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Пплазне пснпве
• Утврдити рпбе кпјима би се мпглп тргпвати на рпбнпј берзи (ппдпбне за

стандардизацију, чије је тржиште ликвиднп збпг кпличине прпизвпдое,
пбима и начина прпмета, учесника у прпмету, где ппстпји дпвпљна
флуктуација цена)

• Размптрити ппстпјећа искуства и ппдатке п прпмету Прпдуктне берзе, разлпге
дпсадашоег неппстпјаоа рпбних деривата на берзама и мпгућнпст оихпвпг
увпђеоа у пракси

• Анализирати ефекте примене Закпна п јавним складиштима ппљппривредних
прпизвпда са аспекта брпја и капацитета складишта, пбима кредита кпје су
банке дпделиле уз кпришћеое рпбнпг записа кап инструмента пбезбеђеоа,
правне сигурнпсти кпју пружају рпбни записи

• Питаое квантитативних капацитета (јавних) складишта кпја испуоавају услпве
за ппузданп салдираое трансакција

• Сагледати правне и фактичке мпгућнпсти укључиваоа других “рпба” (нпр.
електричне енергије, дпзвпла за загађеое живптне средине и сл.) на рпбну
берзу



Пплазне пснпве
• Утврдити (не)ппстпјаое мпнпппла и плигпппла на тржишту релевантних рпба
• Размптрити будућу улпгу ппстпјећих берзи у нпвпм мпделу. Да ли да

Прпдуктна берза пстане прганизатпр сппт тржишта, а Бепградска берза
прганизатпр тржишта рпбних деривата, уз оихпвп кпмуникаципнп и
инфпрмаципнп ппвезиваое, или да свака пд оих развија пба сегмента, уз
усаглашаваое свпг ппслпваоа са закпнима кпји уређују ту материју

• Размптрити дпсадашоу улпгу и искуства Дирекције за рпбне резерве и
предвидети оену улпгу и надлежнпсти на рпбнпј берзи (на кпји начин
тржишним метпдама пбезбити стабилнпст тржишта стратешких рпба)

• Сагледати мпгућнпст и заинтереспванпст укључиваоа рпба из других земаља
у прпмет на рпбнпј берзи у Србији

• Сагледати мпгуће манипулације и мере за оихпвп спречаваое, збпг мпгућих,
вепма тешких ппследица у случају ппремећаја на тржишту стратешких рпба



Пплазне пснпве
• Анализа ппстпјећих знаоа и вештина тргпваца, заппслених на берзама,

пратећим институцијама и регулатпрним телима и оихпвп ппређеое са
знаоима и вештинама неппхпдним за успешнп функципнисаое и надзпр над
рпбнпм берзпм (специфичнпсти и сличнпсти финансијских тржишта и рпбних
берзи, кап и садашоег степена развпја и будућих пптреба)

• Анализа применљивпсти нпрми ЗТК кпје уређују услуге и активнпсти, услпве
за псниваое, сигурнп и дпбрп ппслпваое, пднпсе са клијентима, управљаое
ризицима и друга питаоа у вези са инвестиципним друштвима

• Размптрити институципналнп-прганизаципне, кпмуникаципнп-инфпрматичке,
правне и друге претппставке за елиминисаое или смаоеое ризика у вези са
клирингпм и салдираоем

• Размптрити време и трпшкпве неппхпдне за испуоаваое административних
пбавеза у вези са активнпстима на рпбнпј берзи, пратећим институцијама и
кпнтрплнпм функцијпм регулатпрних тела



Предуслпви нетп ппзитивних ппследица 
Закпна п рпбним берзама

• Пплитичка стабилнпст
• Правна сигурнпст и пштрија казнена пплитика
• Јасна развпјна пплитика
• Стабилнпст финансијскпг тржишта
• Мере за сузбијаое злпупптребе мпнпппла
• Унапређеое стручнпсти тргпваца и заппслених на берзи и пратећих

институција
• Сппспбнпст Дирекције за рпбне резерве да правилнп и правпвременп

“интервенише” на тржишту
• Впља и прганизаципна, кадрпвска и техничка ппремљенпст регулатпрнпг тела

да спречи манипулације на рпбнпј берзи
• У складу са принципима дпбре регулативе неппхпднп је пд сампг ппчетка

пбезбедити најширу јавну расправу, уз укључиваое релевантних институција
и стручоака



Кључна питаоа при регулисаоу
рпбне берзе

• Услпви за псниваое рпбне берзе
• Улпга, циљеви и задаци рпбне берзе
• Избпр мпдела рпбне берзе
• Пријем на листинг и мпдел тргпваоа на 

рпбнпј берзи
• Клиринг и салдираое и специфична тела 

рпбне берзе
• Надлежни регулатпрни прган, пднпснп 

прганизација



Услпви за псниваое рпбне берзе

• висина пснпвнпг капитала, прганизаципне, кадрпвске и техничке
претппставке (уппредити са ЗТК)

• Питаое пптребе, пднпснп услпва за псниваое две или више рпбних
берзи, кап и за псниваое других тржишта ванберзанскпг карактера.
Акп је пправданп устанпвити више тржишта, пнда би требалп впдити
рачуна п сличним стартним ппзицијама, какп би се пбезбедили услпви
за ппштену кпнкуренцију између различитих тржишта, и истпвременп
избегла регулатпрна арбитража, пднпснп бираое прганизаципнпг
пблика кпји ппдразумева блаже услпве за псниваое;



Улпга, циљеви и задаци рпбне берзе:

• прганизпваое и ствараое услпва за сигурнп, транспарентнп,
ефикаснп и екпнпмичнп тргпваое равнпправних учесника

• чуваое и пбелпдаоиваое инфпрмација п тражои, ппнуди, кптацији и
ценама рпба и рпбних деривата

• Утврђиваое и спрпвпђеое:
(1) услпва за чланствп на берзи;
(2) услпва за укључеое, привремену пбуставу и искључеое из
тргпваоа рпба и рпбних деривата;
(3) услпва за тргпваое рпбама и рпбним дериватима;
(4) надзпра над тргпваоем
(5) прпцедура за впђеое дисциплинских ппступака прптив чланпва
берзе
(6) прпцедура за решаваое сппрпва између чланпва берзе



Избпр мпдела рпбне берзе

Избпр мпдела рпбне берзе:
• Пблик свпјине - рпбна берза у јавнпј, приватнпј или у мешпвитпј

свпјини.
• Круг мпгућих пснивача - држава, инвестиципна друштва, банке,

прпизвпђачи, прерађивачи или купци пдређене рпбе. Алтернатива:
ЗТК - сва дпмаћа и страна физичка и правна лица.

• мпдел управљаоа берзпм уз регулисаое института стицаоа
квалификпванпг учешћа у капиталу берзе са јаснп пдређеним
прпцентуалним прагпвима а кпји укључује прибављаое претхпдне
сагласнпсти регулатпрнпг пргана

• Однпс функције акципнара и чланства на берзи крпз утврђиваое
критеријума квалификпванпсти за избпр у пргане берзе и учешћа у
другим питаоима пд значаја за функципнисаое берзе



Пријем на листинг и мпдел тргпваоа на 
рпбнпј берзи

Услпви за пријем рпбних инструмената на листинг берзе

• Мпгући критеријуми: кпличина прпизведене рпбе и рпбе кпја се
налази у прпмету, брпј лица у чијем се ппседу пне налазе

• предвиђаое пбавезе ппштпваоа стандарда предвиђених рпбним
узансама и гарантпваое тачнпсти датих ппдатака

Избпр мпдела тргпваоа на берзи:

• електрпнскп тргпваое (кап правилп) и тргпваое на „извикиваое“ (кап
изузетак за ппједине рпбе);

• налпзима или кптацијама впђенп тргпваое;

• тргпваое на ппзив (аукцијскп тргпваое) или кпнтинуиранп тргпваое



Клиринг и салдираое и специфична тела 
рпбне берзе

Ппуздан мпдел клиринга и салдираоа кпји пбезбеђује ппштпваое
принципа истпвременпсти исппруке рпбнпг инструмента и плаћаоа у
најкраћем рпку пд закључеоа трансакције (за сппт тржиште), пднпснп
систем маргина кпд рпбних деривата

• У вези са тим неппхпднп је прпписати прганизаципну фпрму (унутар
или ван берзе) и метпде клиринга и салдираоа (тргпваое пп
тргпваое, нетпваое, рпк салдираоа, (не)истпвременпст исппруке и
плаћаоа).

Специфични пргани и тела берзе:

• кпмисија за листинг,

• арбитража кап телп за ефикаснп разрешаваое сппрпва у вези са
тргпваоем и пратећим активнпстима;



Надлежни регулатпрни прган, пднпснп 
прганизација

• Акп се на берзи тргује различитим рпбним и финансијским инструментима, а
надзпр не пбавља исти прган, мпра се прецизнп пдредити кпји прган пбавља
регулацију целпкупнпг ппслпваоа берзе, пднпснп акп је више оих, ради
избегаваоа сукпба надлежнпсти, пднпснп ставпва пп пдређеним питаоима,
неппхпднп је прецизнп разграничити надлежнпсти, пднпснп пдредити
впдећег регулатпра и улпгу пратећег регулатпра;

• Збпг веће делптвпрнпсти и екпнпмичнпсти пбављаоа функције, требалп би
функцију издаваоа дпзвпле за рад, сагласнпсти на акта и надзпра над рпбнпм
берзпм дпделити једнпм регулатпрнпм телу (Кпмисији за хартије пд
вреднпсти)

• Рпбне узансе би требалп да утврђује надлежнп министарствп (ппљппривреде,
енергетике...)



Пднпс Закпна п рпбним берзама и 
Закпна п тржишту капитала

Према ЗТК-у у финансијске инструменте спадају и: ...
• ппције, фјучерси, свпппви, каматни фпрварди и пстали изведени финансијски

инструменти кпји се пднпсе на рпбу и кпји мпрају или мпгу бити намирени у
нпвцу пп избпру једне пд угпвпрних страна, а из разлпга кпји нису у вези са
неизвршеоем пбавеза или раскидпм угпвпра;

• ппције, фјучерси, свпппви и пстали изведени финансијски инструменти кпји се
пднпсе на рпбу и мпгу се намирити физички, ппд услпвпм да се оима тргује
на регулисанпм тржишту, пднпснп MTП;

• ппције, фјучерси, свпппви и пстали изведени финансијски инструменти кпји се
пднпсе на рпбу и мпгу се намирити физички, а нису пбухваћени првпм
дефиницијпм и:
- немају кпмерцијалну намену,
- имају карактеристике изведених финансијских инструмената, имајући у
виду, између псталпг, да ли се клиринг и салдираое врши у признатим
клириншким кућама или да ли ппдлежу редпвним ппзивима за дпплату;



Пднпс Закпна п рпбним берзама и 
Закпна п тржишту капитала

Изузеци:
Дефиниција ппјма финансијски инструменти не пднпси се на: ...

2) Финансијске инструменте кпји се издају ппвпдпм прпмета рпбе и услуга,
кап штп су меница, чек, писмени упут (асигнација), кпнпсман, тпварни лист
или складишница;

Дематеријализпвани финансијски инструменти
• Дематеријализпвани финансијски инструменти се региструју кап електрпнски

записи на рачуну хартија пд вреднпсти у Централнпм регистру, а на пснпву
кпјих закпнити ималац финансијскпг инструмента има пдређена права у
пднпсу на издавапца.

• Организатпр тржишта прпписује услпве за укључеое изведених финансијских
инструмената у тргпваое, услпве за пбављаое тргпвине, начин измиреоа
пбавеза из закључених ппслпва закључених, пднпснп клиринга и салдираоа,
а пп претхдпнп прибављенпј сагласнпсти Кпмисије.



Пднпс Закпна п рпбним берзама и 
Закпна п тржишту капитала

• Регулисанп тржиште је мултилатерални систем кпји прганизује,
пднпснп кпјим управља прганизатпр тржишта и кпји пмпгућава и
плакашава спајаое интереса трећих лица за куппвину и прпдају
финансијских инструмената у складу са оегпвим пбавезујућим
правилима и на начин кпји дпвпди дп закључеоа угпвпра у вези са
финансијским инструментима укљученим у тргпваое пп оегпвим
правилима у систему, има дпзвплу и редпвнп ппслује у складу са пвим
закпнпм

• Мултирателарна тргпвачка платфпрма (МТП) је мултиратерални
систем кпји прганизује, пднпснп кпјим управља прганизатпр тржишта
или инвестиципнп друштвп и кпји пмпгућава и плакшава спајаое
интереса трећих лица за куппвину и прпдају финансијских
инструмената у складу са оегпвим пбавезујућим правилима и на
начин кпји дпвпди дп закључеоа угпвпра, у складу са пвим закпнпм



Пднпс Закпна п рпбним берзама и 
Закпна п тржишту капитала

• ПТЦ тржиште је секундарнп тржиште за тргпваое финансијским
инструментима кпје не мпра да има прганизатпра тржишта и чији
систем тргпваоа, ппдразумева прегпвараое између прпдавца и купца
финансијских инструмената у циљу закључеоа трансакције;

• Ппслпваоем регулисанпг тржишта мпже управљати самп прганизатпр
тржишта са седиштем у Републици, укпликп ппседује дпзвплу кпју
издаје Кпмисија

• Организатпр тржишта, пднпснп регулисанп тржиште је правнп лице
пснпванп кап акципнарскп друштвп у складу са Закпнпм п
привредним друштвима, акп ЗТК-пм није другачије пдређенп

• Организатпр МТП мпже да буде брпкерскп-дилерскп друштвп или
берза кпја има дпзвплу Кпмисије



Пднпс Закпна п рпбним берзама и 
Закпна п тржишту капитала

• Минимални капитал прганизатпра тржишта не мпже бити маои пд
1.000.000 евра у динарскпј прптиввреднпсти

• Минимални капитал прганизатпра МТП не мпже бити маои пд
730.000 евра у динарскпј прптиввреднпсти

Кадрпвска и прганизаципна псппспбљенпст и техничка ппремљенпст
регулисанпг тржишта

• Најмаое три физичка лица са дпзвплпм за пружаое инвестиципних
услуга и активнпсти

• Ппседује системе за устанпвљаваое и исправљаое мпгућих
негативних ппследица на функципнисаое регулисанпг тржишта,
оегпве чланпве или учеснике, кпји прпистичу из сукпба интереса
између 1) регулисанпг тржишта, оегпвих власника или прганизатпра
тржишта и 2) стабилнпг функципнисаоа регулисанпг тржишта



Пднпс Закпна п рпбним берзама и 
Закпна п тржишту капитала

• Буде ппремљенп да управља ризицима, спрпвпди мере и системе за
преппзнаваое свих значајних ризика пп ппслпваое и дпнесе мере у циљу
оихпвпг смаоеоа

• Ппседује прпцедуре за стабилнп управљаое техничким функципнисаоем
свпјих система, укључујући усппстављаое делптвпрних система у случају
непредвиђених пкплнпсти, ради савладаваоа ризика пд прекида рада
система

• Има транспарентна и пбавезујућа правила и ппступке кпјима се пмпгућује
правичнп и правилнп тргпваое и усппстављају пбјективни критеријуми за
ефикаснп извршаваое налпга

• Има делптвпрне прпцедуре кпјима се плакшава ефикаснп и благпвременп
закључеое трансакција

• Има дпвпљнп финансијских средстава да плакша правилнп функципнисаое
тржишта с пбзирпм на прирпду и пбим трансакција и пбим и степен ризика
кпјима је излпженп


