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ИЗMEНE И ДOПУНE ПРAВИЛНИКA O ТАРИФИ 

ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

У Правилнику o тарифи Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, 10 бр. 2-9/40-5 од 26.12.2018. године, врше се 

следеће измене и дoпунe: 

 

Члан 1. 

 

У делу 5. Тарифник Централног регистра, у одељку 1. Чланство у Централном регистру, додају се нови тарифни ставови 1.7, 1.8. 

и 1.9. који гласе: 

 

 

 

У одељку 5. Упис финансијских инструмената у Централни регистар, додаје се нови тарифни став 5.10. који гласи: 

 

 

 

 

 

 

1.7. 
Додела додатне шифре депозитара члану 

Централног регистра 
10.000,00 + ПДВ по захтеву унапред члан 

1.8. 
Гашење додатне шифре депозитара члана 

Централног регистра 
10.000,00 + ПДВ по захтеву унапред члан 

1.9. 
Потврда о стеченом основном знању за рад на 

корисничкој WEB апликацији 
2.200,00 + ПДВ по потврди унапред подносилац захтева 

5.10. 

Регистрација финансијског инструмента – 

право на стицање удела у законском року 

(отварање емисионог рачуна, упис емисије, 

отварање власничког рачуна, додељивање  
CFI кода, ISIN броја и FISN кода) 

25.000,00 ослобођено по емисији унапред издавалац /  члан 
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У одељку 8. Корпоративне радње, мења се тарифни став 8.2. и додају се нови тарифни ставови 8.19. и 8.20. који гласе: 

 

 

 

У одељку 12. Осталo, додаје се нови тарифни став 12.5. који гласи: 

 

Члан 2. 

 

Ове Измене и допуне Правилника о тарифи ступају на снагу по добијању сагласности Комисије за хартије од вредности, а објављују се 

на интернет страници Централног регистра одмах након добијања сагласности Комисије за хартије од вредности. 

 

Члан 3. 

 

Ове Измене и допуне Правилника о тарифи Централног регистра примењују се од осмог дана од дана објављивања на интернет страници 

Централног регистра. 

 

Београд, 25.03.2020. године  

         

Број: 10 бр. 2-9/54-5              

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  

 

Милан Лучић 

8.2. 
Исплата дивиденде/ликвидационог остатка 

акционарима  

0,055% од 

вредности 

дивиденде/ликв

идационог 

остатка 

ослобођено 
по новчаном 

износу 
месечно 

члан коме се исплаћују 

новчана средства 

8.19. 

Испис (поништење) финансијског 

инструмента – право на стицање удела у 

законском року и издавање потврде 

15.000,00 ослобођено по емисији унапред издавалац / члан 

8.20. 

Додатна накнада за испис (поништење) 

финансијског инструмента – право на стицање 

удела, који није поднет у законском року 

11.000,00 ослобођено по емисији унапред издавалац / члан 

12.5. Консултације по захтеву члана 
10.000,00 + ПДВ по започетом 

сату 

унапред подносилац захтева 


