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Na osnovu  člana 53. stav  1.  tačka 7. Ugovora o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd  radi 
uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, od 7.12.2006. godine, Upravni odbor Beogradske 
berze a.d. Beograd, na I/08 sednici, dana 28.1.2008. godine, donosi   

 
 
 

ODLUKU 
O IZMENAMA I DOPUNAMA  

PRAVILA POSLOVANJA 
BEOGRADSKE BERZE A.D. BEOGRAD 

 
 
 

Član 1. 
Ovom Odlukom menjaju se i dopunjuju Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2 
br.3821/07, u daljem tekstu Pravila), kako sledi. 
 

Član 2. 
Član 15. Pravila, menja se i glasi: 
 
„U skladu sa ovim Pravilima, član Berze ‐ market mejker je član Berze koji ispunjava Zakonom propisane 
uslove  i koji  je sa Berzom zaključio ugovor o market mejkingu kojim se obavezuje da na kontinuiranoj 
osnovi  i  za  sopstveni  račun,  u  toku  ugovorom  utvrdjenog  perioda  u  toku  berzanskog  sastanka 
istovremeno  ispostavlja  naloge  kupovine  i  naloge  prodaje  za  hartije  od  vrednosti  na  koje  se  ugovor 
odnosi, pod uslovom da iste ispunjavaju uslove utvrdjene odlukom Direktora Berze. 
 
Ugovorom iz stava 1. ovog člana, čiju sadržinu propisuje Direktor Berze, utvrđuju se  
a. bliža  prava  i  obaveze market merjkera  i  način  realizacije  uslova  iz  odluke  iz  stava  1.  ovog  člana, 

pojedinačno za svaku hartije od vrednosti;  
b. datum prvog berzanskog sastanka sa kojim počinju obaveze iz ugovora iz stava 1. ovog člana. 
 
O  svakom  zaključenom  ugovoru  iz  stava  1.  ovog  člana,  Berza  će  odmah  po  njegovom  zaključenju 
pismeno obavestiti izdavaoca hartija od vrednosti na koje se ugovor odnosi. Informaciju o zaključenom  
ugovoru,  Berza objavljuje na svojoj internet stranici.“ 
 

Član 3. 
U članu 16. Pravila, briše se stav 1, a dosadašnji stav 2. postaje stav 1.  
  

Član 4. 
U članu 18. Pravila, briše se stav 1, a u dosadašnjem stavu 2, koji  je postao stav 1, brojevi  i reči: „ 4 
(četiri) nedelje pre nego što stupi“ zamenjuju se rečima „osam dana pre njenog stupanja“. 
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Član 5. 

Član 19. stav 1. Pravila, menja se i glasi: 
„Direktor  Berze  može  suspendovati  zaključeni  ugovor,  odnosno  pojedine  odredbe    iz  zaključenog 
ugovora o market mejkingu: 
1) ukoliko član Berze sa kojim je takav ugovor zaključen: 
‐ to obrazloženo predlaže u slučaju nemogućnosti izvršenja obaveza iz ugovora; 
‐  ne izvršava obaveze utvrđene ugovorom, ili  
‐ krši druge odredbe ovih Pravila ili drugih akata Berze 
2) ukoliko je to neophodno radi zaštite interesa i sigurnosti učesnika u trgovanju. 
 
U članu 19. stavu 2. Pravila, posle reči „stava 1.“ dodaju se reči „tačke 1.“ 

Član 6. 
U  članu 21. Pravila, posle  reči „odmah“ dodaje se  reč „pisano“, brišu se  reči „kao  i ostale  članove 
Berze“, a posle reči „ iz ugovora o market mejkingu“ dodaje se zarez i reči „kao i člana Berze sa kojim 
je ugovor zaključen. Informaciju o preduzetim merama,  Berza objavljuje na svojoj internet stranici.“ 
 

Član 7. 
Posle člana 164. Pravila, dodaje se novi član 164a, koji glasi: 
 

“Izuzetno  od  odredbi  ovih  Pravila,     Upravni  odbor  Berze može  članu  Berze    na  njegov  obrazloženi 
zahtev, odobriti drugačiji pristup Sistemu za trgovanje ukoliko to opravdano proizilazi  iz   specifičnosti 
organizacione  i  tehničke  osposobljenosti  člana  Berze,  a  vodeći  računa  o  ispunjenosti  propisanih 
tehničkih uslova za daljinsko trgovanje. 
 
U  slučaju  iz  stava  1.  ovog  člana,  medjusobna  prava  i  obaveze  člana  Berze  i  Berze  o  pristupanju  i 
korišćenju Sistema za daljinsko trgovanje, a naročito u delu  instalacije, podešavanja, održavanja, kao  i 
odgovornosti  za  eventualno pričinjenu  štetu, uredjuju  se posebnim ugovorom  čiju  sadržinu utvrdjuje 
Direktor Berze.  
 
Ugovorom  iz prethodnog stava, odredbe ovih Pravila koje se odnose na uslove za pristup  i korišćenje 
Sistema za daljinsko trgovanje mogu se regulisati na drugačiji način u skladu sa specifičnоstima iz stava 
1. ovog člana. 
 
Primerak  zaključenog  ugovora  u  smislu  ovog  člana  dostavlja  se  na  uvid Upravnom  odboru  na  prvoj 
narednoj sednici.“ 
 

Član 8. 
 
U članu 168. Pravila, brišu se reči i zagrade: „(na svojoj lokaciji)“ 
 
 

Član 9. 
U članu 174. stavu 1. Pravila, briše se treća alineja, a posle stava 1. dodaje se novi stav koji glasi: 
 
„Sistem za daljinsko trgovanje obezbeđuje ravnopravni tretman svih naloga za trgovanje primljenih na 
server datog Sistema.“ 
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Član 10. 

U članu 187. stavu 2. tački 6) Pravila, posle reči „uzrokovani“ dodaju se reči „radnjama trećih  lica“  i 
zarez. 
 

Član 11. 
U članu 211. stavu 3. Pravila, posle reči „Belex na bazi FIX protokola“ dodaju se reči „izuzev ako ovim 
Pravilima nije drugačije regulisano“. 
 

Član 12. 
U članu 212. stavu 1. Pravila, brišu se reči  i zarez „po proteku roka utvrdjenog tačkom  II „Tehničkih 
uslova  za  daljinsko  trgovanje  na  Beogradskoj  Berzi,“,  a  posle  reči  „propisane  tehničke  uslove“ 
dodaju se reči “ do dana stupanja na snagu ovih Pravila“. 
 
U članu 212. Pravila, brišu se stavovi 2. i 3. 

 
Član 13. 

Član 213. Pravila, menja se i glasi: 
 
„Odlukom Direktora Berze, sistem za daljinsko trgovanje  ‐ Belex na bazi FIX protokola pušta se u rad 
nakon uspešno  izvršene  instalacije  i  testiranja kod  svih  članova Berze koji  su u  smislu  člana  212. ovih 
Pravila ispunili tehničke i druge uslove propisane ovim Pravilima.    
 
Danom puštanja u  rad Sistema  za daljinsko  trgovanje – Belex na bazi  FIX protokola prestaje da  važi 
tačka I „Tehničkih uslova za daljinsko trgovanje na Beogradskoj Berzi.“ 
 

 
Član 14. 

U prilogu Pravila „Tehnički uslovi za daljinsko trgovanje na Beogradskoj Berzi“, u tački  II „Uslovi za 
korišćenje Sistema  za daljinsko  trgovanje  ‐ Belex na bazi FIX protokola, brišu  se  reči  »najkasnije u 
roku od mesec dana od dana stupanja na snagu ovih Pravila«. 
 

Član 15. 
Ova Odluka dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, na saglasnost. 
 
Sastavni deo ove Odluke  je prečišćen  tekst Pravila Berze sa  inkorporisanim  izmenama  i dopunama 
Pravila utvrdjenih ovom Odlukom. 
  
Po dobijanju saglasnosti iz prethodnog stava ovog člana, ova Odluka objavljuju se u Biltenu Berze i 
internet stranici Berze. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Berze. 
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Obrazloženje 
Odredbama Pravila Berze  (broj: 04/2 br.3821/07)  regulisani  su uslovi  za pristup  i korišćenje Belexa 
preko servera Korisnika sistema, sa primenom  nakon puštanja u rad Sistema za daljinsko trgovanje ‐ 
Belex  na  bazi  FIX  protokola,  koji  je  zasnovan  na  komunikaciji  sa  njegovim  korisnicima  putem  FIX 
protokola. U  postupku  realizacije  odredbi  Pravila  kojima  se  regulišu  uslovi  za  pristup  i  korišćenje 
Belex‐a na bazi FIX protokola, od strane Berze i odredjenog broja članova Berze, u najvećoj meri od 
strane  ovlašćenih  banaka,  konstatovana  je  potreba  za  uvažavanjem  postojeće  organizacije 
poslovanja članova Berze, kao  i okolnost da su Pravilima (prilogom)  ‐   „Tehnički uslovi za daljinsko 
trgovanje  na  Beogradskoj  berzi“,  utvrdjeni minimalni  zahtevi  koji  ne  isključuju mogućnost  člana 
Berze da obezbedi  i bolje karakteristike konfiguracija za pristup  i korišćenje Belexa. Date okolnosti 
odnose  se  pre  svega  na  ovlašćene  banke  (kao  i  brokersko  dilerska  društva)  koje  su  deo  velikih 
sistema – i koji su obezbedili opremu većeg tehničkog kapaciteta od minimuma propisanog Pravilima 
Berze, pri  čemu  je  ista organizovana  kao  logička  celina na delu postojeće opreme osnivača  člana 
Berze. Specifičnost date organizovanosti člana Berze i tehničke osposobljenosti obuhvata pre svega 
uključivanje  servera  člana  Berze  za  poslove  trgovanja  na  Berzi  u  lokalnu  jedinstvenu  računarsku 
mrežu pravnog  lica  čiji  je  član Berze organizacioni deo  za obavljanje poslova brokersko dilerskog 
društva,  odnosno  pravnog  lica  koje  je  osnivač  člana  Berze,  kao  i  u  jedinstvenu mrežu  Berze,  te 
mogućnosti Berze da pristupa kako  ruteru, serveru  i  radnim stanicama kao delovima  jedinstvenog 
informacionog sistema člana Berze, što zahteva i specifično regulisanje medjusobnih prava i obaveza 
člana  Berze  i  Berze  u  delu    instalacije,  podešavanja,  održavanja,  kao  i  odgovornosti  za  eventualno 
pričinjenu  štetu  u  postupku  pristupa  i  korišćenja  Sistema  za  daljinsko  trgovanje  –  Belex  na  bazi  FIX 
protokola.  U  vezi  sa  navedenim,  konstatovana  je  potreba  za  izmenama  i  dopunama  pojedinih 
odredbi  Pravila  Berze.  Takodje,  u  proteklom  periodu  iskazana  je  zainteresovanost  za  zaključenje 
ugovora  o market mejkingu,  te  je  u  aktivnostima Berze  na  operacionalizaciji  odredbi  Pravila  koje 
regulišu  obavljanje  poslova market mejkera  na  tržištu,  konstatovana  potreba  za  preciziranjem  i 
izmenom pojedinih odredbi. Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu. 
 
 
                  PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA 
                       prof. dr Veroljub Dugalić 
 

 
OBJAVA IZMENA I DOPUNA 

PRAVILA POSLOVANJA 
BEOGRADSKE BERZE 

 
Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2‐3821/07, u daljem tekstu Pravila),  izmenjena su  i 
dopunjena Odlukom Upravnog odbora (broj: 04/2‐236/08, od 28.1.2008 godine) na koju  je Komisija za hartije 
od  vrednosti  (rešenjem  br.  5/0‐06‐406/4‐08,  od  7.2.2008)  dala  saglasnost.  Predmetne  izmene  i  dopune 
utvrdjene datom Odlukom, inkorporirane su u prečišćeni tekst Pravila poslovanja Berze (broj: 04/2‐236‐1/08).  
 
Odluka o  izmenama  i  dopunama Pravila  poslovanja Beogradske berze  (04/2‐236/08,  od  28.1.2008  godine,  sa 
prečišćenim tekstom Pravila) 
 

OBJAVLJENA JE NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 7.2.2008.godine, te 
 

STUPA NA SNAGU 
osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Berze (prvog radnog dana) 

 
‐ dana 18. FEBRUARA 2008. godine – 

                                                        BEOGRADSKA BERZA  
                  Gordana Dostanić, direktor 

 


