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Преглед ЕУ прописа релевантних за тржиште капитала 

 

  У рубрици „Промоција тржишта и сарадња/Прописи у ЕУ“ објављен је преглед 

прописа ЕУ (директива, одлука, препорука, информација и сличних аката ЕУ ) 

релевантних за тржиште капитала. 

  Сектор за развој и међународну сарадњу извршио је анализу прописа ЕУ 

(директива, одлука, препорука, информација и сл.) релевантних за триште капитала и 

сачинио систематизован преглед тих прописа. У овој анализи кориштени су сљедећи 

извори: службени портал Европске уније (http://europa.eu.int/eur-lex), Агенција за 

тржиште хартија од вриједности Републике Словеније (http://www.atvp.si) и Агенције за 

надзор финансијских услуга Републике Хрватске (http:// www.hanfa.hr). 

  Укупно су систематизована 64 акта органа Европске уније, од чега је: 46 

директива (донијетих од стране Европског Парламента и/или Савјета ЕУ), четири 

одлуке, два правилника, седам препорука, четири информације и једна презентација. У 

складу са законодавством и правним насљеђем Европске уније (acquis communautaire) 

сви прописи релевантни за тржиште капитала груписани су у сљедеће цјелине: 

1. Тржишта хартија од вриједности и инвестиционе услуге (Securities markets 

and investment services)  

 1.1. Тржишта финансијских инструмената (Markets in financial instruments, 

investment services) – šест директива, четири информације, једна презентација; 

1.2. Заштита инвеститора (Investor compensation schemes) – једна директива; 

1.3.  Инвестирање у преносиве хартије од вриједности (Undertakings for collective 

investment in transferable securities) – седам директива и шест препорука; 

1.4.  Емисија хартија од вриједности (Prospectuses) – двије директиве и један 

правилник 

1.5.  Злоупотреба тржишта (Market abuse) – осам директива; 

1.6.  Објављивање информација – Транспарентносt (Transparency obligations of 

traded companies) – шест директива; 

1.7.  Адекватност капитала (Capital adequacy directive) – шест директива и један 

правилник; 

2. Структура тржишта (Financial markets infrastructure)  

2.1. Институције тржишта (Market Institutions) – четири одлуке 

2.2. Финанцијски колатерали (Financial collateral) – једна директива 

2.3. Обрачун и поравнање (Settlement finality) – једна директива 

3. Други релевантни прописи (Other regulations) – осам директива и једна 

препорука 
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Pregled EU propisa relevantnih za tržište kapitala 

 

  U rubrici „Promocija tržišta i saradnja/Propisi u EU“ objavljen je pregled propisa EU 

(direktiva, odluka, preporuka, informacija i sličnih akata EU ) relevantnih za tržište kapitala. 

  Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju izvršio je analizu propisa EU (direktiva, 

odluka, preporuka, informacija i sl.) relevantnih za trište kapitala i sačinio sistematizovan 

pregled tih propisa. U ovoj analizi korišteni su sljedeći izvori: službeni portal Evropske unije 

(http://europa.eu.int/eur-lex), Agencija za tržište hartija od vrijednosti Republike Slovenije 

(http://www.atvp.si) i Agencije za nadzor finansijskih usluga Republike Hrvatske (http:// 

www.hanfa.hr). 

  Ukupno su sistematizovana 64 akta organa Evropske unije, od čega je: 46 direktiva 

(donijetih od strane Evropskog Parlamenta i/ili Savjeta EU), četiri odluke, dva pravilnika, 

sedam preporuka, četiri informacije i jedna prezentacija. U skladu sa zakonodavstvom i 

pravnim nasljeđem Evropske unije (acquis communautaire) svi propisi relevantni za tržište 

kapitala grupisani su u sljedeće cjeline: 

1. Tržišta hartija od vrijednosti i investicione usluge (Securities markets and 

investment services)  

 1.1. Tržišta finansijskih instrumenata (Markets in financial instruments, investment 

services) – šest direktiva, četiri informacije, jedna prezentacija; 

1.2. Zaštita investitora (Investor compensation schemes) – jedna direktiva; 

1.3.  Investiranje u prenosive hartije od vrijednosti (Undertakings for collective 

investment in transferable securities) – sedam direktiva i šest preporuka; 

1.4.  Emisija hartija od vrijednosti (Prospectuses) – dvije direktive i jedan pravilnik 

1.5.  Zloupotreba tržišta (Market abuse) – osam direktiva; 

1.6.  Objavljivanje informacija – Transparentnost (Transparency obligations of traded 

companies) – šest direktiva; 

1.7.  Adekvatnost kapitala (Capital adequacy directive) – šest direktiva i jedan 

pravilnik; 

2. Struktura tržišta (Financial markets infrastructure)  

2.1. Institucije tržišta (Market Institutions) – četiri odluke 

2.2. Financijski kolaterali (Financial collateral) – jedna direktiva 

2.3. Obračun i poravnanje (Settlement finality) – jedna direktiva 

3. Drugi relevantni propisi (Other regulations) – osam direktiva i jedna preporuka 

 


