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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛА ПОСЛОВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА 

И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 

 

 

У Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у 

даљем тексту: Централни регистар), 10 број 2/12-3 од 27.4.2012. године, 10 број 2/12-2 од 

26.12.2012. године, 10 број 2/6-3/1 од 9.10.2013. године, 10 број 2-8/21-2 од 25.07.2014. 

године, 10 број 2-8/23-4-1 од 29.12.2014. године, 10 број 2-9/12-2 од 11.12.2015. године, 

10 број 2-9/18-2 од 18.3.2016. године, 10 број 2-9/33-2 од 18.01.2018. године, 10 број 2-

9/36-7 од 22.3.2018. године, 10 број 2-9/39-2 од 10.10.2018. године, 10 број 2-9/40-4 од 

26.12.2018. године, 10 број 2-9/46-2 од 25.06.2019. године, 10 број 2-9/51-2 од 22.01.2020. 

године, 10 број 2-9/54-4 од 25.03.2020. године, 10 број 2-9/67-2 од 23.08.2021. године и 

10 број 2-9/76-3 од 05.10.2022. године, вршe се следеће измене и допуне: 

 

Члан 1. 

 

Тачка 6ј мења се и гласи: 

„Члан Централног регистра кредитна институција може да обавља следеће послове: 

1) отварање рачуна финансијских инструмената за сопствене потребе у 

информационом систему Централног регистра; 

2) вођење рачуна финансијских инструмената за сопствене потребе (упити у 

стање финансијских инструмената, преглед рачуна, статус рачуна и 

финансијских инструмената и др.); 

3) давање налога за пренос власништва на финансијским инструментима чији је 

издавалац Република Србија и Народна банка Србије, за сопствене потребе; 

4) наплата новчаних средстава за сопствене потребе по основу купопродајних 

трансакција са финансијским инструментима, дивиденде, принудног откупа и 

слично; 

5) наплата новчаних средстава за сопствене потребе по основу доспећа купона, 

ануитета и главнице дужничких хартија од вредности; 

6) друге послове и активности у вези са финансијским инструментима, у складу 

са законом.“ 

 

Члан 2. 

 

Тачка 6к мења се и гласи: 

„Члан Централног регистра инвестиционо друштво (кредитна институција која има 

дозволу Комисије за хартије од вредности за обављање делатности инвестиционог 

друштва и брокерско-дилерско друштво), поред послова из тачке 6ј ових Правила 

пословања, може да обавља и следеће послове: 

1) отварање рачуна финансијских инструмената у име клијента у информационом 

систему централног регистра; 

2) вођење рачуна финансијских инструмената у име клијента (подаци о клијенту, 

промена личних података о клијенту, упити у стање финансијских инструмената у 

име клијента; преглед рачуна, статус рачуна и финансијских инструмената, 

обавештавање клијента о стању на његовим рачунима и др.); 

3) давање налога за салдирање купопродајних трансакција и пренос власништва на 

свим финансијским инструментима на основу налога који је добио од клијента; 
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4) давање налога за отварање емисионих рачуна издавалаца и пружање услуга својим 

клијентима (издаваоцима) у процесу емисије финансијских инструмената;  

5) давање налога Централном регистру, на основу налога издаваоца, за исплату 

дивиденде, купона и главнице дужничких хартија од вредности, као и друге  

корпоративне радње; 

6) наплата новчаних средстава за клијента по основу купопродајних трансакција са 

финансијским инструментима, дивиденде, принудног откупа и слично; 

7) наплата новчаних средстава за клијента по основу доспећа купона, ануитета и 

главнице дужничких хартија од вредности; 

8) друге послове и активности у вези са финансијским инструментима, у складу са 

законом.“ 

 

Члан 3. 

 

У тачки 6т став 2. мења се и гласи: 

„Централни регистар на основу захтева, а у складу са решењем Комисије за хартије од 

вредности, доноси одлуку о промени врсте чланства из кредитне институције у кредитну 

институцију која има дозволу Комисије за хартије од вредности за обављање делатности 

инвестиционог друштва, односно у банку депозитара.“ 

 

Члан 4. 

 

У тачки 6ћ став 1. речи: „из овлашћене банке“ замењују се речима „из кредитне 

институције која има дозволу Комисије за хартије од вредности за обављање делатности 

инвестиционог друштва“. 

 

Члан 5. 

 

У тачки 6у став 5. мења се и гласи: 

„Финансијске инструменте клијената (рачуни финансијских инструмената клијената и 

емисиони рачуни издавалаца), који су код члана који врши промену врсте чланства из 

кредитне институције која има дозволу Комисије за хартије од вредности за обављање 

делатности инвестиционог друштва, односно банке депозитара у кредитну институцију, 

Централни регистар преноси на рачуне финансијских инструмената истих клијената код 

другог члана Централног регистра који има дозволу Комисије за хартије од вредности за 

обављање инвестиционих услуга, односно услуга банке депозитара, а на основу уговора 

члана који врши промену врсте чланства са другим чланом Централног регистра.“ 

 

Члан 6. 

 

У тачки 9. став 1. речи: „чланом 12. став 1. тач. 1. до 5. Закона  о тржишту капитала“ 

замењују се речима: „одредбама закона који уређује тржиште капитала“. 

 

Након подтачке 4) додаје се нова подтачка 5) која гласи: 

„5) обавештење о коришћењу изузетка од обавезе објављивања проспекта, прописаног 

одредбама закона којим се уређује тржиште капитала.“. 

 



У ставу 3. речи: „од дана сазнања акционара за одлуку скупштине, односно“ и речи: „али 

не касније од три месеца од дана када је донета одлука о ограничењу и искључењу права 

пречег уписа“ бришу се.  

 

Члан 7. 

 

У тачки 11. став 1. речи: „чланом 12. став 1. тачка 9. Закона  о тржишту капитала“ 

замењују се речима: „одредбама закона који уређује тржиште капитала када не постоји 

обавеза објављивања проспекта“. 

 

После подтачке 2) додаје се нова подтачка 3) која гласи: 

„3) обавештење о коришћењу изузетка од обавезе објављивања проспекта, прописаног 

одредбама закона којим се уређује тржиште капитала.“. 

 

Члан 8. 

 

У тачки 17. став 1. речи: „чланом 12. став 1. тачка 10. Закона  о тржишту капитала“ 

замењују се речима: „одредбама закона који уређује тржиште капитала када не постоји 

обавеза објављивања проспекта“. 

 

После подтачке 2) додаје се нова подтачка 3) која гласи: 

„3) обавештење о коришћењу изузетка од обавезе објављивања проспекта, прописаног 

одредбама закона којим се уређује тржиште капитала.“. 

 

Члан 9. 

 

У тачки 18. став 1. речи: „чланом 12. став 1. тачка 6. Закона  о тржишту капитала“ 

замењују се речима: „одредбама закона који уређује тржиште капитала када не постоји 

обавеза објављивања проспекта“. 

 

После подтачке 2) додаје се нова подтачка 3) која гласи: 

„3) обавештење о коришћењу изузетка од обавезе објављивања проспекта, прописаног 

одредбама закона којим се уређује тржиште капитала.“. 

 

У ставу 3. после подтачке 2) додаје се нова подтачка 3) која гласи: 

„3) обавештење о коришћењу изузетка од обавезе објављивања проспекта, прописаног 

одредбама закона којим се уређује тржиште капитала.“. 

 

Члан 10. 

 

У тачки 24. став 2. после речи: „Правила“, додаје се реч: „пословања“. 

 

У ставу 5. речи: „тачке 21.“ замењују се речима: „тач. 21. и 22.“. 
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Члан 11. 

 

У тачки 35. став. 2. речи: „овлашћена банка“ замењују се речима: „кредитна институција 

која има дозволу Комисије за хартије од вредности за обављање делатности 

инвестиционог друштва“. 

 

Члан 12. 

 

У тачки 51. речи: „овереног од стране“ замењују се речима: „који даје“, а речи: „лица 

које преноси финансијске инструменте поклонодавца односно уступиоца“ замењују се 

речима: „поклонодавац, поклонопримац или друго лице које је на то овлашћено“. 

 

Члан 13. 

 

У наслову изнад тачке 60а речи: „без плаћања“ бришу се. 

 

У тачки 60а став 1. након речи: „финансијских инструмената“ додају се речи: „са или“. 

 

Члан 14. 

 

У тачки 79. став 3. након подтачке 4) додаје се нова подтачка 5) која гласи: 

„5) обавештење о коришћењу изузетка од обавезе објављивања проспекта, прописаног 

одредбама закона којим се уређује тржиште капитала, у случају плаћања другим 

хартијама од вредности.“. 

 

Члан 15. 

 

У тачки 94. став 1. подтачка 5) речи: „у случају да се налог доставља на електронском 

медију (CD), примопредаја се врши комисијски на начин прописан тачком 60б ових 

Правила пословања“, бришу се. 

 

Члан 16. 

 

Ове Измене и допуне Правила пословања Централног регистра ступају на снагу и 

примењују се по добијању сагласности Комисије за хартије од вредности, а објављују се 

на интернет страници Централног регистра одмах након добијања те сагласности. 

 

 

 

 

Београд, 31.01.2023. године 

10 број 2-9/80-3 

                                   

           ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 

 

                Милан Лучић 


