
З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА  
О ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА 

Члан 1. 
У Закону о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС”, брoj 

46/06), члан 6. мења се и гласи: 

„Друштво за управљање не може непосредно или преко повезаних лица 
имати учешће у капиталу и управљању другим правним лицима, осим уколико 
је то прописано овим законом. 

Друштво за управљање може непосредно или преко повезаних лица да 
стиче инвестиционе јединице, односно акције инвестиционог фонда којим 
управља, и то највише до 20% нето вредности имовине фонда.” 

Члан 2. 
У члану 8. став 1. мења се и гласи: 

„Друштво за управљање је дужно да ангажује најмање једног портфолио 
менаџера запосленог на неодређено време.” 

Став 2. мења се и гласи: 

„Управа друштва за управљање доноси одлуке и друге правне акте 
којима се дефинише инвестициона политика и инвестициони циљ 
инвестиционог фонда, а портфолио менаџер спроводи наведену политику, 
односно циљ, доноси одговарајуће одлуке о појединачним улагањима и за свој 
рад одговара управи друштва.” 

У ставу 3. после речи: „организационе” додају се запета и реч: 
„кадровске”. 

Члан 3. 
У члану 11. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Лице које стекне квалификовано учешће супротно одредбама овог 
закона, односно без сагласности Комисије, губи право гласа по основу тако 
стечених акција.” 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 4. 
У члану 18. став 1. број: „30” замењује се бројем: „15”. 

Став 2. брише се. 

Досадашњи став 3. постаје став 2. 

Члан 5. 
У члану 25. став 5. речи: „који не може бити дужи од осам дана” бришу 

се.  
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Члан 6. 
У члану 27. став 2. тачка 3) после речи: „банке”, додају се запета и речи: 

„као и доказ о поштовању ограничења стицања инвестиционих јединица из 
члана 46. став 3. овог закона”. 

Члан 7. 
У члану 29. став 1. после тачке 15) додаје се тачка 15а), која гласи:  

„15а) инвестиционе јединице отворених инвестиционих фондова;” 

У тачки 17) речи: „ортачких, командитних и” бришу се. 

Члан 8. 
У члану 30. став 1. после тачке 2) додају се тач. 2а) и 2б), које гласе: 

„2а) до 20% имовине инвестиционог фонда може се улагати у уделе 
једног друштва са ограниченом одговорношћу, односно два или више друштава 
са ограниченом одговорношћу која су повезана лица; 

2б) до 20% имовине инвестиционог фонда може се улагати у 
инвестиционе јединице отворених инвестиционих фондова којима не управља 
исто друштво за управљање;”. 

Став 3. мења се и гласи:  

„Имовина инвестиционих фондова се може улагати у иностранству у 
складу са прописима који уређују девизно пословање.” 

Члан 9. 
Члан 32. мења се и гласи: 

„Ограничења улагања могу бити прекорачена у првих шест месеци од 
оснивања инвестиционог фонда. 

Имовина инвестиционог фонда мора се улагати у складу са 
ограничењима улагања предвиђених овим законом и проспектом инвестиционог 
фонда. 

У случају одступања од ограничења улагања из овог закона и проспекта 
инвестиционог фонда, a 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 инвестиционог 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.” 

Члан 10. 
У члану 33. став 3. речи: „осим уговора о управљању” замењују се 

речима: „осим уколико је то прописано одредбама овог закона или акта 
Комисије”. 
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Члан 11. 
У члану 37. став 2. тачка 8) подтачка (1) проценат: „1%” замењује се 

процентом: „5%”. 

У подтачки (2) проценат: „1%” замењује се процентом: „5%”. 

Члан 12. 
У члану 41. став 3. после речи: „друштва” додаје се запета и речи: „као и 

остала лица у складу са актом Комисије”. 

Члан 13. 
У члану 43. став 1. речи: „тач. 1) до 15)”. замењују се речима: „тач. 1) до 

15а)”.  

Члан 14. 
У члану 46. став 3. проценат: „10%” замењује се процентом: „20%”. 

У ставу 4. запета после речи „управљање” брише се, а речи: „односно 
посредници издају” замењују се речју: „издаје”. 

Члан 15. 
У члану 47. став 1. после речи: „пет” додаје се реч: „радних”. 

Члан 16. 
У члану 49. став 1. мења се и гласи: 

„Друштво за управљање може, искључиво ради одржавања потребног 
нивоа ликвидности отвореног фонда, у своје име а за рачун отвореног фонда, 
вршити задуживање са роком отплате до 360 дана, и то закључивањем: 

1) уговора о кредиту; 

2) репо уговора са другим инвестиционим фондовима и банкама, чији 
предмет могу бити и акције.” 

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

„Укупно задуживање из става 1. овог члана може износити највише до 
20% вредности имовине фонда.” 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 17. 
У члану 58. додаје се став 7, који гласи:  

„Затворени фонд не може бити циљно друштво у смислу закона којим се 
уређује преузимање акционарских друштава.” 

Члан 18. 
У члану 70. став 2. речи: „у року од осам дана” замењују се речима: 

„наредног дана”.  

Члан 19. 
У члану 74. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 
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„Друштво за управљање може непосредно или преко повезаних лица 
имати учешће у капиталу приватног фонда којим управља.” 

Досадашњи ст. 3-8. постају ст. 4-9. 

Члан 20. 
У члану 78. став 4. речи: „у року од осам дана” замењују се речима: 

„наредног дана”.  

Члан 21. 
Комисија за хартије од вредности извршиће усклађивање својих аката са 

овим законом у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.  

Члан 22. 
Комисија за хартије од вредности донеће прописе за чије је доношење 

овлашћена овим законом, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог 
закона.  

Члан 23. 
Одредбе члана 1, члана 2. став 1, члана 7. став 1, члана 8. став 1, члана 

9, у делу који се односи на овлашћење Комисије за хартије од вредности да 
пропише рок за усклађивање структуре имовине инвестиционог фонда са 
ограничењима улагања, члана 13, члана 14. став 1. и чл. 15. и 16. овог закона, 
примењују се од 28. марта 2009. године. 

Члан 24. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


