
 
 

УПУТСТВО ЗА ДОСТАВУ ПОДАТАКА О СТАЊУ И ПРОМЕНАМА НА 

РАЧУНУ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА И ИСПЛАТИ НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ КОРПОРАТИВНИХ РАДЊИ СПРОВЕДЕНИХ 

ПРЕКО ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА 

Законити имаоци или лица која докажу свој законски интерес могу се обратити 

Централном регистру, депоу и клирингу за хартије од вредности (у даљем тексту: 

Централни регистар) за следеће извештаје: 

1. Извод стања на рачуну финансијских инструмената по клијенту на дан – 

Потврда о стању на рачуну финансијских инструмената законитог имаоца по 

финансијском инструменту на претходни радни дан у односу на дан креирања 

извода или на одређени дан у прошлости; 

2. Преглед стицања и отуђења финансијских инструмената по клијенту – 

Потврда о променама на рачуну финансијских инструмената законитог имаоца. 

3. Подаци о исплати новчаних средстава по основу корпоративних радњи 

спроведених преко Централног регистра 

 

 

Захтеви за доставу података подносе се лично у просторијама Централног регистра, 

поштом на адресу Поштански преградак бр. 47, 11103 Београд 4 или на e-mail: 

office@crhov.rs. 

Након пријема комплетног захтева за доставу података  Централни регистар доставља на 

е-mаil или поштом предрачун за плаћање у складу са Правилником о тарифи Централног 

регистра.  

Приликом уплате накнаде по предрачуну, у позиву на број навести број предрачуна.  

Преглед накнада које Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности 

наплаћује за доставу података у складу са важећим Правилником о тарифи: 
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Напомена: уколико подносилац захтева приложи извршну исправу или меницу, 

сагласно закону који уређује извршење и обезбеђење, накнаде се не наплаћују. 

 

 

Након извршене уплате по предрачуну, Централни регистар доставља податке из захтева 

препорученом пошиљком на адресу или личним преузимањем. 

Тарифни 

став 
1. Извештаји      

11.1. 

Достављање података о стању на рачуну 

финансијских инструмената законитог имаоца-

физичко лице  

660,00 + ПДВ 
по законитом 

имаоцу 
унапред 

подносилац 

захтева 

11.2. 

Достављање података о стању на рачуну 

финансијских инструмената законитог имаоца-

правно лице, кастоди лице или лице чији се 

финансијски инструменти воде на збирном 

рачуну 

1.320,00 + ПДВ 
по законитом 

имаоцу 
унапред 

подносилац 

захтева 

11.3. 

Достављање података о променама на рачуну 

финансијских инструмената законитог имаоца-

физичко лице 

1.320,00 + ПДВ 
по законитом 

имаоцу 
унапред 

подносилац 

захтева 

11.4 

Достављање података о променама на рачуну 

финансијских инструмената законитог имаоца-

правно лице, кастоди лице или лице чији се 

финансијски инструменти воде на збирном 

рачуну 

2.640,00 + ПДВ 
по законитом 

имаоцу 
унапред 

подносилац 

захтева 

11.10. 

Достава података о исплати новчаних средстава 

по основу корпоративних радњи спроведених 

преко Централног регистра-физичко лице 

660,00 + ПДВ 
по законитом 

имаоцу 
унапред 

подносилац 

захтева 

11.11. 

Достава података о исплати новчаних средстава 

по основу корпоративних радњи спроведених 

преко Централног регистра-правно лице, 

кастоди лице или лице чије се финансијски 

инструменти воде на збирном рачуну 

1.320,00 + ПДВ 
по законитом 

имаоцу 
унапред 

подносилац 

захтева 


