
 
ДОПУНА 

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 2/6-
3/1 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, 10 брoj 2-9/18-2 од 
18.03.2016. године и 10 број 2-9/33-2 од 18.01.2018. године, врши се следећа 
допуна: 
 

Члан 1. 
 

После тачке 91. додаје се тачка 91а, која гласи: 

„91а Изузетно од тачке 91. ових Правила пословања, у случају акционарског 
друштва које је издало акције у складу са законом који уређује право на бесплатне 
акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, 
акционарско друштво по основу поднетих захтева за остваривање права на откуп 
акција несагласних акционара, подноси Централном регистру, преко корпоративног 
агента, следећу документацију: 

1) захтев акционарског друштва за исплату несагласних акционара;  

2) списак несагласних акционара, који је сачињен на основу писаних захтева 
који су несагласни акционари упутили акционарском друштву ради откупа њихових 
акција, у електронском облику;  

3) изјаву акционарског друштва и члана Централног регистра, 
корпоративног агента издаваоца, о тачности података у списку несагласних 
акционара, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу;  

4) потврду члана Централног регистра који води новчани рачун 
акционарског друштва о обезбеђеним новчаним средствима за плаћање акција 
несагласним акционарима. 

Списак несагласних акционара из става 1. тачка 2) садржи матичне податке 
несагласних акционара (матични број и назив/име и презиме акционара), ISIN број, 
количину акција која се откупљује, цену акција, податке о члановима Централног 
регистра на чијим рачунима су евидентиране предметне акције (шифра и назив 
члана). 

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 2. 

 
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, 22.03.2018. године 
 
10 број 2-9/36-7 
 
 
 

     ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
 
 

    Милан Лучић 


