
PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 
broj 150/11, 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
godine donijela

2016.

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje 
amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora navedenih u Izvješću Odbora od 
14. ožujka 2016. godine (KLASA; 022-03/16-01/12, URBROJ: 6521-2-16-), na tekst 
Prijedloga zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, s Konačnim 
prijedlogom zakona i to:

- amandman I. na članak 4. - prihvaća se

- amandman II. na članak 181. - prihvaća se

- amandman III. na članak 396. - prihvaća se
S obzirom da se amandmanom III. u članku 396. briše stavak 1., potrebno je promijeniti 
numeraciju ostalih stavaka i tekst predmetnog članka u dijelu pozivanja. Stoga predlažemo 
novi tekst članka 396.:

“Članak 396.

(1) U slučaju da Je društvo za upravljanje, odnosno trgovačko društvo depozitar, za koje je 
Agencija utvrdila da je prekršilo odredbe ovoga Zakona i/ili propisa donesenih na temelju 
ovoga Zakona, matično društvo u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo 
poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja ili ovisno društvo matičnog 
društva koje ima obvezu izrade konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, prihod i 
ukupan godišnji prihod iz članka 4. stavka 1. točke 42. ovoga Zakona određuju se na temelju 
konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja koji su odobreni od strane upravljačkog tijela 
krajnjeg matičnog društva.

(2) Ako službeni godišnji financijski izvještaji u smislu članka 4. stavka 1. točke 43. ovoga 
Zakona za godinu u kojoj je počinjen prekršaj nisu dostupni u trenutku izricanja novčane 
kazne, za osnovicu izračuna iznosa kazne uzet će se posljednja službena godišnja 
financijska izvješča koja su prethodila toj godini. “
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PREDSJEDNIKU 
HRVATSKOGA SABORA

Predmet: IzvjeSće 0 Prijedlogu zakona o otvorenim investicijskim fondovima s 
Javnom ponudom, a Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 15

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 4. sjednici održanoj 14. 
ožujka 2016., raspravljao je o Prijedlogu zakona o otvorenim investicijskim fondovima s 
javnom ponudom, $ Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. IS, koji je predsjedniku 
Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatsko, aktom od 4, ožujka 2016.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži igavu o 
usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da 
je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava 
Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne 
protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor predlaže slijedeće

AMANDMANE

1. Na članak 4.

U članku 4. u stavku 1. na kraju točke 41. briše se točka i dodaju se točke 42. i
43. koji glase:

„42. ukupan godiSiyi prihod ostvaren u poslovnoj godini obuhvaća prihod kojeg je 
društvo za upravljanje, odnosno trgovačko društvo depozitar, za koje je Agencija utvrdila da 
je prekršilo odredbe ovoga Zakona i/ili propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, ostvarilo 
u godini počinjenja prekršaja, utvrđen službenim godišnjim fmancijskim izvještajima 2X, tu 
godinu koji su odobreni od strane upravljačkog tijela društva, a po odbitku poreza na dodanu 
vrijednost i drugih poreza izravno vezanih za obavljanje djelatnosti.
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43. službeni godišnji financijski izvještaji su revidirani godišnji financijski izvještaji 
sukladno zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda 
financijskog izvještavanja.*'.

Obrazloženje

NomotehniČki se dorađuje izričaj jer svi pojmovi koji se objašnjavaju (definiraju) 
navode se u jednom članku na kraju uvodnih odnosno osnovnih odredaba stoga je bilo 
potrebno sadržaj odredbi članka 396. stavka 1. premjestiti u članak 4. ovoga Prijedloga 
zakona.

IL Na članak 181.

U članku 181. u uvodnoj rečenici riječ:“može“ zamjenjuje se riječju:“će“.

Obrazloženje

Potrebno je izričaj urediti na predloženi način s obzirom da je u članku 408. ovoga 
Prijedloga zakona propisan rok unutar kojeg će Agencija donijeti provedbene propise.

m. Na članak 396.

U članku 396. stavak 1, briše se,

Obrazloženje

Obrazloženje je sadržano u obrazloženju amandmana na članak 4.

5. 2^ izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena 
Bošnjakovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.
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Dražen Đošnjaković
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