На основу члана 31. став 1. тачка 2) Статута Централног регистра, депоа и клиринга
хартија од вредности, 10 број 1/1-1 од 14.02.2012. године, Управни одбор Централног
регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар),
на 4.седници, одржаној 29.04.2013. године, доноси

ИЗМЕНУ КОРИСНИЧКОГ УПУТСТВА
ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД
ВРЕДНОСТИ

1) У поглављу II „ЧЛАНСТВО У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ“, поднаслов „Престанак
чланства у Централном регистру“, у тачки 10. додаје се
-

подтачка 20. која гласи:

„Изјава члана коме престаје чланство у Централном регистру којом се потврђује да се
преносом финансијских инструмената, који се воде на кастоди односно збирним
рачунима финансијских инструмената на кастоди односно збирне рачуне код члана који
преузима клијенте, не мења власништво на финансијским инструментима и да је
извршена предаја аналитике власништва на кастоди односно збирним рачунима члану
који преузима клијенте.“
-

подтачка 21. која гласи:

„Налоге за пренос финансијских инструмената, који се воде на кастоди односно збирним
рачунима финансијских инструмената на кастоди односно збирне рачуне које ће
Централни регистар отворити код члана који преузима клијенте, на електронском медију
(ЦД), који је оверен од стране члана коме престаје чланство у Централном регистру у
формату:
Назив поља

Дужина

1.

Шифра члана коме престаје чланство у Централном
регистру

N (5)

2.

МБ кастоди/збирног клијента са кога се врши пренос
финансијских инструмената
Назив кастоди/збирног клијента са кога се врши пренос
финансијских инструмената
Рачун финансијских инструмената са кога се врши
пренос (925 или 935)
Шифра члана који преузима клијенте

A (13)

3.
4.
5.

A (40)
N (3)
N (5)
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6.

7.
8.
9.
10.

МБ кастоди/збирног клијента на кога се врши пренос
финансијских инструмената код члана који преузима
клијенте
Назив кастоди/збирног клијента на кога се врши пренос
финансијских инструмената код члана који преузима
клијенте
Рачун финансијских инструмената на који се врши пренос
(925 или 935)
Број финансијских инструмената који се преноси
ИСИН број финансијских инструмената

A (13)

A (40)
N (3)
N (18)
A (12)

“

2) У поглављу VI „РАЧУНИ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА КОЈЕ ЦЕНТРАЛНИ
РЕГИСТАР ВОДИ ЗА ЧЛАНОВЕ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА“ :
-

у тачки 43. после става 2. додаје се став 3. који гласи:

„У случају покретања стечајног поступка, Централни регистар врши промену назива
акционарског друштва на основу решења суда о отварању стечајног поступка.“
-

мења се тачка 47. тако да гласи:

„Рачун сувласништва је рачун финансијских инструмената на коме се воде акције више
власника (сувласници акција) који поседују мање од једне акције.
Власницима акција сматрају се сви сувласници те акције и уписују се у евиденцију
Централног регистра.
Рачун сувласништва отвара и води члан Централног регистра на основу захтева и уговора
о отварању и вођењу рачуна финансијских инструмената закљученог између члана
Централног регистра и носиоца сувласништва:
- сувласника акције,
- заједничког пуномоћника који је одређен споразумом свих сувласника овереног у
суду, или
- овлашћеног лица издаваоца у случају да заједнички пуномоћник није одређен
споразумом свих сувласника.

Члан Централног регистра, доставља Централном регистру евиденцију о сувласницима
акција у писаној и електронској форми, која се доставља у складу са процедуром за
комисијску примопредају, као и податке о заједничком пуномоћнику уколико је одређен
споразумом свих сувласника.
До уписа заједничког пуномоћника у Централни регистар, акције које су у власништву
сувласника не дају право гласа и не рачунају се у кворум за одржавање скупштине. Након
одређивања заједничког пуномоћника од стране свих сувласника, члан Централног
регистра, који води рачун сувласништва, обавештава Централни регистар о заједничком
пуномоћнику (матични број и име и презиме).
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Акцијама на сувласничком рачуну располаже заједнички пуномоћник уколико је
споразумом свих сувласника тако одређено.
Променом евиденције сувласника, осим у случају смањења броја сувласника када ни
један нови сувласник не улази у евиденцију, сувласници одређују пуномоћника новим
споразумом свих сувласника. Члан Централног регистра који води рачун сувласништва
обавештава Централни регистар о овој промени како би се блокирало право гласа по
основу акција на рачуну сувласништва, до уписа новог пуномоћника у Централни
регистар.
У случају да сувласник акције дође у посед једне целе акције, члан Централног регистра
доставља Централном регистру налог за пренос са рачуна сувласништва на власнички
рачун финансијских инструмената законитог имаоца. У том случају, члан Централног
регистра који води сувласнички рачун, је у обавези да достави Централном регистру
електронски фајл на компакт диску (ЦД) са подацима о законитом имаоцу и броју акција
које се преносе са сувласничког рачуна на његов власнички рачун финансијских
инструмената, као и електронски фајл на компакт диску (ЦД) са подацима о новим
сувласницима акција.“

3) У поглављу XI „СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ
ДРУШТВА”, мења се тачка 158. тако да гласи:

КАПИТАЛА

АКЦИОНАРСКОГ

„У случају смањења броја акција по основу повлачења и поништења акција у поседу
акционара, акционарско друштво преко члана Централног регистра доставља захтев за
смањење капитала повлачењем и поништењем акција у поседу акционара, потписaн од
стране овлашћеног лица издаваоца и следећу документацију:
- одлуку о смањењу основног капитала повлачењем и поништењем акција, коју
доноси скупштина акционара тог друштва, односно други орган друштва надлежан
за доношење те одлуке у складу са статутом или оснивачким актом друштва,
- решење Агенције за привредне регистре о уписаној одлуци о смањењу капитала,
односно оверени извод Агенције за привредне регистре,
- изјаву законског заступника издаваоца о испуњености услова за смањење капитала
издаваоца,
- налоге за пренос акција на електронском медију (ЦД), у прописаном формату „Enalog“, који је оверен од стране издаваоца, а који се доставља на начин прописан
комисијском примопредајом података,
- аналитика сувласништва, у прописаном формату, у случају да се део акција које су
предмет повлачења и поништења воде на рачуну сувласништва или у случају да
повлачењем и поништењем акција у поседу акционара неки од акционара постају
власници мање од једне акције,
- списак акционара на електронском медију (ЦД), у прописаном формату „PRIV99“,
у случају постојања неусаглашених акционара,
- изјаву законског заступника издаваоца о тачности података у достављеним
налозима и аналитици сувласништва.
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Централни регистар на основу поднетог захтева и достављене документације врши
поништавање акција у поседу акционара њиховим преносом са власничких рачуна
финансијских инструмената на рачун окончања емисије акција.
У случају акционара који поседују мање од једне акције која припада класи акција које се
повлаче и поништавају, смањење капитала издаваоца врши се сразмерним повлачењем и
поништењем акција на сувласничком рачуну, на начин прописан одлуком скупштине о
смањењу основног капитала повлачењем и поништењем акција, а на основу достављене
аналитике сувласништва из става један ове тачке.
Сви акционари који након смањења капитала имају мање од једне акције која припада
класи акција које се повлаче и поништавају, евидентирају се на рачуну сувласништва, а у
складу са тачком 47. овог упутства.”
4) Ова Измена Корисничког упутства Централног регистра, депоа и клиринга хартија од
вредности ступа на снагу по објављивању на интернет страници Централног регистра.

Београд, дана 29.04.2013. године.
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ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Мр Богдан Поповић
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