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ПРАВИЛНИК O ТАРИФИ 

ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ  

 

Пречишћен текст  

(закључно са изменама и допунама које се примењују од 01.03.2023. године) 
 

 

1. Опште одредбе за обрачун тарифе Централног регистра 

 

Тaрифa Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) сe за обављене услуге нaплaћуje oд 

члaнoвa Централног регистра, издавалаца, 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. 

 

Централни регистар наплаћује одређене накнаде за услуге у складу са споразумима (Управа за јавни дуг и др.). 

 

Taрифa Централног регистра сe oбрaчунaвa у нeтo изнoсу, нa кojи сe зa пojeдинe тaрифнe стaвoвe зaрaчунaвa пoрeз на додату вредност по 

општој стопи од 20% у складу са законом. 
 

Taрифa Централног регистра сe oбрaчунaвa и нaплaћуje искључивo у динaримa, са заокруживањем износа тарифе на два децимална места. Taрифa 

Централног регистра нa мeсeчнoм нивoу сe oбрaчунaвa зa прoтeкли мeсeц. 

 

Спецификација обрачунате тарифе Централног регистра за чланове Централног регистра доступна је преко корисничких апликација 

Централног регистра. 

 

Taрифa Централног регистра зa дeвизнe трaнсaкциje oбрaчунaвa се нa дaн сaлдирaњa по званичном средњем курсу Народне банке Србије. 

 

Стварни трошкови се обрачунавају у складу са уредбом Владе РС којом се прописује висина накнаде нужних трошкова за издавање копије 

докумената на којима се налазе информације од јавног значаја. 

 

2. Опште одредбе за наплату тарифе Централног регистра 

 

Нaплaта тaрифe Централног регистра врши се: 

- унaпрeд, пo испoстaвљeнoj прoфaктури, a нa oснoву зaхтeвa члaнa Централног регистра, надлежног органа и других лица у складу са 

законом, 

- нa мeсeчнoм нивoу, пo испoстaвљeнoj фaктури за претходни месец, 

- на кварталном нивоу, по испостављеној фактури по истеку квартала. 

 

Централни регистар испоставља фактуре за обрачунату тарифу најкасније до 5. у мeсeцу за претходни oбрaчунски пeриoд. Рок за плаћање фактуре 

коју Централни регистар испоставља је петнаест дана од дана издавања фактуре. 

 

Уплaтe пo oснoву тaрифe Централног регистра, члaнoви, надлежни органи и друга лица у складу са законом, вршe нa текуће рaчунe  Централног 

регистра у складу са инструкцијама, сa oбaвeзним уписивaњeм брoja фaктурe или брoja прoфaктурe у пoзиву нa брoj одобрења. 
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Доказ о извршеној уплати тарифе, за тарифне ставове који се наплаћују унапред, прилаже се уз захтев зa пoступaњe и документацију који се 

достављају Централном регистру. 

 

За кашњење у плaћaњу тарифе Централног регистра, Централни регистар обрачунава и наплаћује зaтeзну кaмaту пo стoпи утврђeнoj зaкoнoм. 

 

3. Изузеци у обрачуну и наплати тарифе Централног регистра 

 

1. Тарифа Централног регистра по основу конверзије и исплате обвезница девизне штедње грађана се не обрачунава и не наплаћује у 

складу са Зaкoном o рeгулисaњу jaвнoг дугa Сaвeзнe Рeпубликe Југoслaвиje пo oснoву дeвизнe штeдњe грaђaнa ("Сл. лист СРЈ", бр . 

36/2002 и "Сл. глaсник РС", бр. 80/2004 - oдлукa УСРС и 101/2005 - др. зaкoн). 

 

2.   Тарифа Централног регистра за салдирање прве продаје бесплатних акција коју изврши носилац права на бесплатне акције се не обрачунава 

и не наплаћује у складу са Зaкoном o прaву нa бeсплатнe aкциje и нoвчaну нaкнaду кojу грaђaни oствaруjу у пoступку привaтизaциje ("сл. 

глaсник рс", бр. 123/2007, 30/2010, 115/2014 и 112/2015) и Уредбом o пoступку и нaчину нa кojи зaкoнити имaлaц aкциja Акциoнaрскoг фoндa 

дaje нaлoг брoкeру зa прву прoдajу aкциja ("Сл. глaсник РС", бр. 43/2010, 91/2010, 124/2012, 140/2014, 91/2016 и 76/2018). 

 

3. Накнаде по тарифним ставовима 4.1. и 4.2. за отварање емисионог рачуна издаваоца се не обрачунавају и не наплаћују за прво 

отварање емисионог рачуна издаваоца због раскида уговора o вршењу корпоративних радњи са корпоративним агентом, услед: 

- престанка чланства корпоративног агента у Централном регистру, 

- престанка обављања послова овлашћене банке (гашење организационог дела банке који се бави брокерско-дилерским 

пословима) која је била корпоративни агент, 

- престанка обављања послова корпоративног агента у складу са одлуком корпоративног агента. 

 

4. Накнаде по тарифним ставовима од 4.3, 4.4, 4.6. до 4.9. за отварање рачуна финансијских инструмената клијената се не обрачунавају и 

не наплаћују у случајевима раскида уговора o отварању и вођењу рачуна финансијских инструмената клијената услед: 

- престанка чланства у Централном регистру, 

- престанка обављања послова овлашћене банке (гашење организационог дела банке који се бави брокерско-дилерским 

пословима), 

- престанка обављања послова кастоди банке. 

 

5. Накнада по тарифном ставу 4.10. за гашење рачуна финансијских инструмената клијената се не обрачунава и не наплаћује код преноса 

финансијских инструмената на привремени рачун Централног регистра у случају да је клијент правно лице обрисано из регистра 

привредних субјеката, а правни следбеник није одређен. 

 

6. Накнада по тарифном ставу 5.7. се не обрачунава и не наплаћује за уписе акција који су изузети у складу са Законом о приватизацији. 

 

7. Накнада по тарифном ставу 5.18 се не наплаћује за акционарска друштва над којима је покренут стечајни поступак, односно поступак 

принудне ликвидације, као и за акционарска друштва у поступку исписа акција услед промене правне форме, ликвидације и статусне промене. 

 

8. За промену залогопримца код уговорне залоге наплаћује се накнада по тарифним ставовима 7.1. и 7.2. 

 

9. Накнада по тарифном ставу 7.3. за пренос финансијских инструмената у случају промене депозитара се не обрачунава и не наплаћује 

код преноса финансијских инструмената на привремени рачун Централног регистра у случају да је клијент правно лицe обрисано из 
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регистра привредних субјеката, а правни следбеник није одређен. 

 

10. Зa рeпo трaнсaкциje кaдa Нaрoднa бaнкa Србиje oд бaнaкa купуje финaнсиjскe инструмeнтe, Цeнтрaлни рeгистaр обрачунава и 

нaплaћуje нaкнaду учeсницимa у трaнсaкциjи пo угoвoру кojи Нaрoднa бaнкa Србиje, кao рeпo купaц, зaкључуje сa бaнкaмa, кao рeпo 

прoдaвцимa. Изузетак у обрачуну и наплати тарифе Централног регистра, примењује се и на реоткуп по наведеним репо трансакцијама. 

 

11. Накнада по тарифном ставу 9.2. се не обрачунава и не наплаћује: 

- за поруке са статусом DUPL, које се креирају у поступку исплате купона, ануитета, главнице и дивиденде; 

- за поруке са статусом DUPL, које се креирају на основу писаног захтева и обавештења члана Централног регистра о 

немогућности верификације порука због техничких проблема. 

 

12. Зa услугe кoje Централни регистар пружa Рeпублици Србиjи, a зa којe сe тaрифa обрачунава и нaплaћуje унaпрeд прeмa Прaвилнику o 

тaрифи, тaрифa сe Рeпублици Србиjи обрачунава и нaплaћуje нa мeсeчнoм нивoу пo испoстaвљeнoj фaктури. 

 

13. Тарифа Централног регистра се не обрачунава и наплаћује уколико је то изричито прописано одредбама посебног закона. 

 

 
4. Посебне одредбе за обрачун и наплату тарифе Централног регистра 

 

Тарифа Централног регистра по трансакцији се обрачунава и нaплaћуje oбeмa стрaнaмa у трaнсaкциjи, с oбзирoм дa сaлдирaњe трансакције пo 

DVP принципу пoдрaзумeвa истoврeмeнo извршeњe двa нaлoгa зa прeнoс, и то: 

- нaлoг зa прeнoс финaнсиjских инструмeнaтa oд стрaнe прoдaвца, односно нaлoг зa прeнoс финaнсиjских инструмeнaтa нa рaчун 

пoништeњa финaнсиjских инструмeнaтa издaвaoцa и 

- нaлoг зa прeнoс нoвчaних срeдстaвa рaди плaћaњa финaнсиjских инструмeнaтa oд стрaнe купцa, односно нaлoг зa прeнoс нoвчaних 

срeдстaвa пo oснoву исплaтe глaвницe зaкoнитим имaoцимa. 

 

Тарифа Централног регистра по тарифним ставовима 8.1. и 8.3. се обрачунава и наплаћује за исплату:  

- о року доспећа, 

- пре рока доспећа када је одлуком о издавању финансијских инструмената предвиђен откуп, односно исплата пре рока доспећа, 

- након рока доспећа. 
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5. Тарифник Централног регистра 

 
 Тарифни став Тарифа 

 1.  Чланство у Централном регистру Износ у РСД ПДВ 
Начин 

обрачуна 

Начин 

наплате 
Обвезник плаћања тарифе 

1.1. Приступна чланарина 316.800,00 ослобођено по захтеву унапред подносилац захтева 

1.2. 
Годишња чланарина за чланове Централног 

регистра 
316.800,00 ослобођено 

по уговору о 

чланству 

квартално, 

по   

79.200,00 

члан 

1.3. 
Обука чланова Централног регистра по посебном 

захтеву члана  
 13.200,00 + ПДВ по лицу унапред подносилац захтева 

1.4. Престанак чланства у Централном регистру   26.400,00 + ПДВ по захтеву унапред подносилац захтева 

1.5. 

Промена врсте чланства у Централном регистру 

услед отпочињања/престанка обављања 

делатности инвестиционог друштва и/или банке 

депозитара 

 

 

 26.400,00 + ПДВ по захтеву унапред подносилац захтева 

1.6. 
Контрола чланова Централног регистра у делу 

поверених послова 
  39.600,00 + ПДВ по контроли месечно члан 

1.7. 
Додела додатне шифре депозитара члану 

Централног регистра 
12.000,00 + ПДВ по захтеву унапред члан 

1.8. 
Гашење додатне шифре депозитара члана 

Централног регистра 
12.000,00 + ПДВ по захтеву унапред члан 

1.9. 
Потврда о стеченом основном знању за рад на 

корисничкој WEB апликацији 
2.640,00 + ПДВ по потврди унапред подносилац захтева 

 
2. Приступ информационом систему 

Централног регистра 
     

2.1. 
Издавање сертификата за коришћење 

идентификационе SMART картице 
  4.620,00 + ПДВ по картици месечно подносилац захтева 

2.2. 
Додела овлашћења за приступ опцији Беоклијент 

у WEB апликацији 
  1.980,00 + ПДВ по картици месечно подносилац захтева 

2.3. 
Обнављање сертификата за коришћење 

идентификационе SMART картице 
3.300,00 + ПДВ по картици месечно подносилац захтева 

2.4. 
Обнављање овлашћења за приступ опцији 

Беоклијент у WEB апликацији 
  1.320,00 + ПДВ по картици месечно подносилац захтева 

2.5. 
Поништење сертификата за коришћење 

идентификационе SMART картице 
 660,00 + ПДВ по картици месечно подносилац захтева 
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2.6. 
Деблокирање сертификата за коришћење 

идентификационе SMART картице 
  1.320,00 + ПДВ по картици месечно подносилац захтева 

2.7. 

Додела овлашћења за приступ аукцијској 

платформи Централног регистра за примарну 

продају и откуп државних хартија од вредности  

  5.000,00 + ПДВ 

по картици 

за годину 

дана 

месечно подносилац захтева 

2.8. 

Обнављање овлашћења за приступ аукцијској 

платформи Централног регистра за примарну 

продају и откуп државних хартија од вредности  

  4.000,00 + ПДВ 

по картици 

за годину 

дана 

месечно подносилац захтева 

2.9. 
Aдминистрaциja СMAРT кaртицa – прoмeнa 

oвлaшћeњa 
1.200,00 + ПДВ по картици месечно подносилац захтева 

 
3. Инсталација и одржавање апликација 

Централног регистра 
     

3.1. 
Инсталација корисничких апликација 

Централног регистра 
  13.200,00 + ПДВ 

по 

инсталацији 
унапред подносилац захтева 

3.2. Одржавање апликација Централног регистра   3.960,00 + ПДВ 
по уговору о 

чланству 
месечно члан 

 
4. Отварање и гашење рачуна финансијских 

инструмената 
     

4.1. 
Отварање емисионог рачуна финансијских 

инструмената 
  13.200,00 ослобођено по рачуну унапред подносилац захтева 

4.2. 

Отварање емисионог рачуна код новог 

корпоративног агента, због раскида уговорa о 

вршењу корпоративних радњи са претходним 

корпоративним агентом 

  13.200,00 ослобођено по рачуну унапред подносилац захтева 

4.3. 
Отварање власничког рачуна финансијских 

инструмената, осим за бесплатне акције 
  660,00 ослобођено по рачуну месечно 

члан који отвара 

рачун/подносилац 

захтева 

4.4. 
Отварање заложног рачуна финансијских 

инструмената 
  5.000,00 ослобођено по рачуну месечно 

члан који отвара 

рачун/подносилац 

захтева 

4.5. 
Отварање рачуна депонованих хартија од 

вредности 
  13.200,00 ослобођено по понуди унапред 

члан који отвара 

рачун/подносилац 

захтева 

4.6. 
Отварање депозитног рачуна хартија од 

вредности 
  13.200,00 ослобођено 

по хартији 

од 

вредности 

унапред 
члан који отвара рачун/ 

подносилац захтева 

4.7. 
Отварање збирног и кастоди рачуна 

финансијских инструмената 
  13.200,00 ослобођено по рачуну месечно 

члан који отвара 

рачун/подносилац 

захтева 

4.8. 
Отварање рачуна сувласништва хартија од 

вредности 
  660,00 ослобођено по рачуну месечно 

члан који отвара 

рачун/подносилац 

захтева 
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4.9. 
Отварање рачуна управљања финансијских 

инструмената 
  13.200,00 ослобођено по рачуну месечно 

члан који отвара 

рачун/подносилац 

захтева 

4.10. Гашење рачуна финансијских инструмената   660,00 ослобођено 

по 

законитом 

имаоцу 

унапред подносилац захтева 

4.11. 
Затварање рачуна депонованих хартија од 

вредности 
 6.600,00 ослобођено по понуди месечно 

подносилац захтева за 

понуду 

4.12. 
Отварање власничког рачуна за бесплатне     

акције 
330,00 ослобођено по рачуну месечно 

члан који отвара 

рачун/подносилац 

захтева 

4.13. 
Oтварање власничког рачуна финансијског 

обезбеђења 
13.200,00 ослобођено по рачуну месечно 

члан који отвара 

рачун/подносилац 

захтева 

4.14 
Отварање заложног рачуна финансијског 

обезбеђења 
13.200,00 ослобођено по рачуну месечно 

члан који отвара 

рачун/подносилац 

захтева 

4.15. Исправка матичног броја за физичко лице 1.000,00 + ПДВ 

по промени 

матичног 

броја 

месечно 
члан који захтева промену 

података 

4.16. Исправка матичног броја за правно лице 2.000,00 + ПДВ 

по промени 

матичног 

броја 

месечно 
члан који захтева промену 

података 

 

5. Упис финансијских инструмената у 

Централни регистар, креирање и вођење 

регистра финансијских инструмената 

     

5.1. Додељивање CFI кода и ISIN броја   1.320,00 ослобођено по емисији унапред подносилац захтева 

5.2. 
Упис емисије хартија од вредности на емисиони 

рачун и додељивање FISN кода 
  21.120,00 ослобођено по емисији унапред подносилац захтева 

5.3. 
Упис емисије инструмената тржишта новца на 

емисиони рачун и додељивање FISN кода 
  14.520,00 ослобођено по емисији унапред подносилац захтева 

5.4. 
Замена акција у Централном регистру и 

додељивање FISN кода 
  40.920,00 ослобођено по захтеву унапред подносилац захтева 

5.5. 

Промена номиналне/рачуноводствене вредности 

акција издаваоца у Централном регистру и 

додељивање FISN кода 

14.520,00 ослобођено по захтеву унапред подносилац захтева 

5.6. 

Исправка података у достављеном списку 

законитих ималаца финансијских инструмената 

од стране члана Централног регистра 

  6.600,00 + ПДВ по захтеву унапред подносилац захтева 
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5.7. 

Упис емисије акција на емисиони рачун у складу 

са законом који регулише процес приватизације и 

додељивање FISN кода 

14.520,00 ослобођено по емисији унапред подносилац захтева 

5.8. 
Додатна накнада за захтев за упис финансијских 

инструмената, који није поднет у законском року 
  13.200,00 ослобођено по емисији унапред подносилац захтева 

5.9. 
Промена назива издаваоца и додељивање FISN 

кода 
                  1.320,00 ослобођено 

по 

издаваоцу 
унапред подносилац захтева 

5.10. 

Регистрација финансијског инструмента – право 

на стицање удела у законском року (додељивање  
CFI кода, ISIN броја и FISN кода отварање 

емисионог рачуна, упис емисије на емисиони 

рачун, и упис на рачуне законитих ималаца) 

30.000,00 ослобођено по емисији унапред издавалац / члан 

5.11. 

Упис/Пренос емисије акција и дужничких хартија 

од вредности на рачуне законитих ималаца по 

FОP принципу, осим хартија од вредности РС, 

НБС, аутономне покрајине и локалне самоуправе 

0,11% од укупне 

номиналне/ 

рачуноводствене 

вредности емисије, не 

мање од 6.000,00 и не 

више од 120.000,00 

ослобођено по емисији месечно подносилац захтева 

5.12. 

Упис/Пренос емисије  хартија од вредности РС, 

НБС, аутономне покрајине и локалне самоуправе 

на рачуне законитих ималаца по FОP принципу 

  0,11% од укупне 

номиналне вредности 

емисије, не 

више од 6.000,00 

 

ослобођено по емисији месечно подносилац захтева 

5.13. 

Упис/Пренос емисије инструмената тржишта 

новца на рачуне законитих ималаца по FОP 

принципу 

  0,11% од укупне 

номиналне вредности 

емисије, не 

више од 6.000,00 

 

ослобођено по емисији месечно подносилац захтева 
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5.14. 

Упис/Пренос емисије акција и дужничких хартија 

од вредности на рачуне законитих ималаца у 

систему салдирања по ДВП принципу, осим 

хартија од вредности РС, НБС, аутономне 

покрајине и локалне самоуправе 

0,088% од укупне 

номиналне вредности/ 

рачуноводствене 

вредности емисије, не 

више од 633.600,00 

ослобођено 
по 

трансакцији 
месечно 

корпоративном агенту 

који заступа продавца 

(издаваоца) у износу од 

0,088% од вредности 

продате емисије, не више од 

633.600,00 РСД по емисији, 

  

члановима који воде 

новчане рачуне купца 

(инвеститора) у укупном 

износу од 0,088% од 

вредности продате емисије, 

не више од 633.600,00 РСД 

укупно по емисији, а 

појединачно задужење по 

купцу обрачунава се у 

зависности од 

процентуалног учешћа 

сваког купца у односу на 

вредност продате емисије 

5.15. 

Упис/Пренос емисије хартија од вредности РС, 

НБС, аутономне покрајине и локалне самоуправе 

на рачуне законитих ималаца у систему 

салдирања по ДВП принципу 

0,088% од укупне 

номиналне вредности 

емисије, не више од 

6.600,00 

ослобођено 
по 

трансакцији 
месечно 

чланови који воде новчане 

рачуне купца 

(инвеститора) и продавца 

(издаваоца) 

5.16. 

Упис/Пренос емисије инструмената тржишта 

новца на рачуне законитих ималаца у систему 

салдирања по ДВП принципу 

0,088% од укупне 

номиналне вредности 

емисије, не више од 

6.600,00 

ослобођено 
по 

трансакцији  
месечно 

чланови који воде новчане 

рачуне купца 

(инвеститора) и продавца 

(издаваоца) 

5.17. 
Креирање регистра финансијских инструмената за 

новоуписаног издаваоца  

0,02% укупне номиналне 

вредности/ 

рачуноводствене 

вредности емисије, али 

не више од 60.000,00 

ослобођено 
за прву 

емисију   
месечно подносилац захтева 

5.18. 

 

Годишња накнада за вођење регистра финансијских 

инструмената активних издавалаца  

 

100.000,00 + ПДВ по издаваоцу 

квартално, 

по 

25.000,00 

по 

започетом 

кварталу 

 

 

издавалац/члан 

(корпоративни агент) 
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6. Послови са финансијским инструментима 

који се односе на промену власништва 
     

6.1. 
Купопродајни послови закључени на 

регулисаном тржишту/МТП 

  0,11% од 

вредности трансакције, 

не више од 1.980,00 

ослобођено 
по 

трансакцији 
месечно 

чланови који воде 

новчане рачуне купца и 

продавца 

6.2. 

Купопродајни послови закључени на 

регулисаном тржишту/МТП по основу «блок 

трансакција» за акције 

  0,132% од 

вредности трансакције, 

не више од 

  660.000,00 

ослобођено 
по 

трансакцији 
месечно 

чланови који воде 

новчане рачуне купца и 

продавца 

6.3. 

Купопродајни послови закључени на 

регулисаном тржишту/МТП по основу «блок 

трансакција» за дужничке хартије од вредности 

  0,055% од 

вредности трансакције, 

не више од 

1.188.000,00 

ослобођено по налогу месечно 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 

6.4. 

Купопродајни послови закључени ван 

регулисаног тржишта/МТП када се салдирање 

финансијских инструмената и новца врши по 

“DVP” принципу за акције 

  0,11% од 

вредности трансакције, 

не више од 

  792.000,00 

ослобођено 
по 

трансакцији 
месечно 

чланови који воде 

новчане рачуне купца и 

продавца 

6.5. 

Купопродајни послови закључени ван 

регулисаног тржишта/МТП када се салдирање 

финансијских инструмената и новца врши по 

“DVP” принципу за корпоративне обвезнице 

0,088% од вредности 

трансакције, не више 

од 633.600,00 

ослобођено 
по 

трансакцији 
месечно 

 

чланови који воде 

новчане рачуне купца и 

продавца 

6.6. 

Купопродајни послови закључени ван 

регулисаног тржишта/МТП када се салдирање 

финансијских инструмената и новца врши по 

“DVP” принципу за финансијске инструменте 

које је издала Република Србија и Народна банка 

Србије 

  0,11% од 

вредности трансакције, 

не више од 6.600,00 

ослобођено 
по 

трансакцији 
месечно 

чланови који воде 

новчане рачуне купца и 

продавца 

6.7. 

Исплата разлике у цени акција у складу са 

законом (по основу понуде за преузимање, 

принудног откупа, несагласности акционара, 

права на продају и др.) 

  0,11% од новчаног 

износа за исплату, 

не више од 

  792.000,00 

ослобођено 
по новчаном 

износу 
месечно 

чланови који воде 

новчане рачуне 

исплатиоца и примаоца 

исплате 
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6.8. 

Пренос финансијских инструмената и новца по 

“DVP” принципу по основу РЕПО/РЕОТКУП и 

трајних трансакција, које спроводи Република 

Србија или Народна банка Србије 

  660,00 ослобођено 
по 

трансакцији 
месечно 

чланови који воде 

новчане рачуне купца и 

продавца 

 

6.9. 

Купопродајни послови када се салдирање 

финансијских инструмената и новца врши по 

“DVP” принципу за финансијске инструменте 

које су издале аутономне покрајине и јединице 

локалне самоуправе 

  0,11% од 

вредности трансакције, 

не више од 6.600,00 

ослобођено 
по 

трансакцији 
месечно 

чланови који воде 

новчане рачуне купца и 

продавца 

6.10. 

Пренос по основу продаје акција Акционарског 

фонда, Регистра акција и удела, Републичког 

фонда за пензијско и инвалидско осигурање и 

Фонда за развој Републике Србије 

 0,11% од 

вредности трансакције, 

не више од 

  132.000,00 

ослобођено по налогу месечно 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 

6.11. 

Пренос финансијских инструмената без плаћања 

по “FOP” принципу (решења, одлуке, уговори и 

др.), осим преноса бесплатних акција по основу 

наследства 

660,00 ослобођено по налогу месечно 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 

6.12. 
Пренос хартија од вредности када се плаћање 

врши у другим хартијама по “DVD” принципу 
  660,00 ослобођено по налогу месечно 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 

6.13. 
Пренос финансијских инструмената са 

конзорцијума на чланове конзорцијума 
  660,00 ослобођено по налогу месечно 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 

6.14. 
Пренос финансијских инструмената по основу 

уступања уговора о продаји друштвеног капитала 
  6.600,00 ослобођено по захтеву унапред подносилац захтева 

6.15. 

Пренос финансијских инструмената у 

власништву привредног друштва по основу 

ликвидације и статусне промене привредног 

друштва 

  13.200,00 ослобођено по захтеву унапред подносилац захтева 

6.16. 

Пренос акција са рачуна депонованих хартија од 

вредности на власничке рачуне по основу 

неуспеле/обустављене понуде 

  0,11% од 

вредности депонованих 

акција, не више од 

  132.000,00 

ослобођено по налогу месечно 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 

6.17. 

Пренос финансијских инструмената и новца по 

“DVP” принципу по основу закључених РЕПО 

уговора и уговора о финансијском обезбеђењу 

  1.500,00 ослобођено 
по 

трансакцији 
месечно 

чланови који воде 

новчане рачуне купца и 

продавца 
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6.18. 

Замена финансијских инструмената код РЕПО 

трансакција и уговора о финансијском 

обезбеђењу 

 1.500,00 ослобођено по налогу месечно 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 

6.19. 
Промена података код РЕПО трансакција и 

уговора о финансијском обезбеђењу 
  660,00 + ПДВ по промени месечно подносилац захтева 

6.20. 

Пренос финансијских инструмената у 

власништву предузетника услед брисања из 

регистра привредних субјеката - предузетника 

  660,00 ослобођено по налогу месечно 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 

6.21. 

Пренос финансијских инструмената по основу 

улога у правима у привредни субјекат који није 

акционарско друштво 

  660,00 ослобођено по налогу месечно 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 

6.22. 
Сторно (корективни) налог за пренос 

финансијских инструмената без плаћања 
2.640,00 ослобођено по налогу месечно 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 

6.23. 
Пренос бесплатних акција без плаћања по основу 

наследства  
330,00 ослобођено по налогу месечно 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 

6.24. 
Пренос на власнички рачун финансијског 

обезбеђења без плаћања 
3.000,00 ослобођено по налогу месечно 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 

6.25. 
Враћање са власничког рачуна финансијског 

обезбеђења без плаћања 
3.000,00 ослобођено по налогу месечно 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 

6.26. 

Сторно (корективни) налог за пренос власничких 

хартија од вредности са плаћањем по ДВП 

принципу 

  0,15% од 

вредности трансакције, 

не више од 

  660.000,00 

ослобођено 
по 

трансакцији 
месечно 

чланови који воде 

новчане рачуне купца и 

продавца 

6.27. 

Сторно (корективни) налог за пренос дужничких 

хартија од вредности са плаћањем по ДВП 

принципу 

0,088% од вредности 

трансакције, не више од 

528.000,00 

ослобођено 
по 

трансакцији 
месечно 

 

чланови који воде 

новчане рачуне купца и 

продавца 

 
7. Послови са финансијским инструментима 

који се не односе на промену власништва 
     

7.1. 
Упис уговорне залоге на финансијским 

инструментима 

  

0,1% од вредности 

главног потраживања 

не мање од 5.000,00 и 

не више од 20.000,00  

ослобођено по налогу  унапред 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 
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7.2. 
Престанак уговорне залоге на финансијским 

инструментима 

  

0,05% од вредности 

главног потраживања 

не мање од 2.500,00 и 

не више од 10.000,00  

ослобођено по налогу 
 

унапред 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 

7.3. 
Пренос финансијских инструмената у случају 

промене депозитара  
  660,00 

 

ослобођено 
по налогу месечно 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 

7.4. 

Пренос финансијских инструмената са 

власничког рачуна на збирни рачун, са збирног 

рачуна на власнички рачун и са збирног односно 

кастоди рачуна на збирни односно кастоди рачун 

 2.640,00 ослобођено по налогу месечно 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 

7.5. 

Пренос свих финансијских инструмената 

депозитара коме престаје чланство у Централном 

регистру на депозитара са којим је закључен 

уговор о преузимању клијената 

  6.600,00 ослобођено по захтеву унапред подносилац захтева 

7.6. 
Упис и престанак ограничења располагања 

правима из хартија од вредности 
  2.200,00 ослобођено по захтеву унапред подносилац захтева 

7.7. 
Промена других података у вези са уписаним 

заложним правом 

 

50% наплаћене тарифе 

за упис залоге 

заложног прав 

ослобођено по захтеву унапред подносилац захтева 

7.8. Упис, промена и брисање забележбе   2.200,00 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 

   

0,05% од вредности 

главног потраживања 

не мање од 2.500,00 и 

не више од 10.000,00  

ослобођено 

по једном 

захтеву за 

поступање 

по решењу/ 

закључку за 

једног 

законитог 

имаоца 

месечно подносилац захтева 

7.10. 
Пренос на заложни рачун финансијског 

обезбеђења   
5.000,00 ослобођено по налогу месечно 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 

7.11. 
Враћање са заложног рачуна финансијског 

обезбеђења 
5.000,00 ослобођено по налогу месечно 

налогодавац/ иницијатор 

преноса финансијских 

инструмената 
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7.12. 

Активирање уговорне залоге по основу намирења 

продајом или преносом финансијског инструмента 

на власнички рачун повериоца 

0,1% од вредности 

главног потраживања не 

мање од 5.000,00 и не 

више од 20.000,00  

ослобођено по налогу унапред 
налогодавац/ иницијатор 

активирања залоге  

7.13. 
Активирање залоге по основу закључка јавног 

извршитеља 

0,05% од вредности 

главног потраживања 

не мање од 2.500,00 и 

не више од 10.000,00  

ослобођено 

по једном 

захтеву за 

поступање 

по решењу/ 

закључку за 

једног 

законитог 

имаоца 

месечно подносилац захтева 

 8.   Корпоративне радње      

8.1. 
Исплата купона и ануитета имаоцу дужничких 

хартија од вредности 

  0,055% од 

вредности купона/ 

ануитета 

ослобођено 
по новчаном 

износу 
месечно 

члан коме се исплаћују 

новчана средства 

8.2. 
Исплата дивиденде/ликвидационог остатка 

акционарима  

0,055% од 

вредности 

дивиденде/ликвидацио

ног остатка 

ослобођено 

по 

новчаном 

износу 

месечно 
члан коме се исплаћују 

новчана средства 

 

8.3. 

Исплата главнице и испис дужничких 

финансијских инструмената 

  0,055% од 

вредности главнице,  

не више од 6.600,00 

ослобођено 
по 

трансакцији 
месечно 

члан-корпоративни 

агент/агент емисије 

издаваоца и члан коме се 

исплаћују новчана 

средства за законитог 

имаоца 

8.4. 

Захтеви за исплату дивиденде за акције и за 

исплату главнице, купона и ануитета за дужничке 

финансијске инструменте 

  6.600,00 ослобођено по захтеву унапред подносилац захтева 

8.5. 
Смањење капитала акционарског друштва 

поништењем акција у поседу акционара 
  13.200,00 ослобођено по захтеву унапред подносилац захтева 

 

8.6. 

Смањење капитала акционарског друштва 

поништењем сопствених акција 

 

  5.000,00 

 

ослобођено 
по захтеву 

 

унапред 

 

подносилац захтева 

8.7. 

Испис акција по основу промене правне форме, , 

ликвидације или статусне промене акционарског 

друштва, по основу одлука суда и других 

надлежних органа 

  13.200,00 ослобођено по захтеву унапред подносилац захтева 
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8.8. 

Промена података акционарских друштава услед 

усклађивања са -законом којим се регулишу 

привредна друштва 

  6.600,00 + ПДВ по захтеву унапред подносилац захтева 

8.9. 

Објављивање обавештења на интернет страници 

Централног регистра (сазивање скупштине, 

давање заступничке изјаве и др.) 

  1.320,00 + ПДВ 
по 

обавештењу 
унапред подносилац захтева 

8.10. 
Издавање јединствене евиденције акционара по 

ИСИН-у, у папирном или електронском формату 
  6.600,00 + ПДВ 

по 

јединственој 

евиденцији 

акционара 

унапред подносилац захтева 

8.11. 

Издавање јединствене евиденције акционара по 

ИСИН-у у електронском формату за акционарска 

друштва преко 100.000 акционара 

132.000,00 + ПДВ 

по 

јединственој 

евиденцији 

акционара 

унапред подносилац захтева 

8.12. Увид у јединствену евиденцију акционара   660,00 + ПДВ 

по 

јединственој 

евиденцији 

акционара 

унапред подносилац захтева 

8.13. 
Издавање списка законитих ималаца за дужничке 

хартије од вредности 
 6.600,00 + ПДВ 

по списку 

законитих 

ималаца 

унапред 
 

подносилац захтева 

8.14. 

Накнада за евидентирање неизмирења обавеза 

издаваоца по основу издатих дужничких хартија 

од вредности о року доспећа 

  6.600,00 + ПДВ по захтеву унапред подносилац захтева 

8.15. 

Испис (поништење) дужничких хартија од 

вредности, након рока доспећа, када су обавезе из 

тих хартија од вредности измирене ван система 

Централног регистра 

  13.200,00 ослобођено по захтеву унапред подносилац захтева 

8.16. 
Испис (поништење) сопствених дужничких 

финансијских инструмената издаваоца 
  13.200,00 ослобођено по захтеву унапред подносилац захтева 

8.17. 

Испис (поништење) дужничких хартија од 

вредности по основу ликвидације, по основу 

одлука суда и других надлежних органа 

  13.200,00 ослобођено по захтеву 
 

унапред 
подносилац захтева 

8.18. 

Додатна накнада за захтев за смањење капитала 

акционарског друштва, који није поднет у 

законском року 

  13.200,00 ослобођено по емисији унапред подносилац захтева 

8.19. 

Испис (поништење) финансијског инструмента – 

право на стицање удела у законском року и 

издавање потврде 

18.000,00 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 

13.200,00 ослобођено по емисији унапред издавалац / члан 
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 9.  Накнаде за електронске поруке      

9.1. Порука МТ 950 – Извод новчаног рачуна   660,00 ослобођено по поруци месечно 
члан коме се доставља 

порука 

9.2. Поруке са статусом DUPL 660,00 + ПДВ по поруци месечно члан коме се креира 

порука 

9.3. Промена података у порукама на захтев члана   660,00 + ПДВ по поруци месечно подносилац захтева 

9.4. 
Промена података у закључницама на захтев 

члана 
  660,00 + ПДВ 

по 

закључници 
месечно подносилац захтева 

 

 

 

10. Накнаде за активирање ванредних 

процедура 
     

10.1. Активирање средстава Гарантног фонда 

  0,55% дневно од 

износа новчаних 

средстава, не мање од   

19.800,00 

ослобођено 
по новчаном 

износу 
месечно 

члан за чији се рачун 

активира Гарантни фонд 

10.2. 
Активирање процедура принудне продаје, 

односно принудне куповине хартија од вредности 

  0,55% дневно од 

тржишне вредности, не 

мање од 19.800,00 

ослобођено 
по новчаном 

износу 
месечно 

члан за чији се рачун 

активирају ванредне 

процедуре 

 11. 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 

11.5 Израда посебних извештаја   13.200,00 + ПДВ 
по 

извештају 
унапред подносилац захтева 
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11.6 Извод стања из Регистра залоге  1.000,00 + ПДВ 

по 

законитом 

имаоцу 

унапред подносилац захтева 

11.7. Потврдe Централног регистра за физичко лице   1.320,00 + ПДВ по потврди унапред подносилац захтева 

11.8. Потврдe Централног регистра за правно лице   2.640,00 + ПДВ по потврди унапред подносилац захтева 

11.9. 

Достава података по захтевима за информације 

од јавног значаја, захтевима надлежних органа и 

других лица у складу са законом и у другим 

случајевима необухваћеним тарифом 

стварни трошкови + ПДВ 

у складу са 

Уредбом 

Владе РС 

месечно 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 чији се финансијски инструменти воде 

на збирном рачуну 

1.320,00 + ПДВ 
по законитом 

имаоцу 
унапред подносилац захтева 

 12. Осталo      

  
  0,011% од износа 

пренетих средстава, не 

мање од 660,00 и 

не више од 

  3.960,00 

    

 

12.1. 

Пренос девизних новчаних средстава члана 

Централног регистра код инокоресподентне 

банке 

ослобођено 
по новчаном 

износу 
месечно 

члан коме се исплаћују 

новчана средства 

      

12.2. 
Пренос новчаних средстава између чланова у 

систему Централног регистра 
  660,00 ослобођено по захтеву месечно подносилац захтева 

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 

 

 

6.600,00 + ПДВ 
по 

трансакцији 
месечно подносилац захтева 

12.4. 

Уплатa новчаних средстава за клиринг и 

салдирање након термина предвиђеним 

терминским планом 

6.600,00 + ПДВ 
по 

трансакцији 
месечно 

члан који врши уплату 

новчаних средстава 

12.5. Консултације по захтеву члана 12.000,00 + ПДВ 
по започетом 

сату 
унапред подносилац захтева 

12.6. 
Погрешна уплата новчаних средстава на рачун 

Централног регистра од стране члана 
2.000,00 + ПДВ по налогу месечно 

члан преко ког се врши 

уплата новчаних средстава 
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6. Прелазне и завршне одредбе 

 

Овај Правилник о тарифи ступа на снагу по добијању сагласности Комисије за хартије од вредности, а објављујe се на интернет страници 

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

 

Даном почетка примене овог Правилника престаје да важи Правилник о тарифи Централног регистра 10 бр. 2-9/40-5 од 26.12.2018. године, са 

изменама и допунама: 10 бр. 2-9/54-5 од 25.03.2020. године, 10 бр. 2-9/55-2 од 09.04.2020. године и 10 бр. 2-9/58-2 од 09.09.2020. године. 

 

 

 

САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПРAВИЛНИКA O ТАРИФИ 
ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 

10 бр. 2-9/79-2 од 06.01.2023. године 

 

Члан 3. 

 

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 4. 

 

Централни регистар је дужан да о доношењу, односно измени правилника о тарифи обавести кориснике својих услуга најмање седам дана пре 

почетка примене. 
 

 

Овај пречишћен текст Правилника о тарифи Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности садржи:  

 

Правилник о тарифи 10 бр. 2-9/78-4 од 23.12.2022. године, са изменом и допуном:  

- 10 бр. 2-9/79-2 од 06.01.2023. године. 


