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 27.04.2012.
године, са изменама и допунама 10 број 2/12-2 од 26.12.2012. године, 10 број 2/63/1 од 09.10.2013. 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 брoj 2-9/12-2 од 11.12.2015. године и 10 брoj 2-9/18-2 од
18.03.2016. године, врше се следеће измене и допуне:
Члан 1.
У тачки 4. брише се став 5.
После става 4. додају се ст. 5,6. и 7, који гласе:
„Централи регистар поступа и по захтевима члана који су достављени на
регистровану адресу за пријем електронске поште Централног регистра
(office@crhov.rs), уз одговарајућу документацију прописану овим Правилима
пословања и израђену у складу са законом којим се уређује електронски документ и
електронска идентификација.
На електронску адресу Централног регистра еzahtevi@crhov.rs могу се
достављати, уз одговарајућу документацију прописану овим Правилима пословања
и приложен доказ о уплати накнаде Централног регистра, захтеви за:
- доставу података,
- издавање јединствене евиденције акционара,
- отварање депо рачуна,
- промену података у закључницама и порукама,
- скраћивање циклуса салдирања,
- објаву обавештења на интернет страници Централног регистра,
- унос ОТЦ налога и за клиринг и салдирање трансакција након утврђеног
временског термина за клиринг и салдирање, а најкасније до 16.30h,
- издавање профактуре за уплату накнаде Централног регистра.
Захтев, односно документација члана, клијента, суда или другог надлежног органа
за поступање Централног регистра мора да садржи матични број лица
(правно/физичко) за које је потребно извршити промене у евиденцији Централног
регистра, односно за које се тражи достава података.“
Члан 2.
После тачке 4. додају се нове тач. 4а и 4б, које гласе:

„4а Чланови су дужни да новчана средства по основу клиринга и салдирања
финансијских инструмената, као и по основу корпоративних радњи, која
Централни регистар упућује на рачуне чланова Централног регистра код којих се
воде рачуни финансијских инструмената законитих ималаца, одмах, а најкасније
наредног радног дана, пренесу на новчане рачуне законитих ималаца.
4б Корпоративни агент је инвестиционо друштво, члан Централног регистра, који
води емисиони рачун издаваоца и са њим има закључен уговор о вршењу
корпоративних радњи.“
Члан 3.
У тачки 6. став 3. се брише.
Члан 4.
У тачки 7. ст. 1, 2. и 7. после речи: „упис финансијских инструмената на“ дoдaje се
рeч: „емисиони“ на сва 3 места.
Ст. 9. и 11. бришу се.
У ставу 10, који постаје став 9, речи: „на захтев члана Централног регистра код“
замењују се речју: „приликом“.
Члан 5.
Након тачке 7. додаје се нова тачка 7а, која гласи:
„7a Након доделе CFI кода и ISIN броја, члан Централног регистра уноси захтев за
регистрацију емисије преко корисничке WEB апликације и доставља га Централном
регистру у писаној форми уз одговарајућу документацију.
На основу уредно достављеног захтева и одговарајуће документације, Централни
регистар врши упис емисије на емисиони рачун издаваоца и додељује финансијским
инструментима јединствени скраћени назив - FISN код.
Упис финансијских инструмената на рачуне финансијских инструмената законитих
ималаца врши се у складу са тач. 20-24. ових Правила пословања.“
Члан 6.
У тачки 15. речи са заградом: „(замене једне врсте, односно класе у другу врсту,
односно класу, хомогенизација)“ бришу се.
Члан 7.
У тачки 17. у четвртој алинеји речи: „за тих“ замењују се речју: „предметних“.
У истој алинеји, након речи: „акција,“ додају се речи: „а која се издаје на основу
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уписнице и уговора о конверзији.“
Члан 8.
У тачки 19. у ставу 2. подтачка 2) мења се и гласи:
„ 2) CFI код, ISIN број и FISN код инструмената тржишта новца,“.
Члан 9.
После тачке 25. додају се нове тач. 25а и 25б са насловима, које гласе:
„Измена CFI кода издатих финансијских инструмената
25а Члан Централног регистра-корпоративни агент доставља у писаној форми
Централном регистру захтев за измену CFI кода, попуњен преко корисничке WEB
апликације, као и следећу документацију:
- захтев издаваоца,
- уговор о вршењу корпоративних радњи,
- акт издаваоца о промени карактеристика издатих финансијских
инструмената.
Централни регистар на основу поднетог захтева додељује нови CFI код, при чему
ISIN број остаје непромењен, и издаје потврду о додели CFI кода и ISIN броја.
Након доделе CFI кода и ISIN броја, члан Централног регистра уноси захтев за
регистрацију емисије преко корисничке WEB апликације и доставља га Централном
регистру у писаној форми.
На основу уредно достављеног захтева, Централни регистар врши упис емисије са
измењеним CFI кодом и додељује одговарајући FISN код.
Измена FISN кода издатих финансијских инструмената због промене назива
издаваоца
25б Члан Централног регистра-корпоративни агент доставља у писаној форми
Централном регистру захтев за измену назива издаваоца и других података, као и
следећу документацију:
- захтев издаваоца,
- уговор о вршењу корпоративних радњи,
- решење регистра привредних субјеката, односно други одговарајући
документ надлежног органа.
На основу уредно достављеног захтева, Централни регистар врши измену назива
издаваоца и других података и додељује нови FISN код.“
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Члан 10.
У тачки 27. уводна реченица у ставу 1. мења се и гласи:
„27. У случају продаје стечајног дужника као правног лица, када акционарско
друштво наставља да послује у истој правној форми, члан Централног регистра
доставља Централном регистру следећу документацију:“.
У истом ставу у подтачки 4) испред речи: „решење“ додаје се реч: „правоснажно“.
У подтачки 7) речи: „или извод Агенције за привредне регистре.“ бришу се.
Став 2. мења се и гласи:
„Централни регистар на основу поднете документације врши испис акција друштва
и додељује нови CFI код и ISIN број, врши упис емисије на емисиони рачун
издаваоца, додељује FISN код и врши упис акција на рачуне законитих ималаца у
складу са тач. 21. и 22. ових Правила пословања.“
Члан 11.
Након тачке 27. додаје се нова тачка 27а, која гласи:
„27а У случају продаје стечајног дужника као правног лица, када акционарско
друштво врши промену правне форме, члан Централног регистра доставља
Централном регистру следећу документацију:
1) захтев за испис акција друштва,
2) одлука о промени правне форме, објављена у Агенцији за привредне
регистре,
3) правоснажно решење о обустављању стечајног поступка,
4) уговор о купопродаји правног лица у стечају.
На основу поднетог захтева, Централни регистар евидентира и јавно објављује
податак да је издавалац у поступку исписа акција услед промене правне форме и
издаје потврду о поднетом захтеву издаваоца за испис акција.
Централни регистар врши испис акција на основу решења Агенције за привредне
регистре о промени правне форме, достављеног од стране издаваоца, преко члана
Централног регистра-корпоративног агента издаваоца.
Уколико издавалац не достави решење Агенције за привредне регистре преко члана
Централног регистра-корпоративног агента издаваоца, Централни регистар врши
испис на основу података Агенције за привредне регистре.“
Члан 12.
У тачки 28. у ставу 1. у подтачки 1) речи: „и извршне“, бришу се.
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Подтачка 2) мења се и гласи:
„2) на захтев надлежног министарства, уз достављање акта којим се врши исправка
грешке у погледу достављених података,“.
У пoдтaчки 3) после речи: „Агенцији за приватизацију“ додају се речи: „односно
надлежном министарству.“.
Члан 13.
У тачки 35. став 2. речи: „и кастоди банка“ сe бришу.
Члан 14.
У тaчки 36. пoслe рeчи: „на друге“ дoдaje сe рeч: „кастоди“.
Члан 15.
У тaчки 39. пoслe рeчи: „уговора о вођењу“ дoдaje сe рeч: „збирног“.
Члан 16.
У тачки 42. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
„Изузетно, Централни регистар врши гашење рачуна финансијских инструмената на
основу прегледа клијената који су у поступку престанка чланства извршили пренос
финансијских инструмената на одабраног депозитара, а који доставља члан коме
престаје чланство.
Преглед клијената садржи следеће податке: име и презиме/назив, матични број,
податке о финансијским инструментима (број финансијских инструмената, CFI код и
ISIN број), шифра и назив одабраног депозитара.“.
Члан 17.
У тaчки 45. став 1. пoслe рeчи: „омогућава“ дoдaje сe рeч: „члановима“.
Бришу се ст. 3. и 4.
Додаје се нови став 3. који гласи:
„Законити ималац финансијских инструмената или лице које докаже свој законски
интерес у вези са финансијским инструментима може да поднесе Централном
регистру, директно или преко члана Централног регистра, захтев за доставу
података у вези са финансијским инструментима.“
Члан 18.
Тачка 49. мења се и гласи:
„49. Пренос финансијских инструмената са рачуна претходног на рачун новог
власника врши се на основу уговора о доживотном издржавању, расподели
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имовине за живота, правоснажног решења о наслеђивању, правоснажног судског
поравнања и друге правоснажне судске одлуке, односно одлуке надлежног органа.
Члан Централног регистра, код кога лице које преноси финансијске инструменте
има отворен рачун, врши унос налога за пренос финансијских инструмената преко
WЕB корисничке апликације Централног регистра.“
Члан 19.
Тачка 52. брише се.
Члан 20.
У тачки 64. у ставу 2. после речи: „ тржишта“ дoдaје се реч: „/МТП“.
Члан 21.
У тачки 103. у ставу 1. подтачка 4) брише се.
Члан 22.
У тачки 110. речи: „и извршне“, бришу се.
Члан 23.
Након тачке 110. додаје се нова тачка 110а, која гласи:
„110а Промену залогопримца који је уписан у складу са уговором о залози,
Централни регистар врши на основу захтева за промену залогопримца, уговора о
преузимању потраживања и налога за промену залогопримца, који преко члана
Централног регистра доставља поверилац (залогопримац) који преноси
потраживање.
Промену других података у вези са заложним правом уписаним у складу са
уговором о залози, Централни регистар врши на основу захтева и одговарајуће
документације, које доставља залогодавац или залогопримац, преко члана
Централног регистра.“
Члан 24.
У тачки 111. у ставу 1. речи: „и извршне“ бришу се.
Члан 25.
Брише се тачка 114.
Члан 26.
У тачки 125. речи: „пословно име“ замењују се речју: „назив“.

6

На крају друге реченице додају се речи: „ознаку земље и шифру члана Централног
регистра.“
Члан 27.
Након тачке 125. додаје се нова тачка 125а која гласи:
„125а Централни регистар доставља јединствену евиденцију акционара на захтев
члана Централног регистра – корпоративног агента издаваоца, у случају замене
акција. У овом случају, јединствена евиденција акционара садржи матични број
акционара, име и презиме, односно назив, адресу акционара, број акција које
поседује, уписана права трећих лица на акцијама (залога) са подацима о
залогопримцима, ограничења права располагања из акција, рачун финансијских
инструмената, као и шифру члана Централног регистра који води рачун
финансијских инструмената.“
Члан 28.
У тач. 11, 24, 56, 57, 59, 60, 71, 105. и 107. после речи: „Агенција за приватизацију,“
додају се речи: „односно надлежно министарство“, на свим местима, као и у
насловима.
Члан 29.
У тач. 51, 54, 64, 72, 73, 75, 83, 91, 109. и 112. после речи: „корисничке“, додаје се
реч: „WEB“ на свим местима.
Члан 30.
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, 18.01.2018. године
10 број 2-9/33-2

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Милан Лучић
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