
 
 

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 бр. 2/12-3 од 27.04.2012. 

године, 10 бр. 2/12-2 од 26.12.2012. године, 10 бр. 2/6-3/1 од 09.10.2013. године, 10 

бр. 2-8/21-2 од 25.07.2014. године, 10 бр. 2-8/23-4-1 од 29.12.2014. године, 10 бр. 2-

9/12-2 од 11.12.2015. године, 10 бр. 2-9/18-2 од 18.03.2016. године, 10 бр. 2-9/33-2 

од 18.01.2018. године и 10 број 2-9/36-7 од 22.03.2018. године, врше се следеће 

измене и допуне: 

 

Члан 1. 

 

У тачки 4. после става 4. додаје се став 5, који гласи: 

„У случају недостављања документације прописане овим Правилима пословања, 

Централни регистар по службеној дужности прибавља податке o чињeницaмa 

нeoпхoдним зa oдлучивaњe, а o кojимa сe вoди службeнa eвидeнциja.“ 

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7.  

 

У ставу 7. алинеја 1. мења се и гласи: 

- објављивање позива за седницу скупштине акционара; 

 

Досадашњи став 7. постаје став 8. који се мења и гласи: 

„Захтев, односно документација достављена од стране члана, суда, другог 

надлежног органа и клијента, а за поступање Централног регистра, обавезно 

садржи следеће податке o лицу за које се тражи промена или достављање података:  

1) зa дoмaћe физичкo лицe - личнo имe и jeдинствeни мaтични брoj грaђaнa;  

2) зa стрaнцa, односно страно физичко лице - личнo имe, брoj пaсoшa и држaвa 

издaвaњa, oднoснo лични брoj зa стрaнцa, oднoснo брoj личнe кaртe стрaнцa 

и зeмљa издaвaњa;  

3) зa дoмaћe прaвнo лицe и предузетника - пoслoвнo имe, aдрeсa сeдиштa и 

мaтични брoj;  

4) зa стрaнo прaвнo лицe - пoслoвнo имe, aдрeсa сeдиштa, брoj пoд кojим сe тo 

прaвнo лицe вoди у мaтичнoм рeгистру и држaвa у кojoj je тo лицe 

рeгистрoвaнo.“ 

У тачки 4б. ставу 1. после речи: „друштво“ додају се речи: „које је“, а реч „који“ 

мења се у реч: „које“.  

 

После става 1. додају се ст. 2,3. и 4, који гласе: 

 

„Издавалац акција може да има закључен уговор о вршењу корпоративних радњи 

само са једним корпоративним агентом.  
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Централни регистар врши промену корпоративног агента издаваоца акција, у року 

од три радна дана од дана пријема уредног захтева, на основу следеће 

документације:  

1) захтев члана Централног регистра – новог корпоративног агента издаваоца,  

2) захтев издаваоца, који садржи обавештење о раскиду уговора о вршењу 

корпоративних радњи, 

3) уговор о вршењу корпоративних радњи са новим корпоративним агентом 

издаваоца. 

 

Агентом у смислу ових правила сматра се корпоративни агент и/или инвестиционо 

друштво које је члан Централног регистра и које врши услуге у вези са понудом и 

продајом финансијских инструмената са или без обавезе откупа, а на основу 

уговора са издаваоцем.“ 

  

Члан 2. 

 

После тачке 4б. додаје се нова тачка 5а, која гласи: 

 

„5а. Цeнтрaлни рeгистaр oтвaрa и вoди рaчунe финaнсиjских инструмeнaтa зa 

слeдeћe типoвe лицa: 

1) физичкo дoмaћe лицe (FD); 

2) прaвнo дoмaћe лицe (PD); 

3) физичкo стрaнo лицe (FS); 

4) прaвнo стрaнo лицe (PS); 

5) прeдузeтник (ST); 

6) кoнзoрциjум из прoцeсa привaтизaциje (KZ); 

7) инвестициони фондови и добровољни пензијски фондови кojи сe вoдe нa 

кaстoди рaчуну (FO); 

8) прaвнa и физичкa лицa кoja сe вoдe кaстoди oднoснo збирном рaчуну (KS); 

9) лицa кoja сe вoдe нa збирнoм рачуну финaнсиjских  инструмeнaтa (ZR); 

10) стeчajнa мaсa (SM).“ 

Члан 3. 

 

Поглавље „III ЕМИСИОНИ РАЧУНИ И УПИС ЕМИСИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИНСТУМЕНАТА“, поднаслов „Отварање емисионог рачуна и упис финансијских 

инструмената на емисиони рачун“ и тачка 7, мењају се и гласе: 

„III РЕГИСТРАЦИЈА ЕМИСИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТУМЕНАТА 

ДОДЕЛА ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ ОЗНАКА ФИНАНСИЈСКИМ 

ИНСТРУМЕНТИМА 

 

7. Агент, у име и за рачун издаваоца, подноси захтев Централном регистру за 

доделу CFI кода и ISIN броја. 

 

Агент доставља у писаној форми Централном регистру захтев за доделу CFI кода и 

ISIN броја попуњен преко корисничке web апликације, као и следећу 

документацију: 

1) уговор закључен између агента и издаваоца финансијских инструмената, 

2) одлуку о издавању финансијских инструмената, 
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3) оснивачки акт и/или статут издаваоца који су регистровани у складу са 

законом којим се уређује регистрација привредних субјеката,  

4) доказ о регистрацији одлуке о повећању капитала у складу са законом којим 

се уређује регистрација привредних субјеката, уколико се захтев подноси ради 

издавања акција услед повећања капитала издаваоца, 

5) доказ о сагласности народне банке србије, у случају издавања финансијских 

инструмената у страној валути. 

 

Оснивачки акт и статут се достављају код првог уписа у Централни регистар. 

Уколико је дошло до измене оснивачког акта и статута, приликом подношења 

наредног захтева достављају се и предметне измене, заједно са решењем о 

регистрованој измени у Агенцији за привредне регистре. 

 

Уколико се захтев за доделу CFI кода и ISIN броја подноси ради издавања акција 

код оснивања акционарског друштва, достава одлуке o издавању aкциja није 

обавезна.  

 

У случају да је издавалац финансијских инструмената Република Србија, Народна 

банка Србије или јединице локалне самоуправе, Централни регистар додељује 

јединствену индентификацију финансијских инструмената на основу захтева 

издаваоца и одлуке о емисији финансијских инструмената. 

 

Централни регистар на основу захтева за доделу CFI кода и ISIN броја додељује 

јединствену идентификацију финансијских инструмената CFI код у складу са 

шифарником врста хартија од вредности и других финансијских инструмената (у 

даљем тексту: шифарник), као и ISIN број и издаје потврду о додели CFI кода и 

ISIN броја, у року од три радна дана од дана пријема уредног захтева. 

 

За све финансијске инструменте издаваоца које законитом имаоцу дају иста права и 

које имају исте карактеристике у складу са шифарником, Централни регистар 

додељује јединствени ISIN број.  

 

Зa aкциje кoje издaвaлaц издaje, a кoje дajу истa прaвa и имajу истe кaрaктeристикe 

кao aкциje кoje су вeћ уписaнe у Цeнтрaлни рeгистaр, Цeнтрaлни рeгистaр дoдeљуje 

пoстojeћи ISIN брoj (асимилација).  

 

Издавалац је дужан да, преко агента, у року од годину дана од издавања потврде о 

додели CFI кода и ISIN броја, поднесе захтев за регистрацију и упис емисије 

финансијских инструмената на емисиони рачун издаваоца код корпоративног 

агента и рачуне финансијских инструмената законитих ималаца. 

 

Уколико издавалац у прописаном року не поступи на начин из става 9. ове тачке, 

потврда о додели CFI кода и ISIN броја престаје да важи.“ 

 

Члан 4. 

 

После тачке 7. додају се наслов и мења се тачка 7а, тако да гласе:  
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„УПИС ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА НА ЕМИСИОНИ РАЧУН 

ИЗДАВАОЦА 

 

7a Након доделе CFI кода и ISIN броја, агент уноси захтев за упис емисије на 

емисиони рачун издаваоца преко корисничке WEB апликације и доставља га 

Централном регистру у писаној форми уз одговарајућу документацију.  

 

У захтев из става 1. ове тачке, номинална вредност финансијских инструмената 

уноси се са два децимална места, а рачуноводствена вредност акција са шест 

децималних места.  

 

У случају издавања дужничких финансијских инструмената, поред захтева за упис 

емисије на емисиони рачун издаваоца, врши се и унос плана доспећа и исплате 

купона, односно ануитета, преко корисничке WEB апликације и доставља 

Централном регистру у писаној форми.  

 

У случају измене одлуке о издавању финансијских инструмената у односу на ону 

која је достављена приликом подношења захтева за доделу CFI кoдa и ISIN брoja, 

Централном регистру се доставља измена одлуке као саставни део документације. 

 

На основу уредно достављеног захтева и одговарајуће документације у складу са 

тач. 7б-19г ових правила, Централни регистар врши отварање емисионог рачуна, 

упис емисије на емисиони рачун издаваоца и истовремено додељује финансијским 

инструментима јединствени скраћени назив - FISN код, у року од три радна дана од 

дана пријема уредног захтева.“ 

 

Члан 5. 

 

Након тачке 7а додаје се нова тачка 7б, која гласи:  

 

„7б Централни регистар врши упис акција на емисиони рачун друштва које је 

основано, односно регистровано у Агенцији за привредне регистре као 

акционарско друштво, у складу са законом којим се уређују привредна друштва, на 

основу следеће документације: 

1) захтев издаваоца достављен преко агента;  

2) решење Агенције за привредне регистре о регистрацији акционарског 

друштва и основног капитала акционарског друштва. 

 

Уколико се акционарско друштво оснива и уносом неновчаног улога који чине 

хартије од вредности и инструменти тржишта новца, Централни регистар 

истовремено врши и пренос власништва на хартијама од вредности и 

инструментима тржишта новца, са оснивача на новоосновано акционарско 

друштво. 

Члан 6. 

 

Тачка 8. мења се и гласи: 
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„8. Централни регистар врши упис хартија од вредности које се издају уносом 

новчаног улога у целости, путем јавне понуде уз објављивање проспекта, у складу 

са законом којим се уређује тржиште капитала, на емисиони рачун издаваоца, а на 

основу следеће документације: 

 

1) захтев издаваоца достављен преко агента; 

2) решење Комисије за хартије од вредности о одобрењу објављивања 

проспекта; 

3) извештај о исходу јавне понуде са доказом да је тај документ објављен и 

достављен Комисији за хартије од вредности; 

4) потврда о уписаним и уплаћеним хартијама од вредности од чланова 

Централног регистра код којих је вршен упис и уплата за те хартије од 

вредности.“ 

 

Члан 7. 

 

Тачка 9. мења се и гласи: 

 

„9. Централни регистар врши упис хартија од вредности које се издају уносом 

новчаног улога у целости, када не постоји обавеза објављивања проспекта, у складу 

са чланом 12. став 1. тач. 1. до 5. Закона  о тржишту капитала, као и у складу са 

законом којим се уређују привредна друштва, на емисиони рачун издаваоца, а на 

основу следеће документације: 

 

1) захтев издаваоца достављен преко агента; 

2) потврда о уписаним и уплаћеним хартијама од вредности од чланова 

Централног регистра код којих је вршен упис и уплата за те хартије од 

вредности; 

3) писана изјава законског заступника издаваоца о успешности емисије; 

4) писана изјава законског заступника издаваоца о испуњености услова 

из члана 298. став 1.  Закона о  привредним друштвима, у случају 

издавања акција. 

 

У случају да издавалац, у складу са законом којим се уређују привредна друштва, 

донесе одлуку о ограничењу и искључењу права пречег уписа, издавалац, уз захтев 

за упис акција, Централном регистру доставља и одлуку скупштине акционара о 

ограничењу, односно искључењу права пречег уписа и решење о регистрацији те 

одлуке у складу са законом о регистрацији. 

 

Централни регистар врши упис акција након истека рока од  30 дана од дана 

сазнања акционара за одлуку скупштине, односно од дана регистрације, али не 

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

права пречег уписа.“ 

 

Члан 8. 

 

Тачка 10. мења се и гласи: 
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„10. Централни регистар врши упис акција које се издају по основу повећања 

капитала уносом неновчаног улога у целости, у складу са законом којим се уређују 

привредна друштва, на емисиони рачун издаваоца, а на основу следеће 

документације: 

 

1) захтев издаваоца достављен преко агента; 

2) потврда о уписаним хартијама од вредности од члана Централног регистра 

код којег је вршен упис хартија од вредности; 

3) решење Агенције за привредне регистре о регистрацији процене вредности 

неновчаног улога; 

4) писана изјава законског заступника издаваоца о унетом неновчаном улогу; 

5) писана изјава законског заступника издаваоца о успешности емисије; 

6) налог за пренос предметних хартија од вредности и инструмената тржишта 

новца у случају да неновчани улог чине хартије од вредности и инструменти 

тржишта новца. 

 

У случају да, у складу са законом којим се уређују привредна друштва, одбор 

директора, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно, донесе 

одлуку да се не врши процена вредности неновчаног улога, издавалац, поред 

прописане документације и поменуте одлуке, Централном регистру доставља и:  

 

1) потврду председника одбора директора односно надзорног одбора ако је 

управљање друштвом дводомно, која обавезно садржи елементе прописане 

чланом 58. Закона о  привредним друштвима; 

2) решење Агенције за привредне регистре о регистрацији потврде 

председника одбора директора, односно надзорног одбора. 

 

У случају да издавалац донесе одлуку о ограничењу и искључењу права пречег 

уписа, примењују се одредбе тачке 9. ст. 2. и 3. ових Правила пословања.“ 

 

Члан 9. 

 

Тачка 11. мења се и гласи: 

 

„11. У случају повећања капитала акционарског друштва из нето имовине друштва, 

Централни регистар врши упис акција на емисиони рачун издаваоца или врши 

промену номиналне вредности акција, односно рачуноводствене вредности акција 

у случају акција без номиналне вредности, у складу са одредбама закона којим се 

уређују привредна друштва, као и у складу са чланом 12. став 1. тачка 9. Закона  о 

тржишту капитала, на основу следеће документације: 

 

1) захтев издаваоца достављен преко агента, у року од пет радних дана од   

дана регистрације одлуке о повећању капитала; 

2) изјава законског заступника издаваоца о испуњености услова за 

повећање капитала из нето имовине друштва из чл. 305. и 306.  Закона о  

привредним друштвима.“ 
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Члан 10. 

 

Тачка 12. мења се и гласи: 

 

„12. У случају повећања капитала конверзијом дуга у основни капитал друштва 

које није јавно друштво, као и у случају да се конверзијом дуга издају хартије од 

вредности за Републику Србију, аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе, Централни регистар врши упис акција на емисиони рачун издаваоца, 

на основу следеће документације: 

 

1) захтев издаваоца достављен преко агента; 

2) потврда о уписаним акцијама од члана централног регистра код кога је   

вршен упис предметних акција, а која се издаје на основу уписнице и 

уговора о конверзији. 

 

У случају да издавалац донесе одлуку о ограничењу и искључењу права пречег 

уписа, примењују се одредбе тачке 9. ст. 2. и 3. ових Правила пословања.“ 

 

Члан 11. 

 

Тачка 13. мења се и гласи: 

 

„13. У случају уписа неуплаћених или делимично уплаћених акција по основу 

којих акционар није у целости извршио обавезу уплате, односно уноса улога у 

друштво, Централни регистар врши упис акција на емисиони рачун издаваоца на 

основу потврде о уписаним и неуплаћеним акцијама или уписаним и делимично 

уплаћеним акцијама од чланова Централног регистра код којих је вршен упис и 

уплата. 

  

Након уплате, односно уноса улога за раније издате и уписане акције, Централни 

регистар врши измену CFI кода и доделу постојећег ISIN броја на начин прописан 

тачком 25а. ових Правила пословања, као и на основу следеће документације: 

 

1) захтев издаваоца који се доставља преко агента; 

2) потврда о уплаћеним акцијама од члана централног регистра код којег је   

вршена уплата за те акције; 

3) писана изјава законског заступника издаваоца о унетом неновчаном улогу; 

4) списак лица достављен у складу са тачком 22. ових Правила пословања.“ 

 

Члан 12. 

 

Брише се поднаслов: „Упис хартија од вредности у случају издавања хартија од 

вредности без проспекта“. 

 

Тачка 14. мења се и гласи: 
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„14. Упис преференцијалних акција, заменљивих обвезница и вараната у 

Централном регистру врши се сходном применом тач.  8. или 9. ових Правила 

пословања.“  

 

Члан 13. 

 

Тачка 15. мења се и гласи: 

 

„15. У случају уписа акција на основу одлуке о условном повећању капитала ради 

остваривања права ималаца заменљивих обвезница на конверзију у акције друштва, 

Централни регистар врши упис акција на емисиони рачун издаваоца, на основу 

следеће документације: 

 

1) захтев издаваоца достављен преко агента; 

2) писана изјава издаваоца да су имаоци заменљивих обвезница поднели 

писане изјаве о претварању заменљивих обвезница у акције, као и да је 

поступљено у складу са чланом 303. став 4. Закона о привредним 

друштвима; 

3) захтев за поништај заменљивих обвезница.“ 

 

Члан 14. 

 

Тачка 16. мења се и гласи: 

 

„16. У случају уписа акција на основу одлуке о условном повећању капитала ради 

остваривања права ималаца вараната на куповину акција друштва, Централни 

регистар врши упис акција на емисиони рачун издаваоца, на основу следеће 

документације: 

 

1) захтев издаваоца достављен преко агента; 

2) потврда о уписаним и уплаћеним акцијама од чланова Централног регистра 

код којих је вршен упис и уплата за те акције; 

3) захтев за поништај вараната.“ 

 

Члан 15. 

 

Тачка 17. мења се и гласи: 

 

„17. У случају уписа акција на основу одлуке о условном повећању капитала ради 

остваривања права запослених, директора и чланова надзорног одбора друштва, 

односно са њим повезаног лица на куповину акција, у складу са законом којим се 

уређују привредна друштва и чланом 12. став 1. тачка 10. Закона о тржишту 

капитала, Централни регистар врши упис акција на емисиони рачун издаваоца, на 

основу следеће документације: 

 

1) захтев издаваоца достављен преко агента; 

2) потврда о уписаним и уплаћеним акција од чланова Централног регистра 

код којих је вршен упис и уплата за те акције; 
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3) одобрење Комисије за хартије од вредности из члана 41. став 1. Закона o 

тржишту капитала, у случају издавања акција јавног друштва.“ 

 

Члан 16. 

 

Брише се поднаслов: „Примарна продаја инструмената тржишта новца“. 

 

Тачка 18. мења се и гласи: 

 

„18. Централни регистар врши упис акција које се издају у замену за већ издате 

акције, уколико издавање таквих нових акција не подразумева промену основног 

капитала друштва, у складу са чланом 12. став 1. тачка 6. Закона  о тржишту 

капитала, на емисиони рачун издаваоца, а на основу следеће документације: 

1) захтев издаваоца за замену акција достављеног преко агента; 

2) одлука о замени акција. 

 

Замена за већ издате акције врши се и у случају промене номиналне вредности у 

рачуноводствену вредност акција и обрнуто.  

У случају поделе акција, као и у случају спајања акција, тако да основни капитал 

друштва остане непромењен, у складу са законом којим се уређују привредна 

друштва, Централни регистар врши упис на емисиони рачун издаваоца и промену 

номиналне вредности акција, односно рачуноводствене вредности у случају акција 

без номиналне вредности, на основу следеће документације: 

 

1) захтев издаваоца достављен преко агента; 

2) одлука скупштине акционара о подели акција са истовременим смањењем 

номиналне, односно рачуноводствене вредности акција, односно одлука 

скупштине акционара о спајању акција са истовременим повећањем 

номиналне, односно рачуноводствене вредности акција. 

 

Уколико услед  поделе, односно спајања акција дође до повећања, односно 

смањења основног капитала које не прелази 1% основног капитала, Централни 

регистар врши и упис акција по основу повећања капитала, односно поништење 

акција по основу смањења капитала, на основу одлуке скупштине акционара о 

подели, односно спајању акција.“  

 

Члан 17. 

 

Тачка 19. мења се и гласи: 

 

„19. У случају уписа акција по усвојеном плану реорганизације у складу са законом 

којим се уређује поступак стечаја, Централни регистар врши упис акција на 

емисиони рачун издаваоца, на основу следеће документације: 

1) захтев издаваоца достављен преко агента; 

2) усвојени план реорганизације; 

3) правоснажна одлука суда о усвајању плана реорганизације и обустави 

стечаја; 

4) доказ о објави плана реорганизације у Агенцији за привредне регистре; 
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5) уговор о конверзији потраживања, у случају да се уписују хартије од 

вредности за Републику Србију, аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе.“ 

 

Члан 18. 

 

Након тачке 19. додају се нове тачке 19а, 19б, 19в и 19г, које гласе: 

 

„19а. У случају да је издавалац финансијских инструмената Република Србија, 

Народна банка Србије или јединица локалне самоуправе, Централни регистар врши 

упис финансијских инструмената на емисиони рачун издаваоца на основу захтева 

издаваоца.  

19б. Упис у Централни регистар акција издатих у складу са законом којим се 

уређује приватизација и законом којим се уређују права грађана на бесплатне акције 

и новчане накнаде у поступку приватизације, врши се уписом тих акција на 

емисиони рачун издаваоца и њиховим преносом на рачуне законитих ималаца  

хартија од вредности, у складу са тачком 24. ових Правила пословања, a на основу 

решења Агенције за приватизацију, односно надлежног министарства и списка 

законитих ималаца који доставља Агенција за приватизацију, односно надлежно 

министарство и на захтев издаваоца који је достављен преко агента.  

19в. У случају издавања акција ради повећања капитала по основу испуњења 

обавеза из уговора о продаји друштвеног капитала, Централни регистар врши упис 

на емисиони рачун издаваоца на основу следеће документације: 

1) захтев издаваоца; 

2) потврда банке о извршеној уплати у случају да се плаћање врши у новцу; 

3) решење Агенције за привредне регистре о регистрацији процене вредности 

неновчаног улога; 

4) писана изјава законског заступника издаваоца о унетом неновчаном улогу; 

5) потврда о уписаним акцијама од члана Централног регистра код којег је 

вршен упис; 

6) акт Агенције за приватизацију, односно надлежног министарства о 

прихватању извршења обавезе из уговора о продаји друштвеног, односно 

државног капитала у поступку приватизације. 

 

У случају повећања капитала акционарског друштва по основу испуњења обавеза 

из уговора о продаји друштвеног капитала, Централни регистар на основу решења 

Агенције за приватизацију, односно надлежног министарства врши упис 

сопствених акција на рачун хартија од вредности тог акционарског друштва.  

По испуњењу обавеза из уговора о продаји друштвеног капитала, Централни 

регистар на основу решења Агенције за приватизацију, односно надлежног 

министарства врши пренос сопствених акција са рачуна хартија од вредности 

издаваоца на рачун хартија од вредности купца капитала. 

19г Централни регистар врши упис емисије акција на емисиони рачун издаваоца 

које су издате у складу са Законом о средствима у својини Републике Србије, и то 

на основу следеће документације: 

1) захтев издаваоца;  

2) одлука о издавању акција;  

3) измена оснивачког акта издаваоца;  
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4) споразум између Републике Србије и издаваоца;  

5) закључак Владе Републике Србије и  

6) решење Агенције за привредне регистре, односно надлежног министарства о 

уписаном капиталу.“ 

 

Члан 19. 

 

Поднаслов „Упис финансијских инструмената на рачуне финансијских 

инструмената законитих ималаца“, и тачка 20. мењају се и гласе: 

 

„ПРЕНОС ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА СА ЕМИСИОНОГ 

РАЧУНА НА РАЧУНЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗАКОНИТИХ 

ИМАЛАЦА 

 

20. Издавалац подноси захтев преко агента за пренос финансијских инструмената 

на рачуне законитих ималаца у року од пет радних дана од дана окончања јавне 

понуде или у року од пет радних дана од дана окончања рока за упис и уплату, 

односно од доделе финансијских инструмената. 

 

Уз захтев из става 1. ове тачке доставља се и списак лица која су уписала, односно 

уписала и уплатила или којима су додељени финансијски инструменти (у даљем 

тексту: списак лица).  

Списак лица се не доставља код уписа акција када не долази до промене броја 

акција у поседу законитих ималаца.  

Централни регистар у року од три радна дана од дана пријема уредног захтева 

врши пренос финансијских инструмената на рачуне законитих ималаца.“ 

 

Члан 20. 

 

Тачка 21. мења се и гласи: 

 

„21. Примопредаја списка лица врши се комисијски, при чему комисију чине три 

представника Централног регистра (у даљем тексту: чланови комисије) и један 

представник агента који врши предају списка лица.  

Издавалац финансијских инструмената одговара за тачност података наведених у 

списку лица.  

Представници Централног регистра у комисији одређени су одлуком директора 

Централног регистра.“ 

 

Члан 21. 

 

Тачка 22. мења се и гласи: 

 

„22. Уз захтев за пренос финансијских инструмената на рачуне законитих ималаца 

агент доставља:  

 

1) овлашћење за представника члана комисије;  

2) списак лица који је оверен од стране овлашћеног лица издаваоца; 
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3) списак лица на електронском медију - компакт диску (CD), у формату који је 

прописан од стране централног регистра, при чему cd мора бити оверен  од 

стране овлашћеног лица агента, на начин овере документације из тачке 4. 

ових Правила пословања; 

4) изјава агента о тачности података у списку лица, дату под пуном кривичном 

и материјалном одговорношћу; 

5) изјава издаваоца о тачности података у списку лица, дату под пуном 

кривичном и материјалном одговорношћу и оверену у складу са законом 

којим се уређује овера потписа. 

 

У случају уписа акција у поступку промене правне форме, статусне промене, 

замене акција и спајања и поделе акција, поред наведене документације и података, 

издавалац је дужан да достави и податке за упис права трећих лица на акцијама 

које члан друштва стиче у замену (CFI код и ISIN број акција, број акција, матични 

број залогодавца, матични број залогопримца, правни основ заложног права), на 

електронском медију - компакт диску (CD), у формату који је прописан од стране 

Централног регистра, при чему CD мора бити оверен од стране овлашћеног лица 

члана Централног регистра, на начин овере документације из тачке 4. ових Правила 

пословања.“ 

 

Члан 22. 

 

Тачка 23. мења се и гласи: 

 

„23. Чланови комисије проверавају податке достављене у електронском облику на 

компакт диску (CD) и штампају садржај са тог CD-а.  

 

Агент проверава штампани садржај и сваку страну оверава, чиме се потврђује 

истоветност садржаја на компакт диску (CD) и списку лица.  

 

Чланови комисије по извршеној примопредаји списка лица састављају записник о 

примопредаји, којим се констатује да су подаци у електронском и штампаном 

облику истоветног садржаја. Записник се штампа у два истоветна примерка.  

 

Потписивањем записника од стране свих чланова комисије сматра се да је 

примопредаја извршена.“ 

 

Члан 23. 

 

Након тачке 23. додаје се нова тачка 23а, која гласи: 

 

„23а У случају да се пренос финансијских инструмената на рачуне законитих 

ималаца врши истовремено са преносом новца по DVP принципу (delivery versus 

payment-DVP), Централни регистар формира електронске поруке које прослеђује 

учесницима у трансакцији, члановима Централног регистра који воде рачуне 

финансијских инструмената и новчане рачуне законитих ималаца и издаваоца.  
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Чланови Централног регистра потврђују поруке, а Централни регистар врши 

клиринг и салдирање по DVP принципу, у складу са Правилником о терминском 

плану рада Централног регистра.“ 

 

Члан 24. 

 

Мења се тачка 24. тако да гласи: 

 

„24. Упис у Централни регистар акција издатих у поступку приватизације врши се 

уписом тих акција на емисиони рачун издаваоца и њиховим преносом на рачуне 

законитих ималаца на основу списка законитих ималаца акција који доставља 

Агенција за приватизацију, односно надлежно министарство и агент.  

 

Примопредаја списка законитих ималаца акција које доставља агент врши се 

комисијски на начин прописан тач. 21. и 22. ових Правила, с тим што изјава агента 

и издаваоца о тачности података не мора бити оверена.  

 

Примопредаја списка законитих ималаца акција које доставља Агенција за 

приватизацију, односно надлежно министарство врши се комисијски у присуству 

чланова комисије и представника Агенције за приватизацију, односно надлежног 

министарства. Агенција за приватизацију, односно надлежно министарство 

одговара за тачност података наведених у списку законитих ималаца акција.  

 

Списак законитих ималаца акција који доставља Агенција за приватизацију, 

односно надлежно министарство доставља се на електронском медију - компакт 

диску (CD), у одговарајућем формату, при чему CD мора бити оверен од стране 

овлашћеног лица Агенције за приватизацију, односно надлежног министарства на 

начин овере документације из тачке 4. ових Правила пословања. Уз списак 

законитих ималаца акција доставља се:  

 

1) изјава овлашћеног лица Агенције за приватизацију, односно надлежног 

министарства о спроведеном поступку приватизације сходно одредбама 

закона којим се уређује приватизација; 

2) оверен документ са подацима из списка законитих ималаца акција у писаној 

форми.  

 

Упис акција издаваоца чији су подаци о акционарима евидентирани у бази 

података коју је Агенција за приватизацију доставила Централном регистру 12. 

јануара 2004. године са стањем на дан 31. децембра 2003. године, врши се на 

основу списка законитих ималаца акција издаваоца достављеног преко агента, при 

чему се не врши комисијска примопредаја из тачке 21. ових Правила пословања.“ 

 

Члан 25. 

 

Тачка 25. мења се и гласи: 

 

„25. Након извршеног преноса на рачуне законитих ималаца, Централни регистар, 

најкасније наредног радног дана, обавештава Комисију за хартије од вредности и 
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агента о извршеном упису финансијских инструмената, а регулисано тржиште, 

односно МТП обавештава уколико је издавалац јавно друштво. 

 

Централни регистар на својој интернет страници објављује обавештење о 

извршеном упису финансијских инструмената.“ 

 

Члан 26. 

 

Након тачке 25б додају се поднаслов и нова тачка 25в, који гласе: 

 

„ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА И 

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА КОЈЕ НИЈЕ ЈАВНО 

 

25в Централни регистар евидентира акционарско друштво као јавно у складу са 

Законом о тржишту капитала.   

Централни регистар поступа по решењу или другом акту Комисије за хартије од 

вредности о брисању из регистра јавних друштава и евидентира акционарско 

друштво као акционарско друштво које није јавно.“ 

 

Члан 27. 

 

Након тачке 26г додаје се нова тачка 26д, која гласи: 

 

„26д. У случају принудне ликвидације, а након истека рока за отклањање разлога за 

принудну ликвидацију или по другом основу у складу са законом којим се уређују 

привредна друштва, Централни регистар врши испис акција на основу решења 

Агенције за привредне регистре о брисању друштва из Регистра привредних 

субјеката, односно на основу податка Агенције за привредне регистре.“ 

 

Члан 28. 

 

Након тачке 27а додају се назив поглавља и нова тачка 27б, који гласе: 

 

„IVA ПРОМЕНА ПРАВНЕ ФОРМЕ У АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 

 

27б Корпоративни агент доставља у писаној форми Централном регистру 

захтев за доделу CFI кода и ISIN броја попуњен преко корисничке WEB 

апликације, као и следећу документацију: 

1) уговор закључен између корпоративног агента и издаваоца; 

2) одлуку о промени правне форме; 

3) писана изјава председника одбора директора, односно председника 

надзорног одбора друштва, уколико је управљање друштвом дводомно, да 

су све обавезе друштва у вези са откупом удела несагласних уделичара, у 

целости извршене, односно да није било несагласних уделичара; 

4) статут и измена оснивачког акта издаваоца.  
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Достава одлуке o издавању aкциja рaди кoнвeрзиje удeлa у aкциje није 

обавезна, укoликo су пoдaци o кoнвeрзиjи удeлa у aкциje сaдржaни у одлуци o 

прoмeни прaвнe фoрмe.  

Централни регистар отвара емисиони рачун и врши упис акција на емисиони 

рачун издаваоца, у року од три радна дана од дана пријема уредног захтева.  

 

На основу акта Централног регистра о извршеном упису акција на емисиони 

рачун издаваоца, издавалац врши регистрацију промене правне форме у Агенцији 

за привредне регистре, у складу са законом којим се уређује регистрација 

привредних субјеката. 

 

Након промене правне форме у Агенцији за привредне регистре, Централни 

регистар врши упис акција на рачуне законитих ималаца, а на основу решења 

Агенције за привредне регистре о регистрацији промене правне форме издаваоца и 

регистрацији статута издаваоца и оснивачког акта издаваоца, као и документације и 

података о законитим имаоцима акција прописаних тачком 22. ових Правила 

пословања, у року од три радна дана од дана пријема уредног захтева. 

 

Члан 29. 
 

Након тачке 27б додају се назив поглавља и нове тач. 27в, 27г, 27д и 27ђ, који 

гласе: 

, 

„IVБ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ 

 

27в У зависности од врсте статусних промена, Централни регистар спроводи 

следеће активности: 

1) регистрација емисије акција друштва које је основано као акционарско 

друштво (друштво стицалац) у поступку статусне промене; 

2) регистрација емисије акција по основу повећања капитала акционарског 

друштва (друштва стицаоца); 

3) испис акција акционарског друштва (друштва преносиоца) у складу са 

тачком 26г. ових Правила; 

4) смањење капитала акционарског друштва (друштва преносиоца) у складу са 

тачком 93. или 95. ових Правила;  

5) пренос финансијских инструмената у власништву друштва преносиоца на 

друштво стицаоца, у складу са тачком 55. ових Правила; 

6) упис права трећих лица на акцијама које члан друштва преносиоца  стиче у 

друштву стицаоцу у замену за акције, односно уделе друштва преносиоца. 

 

27г Уколико се захтев за доделу CFI кода и ISIN броја подноси ради издавања 

акција услед статусне промене, корпоративни агент доставља у писаној форми 

Централном регистру захтев за доделу CFI кода и ISIN броја попуњен преко 

корисничке WEB апликације, као и следећу документацију: 

1) уговор закључен између корпоративног агента и издаваоца; 

2) статут издаваоца и оснивачки акт издаваоца, који су регистровани у складу 

са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката; 
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3) решење Агенције за привредне регистре о уписаном капиталу 

новооснованог акционарског друштва, у случају оснивања акционарског 

друштва; 

4) одлука о повећању капитала акционарског друштва (друштва стицаоца), у 

случају да се статусном променом повећава капитал; 

5) решење Агенције за привредне регистре о регистрованој одлуци о повећању 

капитала, у случају да се статусном променом повећава капитал; 

6) угoвoр o стaтуснoj прoмeни, односно план поделе који је усвојио одбор 

директора, односно надзорни одбор, уколико је управљање друштвом 

дводомно; 

7) писана изјава председника одбора директора, односно председника 

надзорног одбора друштва, уколико је управљање друштвом дводомно, да 

су све обавезе друштва у вези са откупом акција, односно удела несагласних 

акционара, односно уделичара, у целости извршене, односно да није било 

несагласних акционара, односно уделичара. 

 

У случају поједностављеног поступка статусне промене припајања, када је друштво 

стицалац контролно друштво са 90% удела у капиталу друштва преносиоца, 

односно са најмање 90% акција са правом гласа у друштву преносиоцу, статусна 

промена се спроводи без одлуке о статусној промени стицаоца, уколико су 

испуњени услови из члана 501. Закона о привредним друштвима. 

 

На основу достављене документације, Централни регистар издаје потврду о додели 

CFI кода и ISIN броја, у року од три радна дана од дана пријема уредног захтева, на 

начин прописан тачком 7. ових Правила пословања. 

 

27д Централни регистар врши упис акција на емисиони рачун друштва које је 

основано као акционарско друштво у поступку статусне промене (спајање, подела 

уз оснивање, мешовита подела, издвајање уз оснивање или мешовито издвајање), 

на основу следеће документације: 

1) захтев издаваоца достављен преко корпоративног агента;  

2) одобрење Народне банке Србије, уколико се ради о статусној промени 

банке, друштва за осигурање, друштва за управљање добровољним 

пензијским фондом, даваоца лизинга и платне институције; 

3) одобрење Комисије за хартије од вредности уколико се ради о статусној 

промени брокерско-дилерског друштва, организатора тржишта и друштва за 

управљање инвестиционим фондом. 

 

Уколико се статусном променом врши замена акција, односно удела у другачијој 

сразмери, поред наведене документације, потребно је доставити писану изјаву 

председника одбора директора, односно председника надзорног одбора друштва 

преносиоца, уколико је управљање дводомно, да се сваки члан друштва преносиоца 

сагласио да се статусном променом изврши замена акција, односно удела, у 

другачијој сразмери, осим оних чланова друштва преносиоца који користе право на 

исплату уместо стицања акција. 

 

На основу уредно достављеног захтева и одговарајуће документације, Централни 

регистар врши отварање емисионог рачуна, упис емисије на емисиони рачун 
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издаваоца и истовремено додељује финансијским инструментима јединствени 

скраћени назив - FISN код на начин и у року прописаним тачком 7а ових Правила 

пословања. 

Пренос акција на рачуне законитих ималаца, Централни регистар врши на начин и 

у року прописаним тач. 20-23. ових Правила пословања. 

 

27ђ У случају уписа акција по основу повећања капитала акционарског друштва 

(друштва стицаоца) услед статусне промене (припајање, подела уз припајање, 

мешовита подела, издвајање уз припајање или мешовито издвајање) у складу са 

одредбама закона којим се уређују привредна друштва, као и у складу са чланом 

12. став 1. тачка 8. Закона о тржишту капитала, Централни регистар врши упис 

акција на емисиони рачун акционарског друштва (друштва стицаоца), на основу 

следеће документације: 

1) захтев акционарског друштва (друштва стицаоца) достављен преко 

корпоративног агента; 

2) рeшeњe Кoмисиje зa хaртиje oд врeднoсти o oдoбрeњу дoкумeнтa у вeзи сa 

припajaњeм друштвa у склaду сa члaнoм 41. Закона  о тржишту капитала; 

3) одобрење Народне банке Србије, уколико се ради о статусној промени 

банке, друштва за осигурање, друштва за управљање добровољним 

пензионим фондом, даваоца лизинга и платне институције; 

4) одобрење Комисије за хартије од вредности уколико се ради о статусној 

промени брокерско-дилерског друштва, организатора тржишта и друштва за 

управљање инвестиционим фондом. 

 

Уколико се статусном променом врши замена акција, односно удела у другачијој 

сразмери, доставља се и писана изјава у складу са тачком 27д. став 2. 

 

Одредбе закона којим се уређују привредна друштва у вези права пречег уписа и 

искључења права пречег уписа се не примењују код уписа акција по основу 

повећања капитала акционарског друштва (друштва стицаоца) услед статусне 

промене. 

 

На основу уредно достављеног захтева и одговарајуће документације, Централни 

регистар врши отварање емисионог рачуна, упис емисије на емисиони рачун 

издаваоца и истовремено додељује финансијским инструментима јединствени 

скраћени назив - FISN код на начин и у року прописаним тачком 7а. ових Правила 

пословања. 

 

На основу акта Централног регистра о извршеном упису акција на емисиони рачун 

издаваоца, издавалац врши регистрацију статусне промене у Агенцији за привредне 

регистре, у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката. 

 

Након извршене регистрације статусне промене, Централни регистар врши пренос 

акција на рачуне законитих ималаца, на основу решења Агенције за привредне 

регистре о регистрацији статусне промене, на начин и у року прописаним тач. 20-

23. ових Правила пословања. 

 



 18

У случају статусне промене издвајања код повећања капитала једног акционарског 

друштва уз истовремено смањење капитала другог акционарског друштва, 

Централни регистар врши истовремено смањење основног капитала на начин 

прописан тачком 93. или 95. ових Правила и повећање капитала уписом акција на 

емисиони рачун и рачуне законитих ималаца.“ 

 

Члан 30. 

 

Tачка 28 мења се и гласи: 

 

„28. Промена података који се воде у јединственој евиденцији законитих ималаца 

хартија од вредности у Централном регистру, ради исправке грешака у тој 

евиденцији, врши се на основу:  

 

1) правоснажне судске одлуке; 

2) писаног захтева надлежног министарства, уз достављање акта којим се врши 

исправка грешке у погледу достављених података;  

3) писаног захтева издаваоца, достављеног преко корпоративног агента, којим 

се врши исправка података у достављеном списку законитих ималаца 

хартија од вредности, приликом уписа; 

4) писаног захтева члана Централног регистра, корпоративног агента 

издаваоца који је начинио грешку код припреме и доставе података о 

лицима која су купила, односно којима су додељене хартије од вредности. 

 

Корпоративни агент издаваоца уз писани захтев из подтачке 3. овог става доставља 

Централном регистру следећу документацију: 

 

1) изјаву овлашћеног лица издаваоца о тачности података, дату под пуном 

кривичном и материјалном одговорношћу, са бројем хартија од вредности 

које поседују лица на која се захтев односи; 

2) копије, оверене од стране члана Централног регистра на начин прописан 

тачком 4. ових Правила пословања: 

- личне карте за домаћа физичка лица,  

- пасоша за страна физичка лица, 

- извода из матичне књиге умрлих за умрло домаће физичко лице, 

- одговарајућег документа за умрло страно физичко лице, 

- извод из  одговарајућег регистра за домаћа правна лица, 

- извод из одговарајућег регистра за страна правна лица не старији од 

шест месеци,  

3) налог за пренос хартија од вредности потписан од стране овлашћеног лица 

издаваоца. 

 

Корпоративни агент издаваоца, уз писани захтев из подтачке 4. овог става доставља 

Централном регистру следећу документацију:  

 

1) изјаву лица или законитог имаоца коме припадају хартије од вредности, 

дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу (број хартија од 

вредности и подаци о имаоцу); 
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2) налог за пренос хартија од вредности, оверен од стране корпоративног 

агента издаваоца на начин прописан тачком 4. ових Правила пословања.“ 

 

Члан 31. 

 

Тачка 29. мења се и гласи: 

 

„29. Промену података ради исправке грешака у погледу јединственог матичног 

броја законитог имаоца финансијских инструмената, Централни регистар врши на 

основу захтева члана Централног регистра и следећe документацијe:  

 

1) за правна лица: 

- копија решења Агенције за привредне регистре, за домаћа лица, 

- копија решења одговарајућег матичног регистра са преводом овереним 

од стране судског тумача, за страна лица, 

- изјава овлашћеног лица законитог имаоца, дата под пуном кривичном и 

материјалном одговорношћу, да није дошло до промене власништва на 

финансијским инструментима, за страна лица, 

- други документ којим се доказује да се ради о истом лицу.  

 

2) за физичка лица:  

- решење, односно уверење МУП-а које садржи податке о погрешном и 

исправном јединственом матичном броју  или 

- правоснажно решење суда о промени матичних података или 

- изјава издаваоца дата под пуном кривичном и материјалном 

одговорношћу о исправности јединственог матичног броја, уз навођење 

података о погрешном и исправном јединственом матичном броју, 

- копија важеће личне карте, за домаћа лица, 

- копија важећег и неважећег пасоша, за страна лица, 

- извод из матичне књиге умрлих, за умрло лице, 

- изјава законитог имаоца, дата под пуном кривичном и материјалном 

одговорношћу, да није дошло до промене власништва на финансијским 

инструментима, за страна лица или 

- други документ којим се доказује да се ради о истом лицу.“ 

 

Члан 32. 

 

Тачка 32. мења се и гласи: 

 

„32. Рачун сувласништва је рачун финансијских инструмената на коме се воде 

акције више власника (сувласници акција) који поседују мање од једне акције.  

 

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 заједничког пуномоћника који је одређен 

споразумом свих сувласника. Пoтписи сувлaсникa нa спoрaзуму oвeрaвajу сe у 

склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oвeрa пoтписa.    
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У случају да заједнички пуномоћник није одређен, члан Централног регистра 

отвара рачун сувласништва на основу захтева и уговора о отварању и вођењу 

рачуна финансијских инструмената закљученог са једним од сувласника акције или 

са овлашћеним лицем издаваоца преметних акција. 

  

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 Централни регистар евидентира у јединственој евиденцији 

акционара као акције које не дају право гласа.  

 

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) како би се 

уписао као носилац сувласничког рачуна и права гласа. 

 

Акцијама на сувласничком рачуну располаже заједнички пуномоћник уколико је 

споразумом свих сувласника тако одређено. 

 

Променом уписаних 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, као и о новом 

пуномоћнику ради уписа 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 (CD) 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 (CD) са подацима о новим сувласницима акција.“ 

 

Члан 33. 

 

У тачки 42. након става 1. додају се ст. 2. и 3, који гласе: 

 

Централни регистар врши гашење рачуна финансијских инструмената клијента и на 

захтев члана Централног регистра који води његов рачун, а у случају раскида 

уговора о вођењу рачуна финансијских инструмената који је закључен између члана 

и тог клијента и уколико на том рачуну нема финансијских инструмената.  

 

У случају да је клијент правно лице обрисано из Регистра привредних субјеката, а 

правни следбеник није одређен, члан Централног регистра врши пренос 
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финансијских инструмената на привремени рачун Централног регистра, након чега 

Централни регистар врши гашење рачуна тог клијента код члана Централног 

регистра. 

 

Досадашњи ст. 2.и 3. постају ст. 4. и 5.  

 

Члан 34. 

 

Тачка 48. мења се и гласи: 

 

„48. Централни регистар врши пренос финансијских инструмената са једног рачуна 

на други без плаћања FОP (free of payment - FOP) на основу налога за пренос 

примљеног преко члана Централног регистра са одговарајућим доказом о правном 

основу за пренос финансијских инструмената, у року од три радна дана од дана 

пријема уредног захтева.“ 

 

Члан 35. 

 

У тачки 50. након става 3. додаје се став 4, који гласи: 

 

Пренос финансијских инструмената који су били у имовини привредног субјекта 

брисаног из Регистра привредних субјеката на основу принудне ликвидације 

друштва или по другом основу у складу са законом којим се уређују привредна 

друштва, Централни регистар врши на основу следеће документације достављене 

преко члана Централног регистра: 

1) захтев власника друштва за пренос финансијских инструмената; 

2) налог за пренос финансијских инструмената оверен од стране власника 

друштва и члана Централног регистра;  

3) решење Агенције за привредне регистре о брисању услед принудне 

ликвидације; 

4) уговор о расподели имовине у случају да се расподела имовине врши на 

другачији начин у односу на сразмеру учешћа у капиталу привредног 

субјекта који се брише. 

 

Досадашњи став 4. постаје став 5.  

 

Члан 36. 

 

У тачки 51. у ставу 1. после речи: „на основу“ дoдaje сe рeч: „писаног“. 
  

Речи: „од стране суда“ замењују се речима: „у складу са законом којим се уређује 

овера потписа“. 

 

Речи: „поклонодавац“ замењују се речју: „поклонодавца“. 

 

Речи: „уступилац“ замењују се речју: „уступиоца“. 
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Члан 37. 

 

У тачки  53. ставу 2. речи: „односно извод Агенције за привредне регистре“ 

замењују сe рeчима: „доказ о објави процене вредности у агенцији за привредне 

регистре“. 

Члан 38. 

 

Taчкa 55. мења се и гласи: 

 

„55. Централни регистар врши пренос хартија од вредности по основу статусне 

промене у складу са законом којим се уређују привредна друштва, а на основу 

захтева и следеће документације: 

 

1) уговор о статусној промени или план поделе који је усвојио одбор 

директора, односно надзорни одбор уколико је управљање друштвом 

дводомно; 

2) решење Агенције за привредне регистре о регистрацији оснивања, 

односно повећања капитала друштва стицаоца, у складу са законом о 

регистрацији; 

3) решење Агенције за привредне регистре о регистрацији брисања, 

односно смањења капитала друштва преносиоца; 

4) одобрење Народне банке Србије, уколико се ради о статусној промени 

банке, друштва за осигурање и друштва за управљање добровољним 

пензионим фондом, даваоца лизинга и платне институције;  

5) одобрење Комисије за хартије од вредности уколико се ради о статусној 

промени брокерско-дилерског друштва, организатора тржишта и 

друштва за управљање инвестиционим фондом; 

6) налог за пренос финансијских инструмената.“ 
 

Члан 39. 

 

После тачке 60а додаје се поднаслов и тачка 60б, који гласе: 
 

КОМИСИЈСКА ПРИМОПРЕДАЈА НАЛОГА ЗА ПРЕНОС ФИНАНСИЈСКИХ 

ИНСТРУМЕНАТА БЕЗ ПЛАЋАЊА 
 

60б. У случају да се налози за пренос финансијских инструмената достављају 

путем електронског фајла (е-налог) на компакт диску - CD, примопредаја списка 

лица из налога се врши комисијски, при чему комисију чине три представника 

Централног регистра (у даљем тексту: чланови комисије) и један представник 

члана Централног регистра који врши примопредају е-налога. 

 

Члан Централног регистра уз компакт диск (CD) доставља и следећу 

документацију: 

1) захтев за пренос финансијских инструмената потписан и оверен од стране 

одговорног лица члана Централног регистра; 

2) овлашћење за представника члана Централног регистра за комисијску 

примопредају; 
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3) списак лица на CD-у, у формату који је прописан од стране Централног 

регистра (е-налог), при чему CD мора бити оверен од стране овлашћеног 

лица члана Централног регистра; 

4) изјаву члана Централног регистра о тачности података у списку лица, дата 

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу;  

5) изјаву члана Централног регистра да се налози за пренос финансијских 

инструмената налазе код њега, дата под пуном кривичном и материјалном 

одговорношћу. Ова изјавa се не доставља у случају смањења капитала у 

поседу акционара,   

6) изјаву издаваоца о тачности података у списку лица, дата под пуном 

кривичном и материјалном одговорношћу, у случају да се врши поништење 

акција у поседу акционара и отуђење сопствених акција ради доделе;  

7) списак лица у штампаном облику оверен од стране издаваоца у случају 

смањења капитала поништавањем сопствених акција.  

 

Комисијска примопредаја података врши се на начин прописан тачком 23. ових 

Правила. 

Члан 40. 

 

У тачки 72. у ставу 2. речи: „врши“ замењује сe рeчју: „пријављује“. 
  

 

У ставу 2. тачка 1) брише се реч: „оверени“ и после речи: „уговор“ додају сe рeчи: 

„оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа“. 

 

Члан 41. 

 

После тачке 90. назив поглавља: „XI СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА ОД 

НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА“ замењује се називом поглавља: „XI ОТКУП 

АКЦИЈА ОД НЕСАГЛАСНИХ АКЦИОНАРА“ и тачка 91. мења се и гласи: 

 

„91. У циљу откупа акција од несагласних акционара корпоративни агент издаваоца 

уноси налог за пренос акција преко корисничке WEB апликације Централног 

регистра, а на основу следеће документације: 

1) захтев акционарског друштва за исплату несагласних акционара;  

2) захтев за остваривање права на откуп акција несагласног акционара;  

3) потврда члана Централног регистра који води новчани рачун акционарског 

друштва о обезбеђеним новчаним средствима за плаћање акција несагласним 

акционарима. 

4)  

Централни регистар врши клиринг и салдирање хартија од вредности и новца у 

складу са захтевом и достављеним подацима по DVP принципу.  

 

Новчана средства се преносе члановима Централног регистра, који воде рачуне 

финансијских инструмената несагласних акционара, на којима су евидентиране 

акције које се откупљују. 
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Члан 42. 

 

Тачка 91а мења се и гласи: 

 

„91а У циљу преноса акција са несагласног акционара на издаваоца на основу 

судске одлуке, а у случају да је пренос новчаних средстава на несагласног 

акционара већ извршен, несагласни акционар или издавалац, преко члана 

Централног регистра доставља: 

1) захтев за пренос акција са несагласног акционара на издаваоца; 

2) налог за пренос са власничког рачуна финансијских инструмената 

несагласног акционара на власнички рачун финансијских инструмената 

издаваоца, оверен од стране несагласног акционара; 

3) предметну судску одлуку; 

4) доказ о уплати новчаних средстава од стране издаваоца на рачун несагласног 

акционара.“ 

 

Члан 43. 

Тачка 92. мења се и гласи: 

 

„92. Акционарско друштво подноси Централном регистру захтев за смањење 

основног капитала преко корпоративног агента, у случајевима: 

1) повлачења и поништења акција у поседу акционара; 

2) поништења сопствених акција друштва; 

3) смањења номиналне вредности акција или рачуноводствене вредности код 

акција без номиналне вредности. 

 

Захтев се доставља Централном регистру у року од пет радних дана од дана 

регистрације одлуке о смањењу капитала у складу са законом о регистрацији.“ 

 

Члан 44. 

Тачка 93. мења се и гласи: 

 

„93. У случају смањења броја акција по основу повлачења и поништења акција у 

поседу акционара, акционарско друштво преко корпоративног агента доставља: 

1) захтев акционарског друштва за смањење капитала повлачењем и 

поништењем акција у поседу акционара; 

2) одлуку о смањењу основног капитала повлачењем и поништењем акција, 

коју доноси скупштина акционара тог друштва; 

3) решење Агенције за привредне регистре о регистрацији одлуке о смањењу 

капитала;  

4) налоге за пренос акција са рачуна финансијских инструмената акционара, 

који се достављају на електронском медију (CD), а примопредаја се врши 

комисијски на начин прописан тачком 60б ових Правила пословања;  

5) изјава о испуњености законом прописаних услова за смањење капитала, коју 

даје: 

- директор или председник одбора директора уколико је управљање 

друштвом једнодомно, 
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- директор, односно председник извршног одбора, као и председник 

надзорног одбора, уколико је управљање друштвом дводомно. 

У случају смањења капитала које је друштво било дужно да спроведе поштујући 

одредбе закона којим се уређују привредна друштва у вези са заштитом 

поверилаца, након истека периода објаве одлуке о смањењу капитала у Агенцији за 

привредне регистре, у непрекидном трајању од три месеца, уз напред прописану 

документацију из става 1. ове тачке, акционарско друштво Централном регистру 

доставља и следећу документацију: 

 

1) доказ о објављивању одлуке о смањењу основног капитала;  

2) изјава о испуњености законом прописаних услова за смањење капитала у 

вези са заштитом поверилаца из члана 322. Закона о привредним 

друштвима. 

 

Централни регистар на основу поднетог захтева и достављене документације врши 

поништај акција у поседу акционара, у року од три радна дана од дана пријема 

уредног захтева.“ 

 

Члан 45. 

 

Тачка 94. мења се и гласи: 

 

„94. У случају смањења броја акција по основу поништења сопствених акција, 

акционарско друштво, преко корпоративног агента, доставља Централном регистру 

следећу документацију: 

1) захтев акционарског друштва за смањење капитала поништењем сопствених 

акција; 

2) одлука тог друштва о смањењу основног капитала поништењем сопствених 

акција; 

3) решење Агенције за привредне регистре о регистрацији одлуке о смањењу 

капитала;  

4) изјава о испуњености законом прописаних услова за смањење капитала из 

тачке 93. став 1. тачка 5) ових Правила пословања; 

5) налог за пренос сопствених акција акционарског друштва на рачун 

окончања емисије; у случају да се налог доставља на електронском медију 

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

Правила пословања. 

 

У случају смањења капитала које је друштво било дужно да спроведе поштујући 

одредбе закона којим се уређују привредна друштва у вези са заштитом 

поверилаца, примењују се одредбе тачке 93. став 2. ових Правила пословања. 

 

Централни регистар на основу поднете документације врши поништај сопствених 

акција акционарског друштва, у року од три радна дана од дана пријема уредног 

захтева.“ 
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Члан 46. 

 

Тачка 95. мења се и гласи: 

 

„95. У случају смањења номиналне или рачуноводствене вредности, код акција без 

номиналне вредности, акционарско друштво, преко корпоративног агента, 

доставља Централном регистру следећу документацију:  

 

1) захтев акционарског друштва за смањење капитала смањењем номиналне, 

односно рачуноводствене вредности акција код акција без номиналне 

вредности; 

2) захтев за доделу CFI кода и ISIN броја; 

3) захтев за упис емисије на емисиони рачун издаваоца; 

4) одлука скупштине акционара тог друштва;  

5) решење агенције за привредне регистре о регистрацији одлуке о смањењу 

капитала;  

6) изјава о испуњености законом прописаних услова за смањење капитала из 

тачке 93. став 1. тачка 5) ових Правила пословања. 

 

У случају смањења капитала које је друштво било дужно да спроведе поштујући 

одредбе закона којим се уређују привредна друштва у вези са заштитом 

поверилаца, примењују се одредбе тачке 93. став 2. ових Правила пословања. 

 

Списак лица се не доставља с обзиром да не долази до промене броја акција у 

поседу законитих ималаца.  

 

Централни регистар на основу достављене документације врши смањење капитала 

смањењем номиналне односно рачуноводствене вредности акција, у року од три 

радна дана од дана пријема уредног захтева. 

 

Члан 47. 

 

Након тачка 95. додаје се нова тачка 95а, која гласи: 

 

„95а У случају да се смањење капитала акционарског друштва спроводи уз 

истовремено повећање, корпоративни агент доставља документацију на начин 

прописан овим Правилима, а зависно од начина смањења и повећања капитала.“ 

 

Члан 48. 

 

Тачка 96. мења се и гласи: 

 

„96. У случају повлачења и поништаја акција збoг нeуплaтe, oднoснo нeунoшeњa 

улoгa, акционарско друштво, преко корпоративног агента, доставља Централном 

регистру следећу документацију: 

1) захтев за повлачење и поништај акција;  

2) одлуку о повлачењу и поништају акција;  
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3) решење Агенције за привредне регистре о регистрацији одлуке о повлачењу 

и поништају акција; 

4) списак лица чије се акције повлаче и поништавају. 

 

Централни регистар на основу достављене документације врши поништај акција 

које нису уплаћене у целости, односно за које неновчани улог није унет у друштво, 

у року од три радна дана од дана пријема уредног захтева.“ 

 

Члан 49. 

 

Тачка 97. мења се и гласи: 

 

„97. Када на предлог акционара који има најмање 90% основног капитала 

акционарског друштва и који има најмање 90% гласова свих акционара који 

поседују обичне акције (откупилац), скупштина акционара донесе одлуку о 

принудном откупу свих акција преосталих акционара, бeз oбзирa нa тeрeтe, зaбрaнe 

рaспoлaгaњa, oгрaничeњa и прaвa трeћих лицa нa тим aкциjaмa, потребно је да 

издавалац преко корпоративног агента достави Централном регистру:  

1) захтев за спровођење поступка принудног откупа акција;  

2) одлуку скупштине акционара о принудном откупу акција, у року од три 

радна дана од дана регистрације;  

3) решење Агенције за привредне регистре о регистрованој одлуци;  

4) изјаву откупиоца о повезаним лицима са откупиоцем у периоду од најмање 

годину дана пре доношења одлуке о принудном откупу;  

5) потврду члана Централног регистра, о обезбеђеним новчаним средствима 

откупиоца за куповину акција од преосталих акционара, у року од три радна 

дана од дана достављања одлуке скупштине;  

6) обавештење издаваоца о принудном откупу акција у електронском и 

писаном облику, које Централни регистар објављује на интернет страници 

Централног регистра.“ 

 

Члан 50. 

 

Тачка 98. мења се и гласи: 

 

„98. Aко је откупилац испунио услов за принудни откуп акција путем понуде за 

преузимање акција, издавалац у име откупиоца има право да у року од три месеца 

од дана истека понуде за преузимање акција пoднeсe Цeнтрaлнoм рeгистру зaхтeв 

зa принудни oткуп aкциja пo услoвимa из пoнудe зa прeузимaњe. 

 

Члан 51. 

 

Тачка 99. мења се и гласи: 

 

„99. Наредног радног дана од дана пријема уредног захтева за спровођење 

принудног откупа Централни регистар на својој интернет страници објављује 

обавештење о започетом поступку принудног откупа акција. 
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Наредног радног дана од дана од дана објављивања обавештења корпоративни 

агент издаваоца уноси електронски налог преко корисничке WEB апликације 

Централног регистра и потврђује спровођење поступка принудног откупа. 

Централни регистар формира електронске поруке које прослеђује: 

1) члановима Централног регистра који воде рачуне финaнсиjских 

инструмeнaтa акционара чије су акције предмет принудног откупа;  

2) члaну Центрaлнoг регистрa кojи вoди нoвчaни рaчун oткупиoцa и  

3) члaну Центрaлнoг регистрa кojи вoди рaчун финaнсиjских инструмeнaтa 

oткупиoцa.“ 

 

Члан 52. 

 

Тачка 99а мења се и гласи: 

 

„99a Централни регистар врши клиринг и салдирање по DVP принципу (delivery 

versus payment-DVP) у складу са Правилником о терминском плану рада 

Централног регистра.  

Новчана средства се преносе члановима Централног регистра, који воде рачуне 

финансијских инструмената акционара на којима су евидентиране акције које су 

предмет принудног откупа. 

За акционаре чије се акције воде на привременом рачуну код Централног регистра, 

Централни регистар преноси новчана средства члану Централног регистра - 

корпоративном агенту издаваоца.  

Централни регистар врши пренос акција на откупиоца без терета, забране 

располагања, ограничења и права трећих лица на акцијама.“ 

 

Члан 53. 

 

Тачка 99б. мења се и гласи: 

 

„99б У случају принудног откупа акција на којима је уписано заложно право, а 

залогопримац је покренуо поступак продаје, Централни регистар врши исплату 

новчаних средстава по основу принудног откупа тих заложених акција на рачун 

члана који је покренуо поступак продаје на захтев залогопримца.  

У случају принудног откупа акција на којима је уписано заложно право, а 

залогопримац није покренуо поступак продаје, Централни регистар врши исплату 

новчаних средстава по основу принудног откупа тих заложених акција на рачун 

члана који води рачун хартија од вредности залогодавца.  

У случају принудног откупа акција акционара са непотпуним или погрешним 

матичним подацима, Централни регистар врши исплату новчаних средстава у 

збирном износу на рачун корпоративног агента издаваоца.  

У случају принудног откупа акција код којих је уписано заложно право и забрана 

располагања или привремена мера у складу са одлуком надлежног органа, 

Централни регистар преноси новчана средства корпоративном агенту издаваоца.“ 

 

Члан 54. 

 

После тачке 99б додају се нове тачке 99в и 99г, које гласе: 
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„99в Централни регистар обавештава корпоративног агента издаваоца о надлежном 

органу на чији захтев је уписано заложно право и забрана располагања или 

привремена мера на акцијама које су предмет принудног откупа, а у циљу даљег 

прeноса средстава том органу. 

 

Истовремено Централни регистар обавештава надлежни орган, на чији захтев је 

уписано заложно право и забрана располагања или привемена мера на акцијама 

које су предмет принудног откупа, о извршеном преносу акција по основу 

принудног откупа, као и о корпоративном агенту издаваоца на чији рачун су 

пренета средства по извршеном принудном откупу.“  

 

99г У случају да члан Централног регистра коме су пренета новчана средства по 

основу принудног откупа акција, не може да утврди податке о акционарима, дужан 

је да, у року од 10 радних дана од дана салдирања принудног откупа, одговарајућа 

новчана средства по основу принудног откупа врати корпоративном агенту 

издаваоца, уз доставу спецификације коме средства од принудног откупа нису 

исплаћена и у ком износу. 

 

У случају да ни корпоративни агент издаваоца није у могућности да средства даље 

распореди акционарима којима средства припадају, дужан је да, у року од 15 

радних дана од дана салдирања принудног откупа,  одговарајућа новчана средства 

по основу принудног откупа врати откупиоцу, уз доставу спецификације коме 

средства од принудног откупа нису исплаћена и у ком износу. 

 

У случају да корпоративни агент издаваоца није у могућности да новчана средства 

по основу принудног откупа акција код којих је уписано заложно право и забрана 

располагања или привремена мера, у складу са одлуком надлежног органа, пренесе 

надлежном органу, дужан је да, у року од 30 радних дана од дана салдирања 

принудног откупа,  одговарајућа новчана средства по основу принудног откупа 

врати откупиоцу, уз доставу спецификације коме средства од принудног откупа 

нису исплаћена и у ком износу и о томе истовремено обавести надлежни орган.“ 

 

Члан 55. 

 

Тачка 100. мења се и гласи: 
 

„100. Контролни акционар који стекне акције које представљају најмање 90% 

основног капитала друштва и који има најмање 90% гласова свих акционара који 

поседују обичне акције обавезан је да купи акције сваког од преосталих акционара 

на њихов писани захтев.  

 

Члан Централног регистра, који води рачун финансијских инструмената акционара, 

спроводи поступак права на продају акција на основу захтева и следеће 

документације: 

1) захтев за продају акција упућен акционарском друштву;  

2) налог за пренос са власничког рачуна финансијских инструмената 

акционара на власнички рачун финансијских инструмената контролног 
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акционара, оверен од стране акционара на начин прописан тачком 4. ових 

Правила пословања;  

3) потврда акционарског друштва о износу утврђене цене акција друштва у 

складу са законом, односно одлука суда, у случају да друштво није утврдило 

ту вредност;  

4) потврда банке, члана Централног регистра о обезбеђеним новчаним 

средствима контролног акционара за куповину акција од преосталих 

акционара.“ 

 

Члан 56. 

 

У тачки 116. став 4. тачка 7) мења се и гласи: „ 7) објављивање позива за седницу 

скупштине акционара,“ 

 

Мењају се тач. 15) и 16) тако да гласе: 

 

15) достављање јединствене евиденције акционара за потребе одржавања 

скупштине акционара, и у другим случајевима предвиђеним законом, 

16) друга обавештења на захтев члана.“ 

 

Члан 57. 

 

Тачка 117. мења се и гласи: 

 

“117. Члан Централног регистра - корпоративни агент издаваоца доставља 

обавештење издаваоца о намери исплате дивиденде преко централног регистра, 

најкасније седам радних дана пре данa када се врши обрачун за исплату дивиденде 

и шаљу електронске поруке (дан обрачуна).  

 

Члан Централног регистра - корпоративни агент издаваоца, преко корисничке WEB 

апликације, уноси обавештење издаваоца о намери исплате дивиденде из става 1. 

ове тачке и електронски налог за исплату дивиденде са подацима о нето износу 

дивиденде (дивиденда умањена за порез) по акцији по типу лица. 

 

Обавештење издаваоца о намери исплате дивиденде преко Централног регистра 

обавезно садржи: 

1) дан дивиденде (дан на који се утврђује списак акционара који имају право 

на дивиденду, а одређен је статутом или одлуком издаваоца); 

2) дан обрачуна; 

3) дан исплате (датум салдирања); 

4) позив акционарима који немају активан рачун финансијских инструмената 

(угашен рачун у периоду од дана дивиденде до дана обавештења о намери 

исплате) да до дана који претходи дану обрачуна доставе корпоративном 

агенту инструкције за пријем средстава по основу исплате дивиденде. 

 

Централни регистар истог дана на својој интернет страници објављује  обавештење 

издаваоца о намери исплате дивиденде преко Централног регистра. 
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Централни регистар упућује корпоративном агенту издаваоца списак акционара 

који на дан објављивања обавештења издаваоца о намери исплате дивиденде 

немају активне рачуне, а ради доставе инструкција за исплату примљених од 

стране акционара.“ 

Члан 58. 

 

После тачке 117. додају се нове тачке 117а, 117б,117в, 117г, 117д и 117ђ, које гласе: 

 

„117а на дан који претходи дану обрачуна дивиденде, корпоративни агент 

издаваоца доставља Централном регистру следећу документацију: 

1) захтев члана централног регистра за исплату дивиденде,  

2) захтев издаваоца за исплату дивиденде,  

3) одлукa надлежног органа издаваоца о исплати дивиденде, 

4) обавештење о исплати дивиденде у писаном и електронском облику. 

  

Централни регистар врши проверу унетих података о исплати по типовима лица у 

систему Централног регистра.  

 

Ако је акционар променио тип лица од дана дивиденде до радног дана који 

претходи дану обрачуна дивиденде, корпоративни агент издаваоца врши 

одговарајуће измене у обрачуну дивиденде за то лице у систему Централног 

регистра. 

 

117б Најкасније један радни дан пре дана обрачуна дивиденде, акционар који има 

право на исплату дивиденде може преко члана да достави инструкције за пренос 

новчаних средстава по основу исплате дивиденде код одабраног депозитара хартија 

од вредности, односно податке о члану Централног регистра који ће извршити 

исплату дивиденде.  

 

Члан Централног регистра - корпоративни агент издаваоца, на дан који претходи 

дану обрачуна дивиденде, врши потврду исплате дивиденде преко WЕБ апликације 

Централног регистра.  

 

117в На дан обрачуна дивиденде, Централни регистар преко своје интернет 

странице објављује обавештење издаваоца о исплати дивиденде.  

 

Обавештење издаваоца о исплати дивиденде обавезно садржи: 

1) дан дивиденде; 

2) дан обрачуна; 

3) дан исплате; 

4) укупан нето износ дивиденде по типовима лица.  

 

Централни регистар прослеђује електронске поруке: 

1) корпоративном агенту издаваоца за сваког акционара коме се исплаћује 

дивиденда; 

2) одабраном депозитару, односно члану Централног регистра који ће 

извршити исплату дивиденде. 
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Уколико није одабран депозитар, Централни регистар прослеђује електронске 

поруке: 

1) члану код кога су се водиле акције на дан дивиденде, а рачун хартија од 

вредности је и даље активан,  

2) у случају неактивног рачуна, члану са којим је закључен нов уговор о 

вођењу рачуна хартија од вредности, на основу прегледа клијента из тачке 

42. ст. 2. и 3. ових Правила,  

3) у случају неактивног рачуна и престанка чланства члана који је водио рачун 

хартија од вредности акционара на дан дивиденде, а акционар није закључио 

нов уговор о вођењу рачуна хартија од вредности, члану са којим је 

закључен уговор о преузимању клијената. 

 

Уколико није испуњен ниједан од услова из ст. 3-4. ове тачке, Централни регистар 

прослеђује електронске поруке корпоративном агенту издаваоца. 

 

У случају да акционар на дан дивиденде поседује акције код више депозитара, 

обрачун и исплата дивиденде преко централног регистра врши се на нивоу 

појединачних депозитара. 

 

Изузетно, у случају исплате дивиденде за акције издате у складу са важећим 

законом о прaву нa бeсплaтнe aкциje и нoвчaну нaкнaду кojу грaђaни oствaруjу у 

пoступку привaтизaциje, за акције које су биле евидентиране на дан дивиденде на 

рачуну код изабраног брокера, Централни регистар прослеђује електронске поруке  

изабраном брокеру по рачуну хартија од вредности. 

 

117г Чланови Централног регистра су дужни да одговоре на добијене електронске 

поруке, у складу са терминским планом рада Централног регистра. 

 

У случају да члан Централног регистра нема закључен уговор о отварању и вођењу 

рачуна хартија од вредности са акционаром који је остварио право на дивиденду, 

дужан је да одбије електронску поруку. 

 

У случају да члан Централног регистра одбије електронску поруку и достави 

инструкцију за преусмеравање поруке на другог члана Централног регистра, 

Централни регистар ће извршити измену у складу са инструкцијом. 

 

У случају да члан Централног регистра одбије електронску поруку, а не достави 

инструкцију за преусмеравање поруке на другог члана Централног регистра, 

Централни регистар ће извршити измену и поруку послати корпоративном агенту 

издаваоца. 

 

У случају да члан не одговори на електронске поруке, Централни регистар ће 

сматрати да је члан сагласан и формираће одговарајуће поруке са статусом DUPL. 

 

117д На дан исплате дивиденде, издавалац уплаћује новчана средства за исплату 

дивиденде на новчани рачун Централног регистра код Народне банке Србије, а у 

корист новчаног рачуна члана Централног регистра - корпоративног агента 

издаваоца у Централном регистру.  
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На дан исплате Централни регистар новчана средства за исплату дивиденде 

прослеђује члановима Централног регистра који су потврдили електронске поруке 

и којима су креиране поруке са статусом DUPL, а који врше пренос средстава на 

новчане рачуне лица која имају право на исплату дивиденде. 

 

За акционаре чије се акције воде на привременом рачуну хартија од вредности код 

Централног регистра, новчана средстава за дивиденду се уплаћују члану 

Централног регистра - корпоративном агенту издаваоца. 

 

Након извршене исплате дивиденде, Централни регистар преко своје интернет 

странице објављује обавештење о извршеној исплати дивиденде.  

 

117ђ У случају да члан Централног регистра коме су пренета новчана средства по 

основу исплате дивиденде, не може да утврди податке о лицима која имају право на 

исплату дивиденде на основу којих би исплатио дивиденду, дужан је да, у року од 

10 радних дана од дана исплате дивиденде, одговарајућа новчана средства за 

исплату дивиденде врати корпоративном агенту издаваоца, уз доставу 

спецификације коме средства од дивиденде нису исплаћена и у ком износу. 

 

У случају да ни корпоративни агент издаваоца није у могућности да средства даље 

распореди акционарима којима средства припадају, дужан је да, у року од 15 

радних дана од дана исплате дивиденде,  одговарајућа новчана средства за исплату 

дивиденде врати издаваоцу, уз доставу спецификације коме средства од дивиденде 

нису исплаћена и у ком износу.“ 

 

Члан 59. 

 

После тачке 118. уместо поднаслова: „Обавештење о одржавању скупштине 

акционара“, уписује се поднаслов: „Објављивање позива за седницу скупштине 

акционара“ и тачка 119. мења се и гласи: 

 

„119. По захтеву акционарског друштва члан Централног регистра доставља 

Централном регистру захтев за објављивање позива за одржавање скупштине 

акционара. Уз захтев, члан Централног регистра доставља и позив за скупштину 

акционара у електронском облику. 

 

Централни регистар објављује позив о одржавању скупштине акционара преко своје 

интернет странице.“ 

 

Члан 60. 

 

У тачки 129. став 1. на крају реченице додају се речи: „на регулисаном 

тржишту/МТП.“ 

 

У ставу 4. речи: „Средства уплаћена у Гарантни фонд“ замењују се речима: 

„Дeвизнa срeдствa члaнoвa“ 
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У ставу 5 речи: „Средства уплаћена у Гарантни фонд“ замењују се речима: 

„Дeвизнa срeдствa члaнoвa Цeнтрaлнoг рeгистрa“. 

 

У ставу 6. речи: „хартијама од вредности“ замењују се речима: „финaнсиjским 

инструмeнтимa.“  

 

Члан 61. 

 

У тачки 131. став 2. мења се и гласи: 
 

„Уколико активирањем гарантног фонда и меница није могуће обезбедити 

неопходна средства за салдирање трансакција на регулисаном/МТП тржишту и не 

стекну се услови за салдирање обавеза и потраживања у финансијским 

инструментима и новцу у складу са термиским планом рада, Централни регистар 

сторнира спорну трансакцију, уз сагласност свих учесника у трансакцији, и о томе 

обавештава Комисију за хартије од вредности и организатора тржишта.“ 

 

Члан 62. 

 

После тачке 139. додаје се нова тачка 139а, која гласе: 

 

139a У складу са Уредбом којом се прописују oпшти услoви зa eмисиjу и прoдajу 

држaвних хaртиja oд врeднoсти нa примaрнoм тржишту (у даљем тексту: Уредба), 

Министарство финансија -Управа за јавни дуг, у име и за рачун Републике Србије, 

организује и реализује аукције за откуп државних хартија од вредности пре рока 

доспећа, преко аукцијске платформе у оквиру информационог система Централног 

регистра (у даљем тексту: аукцијска платформа). 

 

Приступ аукцијској платформи има члан Централног регистра у складу са 

Уредбом. 

 

Лице овлашћено за трговање државним хартијама од вредности код члана 

Централног регистра приступа аукцијској платформи Централног регистра путем 

смарт картице са посебним овлашћењем за приступ аукцијској платформи.  

 

Посебно овлашћење за приступ аукцијској платформи, Централни регистар 

додељује лицу овлашћеном за трговање државним хартијама од вредности код 

члана Централног регистра, на основу следеће документације:  

1) захтев члана Централног регистра за доделу посебног овлашћења за приступ 

аукцијској платформи;  

2) потврда члана Централног регистра да је лице за које се тражи посебно 

овлашћење за приступ аукцијској платформи, запослено код члана 

Централног регистра и овлашћено од стране законског заступника члана за 

трговање државним хартијама од вредности; 

3) потврда Управе за јавни дуг да члан има статус овлашћеног учесника; 

4) сагласност Управе за јавни дуг за лице за које се тражи посебно овлашћење 

за приступ аукцијској платформи.“ 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Поступци принудног откупа акција започети код Централног регистра пре почетка 

примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима 

(„Службени гласник РС“, бр. 44/18), спровешће се у складу сa oдрeдбaмa чл. 515. 

дo 521. и oдрeдбaмa члaнa 523. Зaкoнa o приврeдним друштвимa ("Службeни 

глaсник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. зaкoн и 5/15).  

 

Члан 2. 

 

Пoступци прaвa нa прoдajу aкциja у кojимa je зaхтeв зa прoдajу дoстaвљeн друштву 

пре почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник РС“, бр. 44/18), oкoнчaћe сe у склaду сa oдрeдбaмa 

чл. 522. и 523. Зaкoнa o приврeдним друштвимa ("Службeни глaсник РС", бр. 36/11, 

99/11, 83/14 - др. зaкoн и 5/15).  

 

Члан 3. 

 

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

примењују се по добијању сагласности Комисије за хартије од вредности и 

објављују се на интернет страници Централног регистра одмах након добијања 

сагласности. 

 

 

Београд, 10.10.2018. године 
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