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У складу са Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о расподели добити за 2021. 

годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови 

Сад бр. 70/SA-od/XIV-8 од 29.06.2022. године, Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад о 

одређивању дана, поступка и начина исплате дивиденди за 2021. годину акционарима НИС а.д. 

Нови Сад бр. 85/OD-od/CLXXXIX-1 од 08.08.2022. године и Одлуком Генералног директора НИС 

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

NM_040700/ND-od/001127/2022 од 09.08.2022. године, НИС а.д. Нови Сад објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ 

 

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

дивиденде тј. на дан 19.06.2022. 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 35,46 

динара по акцији. 

 

Дан обрачуна за исплату дивиденде jе 19.08.2022. године, a исплата дивиденде акционарима 

Друштва извршиће се 22.08.2022. 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) акционару ЈАД „Гаспром“ исплата припадајуће дивиденде извршиће се директном уплатом 
са рачуна НИС а.д. Нови Сад, 

4) свим осталим акционарима исплата припадајуће дивиденде извршиће се преко Централног 
регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. 

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

дужно да обрачуна, обустави и уплати за акционаре Друштва приликом исплате дивиденде, а у 

складу са важећим пореским прописима. 

 

Подаци о акцијама и дивиденди: 

Издавалац: НИС а.д. Нови Сад 

Матични број: 20084693 

ISIN број акција: RSNISHE79420 

CFI код акција: ESVUFR 

Врста акција: Обичне акције 

Број акција: 163.060.400 

Бруто износ дивиденде по акцији: 35,46 динара 

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

регистра, депоа и клиринга хартија од вредности: 807.848.868,96 динара 

Укупан нето износ дивиденде за акционаре којима се исплата врши преко Централног регистра, 

депоа и клиринга хартија од вредности: 715.142.368,01 динара 

 

Укупан нето износ дивиденде по типовима лица1: 

1. Физичка домаћа лица – укупан нето износ дивиденде: 492.142.725,39 динара 

                                                 
1 Евентуалне разлике у збирним вредностима настају услед заокруживања износа на нивоу појединачних акционара. 
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- за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 16.327.682 акције нето износ дивиденде 

је 30,141 динара по акцији. 

2. Правна домаћа лица – укупан нето износ дивиденде: 52.446.439,26 динара 

- за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 1.479.031 акцију нето износ 

дивиденде је 35,46 динара по акцији. 

3. Физичка страна лица – укупан нето износ дивиденде: 2.493.414,49 динара 

- за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 82.725 акција нето износ 

дивиденде је 30,141 динара по акцији. 

4. Правна страна лица – укупан нето износ дивиденде: 3.344.658,11 динара 

- за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 32.610 акција нето износ дивиденде је 

31,914 динара по акцији; 

- за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 6.372 акције нето износ дивиденде је 

30,141 динара по акцији; 

- за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 74.446 акција нето износ дивиденде је 

28,368 динара по акцији. 

5. Лица која се воде на кастоди рачунима – укупан нето износ дивиденде: 9.458.522,39 

динара 

- за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 7.600 акција нето износ дивиденде је 

31,914 динара по акцији; 

- за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 25.065 акција нето износ дивиденде је 

31,555721923 динара по акцији; 

- за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 32.994 акције нето износ дивиденде је 

30,141 динара по акцији; 

- за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 18.241 акцију нето износ дивиденде је 

29,849404089688 динара по акцији 

- за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 242.741 акцију нето износ дивиденде је 

28,368 динара по акцији. 

6. Лица која се воде на збирним рачунима финансијских инструмената – укупан нето 

износ дивиденде: 15.452.863,41 динара 

- за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 132.371 акцију нето износ дивиденде је 

35,46 динара по акцији; 

- за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 5.000 акција нето износ дивиденде је 

31,914 динара по акцији; 

- за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 17.887 акција нето износ дивиденде је 

30,141 динара по акцији; 

- за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 354.635 акција нето износ дивиденде је 

28,368 динара по акцији. 

7. Инвестициони фондови и добровољни пензијски фондови који се воде на кастоди 

рачунима – укупан нето износ дивиденде: 139.803.744,96 динара 

- за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 3.942.576 акцијa нето износ дивиденде 

је 35,46 динара по акцији. 

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

вредности за исплату дивиденде преузима НИС а.д. Нови Сад. 
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