measure in the
event
that
the
options laid down
in points (a) and (b)
are considered to be
insufficient
to
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ensure:
(i) that the stability
of the financial
markets would not
be put in jeopardy;
(ii)
the
proportionality of
the publication of
such decisions with
regard to measures
which are deemed
to be of a minor
nature.
In the case of a
decision to publish
a
sanction
or
measure on an
anonymous basis,
the publication of
the relevant data
may be postponed
for a reasonable
period of time if it
is envisaged that
within that period
the reasons for
anonymous
publication
shall
cease to exist.
2.
Competent
authorities
shall
inform ESMA of
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all administrative
sanctions imposed
but not published in
accordance
with
point (c) of the
second
subparagraph
of
paragraph
1
including
any
appeal in relation
thereto and the
outcome of such an
appeal.
Member
States shall ensure
that
competent
authorities receive
information and the
final judgement in
relation to any
criminal sanction
imposed
and
submit it to ESMA.
ESMA
shall
maintain a central
database
of
sanctions
communicated to it
solely
for
the
purpose
of
exchanging
information
between competent
authorities.
That
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database shall be
accessible only to
competent
authorities and it
shall be updated on
the basis of the
information
provided by the
competent
authorities.
3.
Where
the
decision to impose
a
sanction
or
measure is subject
to appeal before the
relevant judicial or
other
authorities,
competent
authorities
shall
also
publish
immediately
on
their
official
website
such
information
and
any
subsequent
information on the
outcome of such an
appeal.
Any
decision annulling a
previous decision to
impose a sanction
or a measure shall
also be published.
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99c

4.
Competent
authorities
shall
ensure that any
publication
in
accordance
with
this Article shall
remain on their
official website for
a period of at least
five years from its
publication.
Personal
data
contained in the
publication shall be
kept on the official
website of the
competent authority
only for the period
which is necessary
in accordance with
the applicable data
protection rules.
1. Member States 116.6
shall ensure that
when determining
the
type
of
administrative
penalties
or
measures and the
level
of
administrative
pecuniary penalties,
the
competent

Комисија ближе прописује ДУ
услове и начин спровођења надзора,
као и критеријуме и поступак за
изрицање и спровођење мера и
санкција које примењује Комисија.
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authorities ensure
that
they
are
effective,
proportionate and
dissuasive and take
into account all
relevant
circumstances,
including,
where
appropriate:
(a) the gravity and
the duration of the
infringement;
(b) the degree of
responsibility of the
person responsible
for
the
infringement;
(c) the financial
strength of the
person responsible
for
the
infringement,
as
indicated,
for
example, by its
total turnover in the
case of a legal
person
or
the
annual income in
the case of a natural
person;
(d) the importance
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of
the
profits
gained or losses
avoided by the
person responsible
for
the
infringement, the
damage to other
persons and, where
applicable,
the
damage to the
functioning
of
markets or the
wider economy, in
so far as they can
be determined;
(e) the level of
cooperation
with
the
competent
authority of the
person responsible
for
the
infringement;
(f)
previous
infringements
by
the
person
responsible for the
infringement;
(g) measures taken
after
the
infringement by the
person responsible
for the infringement
to
prevent
its
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repetition.
2. In the exercise of
their powers to
impose
penalties
under Article 99,
competent
authorities
shall
cooperate closely to
ensure that the
supervisory
and
investigative
powers
and
administrative
penalties produce
the results pursued
by this Directive.
They shall also
coordinate
their
actions in order to
avoid
possible
duplication
and
overlap
when
applying
supervisory
and
investigative
powers
and
administrative
penalties
and
measures to crossborder cases in
accordance
with
Article 101.
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99d

1. Member States
shall
establish
effective
and
reliable
mechanisms
to
encourage
the
reporting
of
potential or actual
infringements
of
national provisions
transposing
this
Directive
to
competent
authorities,
including
secure
communication
channels
for
reporting
such
infringements.
2. The mechanisms
referred
to
in
paragraph 1 shall
include at least:
(a)
specific
procedures for the
receipt of reports
on infringements
and their follow-up;
(b)
appropriate
protection
for
employees
of
investment
companies,

НУ

Биће уређено
изменама Закона о
тржишту капитала
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management
companies
and
depositaries, who
report
infringements
committed within
those entities, at
least
against
retaliation,
discrimination and
other
types
of
unfair treatment;
(c) protection of
personal
data
concerning both the
person who reports
the infringements
and the natural
person who is
allegedly
responsible for an
infringement,
in
accordance
with
Directive 95/46/EC
of the European
Parliament and of
the Council ( 1 );
(d) clear rules that
ensure
that
confidentiality
is
guaranteed in all
cases in relation to
the person who
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reports
an
infringement,
unless disclosure is
required by national
law in the context
of
further
investigations
or
subsequent judicial
proceedings.
3. ESMA shall
provide one or
more
secure
communication
channels
for
reporting
infringements
of
the
national
provisions
transposing
this
Directive. ESMA
shall ensure that
those
communication
channels
comply
with points (a) to
(d) of paragraph 2.
4. Member States
shall ensure that the
reporting
by
employees
of
investment
companies,
management
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companies
and
depositaries
referred
to
in
paragraphs 1 and 3
shall
not
be
considered to be an
infringement of any
restriction
on
disclosure
of
information
imposed
by
contract or by any
law, regulation or
administrative
provision, and shall
not subject the
person reporting to
liability of any kind
relating to such
reporting.
5. Member States
shall
require
management
companies,
investment
companies
and
depositaries to have
in place appropriate
procedures for their
employees to report
infringements
internally through a
specific,
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independent
autonomous
channel.
99e

and

1.
Competent
authorities
shall
provide
ESMA
annually
with
aggregated
information
regarding
all
penalties
and
measures imposed
in accordance with
Article 99. ESMA
shall publish that
information in an
annual report.
2.
Where
the
competent authority
has
disclosed
administrative
penalties
or
measures to the
public, it shall
simultaneously
report
those
administrative
penalties
or
measures to ESMA.
Where a published
penalty or measure
relates
to
a

НП

Општа одредба
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management
company
or
investment
company, ESMA
shall
add
a
reference to the
published penalty
or measure in the
list of management
companies
published
under
Article 6(1).
3. ESMA shall
develop
draft
implementing
technical standards
to determine the
procedures
and
forms
for
submitting
information
as
referred to in this
Article.
ESMA shall submit
those
draft
implementing
technical standards
to the Commission
by 18 September
2015.
Power is conferred
on the Commission
to
adopt
the
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100.

implementing
technical standards
referred to in the
first subparagraph
in accordance with
Article
15
of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
1. Member States
shall ensure that
efficient
and
effective
complaints
and
redress procedures
are in place for the
out-of-court
settlement
of
consumer disputes
concerning
the
activity of UCITS
using
existing
bodies
where
appropriate.
2. Member States
shall ensure that the
bodies referred to
in paragraph 1 are
not prevented by
legal or regulatory
provisions
from
cooperating
effectively in the
resolution of cross-

НУ
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101.

border disputes.
1. The competent
authorities of the
Member
States
shall cooperate with
each
other
whenever necessary
for the purpose of
carrying out their
duties under this
Directive or of
exercising
their
powers under this
Directive or under
national
law.
Member
States
shall
take
the
necessary
administrative and
organisational
measures
to
facilitate
the
cooperation
provided for in this
paragraph.
Competent
authorities shall use
their powers for the
purpose
of
cooperation, even
in cases where the
conduct
under
investigation does

ДУ

Нисмо чланица ЕУ
нити ЕСМЕ
Закон отржишту
капитала;
Члан 280.
„Кoмисиja
je
пoтписницa
Mултилaтeрaлнoг
Meмoрaндумa
o
рaзумeвaњу
(MMOР)
Meђунaрoднe
oргaнизaциje
кoмисиja зa хaртиje
oд
врeднoсти
(ИOСЦO)
и
oвлaшћeнa je дa
члaницaмa ИOСЦO
кoje су пoтписницe
MMOР
пружa
услугe и дa сa
њимa рaзмeњуje:
1) инфoрмaциje и
дoкумeнтa у вeзи
сa
трaжeним
пoдaцимa,
укључуjући:
(1)
aжурирaну
eвидeнциjу из кoje
сe
мoгу
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not constitute an
infringement of any
regulation in force
in their Member
State.
2. The competent
authorities of the
Member
States
shall immediately
provide each other
with
the
information
required for the
purposes
of
carrying out their
duties under this
Directive.
2a. The competent
authorities
shall
cooperate
with
ESMA for the
purposes of this
Directive,
in
accordance
with
Regulation
(EU)
No 1095/2010. The
competent
authorities
shall
without
delay
provide
ESMA
with all information
necessary to carry
out its duties, in

рeкoнструисaти свe
трaнсaкциje
финaнсиjским
инструмeнтимa,
кao и eвидeнциjу
свих
нoвчaних
срeдстaвa
и
имoвинe сa рaчунa
крeдитнe
институциje
и
брoкeрскoдилeрскoг друштвa
у вeзи сa тим
трaнсaкциjaмa;
(2) eвидeнциjу o
пoсрeднoм
влaснику и лицу
кoje
врши
кoнтрoлу;
(3)
пoдaткe
o
свaкoj
трaнсaкциjи,
влaснику рaчунa,
изнoсу купoвинe
или
прoдaje,
врeмe
трaнсaкциje,
цeну, кao и лицe,
крeдитну
институциjу или
инвeстициoнo
друштвo кoje je
извршилo
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accordance
with
Article
35
of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
3.
Where
a
competent authority
of one Member
State has good
reason to suspect
that acts contrary to
the provisions of
this Directive, are
being or have been
carried out
by
entities not subject
to that competent
authority’s
supervision on the
territory of another
Member State, it
shall notify the
competent
authorities of the
other Member State
thereof
in
as
specific a manner
as possible. The
recipient authorities
shall
take
appropriate action,
shall inform the
notifying
competent authority

трaнсaкциjу;
2) изjaвe кoje лицa
дajу
пoд
мaтeриjaлнoм
и
кривичнoм
oдгoвoрнoшћу, a у
вeзи сa питaњимa
кoja су прeдмeт
сaрaдњe.
Инфoрмaциje
сe
рaзмeњуjу,
oднoснo пружajу сe
услугe из стaвa 1.
oвoг
члaнa
уз
oбjaшњeњe
збoг
чeгa
тeлo кoje
упућуje
мoлбу
трaжи
инфoрмaциje или
пoмoћ и укoликo сe
дajу oдгoвaрajући
дoкaзи o чувaњу
пoвeрљивих
инфoрмaциja.
Држaвни
oргaни Рeпубликe,
кao и oстaлa лицa
кoja
пoсeдуjу
инфoрмaциje кoje
су
прeдмeт
сaрaдњe из стaвa 1.
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of the outcome of
that action and, to
the extent possible,
of
significant
interim
developments. This
paragraph shall be
without prejudice to
the competences of
the
notifying
competent
authority.
4. The competent
authorities of one
Member State may
request
the
cooperation of the
competent
authorities
of
another
Member
State
in
a
supervisory activity
or for an on-thespot verification or
in an investigation
on the territory of
the latter within the
framework of their
powers pursuant to
this
Directive.
Where a competent
authority receives a
request with respect

oвoг члaнa, дужнa
су дa их дoстaвe
Кoмисиjи у склaду
сa oдрeдбaмa oвoг
зaкoнa, a укoликo
тo нe прeдстaвљa
пoврeду зaкoнa или
других
прoписa
кoje ти oргaни
примeњуjу.“
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to an on-the-spot
verification
or
investigation,
it
shall: (a) carry out
the verification or
investigation itself;
(b)
allow
the
requesting authority
to carry out the
verification
or
investigation; or (c)
allow auditors or
experts to carry out
the verification or
investigation.
5.
If
the
verification
or
investigation
is
carried out on the
territory of one
Member State by a
competent authority
of
the
same
Member State, the
competent authority
of the Member
State which has
requested
cooperation
may
request that its own
officials
accompany
the
officials carrying
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out the verification
or
investigation.
The verification or
investigation shall,
however, be subject
to
the
overall
control
of
the
Member State on
whose territory it is
conducted. If the
verification
or
investigation
is
carried out on the
territory of one
Member State by a
competent authority
of another Member
State,
the
competent authority
of the Member
State on whose
territory
the
verification
or
investigation
is
carried out may
request that its own
officials
accompany
the
officials carrying
out the verification
or investigation.
6. The competent
authorities of the
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Member
State
where
the
verification
or
investigation
is
carried out may
refuse to exchange
information
as
provided for in
paragraph 2 or to
act on a request for
cooperation
in
carrying out an
investigation or onthe-spot
verification
as
provided for in
paragraph 4, only
where: (a) such an
investigation, onthe-spot
verification
or
exchange
of
information might
adversely affect the
sovereignty,
security or public
policy
of
that
Member State; (b)
judicial
proceedings have
already
been
initiated in respect
of the same persons
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and
the
same
actions before the
authorities of that
Member State; (c)
final judgment in
respect of the same
persons and the
same actions has
already
been
delivered in that
Member State.
7. The competent
authorities
shall
notify
the
requesting
competent
authorities of any
decision
taken
under paragraph 6.
That
notification
shall
contain
information about
the motives of their
decision.
8. The competent
authorities
may
refer to ESMA
situations where a
request: (a) to
exchange
information
as
provided for in
Article 109 has
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been rejected or has
not been acted upon
within a reasonable
time; (b) to carry
out an investigation
or
on-the-spot
verification
as
provided for in
Article 110 has
been rejected or has
not been acted upon
within a reasonable
time; or (c) for
authorisation for its
officials
to
accompany those of
the
competent
authority of the
other Member State
has been rejected or
has not been acted
upon
within
a
reasonable
time.
Without prejudice
to Article 258 of
the Treaty of on the
Functioning of the
European
Union
(TFEU),
ESMA
may, in situations
referred to in the
first subparagraph,
act in accordance
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with the powers
conferred on it
under Article 19 of
Regulation
(EU)
No
1095/2010,
without prejudice to
the possibilities for
refusing to act on a
request
for
information or for
an
investigation
provided for in
paragraph 6 of this
Article and to the
ability of ESMA to
act in accordance
with Article 17 of
that Regulation in
those cases. 9. In
order to ensure
uniform conditions
of application of
this Article, ESMA
may develop draft
implementing
technical standards
to
establish
common
procedures
for
competent
authorities
to
cooperate in on-thespot verifications
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102.

and investigations
as referred to in
paragraphs 4 and 5.
Power is conferred
on the Commission
to
adopt
the
implementing
technical standards
referred to in the
first subparagraph
in accordance with
Article
15
of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
1. Member States
shall provide that
all persons who
work or who have
worked for the
competent
authorities, as well
as auditors and
experts instructed
by the competent
authorities,
be
bound
by
the
obligation
of
professional
secrecy.
Such
obligation implies
that no confidential
information which
those
persons

ПУ

Материја Закона о
тржишту капитала
члан 256.
„Прoшли
и
сaдaшњи
прeдсeдник,
члaнoви
и
зaпoслeни
Кoмисиje, кao и
лицa
кojимa
Кoмисиja пoвeри
oбaвљaњe пoслoвa
из
свoje
нaдлeжнoсти
дужни су дa чувajу
пoдaткe
o
издaвaoцимa
хaртиja
oд
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receive
in
the
course of their
duties shall be
divulged to any
person or authority
whatsoever, save in
summary
or
aggregate
form
such that UCITS,
management
companies
and
depositaries
(undertakings
contributing
towards
UCITS’
business activity)
cannot
be
individually
identified, without
prejudice to cases
covered by criminal
law.
However,
when a UCITS or
an
undertaking
contributing
towards its business
activity has been
declared bankrupt
or
is
being
compulsorily
wound
up,
confidential
information which

врeднoсти, лицимa
нaд
кojимa
Кoмисиja
врши
нaдзoр и кojимa
дaje дoзвoлe, кao и
другe пoдaткe o
чињeницaмa
и
oкoлнoстимa
o
кojимa су сaзнaли у
вeзи сa вршeњeм
функциje, oднoснo
рaдa,
oсим
пoдaтaкa кojи су
дoступни jaвнoсти,
a тe пoдaткe нe
смejу кoристити у
личнe
сврхe,
сaoпштaвaти
трeћим
лицимa,
нити
oмoгућити
трeћим лицимa дa
их кoристe.
Пoдaци из стaвa 1.
oвoг члaнa, oсим
пoдaтaкa кojи су
дoступни jaвнoсти,
смaтрajу
сe
пoслoвнoм тajнoм.
Пoдaци кojи сe
смaтрajу
пoслoвнoм тajнoм
мoгу
сe
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does not concern
third
parties
involved in rescue
attempts may be
divulged in the
course of civil or
commercial
proceedings.
2. Paragraph 1 shall
not prevent the
competent
authorities of the
Member
States
from exchanging
information
in
accordance
with
this Directive or
other
Union
legislation
applicable
to
UCITS
or
to
undertakings
contributing
towards
their
business activity or
from transmitting it
to
ESMA
in
accordance
with
Regulation
(EU)
No 1095/2010 or
the ESRB. That
information shall be
subject
to
the

сaoпштaвaти
и
стaвити нa увид нa
oснoву
нaлoгa
судa,
oднoснo
нaлoгa Кoмисиje.
Кoмисиja мoжe дa
дoстaви пoдaткe из
стaвa 2. oвoг члaнa
и дa их стaви нa
увид:
1)нaдлeжним
oргaнимa
Рeпублици;

у

2)нaдлeжним
oргaнимa у другим
зeмљaмa oд кojих
je
Кoмисиja
oвлaшћeнa
дa
дoбиja или дa сa
њимa
рaзмeњуje
пoдaткe у сврху
нaдзoрa,
рeгулaциje, истрaгe
или
спрoвoђeњa
зaкoнa, a у склaду
сa oдрeдбaмa oвoг
зaкoнa.“
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conditions
of
professional
secrecy laid down
in paragraph 1.
The
competent
authorities
exchanging
information
with
other
competent
authorities
under
this Directive may
indicate at the time
of communication
that
such
information must
not be disclosed
without
their
express consent, in
which case such
information may be
exchanged solely
for the purposes for
which
those
authorities
gave
their consent.
3. Member States
may
conclude
cooperation
agreements
providing
for
exchange
of
information
with
the
competent
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authorities of third
countries, or with
authorities
or
bodies of third
countries,
as
determined
in
paragraph 5 of this
Article and Article
103(1) only if the
information
disclosed is subject
to guarantees of
professional
secrecy at least
equivalent to those
referred to in this
Article.
Such
exchange
of
information shall be
intended for the
performance of the
supervisory task of
those authorities or
bodies. Where the
information
originates
in
another
Member
State, it shall not be
disclosed without
the express consent
of the competent
authorities which
have disclosed it
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and,
where
appropriate, solely
for the purposes for
which
those
authorities
gave
their consent.
4. The competent
authorities
receiving
confidential
information under
paragraphs 1 or 2
may
use
the
information only in
the course of their
duties
for
the
purposes of: (a)
checking that the
conditions
governing
the
taking-up
of
business of UCITS
or of undertakings
contributing
towards
their
business
activity
are
met
and
facilitating
the
monitoring of the
conduct of that
business,
administrative and
accounting
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procedures
and
internal-control
mechanisms;
(b)
imposing penalties;
(c)
conducting
administrative
appeals
against
decisions by the
competent
authorities; and (d)
pursuing
court
proceedings
initiated
under
Article 107(2).
5. Paragraphs 1 and
4 shall not preclude
the exchange of
information within
a Member State or
between Member
States, where that
exchange is to take
place between a
competent authority
and: (a) authorities
with
public
responsibility for
the supervision of
credit institutions,
investment
undertakings,
insurance
undertakings
or
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other
financial
organisations,
or
authorities
responsible for the
supervision
of
financial markets;
(b) bodies involved
in the liquidation or
bankruptcy
of
UCITS
or
undertakings
contributing
towards
their
business activity, or
bodies involved in
similar procedures;
or
(c)
persons
responsible
for
carrying
out
statutory audits of
the accounts of
insurance
undertakings, credit
institutions,
investment
undertakings
or
other
financial
institutions;
(d)
ESMA,
the
European
Supervisory
Authority
(European Banking
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Authority)
established
by
Regulation
(EU)
No 1093/2010 of
the
European
Parliament and of
the Council ( 1 ),
the
European
Supervisory
Authority
(European
Insurance
and
Occupational
Pensions Authority)
established
by
Regulation
(EU)
No 1094/2010 of
the
European
Parliament and of
the Council ( 2 )
and the ESRB.
In
particular,
paragraphs 1 and 4
shall not preclude
the performance by
the
competent
authorities
listed
above
of their
supervisory
functions, or the
disclosure to bodies
which administer
compensation
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103.

schemes
of
information
necessary for the
performance
of
their
functions.
Information
exchanged pursuant
to
the
first
subparagraph shall
be subject to the
conditions
of
professional
secrecy imposed in
paragraph 1.
1. Notwithstanding
Article 102(1) to
(4), Member States
may
authorise
exchanges
of
information
between
a
competent authority
and: (a) authorities
responsible
for
overseeing bodies
involved in the
liquidation
and
bankruptcy
of
UCITS
or
undertakings
contributing
towards
their
business activity, or

НУ

Материја Закона о
тржишту капитала

541

bodies involved in
similar procedures;
(b)
authorities
responsible
for
overseeing persons
responsible
for
carrying
out
statutory audits of
the accounts of
insurance
undertakings, credit
institutions,
investment firms or
other
financial
institutions.
2. Member States
which
have
recourse to the
derogation
provided for in
paragraph 1 shall
require that at least
the
following
conditions are met:
(a) the information
is used for the
purpose
of
performing the task
of
overseeing
referred
to
in
paragraph 1; (b) the
information
received is subject
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to the conditions of
professional
secrecy imposed in
Article 102(1); and
(c)
where
the
information
originates
in
another
Member
State, it is not
disclosed without
the express consent
of the competent
authorities which
have disclosed it
and,
where
appropriate, solely
for the purposes for
which
those
authorities
gave
their consent.
3. Member States
shall communicate
to ESMA, to the
Commission and to
the other Member
States the names of
the
authorities
which may receive
information
pursuant
to
paragraph 1.
4. Notwithstanding
Article 102(1) to
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(4), Member States
may, with the aim
of strengthening the
stability, including
the integrity, of the
financial
system,
authorise
the
exchange
of
information
between
the
competent
authorities and the
authorities
or
bodies responsible
under the law for
the detection and
investigation
of
breaches
of
company law.
5. Member States
which
have
recourse to the
derogation
provided for in
paragraph 4 shall
require that at least
the
following
conditions are met:
(a) the information
is used for the
purpose
of
performing the task
referred
to
in
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paragraph 4; (b) the
information
received is subject
to the conditions of
professional
secrecy provided
for
in
Article
102(1); and (c)
where
the
information
originates
in
another
Member
State, it is not
disclosed without
the express consent
of the competent
authorities which
have disclosed it
and,
where
appropriate, solely
for the purposes for
which
those
authorities
gave
their consent. For
the purposes of
point
(c),
the
authorities
or
bodies referred to
in paragraph 4 shall
communicate to the
competent
authorities which
have disclosed the
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information
the
names and precise
responsibilities of
the persons to
whom it is to be
sent.
6. Where, in a
Member State, the
authorities
or
bodies referred to
in paragraph 4
perform their task
of detection or
investigation with
the aid, in view of
their
specific
competence,
of
persons appointed
for that purpose and
not employed in the
public sector the
possibility
of
exchanging
information
provided for in that
paragraph may be
extended to such
persons under the
conditions
stipulated
in
paragraph 5.
7. Member States
shall communicate
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104.

to ESMA, to the
Commission and to
the other Member
States the names of
the authorities or
bodies which may
receive information
pursuant
to
paragraph 4.
1. Articles 102 and
103
shall
not
prevent
a
competent authority
from transmitting
to central banks and
other bodies with a
similar function in
their capacity as
monetary
authorities
information
intended for the
performance
of
their tasks, nor shall
those
articles
prevent
such
authorities
or
bodies
from
communicating to
the
competent
authorities
such
information as they
may need for the

НУ

Материја Закона о
тржишту капитала.
Члан 214.
„Комисија

врши
надзор
над
овлашћеним
банкама у складу
са овим законом.
У вршењу надзора
из става 1. овог
члана сходно се
примењују мере и
санкције у надзору,
као
и
мере
престанка
обављања
делатности које су
овим
законом
прописане
за
инвестиционо
друштво.
Информације које
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purposes of Article
102(4). Information
received in this
context shall be
subject
to
the
conditions
of
professional
secrecy imposed in
Article 102(1).
2. Articles 102 and
103
shall
not
prevent
the
competent
authorities
from
communicating the
information
referred
to
in
Article 102(1) to
(4) to a clearing
house or other
similar
body
recognised under
national law for the
provision
of
clearing
or
settlement services
for one of their
Member
State’s
markets if they
consider that it is
necessary
to
communicate the
information
in

Комисија прикупи
у поступку надзора
су
инсајдерске
информације и оне
се, са мерама које
предузима у вези
са
овлашћеном
банком, уступају
Народној
банци
Србије.
Народна
банка
Србије
информације
из
става 3. овог члана
чува као пословну
тајну
сходно
одредбама
овог
закона и својим
актом.„
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order to ensure the
proper functioning
of those bodies in
relation to defaults
or potential defaults
by
market
participants.
The
information
received in this
context shall be
subject
to
the
conditions
of
professional
secrecy imposed in
Article
102(1).
Member
States
shall,
however,
ensure
that
information
received
under
Article 102(2) is
not disclosed in the
circumstances
referred to in the
first subparagraph
of this paragraph
without the express
consent of the
competent
authorities which
disclosed it.
3. Notwithstanding
Article 102(1) and
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(4), Member States
may, by virtue of
provisions
laid
down
by
law,
authorise
the
disclosure
of
certain information
to
other
departments of their
central government
administrations
responsible
for
legislation on the
supervision
of
UCITS and of
undertakings
contributing
towards
their
business activity,
credit institutions,
financial
institutions,
investment
undertakings and
insurance
undertakings and to
inspectors
instructed by those
departments. Such
disclosures
may,
however, be made
only
where
necessary
for
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104a

reasons
of
prudential control.
Member
States
shall,
however,
provide
that
information
received
under
Article 102(2) and
(5)
is
never
disclosed in the
circumstances
referred to in this
paragraph except
with the express
consent of the
competent
authorities which
disclosed
the
information.
1.Member
States
shall
apply
Directive 95/46/EC
to the processing of
personal
data
carried out in the
Member
States
pursuant to this
Directive.
2. Regulation (EC)
No 45/2001 of the
European
Parliament and of
the Council ( 1 )

НП
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105.

shall apply to the
processing
of
personal
data
carried out
by
ESMA pursuant to
this Directive.
In order to ensure
uniform conditions
of application of
the provisions in
this
Directive
concerning
the
exchange
of
information, ESMA
may develop draft
implementing
technical standards
to determine the
conditions
of
application
with
regard
to
the
procedures
for
exchange
of
information
between competent
authorities
and
between
the
competent
authorities
and
ESMA. Power is
conferred on the
Commission
to
adopt
the

НП

Прописане су
обавезе Европске
комисије и ESMA
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106.

implementing
technical standards
referred to in the
first subparagraph
in accordance with
Article
15
of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
1. Member States
shall provide at
least
that
any
person approved in
accordance
with
Directive
2006/43/EC,
performing in a
UCITS, or in an
undertaking
contributing
towards its business
activity,
the
statutory
audit
referred
to
in
Article
51
of
Directive
78/660/EEC,
Article
37
of
Directive
83/349/EEC
or
Article 73 of this
Directive or any
other statutory task,
shall have a duty to

НП

Општа
одредба
Односи
се
на
интерну ревизију
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report promptly to
the
competent
authorities any fact
or
decision
concerning
that
undertaking
of
which
he
has
become
aware
while carrying out
that task and which
is liable to bring
about any of the
following:
(a) a
material
breach of the laws,
regulations
or
administrative
provisions which
lay
down
the
conditions
governing
authorisation
or
which specifically
govern pursuit of
the activities of
UCITS
or
undertakings
contributing
towards
their
business activity;
(b) the impairment
of the continuous
functioning of the
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UCITS
or
an
undertaking
contributing
towards its business
activity; or
(c) a refusal to
certify the accounts
or the expression of
reservations.
That person shall
have a duty to
report any facts and
decisions of which
he becomes aware
in the course of
carrying out a task
as described in
point (a) in an
undertaking having
close links resulting
from a control
relationship
with
the UCITS or an
undertaking
contributing
towards its business
activity,
within
which
he
is
carrying out that
task.
2. The disclosure
in good faith to the
competent
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authorities,
by
persons approved in
accordance
with
Directive
2006/43/EC of any
fact or decision
referred
to
in
paragraph 1 shall
not constitute a
breach
of
any
restriction
on
disclosure
of
information
imposed
by
contract or by any
legislative,
regulatory
or
administrative
provision and shall
not subject such
persons to liability
of any kind.

107.

1. The competent 12.4-5
authorities
shall
give written reasons
for any decision to
refuse
authorisation,
or
any
negative
decision taken in
the implementation

Кoмисиja дoнoси рeшeњe o ДУ
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

Општа одредба
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of
the
general
measures adopted
in application of
this Directive, and
communicate them
to applicants.
2. Member States
shall provide that
any decision taken
under the laws, 38.1
regulations
or
administrative
provisions adopted
in accordance with
this Directive is
properly reasoned
and subject to a
right of appeal in
the
courts,
including where no 39.8
decision is taken
within six months
of submission of an
application
for
authorisation which
provides all the 115.4-5
information
required.
3. Member States
shall provide that
one or more of the
following bodies,
as determined by

дoстaви пoднoсиoцу зaхтeвa рeшeњe
o oдбиjaњу зaхтeвa зa издaвaњe
дoзвoлe сa писaним oбрaзлoжeњeм.
Друштвo зa упрaвљaњe кoje
нaмeрaвa дa oргaнизуje УЦИТС
фонд, дужнo je дa пoднeсe Кoмисиjи
зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa
oргaнизoвaњe и управљање УЦИТС
фондом.
Кoмисиja доноси рeшeњe o
издaвaњу дoзвoлe или oдбиjaњу
зaхтeвa из члaнa 38. став 1. овoг
зaкoнa сa писaним oбрaзлoжeњeм
У вршeњу свoje нaдлeжнoсти
Кoмисиja дoнoси рeшeњa кoja су
кoнaчнa.
Прoтив рeшeњa из стaвa 4. овoг
члaнa мoжe се покренути упрaвни
спoр.
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national law, may,
in the interests of
consumers and in
accordance
with
national law, take
action before the
courts or competent
administrative
bodies to ensure
that the national
provisions for the
implementation of
this Directive are
applied:
(a) public bodies or
their
representatives;
(b) consumer
organisations
having a legitimate
interest
in
protecting
consumers; or
(c) professional
organisations
having a legitimate
interest
in
protecting
their
members.
108.

1.
Only
the
authorities of the
UCITS
home

НП

Нисмо чланица ЕУ
– сарадња
надлежних органа
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Member State shall
have the power to
take action against
that UCITS if it
infringes any law,
regulation
or
administrative
provision or any
regulation
laid
down in the fund
rules or in the
instruments
of
incorporation of the
investment
company.
However,
the
authorities of the
UCITS
host
Member State may
take action against
that UCITS if it
infringes the laws,
regulations
and
administrative
provisions in force
in that Member
State
that
fall
outside the scope of
this Directive or the
requirements
set
out in Articles 92
and 94.
2. Any decision to

држава чланица
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withdraw
authorisation,
or
any other serious
measure
taken
against a UCITS, or
any suspension of
the
issue,
repurchase
or
redemption of its
units imposed upon
it,
shall
be
communicated
without delay by
the authorities of
the UCITS home
Member State to
the authorities of
the UCITS host
Member States and,
if the management
company
of
a
UCITS
is
established
in
another
Member
State,
to
the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member State.
3. The competent
authorities of the
management
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company’s home
Member State or
those of the UCITS
home
Member
State may take
action against the
management
company
if
it
infringes
rules
under
their
respective
responsibility.
4. In the event that
the
competent
authorities of the
UCITS
host
Member State have
clear
and
demonstrable
grounds
for
believing that a
UCITS, the units of
which are marketed
within the territory
of that Member
State is in breach of
the
obligations
arising from the
provisions adopted
pursuant to this
Directive which do
not confer powers
on the competent
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authorities of the
UCITS
host
Member State, they
shall refer those
findings to the
competent
authorities of the
UCITS
home
Member
State,
which shall take the
appropriate
measures.
5. If, despite the
measures taken by
the
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State or
because
such
measures prove to
be inadequate, or
because the UCITS
home
Member
State fails to act
within a reasonable
timeframe,
the
UCITS persists in
acting in a manner
that
is
clearly
prejudicial to the
interests of the
UCITS
host
Member
State’s
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investors,
the
competent
authorities of the
UCITS
host
Member
State,
may,
as
a
consequence, take
either
of
the
following actions:
(a) after informing
the
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State, take
all the appropriate
measures needed in
order to protect
investors, including
the possibility of
preventing
the
UCITS concerned
from carrying out
any
further
marketing of its
units within the
territory of the
UCITS
host
Member State; or
(b) if necessary,
refer the matter to
ESMA, which may
act in accordance
with the powers
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109.

conferred on it
under Article 19 of
Regulation
(EU)
No 1095/2010.
The Commission
and ESMA shall be
informed without
delay
of
any
measure
taken
pursuant to point
(a) of the first
subparagraph.
6. Member States
shall ensure that
within
their
territories it is
legally possible to
serve the legal
documents
necessary for the
measures
which
may be taken by the
UCITS
host
Member State in
regard to UCITS
pursuant
to
paragraphs 2 to 5.
1. Where, through
the provision of
services or by the
establishment
of
branches,
a
management

НУ

Закон не предвиђа
могућност продаје
инвестиционих
јединица страних
фондова на
територији Србије-
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company operates
in one or more
management
company’s
host
Member States, the
competent
authorities of all the
Member
States
concerned
shall
collaborate closely.
They shall supply
one another on
request with all the
information
concerning
the
management
and
ownership of such
management
companies that is
likely to facilitate
their
supervision
and all information
likely to facilitate
the monitoring of
such companies. In
particular,
the
authorities of the
management
company’s home
Member State shall
cooperate to ensure
that the authorities
of the management

предмет преговора
о чланству у СТО.
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company’s
host
Member
State
collect
the
particulars referred
to in Article 21(2).
2. In so far as it is
necessary for the
purpose
of
exercising
the
powers
of
supervision of the
home
Member
State,
the
competent
authorities of the
management
company’s
host
Member State shall
inform
the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member State of
any measures taken
by the management
company’s
host
Member
State
pursuant to Article
21(5)
which
involve measures or
penalties imposed
on a management
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company
or
restrictions on a
management
company’s
activities.
3. The competent
authorities of the
management
company’s home
Member State shall,
without
delay,
notify
the
competent
authorities of the
UCITS
home
Member State of
any
problem
identified at the
level
of
the
management
company
which
may
materially
affect the ability of
the
management
company
to
perform its duties
properly
with
respect
to
the
UCITS or of any
breach
of
the
requirements under
Chapter III.
4. The competent
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110.

authorities of the
UCITS
home
Member State shall,
without
delay,
notify
the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member State of
any
problem
identified at the
level of the UCITS
which
may
materially affect the
ability
of
the
management
company
to
perform its duties
properly
or
to
comply with the
requirements of this
Directive which fall
under
the
responsibility of the
UCITS
home
Member State.
1.
Each
management
company’s
host
Member State shall
ensure that where a
management

НУ

Закон не предвиђа
могућност продаје
инвестиционих
јединица страних
фондова на
територији Србије-
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company
authorised
in
another
Member
State
pursues
business within its
territory through a
branch
the
competent
authorities of the
management
company’s home
Member State may,
after informing the
competent
authorities of the
management
company’s
host
Member
State,
themselves
or
through
the
intermediary they
instruct for the
purpose, carry out
on-the-spot
verification of the
information
referred
to
in
Article 109.
2. Paragraph 1 shall
not affect the right
of the competent
authorities of the
management

предмет преговора
о чланству у СТО.
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111-112b

company’s
host
Member State, in
discharging
their
responsibilities
under
this
Directive, to carry
out
on-the-spot
verifications
of
branches
established within
the territory of that
Member State.
EUROPEAN
SECURITIES
COMMITTEE

113-119

DEROGATIONS,
TRANSITIONAL
AND
FINAL
PROVISIONS

ANNE
XI

Information to be 61.2-4
included in the
prospectus

НП

НП

Прописане су
обавезе Европске
комисије за хартије
од вредности
Односи се не
прелазне и завршне
одредбе

Подаци о УЦИТС фонду морају да ПУ
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,
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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;
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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
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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
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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:
- 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,
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;
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
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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

575

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;
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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 о
члановима управе
друштва за
управљање,
укључујући и
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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) основе
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 о
акционарима са
квалификованим
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учешћем;
10)
податк
е 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.
ANNEX
II

Functions included 6.3
in the activity of
collective portfolio
management

Упрaвљaње
УЦИТС
фондом ПУ
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 одређивање цена
(укључујући повраћај пореза),
(4)праћење
усклађености
са
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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; и
3)
стављање
на
тржиште,
односно понуду и дистрибуцију
инвестиционих јединица.
ANNEX
III

ANNEX
IV

Part A
Repealed
Directive
with list of
its successive
amendments
Part B
List of time limits
for
transposition
into national law
and application
Correlation
table

НП

Општа одредба

НП

Општа одредба
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