
Члан 128. Закона о тржишту хартија од

вредности и других финансијских инструмената

(“Службени гласник РС” бр.47/06)

ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВУ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ПОСЛОВА  ИНВЕСТИЦИОНОГ САВЕТНИКА  У СМИСЛУ  ОДРЕДБЕ ЧЛАНА  128. 

ЗАКОНА О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИНСТРУМЕНАТА, ПРЕДСТАВЉА РЕШАВАЊЕ У УПРАВНОЈ СТВАРИ.

Из образложења:

“Из тужбе и доказа приложених уз тужбу, произилази да је тужилац, у складу 

са  одредбом  члана  128.  Закона  о  тржишту хартија  од  вредности  и  других  финансијских 

инструмената,  дана  ...  године,  поднео  туженом  органу  захтев  за  добијање  дозволе  за 

обављање послова инвестиционог саветника, те како тужени није одлучио у законском року 

по његовом захтеву, тужилац је дана ... године, доставио туженој накнадни захтев, по којем 

тужени, такође, није одлучио.

Одредбом члана 128. став 1. Закона о тржишту хартија од вредности и других 

финансијских  инструмената  (“Службени  гласник  РС”  бр.47/06),  прописано  је  да  послове 

брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера могу обављати само физичка лица 

која имају дозволу за обављање тих послова; ставом 2. истог члана закона, прописано је да 

Комисија утврђује програм, организује наставу и полагање испита за стицање звања  брокера, 

инвестиционог  саветника   и   портфолио   менаџера,   издаје   сертификат   о   стицању 

наведених звања, даје дозволу за обављање тих послова и води регистар ових лица, а ставом 

3. истог члана закона прописано је да дозволу за обављање послова брокера Комисија даје 

ако подносилац захтева за добијање те дозволе, испуњава услове прописане тим законом. 

Одредбом  члана  225.  Закона  о  тржишту  хартија  од  вредности  и  других  финансијских 

инструмената, прописано је да Комисија у решавању у управним стварима сходно примењује 

одредбе Закона о општем управном поступку, осим ако тим законом није другачије одређено. 

По оцени суда,  одлучивање о захтеву тужиоца за добијање дозволе за обављање послова 



инвестиционог  саветника  у  смислу  одредбе  члана  128.  Закона  о  тржишту  хартија  од 

вредности и других финансијских инструмената, представља решавање у управној ствари, па 

је тужени дужан да  одлучи о захтеву тужиоца поднетом дана ... године, тако што ће донети 

управни акт који у свему садржи елементе прописане одредбама Закона о општем управном 

поступку.”

(Пресуда Управног суда 3 У. 18044/10 од  21.09.2011. године)
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