ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ ЗАКОНА О АЛТЕРНАТИВНИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ
ФОНДОВИМА
На основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник PC”, бр. 61/06 пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19-др. пропис)
Министарство финансија (у даљем тексту: Министарство) објављује Извештај о
спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о алтернативним инвестиционим
фондовима (у даљем тексту: Нацрт закона).
У складу са Законом о министарствима („Службени гласник РС“, 44/14, 14/15, 54/15,
96/15-др. Закон и 62/17) и утврђеним делокругом надлежности, Министарство је
припремило Нацрт закона.
У складу са Закључком 05 Број: 011-3069/2019 Одбора за привреду и финансије Владе
Републике Србије од 27. марта 2019. године, Министарство је спровело Јавну расправу
о Нацрту закона у периоду од 29. марта до 17. априла 2019. године.
Нацрт закона, заједно са Образложењем, Програмом јавне расправе и Закључком 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.
С обзиром да је у изради Нацрта закона, у оквиру Раднe групe за израду Нацрта закона
о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима и Нацрта закона о
алтернативним инвестиционим фондовима, учествовао широк круг представника
различитих институција као што су: Комисија за хартије од вредности, Кабинет
председника Владе, Београдска берза, Народна банка Србије, Министарство привреде,
Министартво трговине, туризма и телекомуникација, Кабинет министра без порфеља за
иновације и технолошки развој, Пореска управа, Привредна комора, Удружење банака
Србије, Савет страних инвеститора и Агенција Сједињених Америчких Држава за
међународни развој, Министарство није организовало округле столове током јавне
расправе. Међутим, у организацији Агенције Сједињених Америчких Држава за
међународни развој организован је округли сто на којем су активно учествовали
представници Министарства и Комисије за хартије од вредности.
Коментаре, примедбе и сугестије на Нацрт закона доставили су Привредна комора
Србије и др. Драго Инђић, а који су се односили на категорије друштaва за управљање и
минимални основни капитал друштaва за управљање, полупрофесионалног инвеститора
и послове депозитара. Министарство је заједно са Комисијом за хартије од вредности,
као релевантним актером за спровођење закона, сагледало и размотрило све достављене
предлоге, сугестије и примедбе на Нацрт закона. У складу са заједничким утврђеним
ставовима, извршено је нормативно уређење текста. Сви предлози и сугестије који су
били у правцу побољшања предложеног текста Нацрта закона и који су у духу концепта
на којем се Нацрт закона заснива су уграђени у текст Нацрта закона.

