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1. Општи подаци

2. Контакт информације

3. Подаци из судског регистра (ако се емитент уписује у судски регистар)

4. Матични број емитента

5. Подаци из регистра емитената код Комисије за хартије од вриједности РС

6. Подаци из одлуке о емисији

7. Редни број емисије, врста хартије од вриједности и класа

 Класа А за обичне, класа Б за приоритетне акције

8. Број, номинална вриједност и укупна вриједност емисије
Број хартија од вриједности: Номинална вриједност (у КМ): Укупна вриједност емисије (у КМ): 

9. Број, номинална вриједност и укупна вриједност раније емитованих хартија од
вриједности исте врсте и класе

Број хартија од вриједности: Номинална вриједност (у КМ): Укупна вриједност емисије (у КМ): 

Класа: Врста хартије од вриједности:Редни број емисије:  

Датум одлуке: Број одлуке:

Назив органа који је донио одлуку о емисији:

Датум уписа у регистар емитената код Комисије: Ознака и регистарски број: 

Датум уписа у судски рeгистар: Број рјешења о упису у судски регистар: 

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан:

Web сајт:

Email: Телефон/факс:

Поштански број: Држава:

Град:  Адреса:

Назив емитента:
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10. Подаци о одговорним лицима емитента

11. Подаци о овлашћеним лицима за спровођење емисије

Прилози: 
а) приједлог јединственог проспекта
б) одлука о емисији хартија од вриједности,
в) записник са сједнице надлежног органа на којој је донесена одлука о емисији, са списком присутних чланова, а уколико 
је одлуку о емисији донијела скупштина акционара, записник треба да садржи списак присутних и представљених 
акционара, те појединачни број гласова, коришћен приликом утврђивања кворума за рад скупштине акционара,
г) одлука надлежног органа о укључивању одређене хартије од вриједности у систем трговања на берзи или другом 
уређеном јавном тржишту,
д) оснивачки акт, односно статут, ако емитент нема оснивачки акт,
ђ) актуелни извод из судског регистра, за домаће емитенте који подлијежу обавези уписа у судски регистар, а за страног 
емитента одговарајући документ са апостилом, не старији од шест мјесеци са овјереним преводом,
е) уговор између емитента и банке о отварању привременог рачуна за депоновање уплата по основу куповине емитованих 
хартија од вриједности,
ж) уговор закључен између емитента и берзанског посредника, у сврху продаје емитованих хартија од вриједности на 
берзи, уколико се емисија продаје на берзи, те уколико се емисија хартија од вриједности обавља уз посредовање,
з) уговор закључен између емитента и агента, преузимаоца, односно гаранта емисије, уколико је такав уговор закључен, 
односно уколико се поступак одвија уз учешће наведених тржишних учесника,
и) одговарајући документ Регистра о додјели ISIN и CFI броја за хартију од вриједности која је већ регистрована, уколико се 
врши емисија обичних акција,
ј) потврда берзе или другог уређеног јавног тржишта о просјечној цијени акција, уколико се врши емисија обичних акција, 
к) годишњи финансијски извјештаји(властити и консолидовани) за претходне двије године прије дана подношења захтјева 
и одговарајуће извјештаје овлашћеног ревизора, те посљедњи полугодишњи обрачун уколико се захтјев за одобрење 
јединственог проспекта доставља након 30.06. текуће године,
л) доказ о уплати накнаде.

Потпис подносиоца захтјева:М.П. Мјесто: 

Датум: 

Напомене:
Прилози се подносе у оригиналу или копијама овјереним од стране одговорног лица емитента.
Уколико је емитент банка или друга финансијска организација, Комисији се, уз захтјев, прилаже сагласност надлежног 
регулаторног органа за предметну емисију, ако је то прописано посебним законом.
Уколико је емитент обвезница град или општина, те фонд социјалне заштите, уз захтјев се достављају прилози из тачака: а), б), 
е), ж), з) и л), те сагласност надлежног органа, ако је посебним прописом таква сагласност предвиђена.
Прилози из тачке д), ђ), и) и к) се не достављају ако су раније достављени, уколико нису измјењени до дана подношења захтјева. 
Код оснивачке емисије не попуњава се редни број 3, 4, 5 и 10 захтјева и не достављају се прилози из тачака  в), г), ђ), и), ј), к), при 
чему се умјесто прилога б) доставља уговор, односно одлука о оснивању, а прилоге из тачака е), ж) и з) потписују оснивачи. 
Уколико емитент послује у периоду краћем од двије године, доставља се годишњи финансијски извјештај и одговарајући 
извјештај овлашћеног ревизора, те посљедњи полугодишњи обрачун уколико се захтјев доставља након 30.06. текуће године.

Име и презиме Функција 
Директор 

Предсједник управе 

Предсједник надзорног одбора 

Име и презиме Функција 
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