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Обавештење члановима
Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности 

Ha V111 редовној седници Скупштине акционара која је Одржана 28.06.2016. године усвОјена је 
Одлука о распОдели дОбити за 2015. годину, исплати дивиденди и утврFјивању укупнОг изнОса 
нераспоређене дОбити НИС а.д. НОви Сад кОјОм је одОбрена исплата дивиденди акционарима НИС 
а.д. НОви Сад у новцу, у укупном брут0 износу Од 4.025.961.000 РСД, однОсн0 брут0 изнОс п0 акцији 
Од 24,69 РСД. 

Право на дивиденду имају сви акционари НИС а.д. НОви Сад — лица кОја су била уписана у 
ЦентралнОм регистру, деп0у и клирингу хартија од вреднОсти као законити имаоци акција НИС а.д. 
Нови Сад на дан акци0нара V111 редовне седнице Скупштине акционара тј. на дан 18.06.2016. 
гОдине (дан дивиденде). 

Ради Обрачуна пореза на приходе од капитала ка0 и пОреза на дОбит кОју остварују акционари који 
су нерезидентни Обвезници по оснОву дивиденде, а који се плаУlају п0 одбитку и ради примене 
ОдгОварајућих пОреских стопа из уговОра 0 избегавању двОструкОг опорезивања, мОлим0 вас да нам 
за ваше нерезидентне клијенте који су пОседовали акције на дан дивиденде (18.06.2016. гОдине) и 
који су резиденти земаља са кОјима Република Србија има важеТiи уговор о избегавању двоструког 
опорезивања, доставите потврду о резидентности за 2016. годину оверену од надлежног органа 
државе резиденства и т0 на Обрасцу прОписанОм од стране српских пОреских власти (ПОР-2) или 
оверени превод пОтврде издате на Обрасцу који прописује надлежни орган државе резидентства са 
кОјом је закључен уговор о избегавању двоструког Опорезивања. ПОтврде 0 резидентности ОднОсн0 
оверене преводе инОстране пОтврде о резидентности је не0пходно дОставити до 08.08.2016. 
гОдине. 

Такоi7е, молим0 кастоди банке и инвестициона друштва који вОде кастОди однОсно збирне рачуне 
да за своје клијенте најкасније до 08.08.2016. гОдине доставе пОдатке и доказ о стварним 
власницима прихОда и т0 за физичка лица: име и презиме, пребивалиште, јединствени матични 
брОј грађана, а за правна лица: назив, седиште, пОрески идентификаци0ни 6рОј. 

За акционаре нерезиденте који не доставе благОвремено пОтврду 0 резидентности односно Оверени 
превОд и за акци0наре за кОје нису дОстављени пОдаци и доказ о стварним власницима прихода 
НИС fie обрачунати, Обуставити и уплатити порез према пореској стОпи предви ђеној важеnим 
прописима Републике Србије. 
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