
 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПРАВИЛА ПОСЛОВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И 

КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
 

Члан 1. 
 

 У Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од 
вредности 10 број 2/12-3 донета су 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 и 10 брoj 2-9/12-
2 од 11.12.2015. године, тачка 72. став 2. мења се и гласи: 
„Инвeстициoнo друштвo кoje врши трaнсaкциje финaнсиjским инструмeнтимa нa 
ОТЦ тржишту уноси налог за пренос финансијских инструмената преко корисничке 
апликације Централног регистра на основу следеће документације: 
1) оверени купопродајни уговор; 
2) налог за пренос оверен од стране налогодавца; 
3) потврда члана Централног регистра, о обезбеђеним новчаним средствима 
од стране купца финансијских инструмената; 
4) потврда надлежног органа акционарског друштва да је испоштована 
процедура прописана оснивачким актом тог друштва (право прече куповине) или да 
је оснивачким актом прописан слободан пренос акција“ 
 

Члан 2.  
 

У тачки 99. став 1. мења се и гласи: „Централни регистар на основу 
достављене документације формира електронске поруке које прослеђује члановима 
Централног регистра који воде рачуне хартија од вредности акционара чије су 
акције предмет принудног откупа. Чланови Централног регистра су у обавези да 
потврде те поруке.“ 

У истој тачки ст. 3. и 4. бришу се.  
У досадашњем ставу 5. који постаје став 3. речи: „за акционаре“ замењују се 

речима: „о акционарима“. 
 

Члан 3. 
 
 Тачка 99а. мења се и гласи: 

„99a. Поступак принудног откупа се спроводи на свим акцијама, осим на акцијама 
на којима је одлуком надлежног органа, у складу са законом: 

1) уписана забрана располагања; 
2) које су предмет извршења или обезбеђења; 
3) којима је располагање на други начин блокирано или ограничено.“. 

. 
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Члан 4. 
 

Након тачке 99а додаје се нова тачка 99б, која гласи:  

„99б. У случају принудног откупа акција на којима је уписано заложно право, 
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 неусаглашаних акционара (акционари са 
непотпуним или погрешним матичним подацима) Централни регистар врши 
исплату новчаних средстава на рачун корпоративног агента издаваоца.“. 

 
Члан 5. 

 
 У тачки 109. став 9. друга реченица брише се. 

 
Члан 6. 

 
 Тачка 113. мења се и гласи: 
 

„113. Располагање правима из хартија од вредности може бити ограничено у 
случају: 

1) да надлежни орган донесе одлуку о забрани располагања одређеним или свим 
правима из хартија од вредности;  

2) да Комисија за хартије од вредности донесе решење о одузимању права гласа 
законитом имаоцу. 

Централни регистар уписује ограничења располагања одређеним или свим правима 
која проистичу из хартија од вредности на основу одлуке надлежног органа, 
достављене од стране члана Централног регистра или надлежног органа. 

Упис ограничења располагања правима из хартија од вредности по основу одлуке 
надлежног органа Централни регистар брише на основу правоснажне одлуке 
надлежног органа о укидању тог ограничења, коју доставља члан Централног 
регистра или надлежни орган.  

Централни регистар врши упис, односно одузимање права гласа законитом имаоцу 
акција на основу решења Комисије за хартије од вредности. 

У случају замене постојећих акција на којима је уписана забрана располагања по 
решењу Комисије за хартије од вредности, о извршеној замени Централни регистар 
обавештава Комисију за хартије од вредности. 
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Члан 7. 
 

У тачки 117. након става 5. додаје се нови став 6. који гласи: 

„Уколико члан Централног регистра, који води рачун хартија од вредности 
законитог имаоца акција за које се исплаћује дивиденда, не може да утврди податке 
на основу којих би исплатио дивиденду акционару, дужан је да одговарајућа 
новчана средства за исплату дивиденде врати корпоративном агенту издаваоца.“. 

Досадашњи став 6. постаје став 7. 
 

Члан 8. 
 

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.  
 

Изузетно од става 1. овог члана, чл. 3. и 4. почињу са применом након 
истека 60 дана од дана ступања на снагу ових Измена и допуна Правила пословања. 
 
 
 
Београд, 18.03.2016. године 
 
10 бр. 2-9/18-2 
 
 

     ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
 
 

      Милан Лучић 


