ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ А.Д.

ИНСТРУКЦИЈА
за уплату девизних средстава у Гарантни фонд
На основу члана 40. став 3. тачка 5. Статута Централног регистра, депоа и клиринга
хартија од вредности, 10 бр. 1/1-1 од 14.02.2012. године уз захтев за пријем у чланство
Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни
регистар), подноси се доказ о извршеној уплати потребног износа новчаних средстава на
рачун гарантног фонда у Централни регистар. У складу са Правилима пословања Централног
регистра, 10 број 2/12-3 од 27.04.2012. године, 10 број 2/12-2 од 26.12.2012. године, 10 број
2/6-3/1 од 09.10.2013. године, 10 бр. 2-8/21-2 од 25.07.2014. године и 10 број 2-8/23-4-1 од
29.12.2014. године, на рачун гарантног фонда уплаћује се износ од 40.000,00 ЕУР.
Подносилац захтева за пријем у чланство у Централни регистар пре уплате девизних
средстава у гарантни фонд доставља следеће податке:
- назив правног лица,
- адреса,
- матични број (МБ),
- порески идентификациони број (ПИБ),
- број рачуна код пословне банке, а ако је банка број обрачунског рачуна код НБС
(рачун у РТГС),
- врста чланства: инвестиционо друштво (брокерско-дилерско друштво или
овлашћена банка), кредитна институција која обавља додатне услуге у складу са законом,
кредитна институција, кастоди банка, организатор тржишта, регулисано тржиште, друштво за
управљање фондовима, инострана правна лица која обављају послове клиринга и салдирања,
односно регистрације финансијских инструмената.
Након уноса наведене евиденције у базу података Централног регистра, подносилац
захтева врши уплату у гарантни фонд по следећим инструкцијама:
Износ девизних средстава од 40.000,00 ЕУР потребно је уплатити на рачун НАРОДНЕ
БАНКЕ СРБИЈЕ у иностранству у корист девизног рачуна: Централни регистар, депо и
клиринг хартија од вредности ад Београд-Гарантни фонд-наменски рачун-наменски
фонд код НБС, за члана (име члана и матични број) по следећим диспозицијама:
SWIFT COD ино-банке:
седиште ино-банке:
број ино-коресподентског рачуна НБС у ЕУР:
IBAN број рачуна–Централни регистар-Гарантни фонд :

DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG,F/M
100 9359308 0000
RS35908504638000017494

