
    
Београд, Таковска 2 

 
 

 

 

З а х т е в 
за исплату привремене дивиденде (међудивиденде) за 2020. годину која је 

враћена исплатиоцу 
 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 
(податке исписати штампаним словима) 

Име  

Презиме  

ЈМБГ 
(јединствени матични број грађана) 

 

Адреса 
(улица и број, место и општина)  

Контакт телефон  

Електронска адреса           
(e-mail) 

 

 

ПОДАЦИ О РАЧУНУ ЗА ИСПЛАТУ ДИВИДЕНДЕ 
 
Број новчаног рачуна 

 

Банка код које се води  

 
 

У   Потпис подносиоца захтева 
    

Датум    

   
 
 
 
 

Напомена: 

Захтев подноси лице које је поседовало акције на дан дивиденде утврђен Одлуком Надзорног одбора број  314815/7-2020 oд 15.10.2020. 
године о исплати привремене дивиденде (међудивиденде) за 2020. годину и коме дивиденда није исплаћена на новчани рачун у року 
од 15 радних дана од дана када је Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд извршио исплату посредством 
Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, тако да су за ова лица средства враћена Предузећу за 
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд.  

Лице из претходног става под пуном материјалном и кривичном одговорношћу одговара за тачност датих података, што 
потврђује својим потписом. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд не сноси одговорност и последице за 
нетачно дате податке. 

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд ће са примљеним личним подацима у потпуности поступати у складу 
са важећим прописима којима је регулисана заштита података о личности. 

Захтев се може поднети само за исплату привремене дивиденде (међудивиденде) за 2020. годину. За претходне неисплаћене 
дивиденде, како у складу са тада важећим прописима неисплаћена дивиденда није враћана Предузећу за телекомуникације „Телеком 
Србија“ а.д. Београд, акционар или ранији акционар треба да се обрати инвестиционом друштву, члану Централног регистра, депоа 
и клиринга хартија од вредности, код кога се на дан дивиденде водио рачун финансијских инструмената на коме су биле уписане 
његове акције или корпоративном агенту Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, (OTP банка Србија) ако је у 
питању акционар који на дан дивиденде није имао рачун финансијских инструмената. 



Акционари који су добили по 31 акцију Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд,  као грађани на основу Закона о 
праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују за исплату дивиденде обраћају се Банци Поштанска штедионица 
а.д. Београд.  


