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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. 2-9/14-2 од 15.01.2016. године врше се 
следеће измене и дoпунe: 
 

Члан 1. 
У делу 1. Опште одредбе за обрачун тарифе Централног регистра став 1. мења се и гласи: 
„Тaрифa Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) сe за обављене услуге 
нaплaћуje oд члaнoвa Централног регистра, надлежних органа, извршитеља, јавних бележника, адвоката, законитих ималаца, лица која 
докажу законски интерес у вези са финансијским инструментима, као и других лица у складу са законом и другим прописом.“ 
 

Члан 2. 
У делу 3. Изузеци у обрачуну и наплати тарифе Централног регистра, тачка 2. мења се и гласи: 
„Накнада за отварање власничких рачуна ималаца бесплатних акција (рачун бесплатних акција), накнада за прву продају бесплатних 
акција, накнада за пренос са рачуна бесплатних акција по основу наследства и поклона, накнада за отварање заложног рачуна ималаца 
бесплатних акција, као и накнада за промену депозитара ималаца бесплатних акција, не наплаћују се.“ 
 

Члан 3. 
У делу 5. Тарифник Централног регистра, у одељку 1. Чланство у Централном регистру мења се опис тарифног става 1.5. тако да 
гласи: „Промена врсте чланства у Централном регистру услед отпочињања/престанка обављања делатности инвестиционог друштва 
и/или кастоди банке“. 
 
У одељку 5. Упис финансијских инструмената у Централни регистар, мењају се описи тарифних ставова и износи у РСД, на следећи 
начин: 

 5. Упис финансијских инструмената у Централни регистар  

5.2. 
Упис емисије хартија од вредности у Централни регистар и 
додељивање FISN кода 

16.000,00 

5.3. 
Упис емисије инструмената тржишта новца у Централни регистар  и 
додељивање FISN кода 

11.000,00 

5.4. Замена акција у Централном регистру  и додељивање FISN кода 31.000,00 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
Додаје се нови тарифни став 5.9, који гласи: 
 

 
Члан 4. 

У одељку 6. Послови са финансијским инструментима који се односе на промену власништва, мења се опис тарифног став 6.10. 
тако да гласи: „Пренос по основу продаје акција Акционарског фонда, Регистра акција и удела, Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање и Фонда за развој Републике Србије“. 

 
Члан 5. 

У одељку 7. Послови са финансијским инструментима који се не односе на промену власништва, мења се опис тарифног став 7.3. 
тако да гласи: „Пренос финансијских инструмената у случају промене депозитара  или у случају активирања залоге“. 
 
У опису  тарифног става 7.6. бришу се речи: „по захтеву члана“. 
 
Додају се нови тарифни ст. 7.7, 7.8. и 7.9. који гласе: 
 

 

5.5. 
Промена номиналне/рачуноводствене вредности акција издаваоца у 
Централном регистру  и додељивање FISN кода 

11.000,00 

5.7. 
Упис емисије акција у Централни регистар у складу са законом који 
регулише процес приватизације  и додељивање FISN кода 

11.000,00 

5.9.  
Промена назива издаваоца и додељивање  
FISN кода 

1.000,00 ослобођено по издаваоцу унапред подносилац захтева 

7.7. 
Промена залогопримца и других података у 
вези са уписаним заложним правом 

1.000,00 ослобођено по захтеву унапред подносилац захтева 

7.8. Упис, промена и брисање забележбе 1.000,00 ослобођено по захтеву унапред подносилац захтева 

7.9. 

Упис или промена или брисање заложног 
права и ограничења располагања на основу 
решења, односно закључка јавног 
извршитеља 

1.500,00 ослобођено 

по једном 
захтеву за 

поступање по 
решењу/ 

закључку за 
једног 

законитог 
имаоца  

месечно подносилац захтева 
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Члан 6. 
У одељаку 11. Извештаји: 

- у тарифним ст. у описима од 11.1. до 11.5. бришу се речи: „на захтев члана“; 
- у тарифном ставу 11.7. бришу се речи: „на посебан захтев члана“; 
- у тарифном ставу 11.8. бришу се речи: „на посебан захтев“. 

 
Члан 7. 

Мења се назив одељка 12. Остали налози, тако да сада гласи: „Остало“. 
Додају се новин тарифни ст. 12.3. и 12.4. тако да гласе: 

 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 8. 

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 9. 
Ове Измене и допуне Правилника о тарифи Централног регистра примењују се од осмог дана од дана објављивања на интернет страници 
Централног регистра, изузев тарифног става 7.9. кojи пoчиње дa сe примeњуjе истeкoм два месеца oд дaнa ступaњa нa снaгу oвих Измена 
и допуна.  
 
 
Београд, 18.01.2018. године  
         
10 бр. 2-9/33-3    
            ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  

 
 

Милан Лучић 

12.3. 

Извршавање одобреног захтева за унос ОТЦ 
налога и за клиринг и салдирање трансакција 
након  утврђеног временског термина за 
клиринг и салдирање, а најкасније до 16.30h 

5.000,00 + ПДВ по трансакцији месечно подносилац захтева 

12.4. 
Уплатa новчаних средстава за  клиринг и 
салдирање након термина предвиђеним 
терминским планом 

5.000,00 + ПДВ по трансакцији месечно 
члан који врши 
уплату новчаних 

средстава 


