
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

У складу са Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о расподели добити за 

2016. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС 

а.д. Нови Сад бр. 70/SA-od/IX-9 од 27.06.2017. године, Одлуком Одбора директора НИС 

а.д. Нови Сад о дану, поступку и начину исплате дивиденди за 2016. годину акционарима 

НИС а.д. Нови Сад бр. 85/OD-od/XCIV-2 од 15.08.2017. године, Одлуком Генералног 

директора НИС а.д. Нови Сад о датуму исплате дивиденде акционарима НИС а.д. Нови 

Сад број NM_040700/ND-od/001370 од 15.08.2017. године НИС а.д. Нови Сад даје следеће 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ 

 

Обавештавамо акционаре НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: „Друштво“) који су на дан 

дивиденде тј. на дан 17.06.2017. године били уписани као законити имаоци акција Друштва 

у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, да ће се на основу Одлуке 

Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад извршити исплата дивиденде у бруто износу од 

24,66 динара по акцији. 

 

Исплата дивидендe акционарима Друштва извршиће се 18.08.2017. године на следећи 

начин: 

1) акционару ЈАД „Гаспром Њефт“ исплата припадајуће дивиденде извршиће се директном 

уплатом са рачуна НИС а.д. Нови Сад, 

2) акционару Републици Србији исплата припадајуће дивиденде извршиће се директном 

уплатом са рачуна НИС а.д. Нови Сад у Буџет Републике Србије, 

3) свим осталим акционарима исплата припадајуће дивиденде извршиће се преко 

Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. 

 

Износи дивидендe биће умањени за одговарајуће износе пореза по одбитку које је Друштво 

дужно да обрачуна, обустави и уплати за акционаре Друштва у моменту исплате 

дивидендe, а у складу са важећим пореским прописима. 

 

Издавалац: НИС а.д. Нови Сад 

Матични број: 20084693 

ISIN број: RSNISHE79420 

CFI код: ESVUFR 

Врста акција: Обичне акције 

Броја акција: 163.060.400 

Бруто износ дивиденде по акцији: 24,66 динара 

Укупни бруто износ дивиденде за акционаре којима се исплата врши преко Централног 

регистра, депоа и клиринга хартија од вредности: 561.814.575,84 динара 

Укупни нето износ дивиденде за акционаре којима се исплата врши преко Централног 

регистра, депоа и клиринга хартија од вредности: 487.297.368,80 динара 

 

Исплата дивиденде акционарима за које се исплата врши преко Централног регистра, 

депоа и клиринга хартија од вредности извршиће се на следећи начин:  
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1. Домаћа физичка лица: 

 која су на дан дивиденде имала укупно 16.876.010 акцијa у нето износу од 20,961 

динара по акцији; 

2. Домаћа правна лица: 

 која су на дан дивиденде имала укупно 1.331.102 акцијe у нето износу од 24,66 

динара по акцији; 

3. Страна физичкa лица: 

 која су на дан дивиденде имала укупно 133.840 акција у нето износу од 20,961 динара 

по акцији; 

4. Страна правна лица: 

 која су на дан дивиденде имала укупно 137.302 акцијe у нето износу од 22,194 динара 

по акцији; 

 која су на дан дивиденде имала укупно 24.771 акцију у нето износу од 20,961 динара 

по акцији; 

 - која су на дан дивиденде имала укупно 562.699 акцијa у нето износу од 19,728 

динара по акцији; 

5. Кастоди рачуни: 

 који су на дан дивиденде имали укупно 90.095 акцијa у нето износу од 24,66 динара 

по акцији; 

 који су на дан дивиденде имали укупно 901.845 акција у нето износу од 22,194 динара 

по акцији; 

 који су на дан дивиденде имали укупно 139.149 акција у нето износу од 20,961 динара 

по акцији; 

 који су на дан дивиденде имали укупно 684.665 акцијa у нето износу од 19,728 динара 

по акцији; 

6. Збирни рачуни: 

 који су на дан дивиденде имали укупно 463.780 акција у нето износу од 19,728 динара 

по акцији; 

7. Инвестициони фондови и добровољни пензијски фондови: 

 који су на дан дивиденде имали укупно 1.437.166 акција у нето износу од 24,66 

динара по акцији; 

 

Исплата дивиденде која се врши преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од 

вредности биће извршена на новчане рачуне акционара, а преко чланова Централног 

регистра код којих акционари Друштва имају отворене власничке рачуне хартија од 

вредности. 

 

Обавезу плаћања провизије коју наплаћује Централни регистар, депо и клиринг хартија од 

вредности на име исплате дивиденде преузима НИС а.д. Нови Сад. 

 

 

 Директор  
Дирекције за корпоративна питања 

НИС а.д. Нови Сад 
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